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บทคัดยอ

การกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรมมีบุคคล  
หลายกลุมที่เกีย่วของและอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด มผีลประโยชนตอบแทนมหาศาล ปญหาทีเ่กดิขึน้
ในการปราบปราม คอื บทบญัญตัแิหงกฎหมายไมสามารถน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดมาด ําเนนิคดี
เพื่อลงโทษได และไมสามารถทํ าลายประโยชนที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับมาจากการกระทํ าผิด เนื่องจาก
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมไดบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการกระทํ าที่เปนองคกรอาชญากรรม

จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542     
มมีาตรการทีม่ปีระสิทธภิาพในการปราบปรามการกระท ําผิดทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม ซ่ึงการจะน ํา
มาตรการของพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาใชบงัคบัในการปราบปราม
การกระทํ าผิดไดความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ตองเปนความผิดมูลฐานกอน     
สวนกฎหมายของตางประเทศทีใ่ชปราบปรามองคกรอาชญากรรม โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) และ
กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) สวนขององคการสหประชาชาต ิซ่ึงถือเปนแบบอยาง
ของกฎหมาย (Model) ทีใ่ชในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม คือ อนุสัญญาสหประชาชาติ  
เพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000

เพือ่ใหการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดพระราชบญัญตัิปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกร
อาชญากรรมมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ รัฐจ ําเปนตองบญัญตัใิหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เปนความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 โดยฐานความผดิ
ทีจ่ะเปนความผดิมลูฐานตองมอัีตราโทษเทากบั “อาชญากรรมรายแรง” ตามอนสัุญญาสหประชาชาติ
เพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกร ค.ศ. 2000 เมือ่ความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานแลว ก็สามารถนํ ามาตรการของพระราชบัญญัติปองกัน     
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และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใชในการปราบปรามการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพDPU
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ABSTRACT

Violation of Forestry Act. B. E. 2484 could be recognized as organized crime. Many 
persons were related to such crime due to great benefits and rewards It brings. Problems usually 
occurred because laws could not be used efficiently to prosecute the criminal initiators or destroy 
the illegal benefits of such perpetrators, as laws were not enacted for the prevention and 
suppression organized crime.

According to the study, Money Laundering Control Act. B. E. 2542 (1999) contained 
the efficient measures to handle and control organized crime. However, such an act could be used 
in conjunction with the Forestry Act. B.E.2484 when predicate offences were found. Foreign laws 
used to control organized crime consisted of the Racketeer Influenced and Corrupt Organization 
Statue (RICO) and Continuing Criminal Enterprise (CCE) including United Nation Convention 
Against Transnational Organized Crime.

To enhance the efficiency of the prevention and suppression of the violation of 
Forestry Act. B. E. 2484 concerning organized crime, the government should enact the Forestry 
Act. B.E. 2484 in conjunction with the Money Laundering Control Act. B.E. 2542 (1999) this 
would allow the government powers that resemble The United Nation Convention Against 
Transnational Organized Crime. As a result of this, such steps would allow the Forestry laws 
concerning the prevention and prosecution of organised crime to be more efficient.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาสํ าคัญ ไมวาจะเปนปญหาทรัพยากรรอยหรอ 
(Resource Depletion) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถเกิดขึ้นหรือฟนฟูใหมได   
(Non-Renewable Resources) หรือปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ (Pollution)1 สาเหตุที่ทํ าให
ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ คือ การเพิ่มของประชากร (Population Growth) และการขยายตัว   
ทางเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี (Economic Growth and Technological Progress)2

กรณปีญหาทรพัยากรรอยหรอน้ัน ปญหาการลกัลอบตดัไมท ําลายปาเปนเรือ่งทีป่ระเทศไทย
ประสบมาโดยตลอดและยังไมมีทีทาวาจะปราบปรามใหหมดไปได แมทราบกันโดยทั่วไปวา
ทรัพยากรปาไมมีความสํ าคัญและมีประโยชนมากมายตอมนุษย ทัง้ประโยชนทางตรงและทางออม
ก็ตาม  การที่ปาไมถูกลักลอบตัดอยางตอเนื่องจนไมสามารถฟนฟูใหมไดทันนัน้กอใหเกิดปญหาอื่น
ตามมามากมาย เชน ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล กอใหเกิดความแหงแลง อากาศขาดความชุมชื้น     
เมือ่ฝนตกเกดิอทุกภยั เกดิการพงัทลายของดนิและดนิโคลนถลม3 ซ่ึงกอใหเกดิความสญูเสยีทัง้ตอชีวติ  
รางกาย ทรัพยสิน ตลอดจนความสูญเสียดานจิตใจที่ไมอาจประเมินคาได สวนความเสียหาย          
ทีม่ีตอสวนรวม คอื เมือ่เกดิเหตกุารณดงักลาวขึน้รัฐจะตองสญูเสยีงบประมาณปละหลายรอยลานบาท
ในการชวยเหลือผูประสบภยั รวมทัง้จดัท ําโครงการตางๆ เพือ่ปองกนัไมใหเกดิเหตกุารณเชนนี้ขึน้อกี
อาจกลาวไดวา การทีป่าไมถูกท ําลายอยางมากกอใหเกดิความเสยีหายทัง้ตอประชาชนและประเทศชาติ
โดยสวนรวม รวมท้ังเปนบอเกิดของปญหาสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศและของโลกดวย

                                                       
1 นาท ตันทวิรฬุห. (2527). ปญหาทรพัยากรและสิง่แวดลอมกับความมัน่คงของชาต:ิ สรุปผลการสมัมนา

ปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกับความมั่นคงของชาติ. หนา 89.
2 อํ านาจ วงศบัณฑิต. (2527). กฎหมายสิ่งแวดลอม. หนา  89.
3 นิวัติ เรืองพานิช. (2537). การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. หนา 169-172.

DPU



2

ในการบ ํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํ ารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ยอมไดรับความคุมครอง4

การลักลอบตัดไมทํ าลายปาเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเนื้อที่
ปาไมของประเทศลดนอยลงอยางตอเนือ่ง เมือ่ดสูถิตเิปรยีบเทยีบเนือ้ทีป่าไมของประเทศไทยทีเ่หลืออยู
ในแตละปกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2531 ถึงป พ.ศ. 2548 ปรากฏดังนี้5

ตารางที่ 1.1  แสดงเนื้อที่ปาไมของประเทศไทยในแตละป

ปพุทธศักราช เนือ้ที่ปาไมคิดเปนรอยละของพื้นที่ทั้งประเทศ
2531
2532
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548

28.03
27.95
26.64
26.03
25.62
25.28
33.40
32.67

ถูกบุกรุกทํ าลายจากการกระทํ าผิดอีก 34,836.84 ไร

จากสถติดิงักลาว แสดงใหเหน็วาตัง้แตป พ.ศ. 2531 จนกระทัง่ถึงป พ.ศ. 2541 เนือ้ทีป่าไม
ของประเทศลดลงมาตลอดทุกป แตชวงระยะเวลาตั้งแตปพ.ศ. 2541-2543 เนือ้ที่ปาไมของประเทศ
กลับเพิ่มขึ้น และลดลงอีกครั้งในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงกรมปาไมระบุสาเหตุสํ าคัญของการเพิ่มขึ้น      
ของเนือ้ที่ปาไมในเวลาดังกลาววาเกิดจากสาเหตุหลายประการ คอื 1. การเปลี่ยนแปลงมาตราสวน
ของภาพถายจากดาวเทียมที่นํ ามาใชในการแปล จากเดิมใช 1: 250,000 มาเปน 1: 50,000 ทํ าให     
ไดรายละเอียดของประเภทการใชที่ดินมากขึ้น 2. การทดแทนของปาไมธรรมชาติซ่ึงเกิดเนื่องจาก

                                                       
4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 56.
5 สถิติปาไมของประเทศไทย 2548. และรายงานประจํ าปกรมปาไม 2548.
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การยกเลิกสัมปทานทํ าไมตั้งแตป พ.ศ. 2532 การที่กรมปาไมประกาศพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มขึ้น
ประกอบกบัมกีารปองกนัการบกุรุกท ําลายพืน้ทีป่าไมอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง 3. การปลกูปาทดแทน
4. ความรวมมือจากประชาชนกับภาครัฐในการอนุรักษทรัพยากรปาไม6   

อยางไรก็ตาม แมกรมปาไมจะยืนยันวาตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมาเนื้อที่ปาไม       
ของประเทศเพิ่มขึ้นก็ตาม แตในความเปนจริงกรมปาไมเองก็ยังไมสามารถชี้ชัดไดวาสวนที่เพิ่มขึ้น
เปนปาทีส่มบรูณซ่ึงเปนหัวใจของระบบนิเวศนมีมากนอยเพียงใด เพราะตัวเลขดังกลาวเปนเพียงผล
การประเมนิเบือ้งตนจากการส ํารวจทางดาวเทยีมยงัไมมกีารตรวจสอบทางภาคพืน้ดนิ กรณนีีม้อีงคกร
อนรัุกษหลายองคกรประเมนิวาพืน้ทีป่าไมรอยละ 33.40 ของพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศในป พ.ศ. 2543
นัน้เปนตวัเลขที่สูงเกินจริง แทจริงแลวเนื้อที่ปาสมบูรณซ่ึงสวนใหญอยูในเขตอนุรักษนั้นนาจะอยูที่
รอยละ 12-17 ของพืน้ทีป่ระเทศเทานัน้ มลูนธิิธรรมนารถซึง่เปนองคกรอนรัุกษองคกรหนึง่ถึงกบัยนืยนั
วาปจจุบันเนื้อที่ปาจริงๆ มีเหลืออยูแตในเขตอนุรักษมีเนื้อที่ประมาณ 44.94 ลานไร หรือคิดเปน
รอยละ 14 ของพืน้ทีป่ระเทศเทานัน้7 นอกจากนีย้งัมกีารใหเหตผุลถึงการเพิม่ขึน้ของปาไมของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2543 นัน้วาตวัเลขดังกลาวไมไดแสดงวาพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นจริง แตตัวเลขที่เพิ่มขึ้น เพราะ
ป พ.ศ. 2538 กบัป พ.ศ. 2543 มวีธีิการประเมนิแตกตางกนั คอื ประการแรก ขอมลูทีไ่ดในป พ.ศ. 2538
เปนขอมูลที่ไดจากการแปลตีความภาพถายจากดาวเทียมมาตราสวน 1: 250,000 ซ่ึงใหรายละเอียด
ทีชั่ดเจนนอย สวนการประเมนิป พ.ศ. 2543 ไดจากการแปลตคีวามภาพถายจากดาวเทยีม Landsat-TM
มาตราสวน 1: 50,000 ซ่ึงใหรายละเอียดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินไดมากขึ้น ประการที่สอง   
ในการประเมินป พ.ศ. 2543 จะรวมพวกปาละเมาะ ปาหัวไรปลายนา และพื้นที่ปาเสื่อมโทรม       
ปาสาธารณะ ปาบริเวณสนามกอลฟ และพวกไมยืนตนตามริมถนนและที่ปลูกไวบริเวณบานเรือน 
มหาวทิยาลยั วดัวาอารามเขาไวดวย จงึท ําใหพืน้ทีป่าไมเพิม่ขึน้ เชน กรงุเทพมหานครเมือ่ป พ.ศ. 2538
ไมมพีืน้ทีป่าไมเลย แตเมือ่การส ํารวจในป พ.ศ. 2543 ของสวนวเิคราะหทรัพยากรปาไม สํ านกัวชิาการ
ปาไม กรมปาไม ปรากฏวากรงุเทพมหานครมพีืน้ทีป่าไมประมาณ 3.10 ตารางกโิลเมตร ประการทีส่าม
การประเมินในป พ.ศ. 2543 มกีารรวมพื้นที่ปลูกยางพาราเขาไวดวย จากขอมูลของสถาบันวิจัยยาง
ผลจากการแปลตีความภาพถายดาวเทียม ปรากฏวามีพื้นที่ยางพาราภาคตะวันออก 6 จังหวัด 
150,744 ไร และภาคใต 15 จังหวัด 10,454,213 ไร เมื่อรวมทั้งประเทศมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 
12 ลานไร เมื่อรวมพื้นที่ปลูกยางพาราเขาก็ทํ าใหพื้นที่ปามีมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใหคํ านิยาม 
การตีความทางวิชาการของคํ าวา ปาไม ขึน้อยูกับเทคนิคและวิธีการ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช จึงทํ าให

                                                       
6 รายงานประจํ าปกรมปาไม 2544.
7 สุกรานต โรจนไพวงศ. (2545). สถานการณสิ่งแวดลอมไทย 2544-2545. หนา 140.
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ขอมลูพืน้ทีป่าไมในป พ.ศ. 2543  เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2538 แตอยางไรกต็าม ป พ.ศ. 2547 พืน้ทีป่าไม 
ก็ลดลงอีก สาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเนื้อที่ปาไมลดลงอยางตอเนื่อง คือ การลักลอบตัดไมทํ าลายปา

การลักลอบตัดไมทํ าลายปามีลักษณะที่สํ าคัญ คือ ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าความผิด   
มกัจะมภีูมิหลังที่บุคคลทั่วไปนับหนาถือตา สังคมมีการยอมรับสูง การกระทํ าเปนรูปขบวนการหรือ
ใชอิทธิพล เปนการกระทํ าที่ไมเขยาขวัญแตสรางความเสียหายอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ตอระบบนิเวศวิทยา สภาวะแวดลอม และใหผลตอบแทนมูลคามหาศาลโดยไมตองลงทุน8 ซ่ึง    
การกระท ําผิดในลักษณะนี้เปนปญหาในการปองกันและปราบปราม เนื่องจากในการจับกุมผูกระทํ า
ความผิดจะจับไดแตลูกจางหรือลูกนองเทานั้น การสอบสวนมิไดสืบสวนถึงผูบงการหรือนายทุน   
ที่อยูเบื้องหลัง ทํ าใหไมอาจดํ าเนินการแกผูบงการจริงๆ9 และมาตรการทางกฎหมายไมสามารถ
ทํ าลายประโยชนที่ผูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิดได ทํ าใหผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดนํ า
ประโยชนที่ไดรับเหลานี้ไปลงทุนในการประกอบกิจการทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อันเปน
การสรางความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ การแสวงหาอํ านาจ อิทธิพลตางๆ ใหกับตนเองและพวกพอง 
ซ่ึงเปนการสรางวงจรการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมอยางไมมีที่ส้ินสุด ผลการปราบปราม
การกระทํ าผิดตามกฎหมายปาไมตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึงป พ.ศ. 2548 มีดังที่ปรากฏในตารางที่ 1.2

                                                       
8 วีระพงษ บุญโญภาส ก (2539, 12 เมษายน). “การตัดไมทํ าลายปาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ลมเหลว

ในการปราบปราม.” เนชั่นสุดสัปดาห, 4, 201. หนา 32-33.
9 ณรงค ใจหาญ. (2534). “การดํ าเนินการทางกฎหมายกับผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507.” นิติศาสตร. 21, 2. หนา 196.
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ตารางที่ 1.2  แสดงสถิติการจับกุมการกระทํ าความผิดตามกฎหมายปาไม10

ป
งบประมาณ

จํ านวน
คดี

(ราย)

จํ านวน
ผูตองหา

(คน)

ปริมาตรไมสัก
(ลูกบาศกเมตร)

ปริมาตร
ไมกระยาเลย

(ลูกบาศกเมตร)

ปริมาตรรวม
(ลูกบาศกเมตร)

พ้ืนที่ปา
ที่ถูกทํ าลาย

(ไร)
2541 13,385 5,908 7,174.646 34,456.062 41,630.708 55,330.31
2542 8,375 3,489 12,296.749 18,231.616 30,528.365 44,695
2543 7,785 3,509 4,574.15 13,805.16 18,379.31 31,970
2544 8,419 3,970 5,261.547 12,951 18,212.547 27,788.24
2545 8,037 3,886 6,638.91 16,040.86 22,679.77 29,667.81
2546 5,695 1,914 4,144.26 8,892.49 13,036.75 42,159.72
2547 6,714 3,105 3,637.11 7,137.70 10,774.81 46,168.16
2548 5,293 2,796 2,736.64 6,201.34 8,937.98 34,836.84

จากตารางดังกลาวแสดงวาการกระทํ าผิดตามกฎหมายปาไมมีมาโดยตลอดและมีสถิติ
คอนขางสงู เมือ่คดิมลูคาความเสยีหายทีเ่กดิตอประเทศชาตจิากการกระท ําผิดทีเ่กดิขึน้ในแตละปแลว
มมีลูคาไมใชนอย ยิง่ถาคดิรวมกบัมลูคาความเสยีหายทีไ่มอาจค ํานวณเปนจ ํานวนเงนิไดรวมดวยแลว
มลูคาความเสยีหายยิง่มากมายมหาศาล จากสถานการณการกระท ําผิดทีเ่กดิขึน้ดงักลาว ผูวจิยัจงึสนใจ
ทีจ่ะศึกษามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 วาเหมาะสมตอการปองกัน
และปราบปรามการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมที่เปนองคกรอาชญากรรมหรือไม มีขอบกพรองอยางไร 
เพือ่แสวงหามาตรการทางกฎหมายทีม่ปีระสิทธภิาพมาแกไขขอบกพรองดงักลาว เพือ่ใหการปองกนั
และปราบปรามการกระท ําผิดทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมประสบผลส ําเรจ็มากขึน้ ซ่ึงเปนอกีทางหนึง่
ในการรักษาทรัพยากรปาไมและพื้นที่ปาใหเปนสมบัติของชาติสืบตอไป

                                                       
10 สถิติการปาไมไทย กรมปาไม ป พ.ศ. 2541-2548.
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1.2  วตัถุประสงคของการศึกษาวิจัย

1.2.1 ศกึษาสถานการณการกระท ําผิด แนวโนมการกระท ําผิดพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484  
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.2.2 ศกึษาลักษณะของการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  ที่เปนองคกร
อาชญากรรม ตลอดจนลักษณะคดีที่เกิดขึ้น
  1.2.3 ศกึษามาตรการทางกฎหมายพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ในการปองกนัปราบปราม
การกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม และปญหามาตรการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายตอการกระทํ าผิดลักษณะดังกลาว

1.2.4 ศกึษามาตรการทางกฎหมายพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  
วามมีาตรการในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมอยางไรและแนวทาง
การนํ ามาใชบังคับตอการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  ที่เปนองคกรอาชญากรรม

1.2.5 ศกึษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศทีใ่ชปองกนัปราบปรามการกระท ําผิด
ที่เปนองคกรอาชญากรรม เพื่อเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายที่ใชในการปองกันปราบปราม
องคกรอาชญากรรมของประเทศไทย ซ่ึงรวมทั้งการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  
ที่เปนองคกรอาชญากรรมดวย

1.3  สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย

มาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดเกีย่วกบัปาไมทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม จงึท ําใหการปองกนั
ปราบปรามไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร ควรใชมาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาใชบงัคบัตอการกระท ําผิดดงักลาว โดยการบญัญตัใิหความผดิ
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  จึงจะทํ าใหการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.4  ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

จะศึกษาแนวโนมของการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกร
อาชญากรรม ศกึษาลกัษณะของการกระท ําผิดพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม
ตลอดจนคดีตัวอยางที่เกิดขึ้น ศึกษามาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484           
ในการปองกันและปราบปรามการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมที่เปนองคกรอาชญากรรม และปญหา
มาตรการทางกฎหมายที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายตอการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม 
ศึกษามาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 วามี
มาตรการอะไรที่มีประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม 
และกฎหมายตางประเทศทีใ่ชปราบปรามองคกรอาชญากรรม ไดแก กฎหมาย Racketeer Influenced
and Corrupt Organization Statue (RICO) กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) และ
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 
(United Nation Convention against Transnational Organized Crime) วามมีาตรการอะไรบางทีท่ ําให
การปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและประสบผลสํ าเร็จ

1.5  วิธีการศึกษาวิจัย

เปนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมจากตํ ารา เอกสาร
อางองิทางกฎหมาย (Legal references) บทความแสดงความคดิเหน็ของนกันติศิาสตร ค ําพพิากษาของศาล
(Judicial decisions) เพือ่น ํามาศึกษาวิจัยทางกฎหมาย (Legal research) ในเชิงพรรณนา (Descriptive 
method) และวิเคราะห (Analytical method) เพื่อหาขอสรุป

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัย

1.6.1 ทราบถงึสถานการณและแนวโนมการกระท ําผิดพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ที่เปนองคกรอาชญากรรม

1.6.2 ทราบถึงลักษณะการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกร
อาชญากรรมวาเปนอยางไร และลักษณะคดีที่เกิดขึ้น
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1.6.3 ทราบมาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ในการปองกัน
ปราบปรามการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมที่เปนองคกรอาชญากรรมและปญหามาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่กดิในการบังคับใชกฎหมายตอการกระทํ าผิดลักษณะดังกลาว

1.6.4 ทราบมาตรการทางกฎหมาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม

1.6.5 ทราบมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศทีใ่ชปราบปรามการกระท ําผิดทีเ่ปนองคกร
อาชญากรรม ซ่ึงไดแก กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) 
กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) และอนสัุญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 (United Nation Convention against Transnational 
Organized Crime)

ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการบัญญัติหรือแกไขกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ      
ในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมที่เปนองคกรอาชญากรรมตอไป
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บทที่ 2
การกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 กับการเปนองคกรอาชญากรรม

การกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่กดิขึน้มหีลายกรณทีีส่รางความเสยีหาย
แกทรัพยากรปาไมของประเทศเปนจํ านวนมาก ซ่ึงในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิด         
เกิดปญหาหลายประการ ทั้งปญหาในการบังคับใชกฎหมายและปญหามาตรการทางกฎหมาย       
ไมสามารถใชบังคับตอการกระทํ าผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบทนี้จึงเปนการศึกษาถึงแนวคิด
การบังคับกฎหมายเกี่ยวกับปาไมในประเทศไทยวา มีจุดเริ่มตนและวัตถุประสงคอยางไร            
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีม่ปีญหาในการปองกันปราบปรามวามีลักษณะ
การกระท ําเปนองคกรอาชญากรรมตามความหมายที่นักวิชาการไดใหความหมายไวหรือไม เมื่อนํ า
มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชปองกันปราบปราม
การกระท ําผิดที่ผูกระทํ าผิดเปนปจเจกบุคคลมาใชบังคับจึงเกิดปญหาขึ้น หากการกระทํ าผิดดังกลาว
มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมจะไดแสวงหามาตรการทางกฎหมายใหมๆ ที่เปนกฎหมาย
สํ าหรับการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมโดยเฉพาะมีใชบังคับ        
ตอการกระทํ าผิดดังกลาวตอไปเพื่อใหการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2.1  แนวคดิการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาไมของประเทศไทย

การประกอบกิจการปาไมในระยะแรกนั้น รัฐบาลไมไดเขาทํ าการควบคุมแตอยางใด
การตัดฟนไม การเก็บหาของปาเพื่อใชสอยทํ าไดโดยไมตองขออนุญาต จนกระทั่งปพ.ศ. 2372   
ทางการไดเร่ิมมีการควบคุมการทํ าไม แตเปนการควบคุมเฉพาะในเรื่องการเก็บภาษีเทานั้น โดยมี
การตัง้เจาภาษไีมขอนสกั ตอมาผูประสงคจะท ําไมตองขออนญุาตจากเจาของปาซึง่เปนเจาผูครองนคร
นั้นๆ แลว สามารถเขาตัดฟนไมจะตนเล็กตนใหญไดทั้งสิ้น แตตองจายเงินตามจํ านวนตนสัก         
ทีต่ดัฟนลง ซ่ึงเรยีกวา “คาตอ” ยงัไมมกีารบ ํารุงปาและการควบคมุทางดานวชิาการปาไม เมือ่มผูีสนใจ
ทํ าไมมากขึ้น เจาของปาไดขึ้นอัตราคาตอใหมพรอมทั้งเรียกเงินพิเศษเปน “คาเปดปา” อีก ซ่ึงเปน
การประมูลแขงขันกันเพื่อจะไดทํ าไม ผูใดประมูลคาเปดปาสูงผูนั้นก็จะมีสิทธิเขาทํ าไมในปานั่นๆ 
ในปพ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
รักษาและพระราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย ซ่ึงเปนกฎหมายที่วางรากฐาน  
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ในการควบคุมการอนุญาตใหทํ าไมและการจัดเก็บภาษีไมใหเปนระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน
รวมเรียกวา “ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย” ซ่ึงใหอํ านาจ
เจาผูครองนครเปนผูแทนรฐับาลท ําสญัญาเกีย่วกบัการท ําไมกบัชาวตางประเทศ แตตองไดรับค ํารับรอง
หรือสัตยาบนัจากรฐับาลทีก่รุงเทพฯ กอน จงึจะมผีลใชบงัคบั ถือเปนกาวแรกทีรั่ฐบาลเริม่เขามามบีทบาท
ในการอนญุาตท ําปาไมป พ.ศ. 2426  (จ.ศ.1245 หรือ ค.ศ. 1883) เมือ่รัฐบาลท ําสญัญาทางพระราชไมตรี
กบัองักฤษไดเพิ่มขอความลงไวในสัญญามีสาระสํ าคัญสรุปวาหามคนในบังคับอังกฤษทํ าไม เวนแต
ไดรับใบอนุญาตซึ่งลงดวงตราสัตยาบันของรัฐบาลถูกตอง และหามเจาผูครองนครออกใบอนุญาต
ทํ าปาไมในพื้นที่แหงเดียวกันใหแกบุคคลเกินกวาหนึ่งคนขึ้นไป ขณะเดียวกันรัฐบาลไดเจรจา     
กับเจาผูครองนครฝายเหนือเพื่อโอนอํ านาจการปกครองปาไมมาขึ้นกับรัฐบาลกลาง มีการตกลง
แบงผลประโยชนจากปาไมกับเจาผูครองนครฝายเหนือสํ าเร็จและแตงตั้งขาหลวงใหญขึ้นไปประจํ า
ทีเ่ชยีงใหมท ําหนาทีค่วบคมุการท ําปาไมและแบงเงนิคาตอไมกึง่หนึง่ของจํ านวนเงินที่เก็บไดทั้งหมด
ในแตละปเขาพระคลังมหาสมบัติ แตยังไมมีหลักเกณฑในการหามตัดฟนไม คือ ผูรับอนุญาต
สามารถเลือกตัดฟนไมไดตามตองการ ในปเดียวกันพระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร      
ไดก ําหนดใหมกีารใหสัตยาบนั (RATIFY) ในการตดัฟนไมในปาขึน้และเพิม่คาตอไมโดยเกบ็เงนิคาตอ
ทีเ่พิ่มขึ้นเปนของรัฐทั้งหมด ในป พ.ศ. 2435 พระยาทรงสุรเดชไดกํ าหนดขอสัญญาโดยใหผูรับเชา
ตดัฟนไมในปาปลูกไมสัก 4 ตน ทดแทนไมสักที่ตัดไป 1 ตน

เนือ่งจากชาวตางประเทศพากนัเขามาลงทนุท ําปาไมในไทยโดยจดัตัง้ในรปูบรษิทัจ ํากดัขึน้
หลายบรษิทั ท ําใหเกดิการแกงแยงกนัในเรือ่งการขอเขาท ําปาไมโดยมผูีเสนอใหเงนิกนิเปลาแกเจาของปา
เปนจ ํานวนมากเพือ่ใหไดสิทธิในการเขาท ําปาไม ท ําใหรัฐบาลสนใจทีจ่ะเขาควบคมุการท ําไมใหรัดกมุ
ยิง่ขึน้ ในป พ.ศ. 2436 พระยาด ํารงราชพลขนัธราชทตูไทยประจ ํากรงุเบอรลินไดศกึษาสภาพการปาไม
ในประเทศเยอรมัน และเสนอรางพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการปาไม   
เสนอตอกระทรวงตางประเทศ ตอมารัฐบาลไดขอความชวยเหลือไปยังรัฐบาลอินเดียของอังกฤษ
เพือ่ขอยืมตัวผูเชี่ยวชาญดานปาไม ซ่ึงไดรับความรวมมือโดยไดสง มร.เฮช สเลด (Mr. H. Slade) 
และ มร.เฮช สเลด ไดท ําการส ํารวจสภาพการปาไมในเมอืงไทยและไดเสนอรายงานตอกระทรวงมหาดไทย
วามกีารท ําไมสักในปามากจนเกนิก ําลังของปาประมาณสามเทาครึง่ จงึตองลดการท ําไมลงใหท ําออก
นอยทีสุ่ดเทาทีจ่ะเปนไปไดและเสนอวธีิแกไขอกีหลายประการ เชน การออกกฎหมายส ําหรับควบคมุ
กิจการปาไม โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปาไมใหเปนปาสงวน บันทึกสิทธิตางๆ ที่มีอยู
เหนอืปาไม การปองกนัปาไมไมใหถูกท ําลาย การเกบ็เงนิผลประโยชน การควบคมุไมระหวางเคลือ่นที่
โดยเฉพาะการอนญุาตท ําไม ควรก ําหนดเงือ่นไขใหคุมครองรกัษาปาไมยิง่กวาการบ ํารุงปา เมือ่กระทรวง
มหาดไทยไดรับรายงานแลวเหน็ชอบดวยไดน ําความกราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
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ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ปรากฏวาทรงพระราชดํ าริเห็นชอบและมีพระราชหัตถเลขาที่ 
62/385 ลงวันที่ 18 กนัยายน ร.ศ.115 (พ.ศ. 2439) ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจดัตัง้กรมปาไม สังกดักระทรวงมหาดไทย และไดจาง มสิเตอร เฮช สเลด
มาเปนอธิบดีกรมปาไมคนแรกของไทย

วิวัฒนาการของกฎหมายวาดวยปาไมนับแตกอนตั้งกรมปาไมรัฐบาลไดตรากฎหมาย
ขอบังคับในการควบคุมกิจการปาไมหลายฉบับ แตเปนการควบคุมเฉพาะการทํ าไมสักเทานั้น      
ตอมาปรากฏวาไมชนิดอื่น (ไมกระยาเลย) มีการตัดฟนออกมาเปนสินคามากขึ้นโดยมิไดคํ านึงถึง
การสงวนพืชพันธุไวใหยืนยาว รัฐบาลจึงเขาคุมครองรักษาปาไมกระยาเลย รวมถึงผลิตผลจากปาไม
ทีเ่รียกวา “ของปา” ดวย โดยการตรากฎหมายออกมาเพื่อบังคับใชหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
รักษาปา พุทธศักราช 2456 ป พ.ศ.2481 ไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองปา 
พุทธศักราช 2481 ซ่ึงนับวาเปนกฎหมายที่วาดวยการสงวนคุมครองปาไมที่ปรากฏเปนรูปรางขึ้น
เปนครัง้แรก ป พ.ศ. 2484 ไดมกีารรวบรวมกฎหมายและขอบงัคบัตางๆ มาประมวลไวเปนฉบบัเดยีวกนั
และปรบัปรงุแกไขเพิม่เตมิใหเหมาะสมกบักาลสมยั แลวประกาศใชเปนกฎหมายเรยีกวา พระราชบญัญตัิ
ปาไม พุทธศักราช 2484 ซ่ึงใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2485 เปนตนมา โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติและขอบังคับตางๆ เกี่ยวปาไม รวมทั้งส้ิน 19 ฉบับ ซ่ึงตอมาไดมีการแกไขหลายครั้ง 
เมือ่ป พ.ศ. 2532 ไดมกีารประกาศใชพระราชก ําหนดแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิาไม พทุธศกัราช 2532
โดยมีสาระสํ าคัญ คือ ใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นชอบ
ของคณะรฐัมนตรส่ัีงใหสัมปทานสิน้สุดลงและก ําหนดใหสัมปทานทีม่พีืน้ทีอ่ยูในเขตอทุยานแหงชาติ
หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาส้ินสุดลงดวย 1, 2

กฎหมายทีก่ลาวมานีเ้ปนกฎหมายวาดวยการใชประโยชนจากทรพัยากรปาไมมหีลักเกณฑ
และวิธีการมุงควบคุมการทํ าไม ของปาหวงหาม กํ าหนดอํ านาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่     
รับผิดชอบ กํ าหนดขอหามสํ าหรับผูที่มิไดรับอนุญาตใหใชและแสวงหาประโยชนและกํ าหนดโทษ
สํ าหรับการฝาฝนขอหามโดยถือเปนความผดิอาญา นอกจากนีย้งัมกีารประกาศใชกฎหมายทีเ่กีย่วกบัปาไม
อีกหลายฉบบัซึง่เหตผุลสํ าคญัในการประกาศใช  เนือ่งจากวาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ฉบบัแรกในป พ.ศ. 2504 กํ าหนดวาจะสงวนปาไวเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ 50 ของเนื้อที่ประเทศ 

                                                       
1 ความเปนมาของกฎหมายวาดวยปาไม หนวยที่ 4 กฎหมายวาดวยปาไม. (2535). เอกสารการสอน

ชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการปาไม สงเสริมการเกษตรและสหกรณ. หนา 195-197.
2 ประดิษฐ วนาพิทักษ. (2531). วิวัฒนาการการทํ าไมของประเทศไทย ในหนังสือวันสถาปนากรมปาไม

ครบ 92 ป.
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หรือ 156 ลานไร ประกอบกับในขณะนั้นปาไมไดถูกบุกรุกทํ าลายเปนจํ านวนมากและเพือ่กํ าหนด
โทษใหเหมาะสม3

จากววิฒันาการของกฎหมายเกีย่วกบัปาไม จะเหน็วาการบงัคบัใชกฎหมายเกีย่วกบัปาไม
เร่ิมตนจากแนวคดิทีจ่ะท ําการควบคมุการท ําไม ซ่ึงเปนการควบคมุในเชงิหาผลประโยชนจากการท ําไม
คือ การเกบ็เงนิคาตอไมจากผูรับอนุญาตทํ าไม โดยในระยะแรกควบคุมเฉพาะการทํ าไมสักเทานั้น 
ตอมาเมื่อมีการทํ าไมชนิดอื่น (ไมกระยาเลย) มากขึ้น จงึไดเขาไปควบคุมการทํ าไมกระยาเลยดวย   
การแกกฎหมายเกี่ยวกับปาไมที่ผานมาสวนใหญแลวจะเปนการแกไขบทบัญญัติเพื่อเพิ่มอัตราโทษ
ทีจ่ะลงแกผูกระทํ าความผิดเทานั้น ในประเด็นที่จะหามาตรการทางกฎหมายเพื่อจะนํ าผูอยูเบื้องหลัง
การกระท ําผิดมาด ําเนนิคดแีละลงโทษการท ําลายประโยชนหรือทรพัยสินทีบ่คุคลไดรับจากการกระท ําผิดนัน้
ทีผ่านมาไมปรากฏในการแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัปาไม ทัง้ทีก่ารกระท ําผิดเกีย่วกบัปาไม
ผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดไดรับผลตอบแทนมลูคามหาศาล การกระท ําเปนรูปขบวนการ ใชอิทธิพล
สรางความเสียหายอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศและตอระบบนิเวศวิทยา4 ซ่ึงการกระทํ าผิด  
ในลกัษณะนีเ้ปนปญหาในการปองกนัและปราบปราม เนือ่งจากในการจบักมุผูกระท ําความผดิแตละครัง้
จะจบัไดแตลูกจางหรือลูกนองเทานั้น ทํ าใหไมอาจดํ าเนินการแกผูบงการจริงๆ5 ขอบกพรองเหลานี้
เปนความดอยประสทิธิภาพของมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ในการน ํา
ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีและลงโทษ การทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่บุคคล
ไดรับจากการกระทํ าผิด ซ่ึงจะศึกษาขอบกพรองอยางละเอียดในบทที่ 4 ตอไป

2.2  สถานการณการกระทํ าผิดและแนวโนมการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484

จากตารางที่ 1.2 แสดงใหการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เกิดขึ้นตั้งแต 
ป พ.ศ. 2541 จนถึงป พ.ศ. 2548 แมชวงระยะเวลาดังกลาวเนื้อที่ปาไมของประเทศเหลือนอยมาก
แลวก็ตาม การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ก็ยังเกิดขึ้นคอนขางมาก เมื่อพิจารณา
ถึงจํ านวนคดีที่ตรวจพบในแตละปแลว ปที่ตรวจพบการกระทํ าผิดนอยที่สุด คือ ป พ.ศ. 2548 
จ ํานวน 5,293 คด ี ปที่ตรวจพบการกระทํ าผิดมากที่สุด คือ ป พ.ศ. 2541 จํ านวน 13,385 คดี ซ่ึง
จํ านวนคดีดังกลาวยังไมรวมกับการกระทํ าผิดที่เจาหนาที่ตรวจไมพบอีกจํ านวนมาก เมื่อพิจารณา
                                                       

3 ดุสิต พานิชพัฒน, ผอง เลงอี้ และศรีราชา เจริญพานิช. (2533). กฎหมายสิ่งแวดลอม หนวยท่ี 1-7.
หนา 175-176.

4 วีระพงษ บุญโญภาส ก เลมเดิม. หนา 32-33.
5 ณรงค ใจหาญ ก เลมเดิม. หนา 196.
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ถึงความเสียหายของตนไมที่ถูกลักลอบตัดในแตละปแลว ปที่ตรวจพบไมถูกลักลอบตัดมากที่สุด
คือ ป พ.ศ. 2541 คิดเปนปริมาตรไมรวม 41,630.708 ลูกบาศกเมตร ปที่ตรวจพบไมถูกลักลอบตัด
นอยทีสุ่ด คอื ป พ.ศ. 2548 คดิเปนปรมิาตรไมรวม 8,937.98 ลูกบาศกเมตร ความเสยีหายของพืน้ทีป่า
ทีต่รวจพบมากที่สุด คือ ป พ.ศ. 2541 พืน้ที่ปาถูกบุกรุกทํ าลายรวม 55,330.31ไร นอยที่สุด คือ        
ป พ.ศ. 2544 พืน้ทีป่าถูกบกุรกุท ําลายรวม 27,788.24 ไร สรุปแลวในชวงระยะเวลาตัง้แตป พ.ศ. 2541
ถึง ป พ.ศ. 2548 ตนไมถูกลักลอบตดัเฉลีย่ปละประมาณ 20,000 กวาลูกบาศกเมตร พืน้ทีป่าถูกบกุรุก
ท ําลายเฉลีย่ปละประมาณ 39,000 ไร ซ่ึงหากการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 ยงัไมประสบผลส ําเรจ็ปลอยใหมกีารกระท ําผิดในอตัรานีต้อไป กค็าดการณไดเลยวา
อีกไมกี่ปขางหนาประเทศไทยก็จะไมมีพื้นที่ปาเหลืออีกตอไป

พจิารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
กรณคีวามเสียหายที่สามารถเห็นไดโดยทางกายภาพ คือ การทีต่นไมถูกตัดฟนเสียหายและพื้นที่ปา
ถูกบกุรุกท ําลายจนไมมสีภาพเปนปาตอไป ซ่ึงความเสยีหายในสวนนีไ้มสามารถค ํานวณเปนจ ํานวนเงนิได  
เนือ่งจากไมรูจะเอาอะไรเปนตวัวดัวาตนไมแตละตนทีถู่กลักลอบตดั หรือพืน้ทีป่าแตละไรทีถู่กบกุรุก
ท ําลายนัน้มีมูลคาคิดเปนเงินเทาไร สวนความเสียหายที่ไมสามารถมองเห็นไดโดยทางกายภาพและ
ไมสามารถค ํานวณเปนจ ํานวนเงนิได เชน การเกดิความแหงแลง การเกดิอทุกภยั อากาศรอนขึน้กวาเดมิ
อากาศทีม่อีอกซเิจนลดนอยลง การเสยีพืน้ทีซ่ึ่งใชเปนทีพ่กัผอนและแหลงทองเทีย่ว เปนตน ส่ิงเหลานี้
เกิดขึ้นจากการที่ปาไมถูกตัดฟนมากเกินไปจนขาดความสมดุลของธรรมชาติ ซ่ึงทั้งหมดนี้          
เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ยังไมรวม         
ผลกระทบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย

การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มทีัง้การกระทํ าที่กระทํ าโดยบุคคล
ในลกัษณะความผดิทัว่ๆ ไป และการกระท ําทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม  แตทีเ่ปนสาเหตสํุ าคญัทีท่ ําให
ปาไมของประเทศมีจํ านวนลดลงอยางมากและเปนปญหาในการปองกันปราบปรามมากที่สุด คือ 
การกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม เนื่องจากการปราบปรามสามารถจับกุมไดเฉพาะบุคคล
ระดบัลางขององคกรเทานัน้ ไมสามารถจบักมุผูเปนหวัหนาขององคกรได  ซ่ึงมลูเหตจุงูใจทีสํ่ าคญัทีสุ่ด
ที่กอใหเกิดการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม คือ ทรัพยสินหรือผลประโยชนที่จะไดรับ    
จากการกระทํ าผิด เมื่อพิจารณาภาพรวมของการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถบงชี้ถึงแนวโนมของการกระทํ าผิดได กลาวคือ
ถาหากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการขยายตัวความตองการที่อยูอาศัยของประชาชน 
หรือความตองการพืน้ทีท่ีจ่ะใชประกอบกจิการตางๆ ในทางธรุกจิยอมเพิม่ขึน้ไปดวย เมือ่มคีวามตองการ
เชนนีธุ้รกจิการกอสรางทีอ่ยูอาศยั กอสรางสถานเพือ่การประกอบธรุกจิตาง  ๆ ยอมจะตองมกีารขยายตวัดวย
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จึงทํ าใหความตองการไมที่จะใชกอสราง หรือพื้นที่ที่จะใชกอสรางที่อยูอาศัยหรือสถานประกอบ       
กจิการตางๆ มีมากขึ้น เมื่อมีความตองการมากขึ้นแตจํ านวนพื้นที่มีเทาเดิม หรือจํ านวนไมที่ผลิตได
ในประเทศมีจํ านวนเทาเดิมหรือนอยกวาเดิม ราคาพื้นที่และราคาไมยอมสูงขึ้นซึ่งเปนธรรมดา    
เมือ่พืน้ทีแ่ละไมมรีาคาสงูขึน้ยอมเปนตวักระตุนส ําคญัทีก่อใหเกดิการบกุรกุพืน้ทีป่า การลกัลอบตดัไม
มากขึน้ เพือ่จะไดประโยชนจากการที่พื้นที่และไมมีราคาสูงขึ้น  ดังจะเห็นไดจากเหตุการณที่ผานมา
กรณีมีการขอนํ าไมเขาจากประเทศพมาในชวงเศรษฐกิจฟองสบูที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว        
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตอมาเปนสาเหตุทํ าใหมีการลักลอบ
ตดัไมในปาสาละวิน

นอกจากการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 จะขึน้อยูกับสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศแลว ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับการกระทํ าผิด คือ จ ํานวนประชาการที่เพิ่มขึ้น คือ
เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความตองการที่อยูอาศัยยอมมากขึ้นดวย ส่ิงหนึ่งที่บงบอกความตองการไม   
ในการสรางที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น คือ จ ํานวนไมทอน ไมแปรรูป    
ทีน่ ําเขาจากตางประเทศในแตละป เชนตัง้แตป พ.ศ. 2546-2548 จ ํานวนไมที่นํ าเขาจากตางประเทศ
เพิม่มากขึน้ทกุป คอื มจี ํานวน 2,030,395 ลูกบาศกเมตร 2,216,612 ลูกบาศกเมตร 2,335,349 ลูกบาศกเมตร
ตามล ําดบั เมือ่พจิารณาแนวโนมความตองการไม จะเหน็วามจี ํานวนเพิม่มากขึน้ทกุปทัง้ทีส่ภาวะเศรษฐกจิ
ไมไดขยายตัวมากขึ้นแตอยางใด จึงนาจะเกิดจากการที่ประชากรมีจํ านวนเพิ่มขึ้นซ่ึงแนนอน         
ในอนาคตจ ํานวนประชากรยอมจะมมีากกวาในปจจบุนั ความตองการไมยอมตองเพิม่มากขึน้ตามไปดวย
ในขณะที่จํ านวนไมที่ผลิตไดโดยถูกกฎหมายมีจํ านวนลดลง จากปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน
สามารถคาดการณไดวาการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 โดยเฉพาะการกระทํ า   
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมมแีนวโนมสงูขึน้ ทัง้การลกัลอบตดัไมในปาและการบกุรกุครอบครองพืน้ทีป่า
ตวัอยางการกระท ําผิดทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัจะเหน็ไดจากทีม่ญีตัตใินเรือ่งการลกัลอบตดัไม การบกุรุก
พืน้ทีป่าเขาสูคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมสภาผูแทนราษฎร เพือ่ใหตรวจสอบ
ขอเทจ็จรงิอยูบอยๆ เชน กรณกีารบกุรกุเขตปาสงวนแหงชาตภิแูลนคา อํ าเภอคอนสวรรค จงัหวดัชยัภมูิ  
ซ่ึงพบวาตนไมถูกโคนประมาณ 1,699 ตน พืน้ทีป่าถูกบกุรุกท ําลายรวมประมาณ 80 ไร โดยมกีารใช
รถแบคโฮขดุตกัคันดินเปนฝายกั้นนํ้ าขนาดใหญ ไมพบผูกระทํ าผิดในที่เกิดเหตุ แตจากการสืบสวน
ทราบวามีผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด โดยมีเปาหมายตองการพื้นที่โดยใชรถแบคโฮขุดโคนตนไม
และไถปรบัพื้นที่ที่เกิดเหตุ หรือกรณีบุกรุกพื้นที่ปาและที่สาธารณประโยชนบนเกาะชาง เนื่องจาก
เกาะชางเริม่เปนทีน่ยิมของนกัทองเทีย่ว การทองเทีย่วขยายตวัท ําใหมกีารสรางสิง่อํ านวยความสะดวก  
การคมนาคมเพือ่รองรับการทองเทีย่ว แตเกาะชางมพีืน้ทีล่าดชนัเปนภเูขาสงู พืน้ทีร่าบนอยกอใหเกดิ
การรุกล้ํ าที่ดิน ที่สาธารณประโยชนและที่ราชพัสดุ ซ่ึงการบุกรุกมีทั้งการบุกรุกโดยราษฎร และ
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นายทนุรายใหญ พืน้ทีท่ีม่กีารบกุรกุทีเ่หน็ไดชัด ไดแก บานคลองพราว บานไกแบ อาวกะรงั อาวจอม  
เกาะงาม บานไชยเชษฐ บานหวายแฉก หาดทรายยาว ยุทธนาวี บานสลักคอก  (นากุง) พบวิธีการ
บกุรุกแบบใหมทีน่าตกใจ คอื ผูบกุรกุใชการขงันํ ้าเคม็ไวเพือ่ใหตนไมปาชายเลนยนืตนตายเพือ่ท ําลาย
สภาพปาชายเลนแลวเขาถือครองพื้นที่ ซ่ึงเปนวิธีที่อันตรายตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เปนอยางมาก6 ทัง้สองกรณนีีเ้ปนเพยีงตวัอยางการกระท ําผิดทีน่ ําเสนอใหเหน็เทานัน้ ความเปนจรงิแลว
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมยังมีเกิดขึ้นอีกมาก   
จะเหน็ไดจากขาวทีป่รากฏตามสือ่ตางๆ ดงันัน้หากมาตรการทางกฎหมายในการปองกนัและปราบปราม
การกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรมยังไมมีประสิทธิภาพ  
เพยีงพออยางทีเ่ปนอยูในปจจุบัน กเ็ช่ือไดวาในไมชาปาไมและพ้ืนทีป่ากจ็ะหมดไปจากประเทศไทย
อยางหลีกเลี่ยงไมได

2.3  กรณีศึกษาการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 กรณีการลักลอบตัดไมปาสาละวิน

ปาสาละวนิมอีาณาเขตทางดานตะวนัตกตดิแนวล ํานํ ้าสาละวนิ ซ่ึงกัน้พรมแดนไทยกบัพมา
มรีะยะทางยาวประมาณ 125 กโิลเมตร เปนพืน้ทีป่าตะวนัตกทีม่ไีมสักอดุมสมบรูณทีสุ่ด เมือ่ป พ.ศ. 2515
รัฐบาลไดประกาศใหปาผืนนี้เปนปาสงวนแหงชาติ ตอมาป พ.ศ. 2521 พื้นที่สวนหนึ่งถูกแยก     
เปนเขตรักษาพันธุสัตวปา และในป พ.ศ. 2537 อีกสวนหนึ่งถูกประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 
ปจจบุนัปาผืนนี้ประกอบไปดวยพื้นที่ปาตามกฎหมาย 3 ประเภท คือ (1) ปาสงวนแหงชาติสาละวิน 
เนื้อที่ 1,139,000 ไร  (2) เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน 546,875 ไร  (3) อุทยานแหงชาติสาละวิน 
450,950 ไร

2.3.1 ขอเท็จจริงในการกระทํ าผิด
การลักลอบตัดไมในปาสาละวินนั้นอาจกลาวไดวามีจุดเริ่มตนจากการทํ าไม   

ในประเทศพมา กลาวคือ การทํ าไมพมามีมาตั้งแตป พ.ศ. 2529 สมยัที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรีไดเปดเจรจากับพลเอกเนวิน นายกรัฐมนตรีพมาในขณะนั้น ซ่ึงเปนสาเหตุ       
ให ร.ต.อ.สุรัตน โอสถานุเคราะห รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยถูกอภิปรายไมไววางใจและ  
ตองลาออกจากต ําแหนงในเวลาตอมา การคาไมจากตางประเทศจงึวางเวนมา จนกระทัง่ป พ.ศ. 2532  

                                                       
6 สรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร

ระหวางวันที่ 27 เมษายน 2548-30 กันยายน 2548.
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พลเอกชาติชาย ชุณหวณั เปนนายกรัฐมนตรี และมี พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประกาศปดปา ท ําใหการสัมปทานทํ าไมทั่วประเทศสิ้นสุดลงตั้งแต
วันที่ 14 มกราคม 2532 เปนตนมา

จากการปดปาประกอบกับเปนยุคเศรษฐกิจ “ฟองสบู” เศรษฐกิจมีการขยายตัว
อยางเตม็ทีม่กีารพฒันาทางดานอสงัหารมิทรพัย จงึท ําใหอุปกรณส่ิงกอสรางไมวาจะเปน ปนู เหล็ก ไม
เปนทีต่องการของตลาดอยางมาก ในป พ.ศ. 2533 จงึมกีารเปดเจรจาขอซือ้ไมจากประเทศเพือ่นบาน
ไมวาจะเปนประเทศพมา ลาว เขมร และมาเลเซีย มีการนํ าไมตางประเทศเขามาใชสอยอยางมากมาย  
ซ่ึงดานชายแดนฝงตะวันตกสวนใหญจะเปนการนํ าไมสักเขา จึงเริ่มเปนการนํ าไมตางประเทศเขา 
เรียกวา “ยคุแรก” ในยคุแรกนีเ้ปนการน ําไมสักเขามาในลกัษณะไมแปรรปู ในยคุนัน้ไมสักในฝงพมา
ทีอ่ยูในอทิธพิลของชนกลุมนอยไมวากะเหรีย่ง กะเหรีย่งแดง (คะเรนน)ี ไทยใหญ วา มคีวามสมบรูณมาก
เนือ่งจากยงัไมมใีครเขาไปท ําไมเลย การท ําไมในยคุแรกนีไ้มมคีวามซบัซอนมากนกั เมือ่ไดรับอนญุาต
จากพมาแลวก็เจรจาเขาทํ าไมจากชนกลุมนอย โดยแลกเปลี่ยนเงื่อนไขความตองการของทั้งสองฝาย
แลว กส็ามารถเขาดํ าเนินการไดเลย เมื่อตัดไมไดแลวจากนั้นใชชางลากไปตามลํ าหวย แลวลองลง
มาตามลํ านํ้ าสาละวิน ท ําการแปรรูปตามริมฝงแมนํ้ าสาละวินของพมา เมื่อแปรรูปไมไดตามขนาด  
ทีต่องการแลวจะบรรทกุเรอืมาไวฝงไทย และน ําเขาคลังสนิคาแจงเจาหนาทีศ่ลุกากรเกบ็ภาษ ีการท ําไม
ยคุแรกนี้ไมมีการตัดไมจากฝงไทยมาสวมตอ แมมีบางก็นอยมากแทบไมมีเลย การทํ าไมพมายุคแรก
ด ําเนินการไปประมาณ 2 ปกวา

ป พ.ศ. 2535 มกีารเจรจาการท ําไมเขาจากพมาอยางเตม็ตวั นกัการเมอืงทีท่รงอทิธพิล
ของไทย ซ่ึงมีความใกลชิดกับพลเอกตานสวย ผูนํ าสลอร (SLORC) ของพมา และผูนํ าของไทย    
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไดเจรจานํ าไมเขาอยางจริงจังเรียกไดวาเปนการนํ าเขาไมพมา “ยุคสอง”    
ยคุสองนีผู้ท ําสัญญาน ําไมเขาจากพมาเปนบรษิทัยกัษใหญของเมอืงไทยแทบทัง้สิน้ เชน บริษทัสกาบี
บริษทั ศริินเทคโนโลย ี จ ํากดั การท ําไมสวนใหญจะเปนการท ําไมทอนจงึท ําใหไดจ ํานวนมากท ําไดงาย
และเรว็ข้ึน การทํ าไมยุคที่สองนี้เปนการทํ าไมคร้ังใหญที่สุดของการทํ าไมในพมา การตัดไมจะใช
วธีิตดัทกุตนทีพ่บหรือทกุตนทีข่วางหนาทัง้ไมสักและไมกระยาเลย การท ําไมคร้ังนีจ้งึท ําใหไมขนาดใหญ
ในฝงพมาแทบจะหมดปาเลยทีเดียว การทํ าไมยุคที่สองนี้ใชเวลาประมาณ 3 ปจึงส้ินสุดลง

เมื่อตนป พ.ศ. 2538 มีความพยายามเจรจากับพมาในการขอนํ าไมเขาอีกครั้ง 
ความพยายามสํ าเร็จเมื่อพมาโดยพลเอกตานสวย ผูนํ ารัฐบาลไดอนุญาตใหพอคาไทยทํ าไมเขาดาน
จงัหวัดตาก จังหวัดแมฮองสอน โดยมี 3 บริษัท ไดแก บริษัทไทยอุตสาหกรรม วีเนียร 999 จํ ากัด 
บริษทั สกาบ ีจ ํากดั และหางหุนสวนจ ํากดั เอส พ ีเอ รีชวูด โดยบรษิทัไทยอตุสาหกรรม วีเนยีร 999 จ ํากดั
และบริษัท สกาบี จํ ากัด ไดรับสัมปทานเขาดํ าเนินการบริเวณปาสาละวินของอํ าเภอแมสะเรียง    
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หางหุนสวนจ ํากดั เอส พ ี เอ รีชวูด เขาด ําเนนิการบรเิวณอ ําเภอขนุยวม อํ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮองสอน
ซ่ึงจากการประเมินจํ านวนไมที่มีอยูในชายแดนประเทศพมาดานจังหวัดแมฮองสอนในขณะนั้นวา
ไมในพมาถูกตัดฟนมากแลวในการทํ าไมยุคแรกและยุคที่สองแทบจะหมดปา ตนไมขนาดใหญ
แทบจะไมมใีหเห็น ดังนั้นการทํ าไมในยุคที่สามจึงเปนไปดวยความยากลํ าบาก เนื่องจากไมสักที่ดี  
มีคุณภาพอยู หางไกลจากเสนทางคมนาคม เสนทางทุรกันดารเปนปญหาตอการขนสัมภาระ 
อุปกรณตางๆ ในการทํ าไมเปนอันมาก ตองลงทุนสูง  ดังนั้น บรรดาพอคาที่ทํ าไมจึงหันกลับมามอง
ใกลตัว คือ ไมของประเทศไทยที่มีจํ านวนมาก อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซ่ึงเปนที่มา  
ของการเขาลักลอบตัดไมบริเวณ เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวนิ อุทยานแหงชาติสาละวิน จนเกิด
ต ํานาน “ปาแตก” ขึ้นมา
           การท ําไมของประเทศไทยในปาสาละวนิแลวสวมตอไมพมาหรอื “ไมไทยใสโสรง”
นัน้ มกีารวางแผนการไวลวงหนาโดยพอคาไมผูมอิีทธิพลและกวางขวางกบัชนกลุมนอยและขาราชการ
ในพืน้ทีม่กีารก ําหนดแผนการอยางเปนระบบเปนขัน้ตอนอยางแยบยล ดวยอํ านาจอทิธพิล อํ านาจเงนิ
ปจจัยเสริม สภาพพื้นที่การสูรบบริเวณชายแดนที่ฝายเจาหนาที่บานเมืองยากที่จะเขาไปตรวจสอบ 
ชนกลุมนอยที่หิวโหยขาดปจจัยยังชีพในศูนยอพยพ ความออนแอของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุม
ดูแลปาที่ใหพอคาเขาครอบงํ าไดจนสามารถตัดตนไมอยางสะดวกงายดาย การทํ าไมในชวงนี้  
บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํ าไมจากประเทศพมาดานอํ าเภอแมสะเรียง อํ าเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ที่จะตองผานพื้นที่ปาสาละวิน คือ บริษัทไทยอุตสาหกรรม วีเนียร 999 จ ํากัด และ
บริษัท สกาบี จํ ากัด ศักยภาพของทั้งสองบริษัทนี้กํ าลังความแข็งแกรงของทีมงาน กํ าลังทรัพย 
ตลอดจนผูที่อยูเบื้องหลังเปนที่นาเกรงขามยิ่ง บริษัทไทยอุตสาหกรรม วีเนียร 999 จ ํากัด เปนทีม
ของผูยิ่งใหญแหงจังหวัดตาก เจาของโรงเลื่อยที่ใหญที่สุดของประเทศเปนผูเชี่ยวชาญในการทํ าไม
มานานกวา 50 ป ทกุรูปแบบไมวาจะเปนบนดิน ใตดิน สวนบริษัท สกาบ ีจํ ากัด มีความกวางขวาง
ทัง้ในคณะรัฐบาลและฝายคาน ผูอยูในเงามืด คือ บิก๊สเีขียวของกองทัพ เมื่อไดสัญญาการซื้อขายไม
จากรัฐบาลพมา ใบแสดงสัญชาติสินคา (ซีโอ) กํ าลังเงิน กํ าลังคน และอุปกรณตางๆ ครบถวน    
ขาดแตเพียงวัตถุดิบไมที่จะมาปอนเทานั้น พอคาจึงหันมาตัดไมในปาฝงตะวันออกของสาละวิน  
อันอุดมสมบูรณที่ถือไดวาเปนแหลงใหญที่สุดของประเทศไทยและของโลก โดยมีการใชอํ านาจ
ของเงิน อิทธิพลเขาเสนอตอบแทนใหเจาหนาที่จนมีการปลอยใหมีการตัดไมจํ านวนมากถึง 
100,000 ตน (200,000 ทอน) ออกจากปาสาละวนิ จึงเปนตํ านานไมไทยใสโสรง7

                                                       
7 ยอดยิ่งยวด. (ม.ป.ป.). ผาสาละวินกอนจะสิ้นผืนปา (สุดทาย). หนา 70-73.
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จากการปราบปรามการลกัลอบตดัไมในพืน้ทีป่าสาละวนิของหนวยปฏบิตักิารพเิศษ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบทํ าลายทรัพยากรปาไม (นปม.) มีรายละเอียดคราวๆ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 นปม. ไดรับหนังสือจากกรมตํ ารวจสงเรื่อง     
การรองเรียนของของนายพะหละแฮราษฎรจังหวัดตากรองเรียนตํ ารวจชื่อ “จาแสบ” ซ่ึงเปนคน
ของ “พอเล้ียงสม” วาไดนํ าบุคคลกลุมหนึ่ง พรอมเครื่องมือกลเขาไปลักลอบตัดไมสักปาสาละวิน
ชักลากลงแมนํ้ าสาละวิน ไปขึ้นที่บานแมสามแลบ อํ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

2. วันที่ 11 มกราคม 2540 ไดรับคํ ารองเรียนจาก “ซี 5 ปาไม” วา บริษัทสกาบี  
บริษัทไทยวีเนียร บริษัทเอส.ที.บ.ี และบริษัท ส.ประภาคาร ซ่ึงทํ าไมนํ าเขาจากพมา ไดมีการลักลอบ
ตดัไมจากเขตปาสาละวนิ อํ าเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

3. เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ – 6 มนีาคม 2540 ต ํารวจปาไม ไดจดัก ําลังเขาปราบปราม
สามารถตรวจยึดของกลางไดไมสัก 748 ทอน ปริมาตร 434.74 ลบ.ม.

4. วันที่ 26 กมุภาพันธ 2540 นปม.ไดออกคํ าส่ังปราบปรามการลักลอบตัดไม
ทํ าลายปาสาละวิน (นปม.3) ปฏิบัติตั้งแต 7 มีนาคม – 10 เมษายน 2540

5. วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 นปม.ไดออกคํ าส่ังปราบปรามการลักลอบตัดไม
ทํ าลาย  ปาสาละวิน (นปม.4) ปฏิบัติตั้งแต 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2540

6. พฤศจกิายน–ธันวาคม 2540 นปม.แจงใหต ํารวจปาไมจดัก ําลังรวมกบัเจาหนาที่
ปาไมเขาดํ าเนินการปราบปรามในพื้นที่อุทยานแหงชาติสาละวินและเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน

7. วันที่ 2 มกราคม 2541 ทภ.3 / กอ.รมน. ภาค 3 ออกคํ าส่ังปองกันและ    
ปราบปรามการลักลอบทํ าลายทรัพยากรปาไมในพื้นที่ปาสาละวิน เร่ิมปฏิบัติตั้งแต 7 มกราคม 2541 
เปนตนไป8

จากการเขาดํ าเนินการ สรุปผลการปราบปรามการลักลอบตัดไมในปาสาละวิน 
ดังนี้

1. สิงหาคม – พฤศจิกายน 2539 เจาหนาที่ปาไมเขาตรวจยึดปราบปรามได
- ไมสักทอน 231 ทอน ปริมาตร 178.09 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 1,028 แผน ปริมาตร 4.8 ลบ.ม.

                                                       
8 ทีมขาวการเมือง. (2541, 26 กุมภาพันธ). “ศึกสาละวินบานปลายญัตติซักฟอก “ชวน 2/1” สงผล

“ชาติไทย” ถูกเขี่ยออก.” เนชั่นสุดสัปดาห. หนา 16-17.

DPU



19

2. ธันวาคม 2539 – กมุภาพนัธ 2540  ต ํารวจปาไมรวมกบัเจาหนาทีป่าไมเขาตรวจยดึ
ปราบปรามได

- สักทอนแปรรูป 1,528 แผน ปริมาตร 17.62 ลบ.ม.
3. มนีาคม – พฤษภาคม 2540  นปม.ออกแผน นปม.03 เขาตรวจยดึปราบปรามได

- ไมสักทอน 1,580 ทอน ปริมาตร 2,102.67 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 2,651 แผน ปริมาตร 31.85 ลบ.ม.

4. มิถุนายน – กรกฎาคม 2540 ต ํารวจปาไมรวมกับเจาหนาที่ปาไมเขาตรวจยึด
ปราบปรามได

- ไมสักทอน 22 ทอน ปริมาตร 21.62 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 450 แผน ปริมาตร 4.94 ลบ.ม.

5. สิงหาคม – ตลุาคม 2540  นปม.ออกแผน นปม.04 เขาตรวจยดึปราบปรามได
- ไมสักทอน 2,142 ทอน ปริมาตร 2,190.36 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 2,532 แผน ปริมาตร 57.13 ลบ.ม.

6. พฤศจกิายน – ธันวาคม 2540 ต ํารวจปาไมรวมกบัเจาหนาทีป่าไมเขาตรวจยดึ
ปราบปรามได

- ไมสักทอน 353 ทอน ปริมาตร 304.23 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 148 แผน ปริมาตร 7.52 ลบ.ม.

7. มกราคม 2540 ตามแผนของ ทภ.3 / กอ.รมน. ภาค 3 ตรวจยึดปราบปรามได
- ไมสักทอน 898 ทอน ปริมาตร 673.68 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 195 แผน ปริมาตร 3.53 ลบ.ม.

สรุป ตั้งแตสิงหาคม 2539 – 31 มกราคม 2541 ตรวจยึดปราบปรามได
- ไมสักทอน 6,162 ทอน ปริมาตร 6,436.01 ลบ.ม.
- ไมสักทอนแปรรูป 8,532 แผน ปริมาตร 127.39 ลบ.ม.

นอกจากนีย้งัมไีมซุงทีผู่กแพในล ํานํ ้าสาละวนิอกี 40 แพ จ ํานวนเกอืบ 2,000 ทอน
และไมที่เจาหนาที่อายัดไวที่โรงเล่ือยบานตากอีก 13,251 ทอน9

                                                       
9 ยอดยิ่งยวด. เลมเดิม. หนา 163.
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สรุปความเสียหายดานทรัพยากรปาไมที่เกิดขึ้นจากการลักลอบตัดไมทํ าลายปา
สาละวิน พบวาพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวินบริเวณที่เกิดเหตุสภาพปา
ตนไมสักถูกทํ าลายเปนจํ านวนมากระบบนิเวศของปาถูกทํ าลายเสียหายตามไปดวยเปนลูกโซ     
คาดกันวาไมสักที่ถูกตัดฟนออกจากปาสาละวิน นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 ถึง ป พ.ศ. 2540 มไีมตํ่ ากวา 
100,000 ตน (หนึง่แสนตน) โดยพจิารณาจากการตรวจยดึไมในเขตอทุยานและเขตรกัษาพนัธุสัตวปา
สาละวิน ตัง้แตเดือนสิงหาคม 2539 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2542 ซ่ึงสามารถจับกุมได 615 คดี ไดไมสัก
จ ํานวน 23,370 ทอน ปริมาตร 13,034.41 ลูกบาศกเมตร การจบัไมสักทอนทีอํ่ าเภอบานตาก จงัหวดัตาก
จ ํานวน 13,251 ทอน ปริมาตร 15,029.63 ลูกบาศกเมตร และไมทีถู่กตดัโคนทิง้กระจายตามล ําหวยตางๆ
ในปาสาละวิน ประมาณ 30,000 ตน รวมกับไมที่ถูกบริษัทตางๆ ขนยายชักลากออกจากพื้นที่        
ปาสาละวนิกอนเกิดเหตุการณปาแตกเปนเวลา 3 ป (พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2540) อีกจ ํานวนมาก นับตั้งแต
เกิดเหตุการณลักลอบตัดไมทํ าลายปาสาละวิน ทางราชการไดเขาดํ าเนินการจับกุมผูกระทํ าผิด     
โดยใชเวลายาวนานถงึ 4 ป เหตกุารณจงึคลีค่ลายสงบลง เพราะมใิชเร่ืองงายทีจ่ะจดัการขบวนท ําลายปา
ขนาดใหญที่ซับซอนลงได10

2.3.2 พฤติกรรมของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทํ าผิด
การลักลอบตัดไมในปาสาละวิน11  มกีลุมบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของ ดังนี้
กองกํ าลังกะเหรี่ยง ซ่ึงอยู บริเวณชายแดนระหวางไทยกับพมาเปนผูรับจาง      

ตัดโคนตนไมปาในปาละวิน โดยรับจางจากพอคา นายทุนที่เปนคนไทย เมื่อตัดโคนตนไมแลว     
จะเปนผูลํ าเลียงไมขามไปฝงพมาเพื่อตีตราไม ซ่ึงเปนไมเถ่ือนใหเปนไมสัญชาติพมาแลวลํ าเลียงไม
ลองขามฝงกลับมายังชายแดนไทยอีกครั้งหนึ่ง

กลุมขาราชการ ประกอบไปดวย ขาราชการปาไม ขาราชการศุลกากร ขาราชการ
ฝายปกครอง ตํ ารวจ ทหาร ซ่ึงผูมีหนาที่ในการปองกันปราบปรามการลักลอบตัดไมและควบคุม
การน ําไมและสนิคาอ่ืนเขามาในราชอาณาจกัรเกีย่วของกบัการกระท ําผิดโดยละเวนการจบักมุผูกระท ํา
การลักลอบตัดไมทํ าลายปาอยางจริงจัง เปนผูดํ าเนินการแปรสถานะไมที่เปนไมที่ผิดกฎหมายที่ได
จากการลักลอบตัดในปาสาละวินใหเปนไมถูกกฎหมายโดยวิธี “สวมตอ” โดยไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากพอคา นายทุนทํ าไม      

                                                       
10 ยอดยิ่งยวด. แหลงเดิม. หนา 278-283.
11 ตฤตณัย นพคุณ. (2544). ปาไมไทย บทสรุปของอํ านาจและผลประโยชน. หนา 89.
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กลุมพอคา นายทนุ เปนผูวาจางกองก ําลังกะเหรีย่งตดัโคนไมในปาสาละวนิของไทย
แลวใหชักลากลองทอนซุงขามลํ านํ้ าสาละวินไปมาระหวางฝงไทยกับฝงพมา เพื่อการทํ าหลักฐาน
ไมที่ลักลอบตัดในปาสาละวินของไทยวาเปนไมที่ตัดจากประเทศพมาและมีการนํ าเขาประเทศไทย
อยางถกูกฎหมาย เปนผูใหผลประโยชนตอบแทนแกขาราชการผูมีหนาที่ในการปองกันปราบปราม
การลักลอบตัดไมในไทย ขาราชการที่มีหนาที่ควบคุมการนํ าไมเขาจากประเทศพมาและอาศัย
อํ านาจรฐัจากนักการเมือง ขาราชการโดยใหผลประโยชนตอบแทน ถาหากขาราชการดังกลาวไมให
ความรวมมือกับขบวนการก็จะใชอํ านาจคุกคามไมวาจะเปนอํ านาจมืดโดยมีการลอบทํ ารายกระทั่ง
การฆา หรืออํ านาจที่ผานทางระบบราชการโดยผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ เชน การใหยายไป     
ในทีเ่จาหนาที่ไมตองการจะไป

นกัการเมอืง มสีวนเกีย่วของในการกระท ําผิดโดยก ําหนดนโยบายเพือ่เอือ้ประโยชน
ตอขบวนการหาประโยชนจากปาสาละวิน เชน อนุมัติการทํ าไมเขาจากตางประเทศ โดยไดรับ     
ผลประโยชนในลักษณะทรัพยสิน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
จากพอคา หรือนายทุนที่อยูเบื้องหลังการลักลอบตัดไมทํ าลายปา นอกจากนี้นักการเมืองยังให      
ผลประโยชนหรืออํ านาจคุกคามแกขาราชการที่มีหนาที่ในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิด
โดยถาขาราชการสามารถสนองความตองการของนักการเมืองได จะไดเล่ือนตํ าแหนงสูงขึ้น         
ไดดํ ารงตํ าแหนงที่ดีกวาเดิม หากไมสามารถสนองความตองการหรือขัดขวางผลประโยชน        
ของนักการเมือง จะถูกคุกคามทั้งอํ านาจมืดหรืออํ านาจที่ถูกกฎหมายผานทางระบบราชการ        
โดยผูบังคับบัญชาของขาราชการ

กองทัพ ไมมีวัตถุประสงคที่จะเขาไปเกี่ยวของกับการกระทํ าผิดในกรณีนี้    
เพียงแตมีบุคคลบางคนในกองทัพที่ถือโอกาสหาผลประโยชนจากการที่กองทัพดํ าเนินนโยบาย  
ดานความมัน่คงดานชายแดนไทย-พมาโดยการรบัผลประโยชนจากพอคา นายทนุท ําไม ใหการสนบัสนนุ
การกระท ําผิดอยางลับๆ โดยการนํ านโยบายดานความมั่นคงมาเปนขออางใหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในการกระทํ าผิดใหยังคงอยูในพื้นที่
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กรณกีารลักลอบตัดไมในปาสาละวินแสดงโครงสรางของผูที่เกี่ยวของกับการกระทํ าผิด ไดดังนี้

ภาพที่ 2.1  แสดงขบวนการลักลอบตัดไมชายแดนไทย – พมา (ปาสาละวิน)

ลักลอบตัดไมในปาสาละวิน
( ชายแดนไทย-พมา )

กองทัพ

ลํ าเลียงไมขามฝงไป
ชายแดนพมา

ตีตราไมเถื่อน
เปนไมสัญชาติพมา

นโยบายฉนวน ผลประโยชน

ลํ าเลียงไมลองขามฝง
กลับมาชายแดนไทย

ไมขึ้นฝงที่จุดผานแดนชั่วคราว
แปรสถานะไมใหถูกกฎหมาย

ไม “ สวมตอ ” ถูกสงเขา
โรงเลื่อยเพื่อแปรสภาพ

ผลประโยชนตอบแทนมหาศาล
สํ าหรับพอคา

กองกํ าลังกะเหรี่ยง
( ชนกลุมนอย )

พอคา
นายทุน

ใหการสนับสนุน

ผลประโยชน หรือ
อํ านาจคุกคาม

ขาราชการปาไม
ขาราชการศุลกากร

ขาราชการฝายปกครอง

ผลประโยชน หรือ
อํ านาจคุกคาม

นักการเมืองทองถิ่น
นักการเมืองระดับชาติ
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2.3.3 ปญหาในการปราบปรามการกระทํ าผิดและการดํ าเนินคดีกรณีการลักลอบตัดไม
ในปาสาละวิน

ปญหาที่เกิดขึ้นในการปราบปรามการกระทํ าผิดในกรณีนี้มีหลายอยาง เชน   
การที่ประเทศพมาอางวาแมนํ้ าสาละวินเปนเขตแดนของพมาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จะตอง
ประสานกับกองกํ าลังกะเหรี่ยงพุทธและทหารพมาทุกครั้ง การที่มีขอตกลงระหวางเจาหนาที่      
ฝายความมัน่คงของไทยและกองก ําลังฝายพมาหามเรอืยนตพาดหางระหวางเวลา 18.00-08.00 นาฬกิา  
ความไมปลอดภยัในชวีติระหวางการปฏบิตังิาน มผูีอพยพจ ํานวนมากซึง่สวนใหญมอีาชพีรับจางทัว่ไป
และรับจางนายทุนทํ าไมในปาสาละวิน การขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ ราษฎรในพื้นที่    
ไมใหความรวมมอืและขดัขวางการปฏบิตังิานของเจาหนาที ่การสนธกิ ําลังของเจาหนาทีห่ลายหนวยงาน
ทํ าใหขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน12 การมีขาราชการที่มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวของ
กับปาสาละวินเขาไปเกี่ยวของจํ านวนมากโดยไดรับประโยชนตอบแทน13 ซ่ึงจะเห็นจากหลักฐาน
กรณตีรวจคนบานของนาย ป.เจาหนาที่ตํ ารวจไดพบ “บัญชีสวย” รายการจายเงินใหกับขาราชการ
ในพืน้ทีเ่พือ่อํ านวยความสะดวกในการทํ าไมแตละเดือนรวมเปนเงินกวา 2,000,000 บาทตอเดือน14  

ดงันัน้ การปราบปรามจงึท ําไดคอนขางยุงยาก แตทีเ่ปนปญหามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกับกรณีนี้ที่เห็นชัดเจน คือ มาตรการทางกฎหมาย        
ยังไมสามารถทํ าลายประโยชนที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิด และการที่รัฐไมสามารถนํ า
ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีและลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้พอคา นายทุน และ
นกัการเมอืงทีเ่กีย่วของ ถึงกบัมผูีวจิารณวาการลกัลอบตดัไมท ําลายปายงัมแีนวโนมวาจะมตีอไปเรือ่ยๆ
เนื่องจากประโยชนเกี่ยวกับธุรกิจไมนั้นมีมูลคามหาศาล ประกอบกับรัฐยังไมสามารถดํ าเนินการ  
ตอบุคคลที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดได15

2.3.3.1 ปญหาการทํ าลายประโยชนท่ีผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิด
เมือ่พจิารณาถงึการท ําลายประโยชนทีผู่อยูเบือ้งหลังไดรับจากการกระท ําผิด

จากกรณีการลักลอบตัดไมในปาสาละวินนั้น ไมบางสวนที่บริษัทตางๆ ชักลากออกจากปาสาละวิน
กอนทีจ่ะเกดิเหตกุารณปาแตกประมาณ 3 ป คอื ในระหวางป พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2540 ซ่ึงไมมจี ํานวนมาก
เมือ่คดิมลูคาแลวเปนเงนิหลายพนัลานบาท แตพจิารณาวารัฐสามารถท ําลายประโยชนทีผู่อยูเบือ้งหลัง
                                                       

12 ยอดยิ่งยวด. เลมเดิม. หนา 116-117.
13 แหลงเดิม. หนา 279.
14 แหลงเดิม. หนา 81.
15 แหลงเดิม. หนา 214.
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ไดรับจากการกระทํ าผิดนี้ไดเพียงใด จะเห็นวารัฐไมสามารถทํ าลายประโยชนที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับ
จากการกระทํ าผิดไดเลย กลาวคือ ไมจํ านวนดังกลาวเมื่อไดลักลอบตัดและชักลากออกไปจากปา
แลวไดมีการนํ าไปแปรรูปและขายในที่สุด แตปรากฏวาทางราชการไมสามารถติดตามรับประโยชน
หรือทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดไดมาจากการขายไมดังกลาวได ซ่ึงตามหลักกฎหมาย
ในเรื่องการริบทรัพยตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ประมวลกฎหมายอาญาเงินที่ไดมาจาก
การขายไมนีไ้มสามารถรบิได ไมวาจะมตีวัผูกระท ําผิดหรอืไมกต็าม ซ่ึงขอเทจ็จรงิในกรณนีีผู้อยูเบือ้งหลัง
การกระท ําผิดที่ไดรับประโยชนจากการขายไมไมไดตกเปนผูตองหาในคดีอาญา ประโยชนที่บุคคล
ดงักลาวไดรับมาจงึไมมทีางทีรั่ฐจะใชอํ านาจตามกฎหมายรบิได หรือแมแตในกรณทีีม่ตีวัผูกระท ําผิด
ก็ตาม ถาหากวาไมนั้นไดขายไปและไดเงินมาเงินที่ไดมานั้น ศาลไมมีอํ านาจริบ แมผูกระทํ าผิด    
จะถูกพพิากษาลงโทษก็ตาม ซ่ึงมูลคาของประโยชนในสวนนี้พิจารณาไดดังนี้  ในคดีปาสาละวิน
ไมสักถูกตดัฟนจากปาสาละวนินบัตัง้แตป พ.ศ. 2538 ถึงป พ.ศ. 2540 ประมาณไมตํ ่ากวา 100,000 ตน
(หนึ่งแสนตน) คิดเปนไมทอนไดประมาณ 200,000 ทอน แตตรวจยึดไดทั้งหมดเพียงประมาณ 
96,621 ทอน โดยตรวจยดึไดในเขตอทุยานและเขตรกัษาพนัธุสัตวปาสาละวนิตัง้แตเดอืนสงิหาคม 2539
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2542 จ ํานวน 23,370 ทอน ตรวจยึดไดที่โรงเล่ือยบานตาก อํ าเภอบานตาก 
จงัหวดัตาก จ ํานวน 13,251 ทอน และเปนไมทีถู่กตดัโคนทิง้กระจายตามล ําหวยตางๆ ในปาสาละวนิ
อีกประมาณ 30,000 ตน หรือประมาณ 60,000 ทอน ดังนั้นไมที่ถูกลักลอบตัดจากปาสาละวิน         
ทีส่ามารถน ําออกไปจากปาสาละวนิไดและมกีารแปรสภาพไปเปนประโยชนแกบคุคลทีอ่ยูในขบวนการ
หาประโยชนจากทรัพยากรปาไมมีประมาณ 103,379 ทอน เมื่อคิดมูลคาเปนจํ านวนเงินแลวมีมูลคา
มหาศาล ซ่ึงประโยชนสวนนี้รัฐไมสามารถทํ าลายหรือนํ ากลับมาเปนของรัฐไดเลย เมื่อพิจารณา
จากเรือ่งนีก้รณกีารลกัลอบตดัไมในปาสาละวนิ การปราบปรามจงึไมไดประสบความส ําเรจ็เทาทีค่วร

2.3.3.2 ปญหาการนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีเพื่อลงโทษ
เมื่อพิจารณาผลการปราบปรามการลักลอบตัดไมในปาสาละวิน ถาหาก

ความสํ าเร็จในการปราบปรามการกระทํ าผิด คือ จ ํานวนไมของกลางที่ตรวจยึดไดจากการลักลอบ
ตัดไมในปา ถือวากรณีนี้ประสบความสํ าเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถตรวจยึดไมของกลาง
ไดจํ านวนมากทั้งที่เปนไมแปรรูปและไมทอน แตการประสบความสํ าเร็จในการปราบปราม       
การกระท ําผิดทีแ่ทจริง คอื การทีส่ามารถจบักมุผูเปนตนเหตทุีแ่ทจริงของการกระท ําผิดมาด ําเนนิคดี
และลงโทษได เนือ่งจากบคุคลเหลานีเ้มือ่ไดรับผลประโยชนแลวกจ็ะน ําเงนิหรอืประโยชนไปสรางอ ํานาจ
อิทธิพลตางๆ ใหแกตนและพวกพอง นํ าไปเปนทุนประกอบกิจการตางๆ เพื่อหากํ าไร ในที่สุด        
ก็จะนํ ากํ าไรหรือประโยชนเหลานี้มาใชในขบวนการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไม กรณีปาสาละวิน     
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จะเหน็วาการน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดมาด ําเนนิคดแีละลงโทษนัน้ ยงัเปนเรือ่งทีรั่ฐไมสามารถ
ด ําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ จะไดวากรณีดังกลาวบุคคลที่ถูกดํ าเนินคดีอยางดีที่สุดก็เปนเพียง
เจาของโรงเลือ่ยทีม่ไีมทีไ่ดมาจากการลกัลอบตดัในปาสาละวนิอยูในโรงเลือ่ยเทานัน้ แตในความเปนจรงิ
การลกัลอบตดัไมในปาสาละวนิ ผูอยูเบือ้งหลังทีไ่ดรับประโยชนจากการกระท ําผิดมบีคุคลหลายกลุม
หลายระดบัที่เกี่ยวของไมใชมีเพียงเจาของโรงเลื่อยที่มีไมอยูในโรงงานเทานั้น มีทั้งพอคา นายทุน 
นกัการเมอืง จากคดปีาสาละวนิบคุคลเหลานีรั้ฐไมสามารถน ํามาด ําเนนิคดไีด ซ่ึงแนนอนยอมไมสามารถ
ลงโทษได โดยมกีารวพิากษกนัวาการลกัลอบตดัไมท ําลายปายงัมแีนวโนมจะมตีอไปเรือ่ยๆ เนือ่งจาก
รัฐยงัไมสามารถด ําเนนิการตอบคุคลทีอ่ยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดได16 ผูถูกด ําเนนิคดเีปนเพยีงลูกนอง
ช้ันปลายแถวเปนเพยีงปลาซวิปลาสรอย มหิน ําซํ ้าเมือ่คดเีสรจ็สิน้ พอคา นายทนุกร็อประมลูไมของกลาง
ไปเปนของตนเองอยางถูกกฎหมาย17 ตวัอยางที่เห็นไดชัด คือ กรณีตรวจยึดไมที่ บริษัท สหวนกิจ 
(2499) จ ํากดั ไมทีต่รวจยดึไดมจี ํานวน 13,251 ทอน บคุคลทีต่กผูตองหาในกรณ ีคอื บรษิทั สหวนกจิ
(2499) จ ํากดั บริษทั โรงเล่ือยจกัร อินเตอรเทรด (1992) จ ํากดั นายสมพงษ สมยุนอย นายบญุตา ลีวงษา 
นายอนนัต คะปุกคํ า นายประสิทธิ์ ปนแกว นายกมล แกวเกตุ18 ซ่ึงบุคคลเหลานี้ลวนอยูในระดับ
ปลายแถวของขบวนการ ไมใชผูที่เปนตนเหตุที่แทจริงที่กอใหเกิดการกระทํ าผิด สวนพอคา นายทุน 
นกัการเมอืง ทีเ่กีย่วของกบัการกระท ําผิดไมสามารถน ํามาด ําเนนิคดไีด โดยเฉพาะอยางยิง่ผูอยูเบือ้งหลัง
การกระท ําผิดทีเ่ปนนกัการเมอืงผูทรงอทิธิพล บารมแีละเงนิทองยิง่เปนไปไมไดทีจ่ะน ําตวัมาด ําเนนิคดี
และลงโทษได นี่คือ ส่ิงที่สะทอนใหเห็นสภาพความเปนจริงในการปราบปรามการลักลอบตัดไม
ในปาสาละวิน

สรุปไดวาปญหามาตรการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในการปราบปรามการกระทํ าผิด
กรณลัีกลอบตัดไมในปาสาละวิน ที่เห็นชัดเจนมี 2 ประการ ประการแรก คือ การทํ าลายประโยชน
ที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิด เนื่องจากประโยชนเหลานี้กวาจะมาถึงมือผูอยูเบื้องหลัง
การกระท ําผิดไดมกีารแปรสภาพและเปลีย่นมอืมาแลวหลายทอด รัฐไมสามารถรบิไดตามหลกักฎหมาย
ที่บังคับใชอยู เมื่อประโยชนดังกลาวรัฐไมสามารถริบไดผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดก็สามารถ     
จะน ําประโยชนเหลานีไ้ปสรางอ ํานาจ อิทธิพลของตน น ําไปเปนทนุในการประกอบกจิการทัง้ทีถู่กกฎหมาย
และผิดกฎหมายเพือ่แสวงหาผลประโยชนทีเ่ปนก ําไร เมือ่ไดผลก ําไรแลวกน็ ําไปใชในการกระท ําผิด
ตอไป ปญหาประการที่สอง คือ การที่ไมสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี     

                                                       
16 ยอดยิ่งยวด. แหลงเดิม.
17 แหลงเดิม. หนา 262.
18 แหลงเดิม. หนา 163.
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และลงโทษได  เนือ่งจากการกระท ําผิดดงักลาวไดด ําเนนิการอยางมรีะบบ เปนขบวนการ มกีารวางแผน
เปนอยางด ี ท ําใหกฎหมายทีบ่งัคบัใชอยูไมสามารถทีจ่ะเอาผดิกบับคุคลทีอ่ยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดได
เมื่อไมสามารถดํ าเนินคดีได การลงโทษก็ยอมเปนไปไมได ดังนั้นการปราบปรามการกระทํ าผิด    
จึงไมสามารถกระทบถึงตนตอที่เปนสาเหตุที่แทจริงของการกระทํ าผิด ซ่ึงปญหาทั้งสองประการนี้
เกิดจากความดอยประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน       
ซ่ึงจะไดวเิคราะหใหเหน็ถึงความบกพรองของพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ในเรือ่งนีใ้นบทที ่4 ตอไป

2.4  การกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  กับการเปนองคกรอาชญากรรม

จากกรณีศึกษาการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 พบวา มีปญหา      
ในการทํ าลายประโยชนที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิดและการดํ าเนินคดีกับผูอยูเบื้องหลัง
การกระท ําผิด จงึจะพจิารณาวาการกระท ําผิดกรณดีงักลาวมลัีกษณะเปนองคกรอาชญากรรมหรอืไม

2.4.1 ลักษณะการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 บญัญตักิารกระท ําทีเ่ปนความผดิไวในหมวดตาง ๆ

5 หมวด คือ หมวด 1 การทํ าไมและเก็บหาของปา หมวด 2 ตราประทับไม หมวด 4 การควบคุม  
การแปรรปูไม  หมวด 5 การแผวถางปา  หมวด 6 เบด็เตลด็  ซ่ึงแยกการกระท ําผิดในแตละหมวด ดงันี้

หมวด 1 การทํ าไมและเก็บหาของปา มีความผิดฐาน ท ําไม หรือเจาะ หรือสับ  
หรือเผา หรือท ําอันตรายดวยประการใดๆ แกไมหวงหามโดยไมไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที่
หรือไดรับสมัปทาน19 ผูรับอนญุาตท ําไมทีไ่มมรีอยตราอนญุาตของพนกังานเจาหนาที่20 ผูรับอนญุาต
ท ําไมทีม่ขีนาดตํ ่ากวาขนาดจ ํากดั21 เกบ็หาของปาหวงหามหรอืท ําอันตรายดวยประการใดๆ แกไมหวงหาม
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่22 คาหรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงของปาหวงหาม        
เกนิปรมิาณทีรั่ฐมนตรปีระกาศก ําหนดในราชกจิจานเุบกษาโดยไมไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที่23  

ตดัหรือโคนตนยวนผึง้หรือตนไมทีผ้ึ่งจบัท ํารังอยู หรือท ําอนัตรายดวยประการใดๆ แกตนไมดงักลาว24

                                                       
19 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 11.
20 แหลงเดิม. มาตรา 12.
21 แหลงเดิม. มาตรา 13.
22 แหลงเดิม. มาตรา 29.
23 แหลงเดิม. มาตรา 29 ทวิ.
24 แหลงเดิม. มาตรา 31.
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หมวด 2 ตราประทับไม มีความผิดฐาน ใชประทับไมที่ไมไดจดทะเบียนและ  
ไมไดรับอนญุาต25 เจาของตราประทบัไมไมแจงความตอพนกังานเจาหนาทีเ่มือ่ตราประทบัไมสูญหาย26

นํ าไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทาง27 นํ าไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสราง หรือ
เคยอยูในสภาพเครื่องใช และพนจากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวกวาหาปออกนอก
เขตจงัหวัดโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่28 น ําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม
ไมแจงตอพนกังานเจาหนาทีป่ระจ ําดานปาไมนัน้29 น ําไมหรือของปาเคลือ่นทีผ่านดานปาไมในระหวาง
เวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น30 ผูที่มิใชเจาของไมหรือไดรับอํ านาจจากเจาของไม   
เก็บไมไหลลอยโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่31 ผูรับอนุญาตเก็บไมไหลลอยได     
แลวไมมอบแกพนักงานเจาหนาที่32

หมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม มีความผิดฐาน ทํ าการแปรรูปไม  ตั้งโรงงาน
แปรรูปไม ตั้งโรงคาไมแปรรูปโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่33 ผูรับอนุญาตมีไว       
ในครอบครองในสถานทีท่ีไ่ดรับอนญุาต ซ่ึงไมทีไ่มมหีลักฐานการไดมา34 ผูรับอนญุาตท ําการแปรรปูไม
ในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่35

ผูรับอนุญาตไมอํ านวยความสะดวกและตอบคํ าถามแกพนักงานเจาหนาที่36 ทํ าการคาหรือมีไว      
ในครอบครองซึง่สิง่ประดษิฐ เครือ่งใชทีท่ ําดวยไมหวงหามโดยไมไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที่37

                                                       
25 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 35.
26 แหลงเดิม. มาตรา 36.
27 แหลงเดิม. มาตรา 39.
28 แหลงเดิม. มาตรา 39 ตรี.
29 แหลงเดิม. มาตรา 40 วรรค 1.
30 แหลงเดิม. มาตรา 41.
31 แหลงเดิม. มาตรา 43.
32 แหลงเดิม. มาตรา 44 วรรค 2.
33 แหลงเดิม. มาตรา 48.
34 แหลงเดิม. มาตรา 51.
35 แหลงเดิม. มาตรา 52.
36 แหลงเดิม. มาตรา 53.
37 แหลงเดิม. มาตรา 53 ตรี.
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หมวด 5 การแผวถางปา มีความผิดฐานกนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทํ า
ดวยประการใดๆ  อันเปนการท ําลายปา หรือเขายดึถือครอบครองปาเพือ่ตนเองหรอืผูอ่ืน โดยไมไดรับ
อนญุาตจากพนักงานเจาหนาที่38

หมวด 6 เบด็เตล็ด มคีวามผดิฐานเปนผูรับอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้ ไมจดัให
คนงานหรือผูรับจางซึ่งทํ าการตามที่ไดรับอนุญาตมีใบคูมือแสดงฐานะเชนนั้น39 มีไวในครอบครอง
ซ่ึงไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไมมีรอยตราคาภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย40

การกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 แตกตางไปจากการกระทํ าผิด
ทางอาญาโดยทัว่ไป การใชบงัคบัมาตรการทางอาญากบัการกระท ําผิดมไิดมเีปาหมายเพยีงเพือ่ทีจ่ะลงโทษ
การกระท ําอนัเปนความผดิหรือลงโทษเพือ่รักษาความยตุธิรรมในสงัคมเทานัน้ หากยงัมคีวามมุงหมาย
เพือ่ทีจ่ะสงเสรมิและสนบัสนนุแนวนโยบายของรฐัในการพฒันาทางเศรษฐกจิใหด ําเนนิไปโดยราบรืน่
อีกดวย41 การใชมาตรการทางอาญากบัการกระท ําดงักลาวดวยเหตผุลทีว่าการทีเ่อกชนกระท ําการใดๆ
ใหเกิดความเสียหายตอสภาวะแวดลอมนั้น นอกจากจะเปนการกระทํ าที่มีผลตอเอกชนแลวยังเปน
การกระท ําผิดตอมหาชน ซ่ึงกระทบถึงผลประโยชนของมหาชนสวนรวมอันมิใชเปนความเสียหาย
ทีเ่กดิขึน้กบับคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะ ดงันัน้ การคุมครองมหาชนทีไ่ดรับความเดอืดรอนใหไดรับ
ความยตุธิรรมจงึมคีวามจ ําเปนอยางยิง่42 สํ าหรบัเจตนารมณและแนวคดิดัง้เดมิของการน ําโทษทางอาญา
มาใชมิไดมุงประสงคใหการกระทํ าเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนความผิดอาญาโดยตรง และไมตองการ
ทีจ่ะน ํามาตรการทางอาญามาใชในการอนรัุกษสภาพแวดลอมหรือรักษาระบบนเิวศนอยางเปนระบบ
แตจะนํ ามาใชเปนเพียงมาตรการเสริม โดยโทษทางอาญาที่จะนํ ามาใชมีลักษณะเปนบทลงโทษ      
ผูทีไ่มปฏิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงานหรือไมดํ าเนินการตามกฎเกณฑ ขัน้ตอนที่รัฐกํ าหนด หรือ
อนญุาตใหดํ าเนินการ ความผิดอาญาในลักษณะเชนนี้ เรียกในเชิงวิชาการวา “Regulatory Offence”  
กลาวคอื เปนความผดิเพราะมกีฎหมายบญัญตัวิาการกระท ําลักษณะนีเ้ปนความผดิ มใิชเปนความผดิ
อาญาทีเ่ปนความผดิในตวัเอง ทีเ่รียกทางวชิาการวา “mala in se” ทีเ่ปนพฤตกิรรมอนัละเมดิกฎเกณฑ

                                                       
38 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 54.
39 แหลงเดิม. มาตรา 57.
40 แหลงเดิม. มาตรา 59.
41 ทรงพล พลเยี่ยม. (2539, มกราคม-มีนาคม). “มาตรการทางอาญากับปญหาการกอใหเกิดมลพิษ

ของโรงงานอุตสาหกรรม.” ดุลพาห, 43, 1. หนา 126.
42 แหลงเดิม. หนา 141.
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ของสงัคมอยางรายแรงทีสั่งคมควรจะประณามและใชกลไกในการควบคมุสังคมทีม่คีวามรายแรงทีสุ่ด
มาลงโทษ43

จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เมือ่พิจารณาถึงการกระทํ า
ทีเ่ปนความผดิ ซ่ึงเปนการท ําลายตนไมและพืน้ทีป่าโดยตรงและมกีารกระท ําผิดในลกัษณะเปนองคกร
อาชญากรรมที่สรางความเสียหายแกตนไมและพื้นที่ปาเปนจํ านวนมาก โดยผูกระทํ าผิดกระทํ าผิด
มุงหวงัทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทน การปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดไมประสบผลสํ าเร็จ
เทาทีค่วรสามารถแยกไดเปน 2 กรณ ี กรณทีีห่นึง่ คอื การกระท ําความผดิทีเ่ปนการลกัลอบตดัไมในปา
โดยไมไดรับอนญุาต อันเปนความผดิฐานท ําไมหวงหามโดยไมไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที่
หรือโดยไมไดรับสัมปทาน กรณีที่สอง คือ การบกุรุกพื้นที่ปาโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนความผิด
ฐานกนสราง แผวถาง หรือกระท ําดวยประการใดๆ อันเปนการท ําลายปา หรือเขายดึถือครอบครองปา
เพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ สวนความผิดฐานอื่นนอกจาก        
2 กรณนีีบ้ญัญตัขิึน้เพือ่เปนมาตรการเสรมิใหการบงัคบัใชกฎหมายทัง้ 2 ฐานความผดินีใ้หไดผลดขีึน้
ในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดเทานัน้ ไมไดบญัญตัขิึน้โดยมวีตัถุประสงคในการปราบปราม
การลกัลอบตัดไมและการบุกรุกพื้นที่ปาโดยตรง จากการกระทํ าผิดกรณีตางๆ ที่สรางความเสียหาย
แกตนไมและพื้นที่ปาเปนจํ านวนมาก ซ่ึงปรากฏเปนขาวตามสื่อมวลชนรวมทั้งกรณีที่ผูวิจัยไดนํ ามา
เปนกรณีศึกษาในวิทยานิพนธนี้ กเ็ปนการกระทํ าผิดใน 2 กรณขีางตนนี้เอง การกระทํ าผิดกรณี   
การลกัลอบตดัไมในปาสิง่ทีไ่ดมาจากการกระท ําผิด คอื ไมทีไ่ดมาจากการลกัลอบตดั สวนการกระท ําผิด
กรณีบุกรุกพื้นที่ปาส่ิงที่ไดมาจากการกระทํ าผิด คือ ไมที่ไดจากการตัดในพื้นที่ที่บุกรุกและพื้นที่    
ที่เกิดขึ้นจากการบุกรุก ซ่ึงประโยชนที่ไดมาจากการกระทํ าผิดนี้เองเปนปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด  
การกระทํ าผิด ซ่ึงบุคคลหลายกลุมไดเขามาเกี่ยวของและแสวงหาผลประโยชนจากการกระทํ าผิด 
โดยการชวยเหลือ รวมมอืกนัในการกระท ําผิด จนกระทัง่การกระท ําผิดมลัีกษณะเปนองคกรอาชญากรรม  
ซ่ึงพฤตกิรรมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทํ าผิดไดกลาวไวแลวในหัวขอ 2.3.2 จงึไมนํ ามา
กลาวซํ้ าอีก ในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการกระทํ าผิดทั้ง 2 กรณีนี้ที่สามารถแสดงใหเห็นได
อยางเปนรูปธรรม คือ ในชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึง ป พ.ศ. 2548 ตนไมถูกลักลอบตัด
เฉลี่ยปละประมาณ 20,000 กวาลูกบาศกเมตร พื้นที่ปาถูกบุกรุกทํ าลายเฉลี่ยปละประมาณ 39,000 ไร 
นอกจากนีย้งัมคีวามเสยีหายอยางอืน่อกีทีไ่มสามารถแสดงใหเหน็ไดอยางเปนรูปธรรม เชน การเสยีสมดลุ
ของระบบนิเวศนของธรรมชาติ ความแหงแลงที่มีมากขึ้น เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไมสามารถคํ านวณ

                                                       
43 กิตติพงษ กิตยารักษ ก (2543). กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปลี่ยนแปลง

(บทบาทอัยการในการพิทักษสิ่งแวดลอม). หนา 255.
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เปนจํ านวนตัวเลขได สวนความผิดที่เปนมาตรการเสริมเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายไดผลดียิ่งขึ้น 
เชน ความผดิฐานใชประทบัไมทีไ่มไดจดทะเบยีนและไมไดรับอนญุาต ความผดิฐานเจาของตราประทบัไม
ไมแจงความตอพนกังานเจาหนาทีเ่มือ่ตราประทบัไมสูญหาย ความผดิฐานน ําไมหรือของปาเคลือ่นที่
โดยไมมใีบเบิกทางกํ ากับ เปนตน ความผิดเหลานี้ไมใชความผิดที่สรางความเสียหายแกตนไมหรือ
พืน้ทีป่าโดยตรง แตเปนความผดิทีเ่กดิขึน้จากการทีไ่ดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาทีใ่หกระท ําการ
อยางใดอยางหนึ่งแลว ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ไดรับอนุญาตนั้นจึงเปนความผิด ซ่ึงความผิด   
ในลักษณะนี้โดยปกติการดํ าเนินการจะไมเปนองคกรอาชญากรรม จงึไมเปนปญหาในการปองกัน
ปราบปราม ยกเวนกรณีที่ผูที่ไดรับอนุญาตใหดํ าเนินการเปนบุคคลที่อยูในกลุมหรืออยูในเครือขาย
ขององคกรอาชญากรรมที่กระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซ่ึงเปนการดํ าเนินการ  
เพือ่สงเสรมิใหการกระท ําผิดอันเปนการลกัลอบตดัตนไมหรือบกุรุกพืน้ทีป่าเกดิขึน้ไดโดยงาย กรณนีี้
จงึเปนการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมนั่นเอง      

2.4.2 ลักษณะขององคกรอาชญากรรม
เพื่อจะทราบลักษณะขององคกรอาชญากรรม กอนอื่นตองทราบความหมาย  

ของอาชญากรรมเสยีกอนวาคอือะไร กลาวคอื เมือ่มนษุยอยูรวมกนัเปนหมูคณะยอมตองสรางกฎเกณฑ
เพือ่การอยูรวมกนัโดยปกตสุิข ผูใดฝาฝนกฎเกณฑจะถูกเกลยีดชงั ถูกต ําหนติเิตยีน และอาจถกูลงโทษ
จากสงัคมหรือหมูคณะ หรือจากผูนํ า เมื่อมีคนถูกลงโทษจากการฝาฝนกฎเกณฑสมาชิกของสังคม
จงึยอมปฏิบัติตามกฎขอบังคับของสวนรวม การละเวนไมปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบหรือกฎหมาย
จึงมีขึ้น44 การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ โดยมีเจตนาชั่วรายและกอใหเกิดความเสียหายแกสังคม  
ถูกเรียกวา “อาชญากรรม” ตรงกับคํ าในภาษาอังกฤษวา “Crime” ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา 
“Crimen” หรือ “Criminis” ความหมายดั้งเดิม หมายถึง การตัดสิน คํ าพิพากษา การจับกุม หรือ    
การลงโทษ ตอมาความหมายไดเปลีย่นแปลงไป หมายถึง “ความผดิ” การรองทกุขจากผลของความผดิ45

อาชญากรรม เปนการกระทํ าที่ละเมิดกฎหมายอาญา การกระทํ าใดๆ ไมวา      
จะนาประณาม นาลงโทษมากสักเพียงใด ไมวาจะผิดศีลธรรมมากนอยแคไหน หรือเลวทรามตํ่ าชา
มากเทาไร กย็งัไมถือวาเปนอาชญากรรมถาไมมีกฎหมายหามไว46

                                                       
44 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. (2541). อาชญากรรม: การปองกัน: การควบคุม. หนา 20.
45 อรัญ สุวรรณบุปผา. (2518). หลักอาชญาวิทยา. หนา 20.
46 วีระพงษ บุญโญภาส ข (ม.ป.ป.). ขอบเขตและความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เทคนิค

และแนวทางการปองกันการฉอโกง ฉอฉล ปลอมแปลงในทางธุรกิจการคา และการพาณิชย. หนา 6.
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อาชญากรรม (Crime) คอื ส่ิงที่กฎหมายบัญญัติไววาเปนอาชญากรรม และมี  
การด ําเนนิการฟองเปนคดอีาญา  มกีารลงโทษในเรือ่งนัน้   ทีสํ่ าคญัทีสุ่ดทีข่าดเสยีมไิด คอื เปนส่ิงทีผิ่ด  
ศีลธรรม นาตํ าหนิ และทํ าใหเกิดความเสียหายหรืออันตราย เวนแตเปนการกระทํ าโดยเจาหนาที่     
ผูมีอํ านาจของรัฐนั้น47

อาชญากรรม (Crime) คอื การกระทํ าที่ตั้งใจกระทํ าอันเปนการฝาฝนกฎหมาย   
ทีม่โีทษทางอาญา ที่ไมใชเปนการปองกันหรือที่มีขอแกตัวหรือขออาง และจะตองถูกลงโทษโดยรัฐ  
ซ่ึงรวมถงึการละเวนการกระทํ า หรือความลมเหลวอันเกิดจากการกระทํ าดวย48

สรุปวาอาชญากรรม หมายถึง การกระทํ าหรือพฤติกรรมของบุคคลใดๆ อันเปน
การละเมดิหรือฝาฝนกฎหมายทีม่โีทษทางอาญาและผูใดทีล่ะเมดิหรือฝาฝนจะตองรับโทษตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติไว
             สวนความหมายขององคกรอาชญากรรม มีผูใหความหมายไว ดังนี้

องคกรอาชญากรรม (Organized Crime) คอื “การประกอบกจิกรรมทีผิ่ดกฎหมาย
โดยมีสมาชิกจํ านวนมากที่รวมตัวกันเปนองคกร ซ่ึงมีลักษณะการดํ าเนินการที่มั่นคงและเครงครัด
ตอกฎระเบียบและวินัย โดยจะประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาสินคาและบริการที่ผิดกฎหมาย  
ซ่ึงครอบครองธุรกิจวงกวาง การพนัน การคาประเวณี การใหกูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา      
ยาเสพติด การเรียกคาคุมครอง รวมทัง้กิจกรรมอื่น  ที่ผิดกฎหมายที่กระทํ าโดยสมาชิกขององคกร”49

อาชญากรรมองคการ หมายถึง “อาชญากรรมซึ่งอาชญากรไดรวมเขาดวยกัน
ตามสายการบังคับบัญชาในรูปขององคการ โดยจัดวางแผนและดํ าเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจ      
ผิดกฎหมายประเภทตางๆ และบอยครั้งที่องคกรอาชญากรรมจะอาศัยอํ านาจทางเศรษฐกิจและ   
การเมืองเพื่อผูกขาดการดํ าเนินธุรกิจผิดกฎหมายนั้นๆ” 50

องคกรอาชญากรรม คือ “การที่คณะบุคคลรวมตัวกันกระทํ าความผิดเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงิน ในการรวมตัวกันจะมีการจัดการ การบริหารอยางเปนทางการและมีประสิทธิภาพ 
การกระทํ าความผิดที่เปนองคกรนี้ จึงยากแกการจับกุมปราบปราม” 51

                                                       
47 Katherine S.Williams. (2004). Textbook on Criminology. pp. 11-12.
48 Curt R. Bartol and Anne M.Bartol. (2004). Psychology and Law Theory, Research, and

Application. p. 412.
49 อัณณพ  ชูบํ ารุง.(2532). อาชญาวิทยาและอาชญากรรม. หนา 122.
50 ปุระชัย เปยมสมบูรณ. (2531). อาชญาวิทยา: อาชญากรรมพื้นฐานกับกระบวนการยุติธรรม.

หนา 111.
51 นวลจันทร ทัศนชัยกุล. เลมเดิม. หนา 234.
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องคกรอาชญากรรม คอื “อาชญากรซึง่ไดรวมตวัเขาดวยกนัตามสายงานบงัคบับญัชา
ในรูปขององคกร โดยมีการวางแผนการดํ าเนินการในการประกอบกิจการทั้งที่ชอบดวยกฎหมาย
และที่ผิดกฎหมาย โดยอาศัยอํ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง มีลักษณะของความตอเนื่อง        
หลีกเลี่ยงการแขงขันและความขัดแยงอันเกิดจากภาวการณผูกขาด ทั้งนี้เพื่อใหการดํ าเนินงาน
สํ าเร็จลุลวง และกอใหเกิดความมั่นคงขององคกร ”52

อาชญากรรมทํ าเปนองคการ (Organized Crime) โดยคณะบุคคลรวมตัวกัน    
เขาเปนองคการ จะมีการดํ าเนินการอยางมีแบบแผน มีการแบงหนาที่ มีหัวหนาและการดํ าเนินงาน
เปนขัน้ตอนโดยประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อใหไดเงินมาจากการทุจริตทุกอยาง แมกระทั่ง
การใชวธีิการโหดเหีย้มทารณุ พยายามหลกีเล่ียงเงือ้มมอืกฎหมาย อาชญากรรมประเภทนีเ้ปนอาชญากรรม
ประเภทรายแรงและสงัคมมปีฏิกริิยาโตตอบตอพฤตกิรรมดงักลาว แตกฎหมายเอือ้มไมถึง ไมสามารถ
กวาดลางอาชญากรรมเหลานี้ใหหมดไปจากสังคมได เนื่องจากมีอิทธิพลทางการเงิน นอกจากนี้ยังมี
อิทธิพลทางการเมืองคอยใหการสนับสนุนอาชญากรกลุมนี้อยู ทํ าใหสามารถจับจายใชสอยจัดหา
เครือ่งมอืทันสมัย รวมทั้งการจายเงินซื้อตัวเจาหนาที่ของรัฐเพื่อชวยในการประกอบอาชญากรรม53

“องคกรอาชญากรรม” หมายถึง องคกรที่ประกอบไปดวยสมาชิกที่เขารวม    
เปนจ ํานวนมาก โดยการเขารวมกนันัน้มลัีกษณะการด ําเนนิงานทีเ่ปนระบบและขัน้ตอน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว
องคกรดังกลาวจะประกอบกิจกรรมที่ผิดตอกฎหมาย มีการบังคับบัญชาเปนลํ าดับชั้น โดยสมาชิก
ขององคกรจะตองมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย และรักษาความลับขององคกรเปนอยางดี มีการใช
สัญลักษณในการติดตอและประสานงานกันระหวางสมาชิกขององคกร54

“กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร” หมายถึง กลุมที่มีการจัดโครงสราง
ของบคุคลสามคนหรอืมากกวาทีด่ ํารงอยูเปนระยะเวลาหนึง่และทีม่กีารประสานการด ําเนนิงานระหวางกนั
โดยมีเปาหมายในการกระทํ าอาชญากรรมรายแรงหนึ่งอยางหรือมากกวาหรือในการกระทํ าความผิด
ตามทีก่ ําหนดไวในอนุสัญญานี้ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุ
อยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม55

                                                       
52 ศิริพร ปาริยะวุทธิ์. (2539). การลักพาตัวเด็กกับกฎหมายอาญา. หนา 13-14.
53 วีระพงษ บุญโญภาส ค (2544). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. หนา 19.
54 Allen, Harry and  E  Paul C Friday. (1981).  An Introduction to Criminology  Punishment.

p. 178.
55 United  Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 2 (a).
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มผูีสรุปลักษณะเฉพาะขององคกรอาชญากรรมไว ดังนี้
องคกรอาชญากรรมนั้น ผูกระทํ าความผิดหรือรวมคบคิดกันกระทํ าความผิด     

มหีลายคนแตละคนแบงแยกหนาทีก่นัรับผดิชอบ มรีะบบการตดิตอส่ือสารทีป่กปดและมกีารตดัตอน
ความรบัรูในขอมลูเทาทีจ่ ําเปน มรีะบบการควบคมุอยางเครงครดั ผูบงการหรอืตวัการใหญจะอยูเบือ้งหลัง
อาจเขารวมในขัน้ตอนการคดิ  การวางแผนหรอือาจมอบหมายใหระดบัรองลงไปเปนผูคดิวางแผนแทน
โดยตวับงการคอยควบคมุอยูเบือ้งบน ผูกระท ําความผดิสวนใหญจะเปนลูกนองในระดบัลาง (Street  level)  
ผูลงมือทํ าผิดกับผูเปนหัวหนาหรือผูที่ไดรับผลประโยชนแทจริงจากการกระทํ าผิดเปนคนละคนกัน   
สวนพฤติกรรมในการกระทํ าผิดมีรูปแบบที่สลับซับซอน จัดตั้งองคกรเพื่อกระทํ าผิดตามกฎหมาย 
ในองคกรมกีารจดัระบบปองกนัการสบืสวนลงโทษจากฝายเจาหนาทีอ่ยางพรอมมลู มรีะบบตดัสมัพนัธ
และพยานหลกัฐานทีอ่าจพาดพงิถึงตวัการใหญไวอยางรดักมุ ตวัการใหญจะไมเขารวมในการกระท ํา
ความผดิหรือเขามาเกี่ยวของหรืออยูใกลเหตุการณในการกระทํ าความผิดไมวาจะเปนขั้นตอนใด56   

องคกรอาชญากรรม เปนการกระทํ ารวมกันที่เกี่ยวพันกับการประสานงาน    
ของกลุมสมาชกิในการวางแผนและการดํ าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือในกิจการที่มีวัตถุประสงค
ไมชอบดวยกฎหมาย  มกีารจดัรูปแบบการกระท ําผิดอยางเปนระบบ  มคีวามเชือ่มโยงและแบงหนาที่
ในการทํ างานกัน ปกปดการดํ าเนินการเปนความลับ และมีการใชอิทธิพลทั้งทางดานการเงินและ
ความรุนแรงเพื่อใหการกระทํ าผิดไดผล  รวมทั้งการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมของเจาหนาที่    
มีการใชอิทธิพลในการขมขูหรือฆาพยาน รวมทั้งการติดสินบนเจาหนาที่ทุกระดับเพื่อชวยเหลือ   
ในการกระทํ าความผิดและใหหลุดพนความผิด 57

สํ าหรับองคกรอาชญากรรมในตางประเทศ มีลักษณะสํ าคัญ คือ58

1. การประกอบอาชญากรรมขององคกรนัน้ จะตองมคีวามสมัพนัธกบัสภาพภมูศิาสตร
ของพืน้ที่ในการประกอบอาชญากรรมในแตละประเภท

2. มีรูปแบบการดํ าเนินงาน และวิธีการประกอบอาชญากรรมที่เปนมาตรฐาน  
กลาวคอื ในองคกรอาชญากรรมจะมีกฎเกณฑและระเบียบที่บรรดาสมาชิกขององคกรจะตองเคารพ
อยางเครงครัดตอกฎดังกลาว ถามีสมาชิกผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษอยางเด็ดขาด

                                                       
56 ประธาน วัฒนวาณิชย และวีระศักดิ์ แสงสารพันธ. (2546). การใชถอยคํ าในอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีมีการจัดต้ังในลักษณะองคกรและพิธีสารแนบทาย. หนา 30-32.
57 วันชัย รุจนวงศ. (2548). ผาองคกรอาชญากรรม  มะเร็งรายของสังคม. หนา 19-20.
58 Cavan, Ruth Shonie. (1953). Criminology.  p. 148. and Chamelin, Neil C. (2000). Criminal Law

for Police Officers. p. 303.
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3. มกีารฝกสมาชกิขององคกรใหมคีวามช ํานาญ เชีย่วชาญ เพือ่น ําไปสูความส ําเรจ็
ในการประกอบอาชญากรรม

4. มกีารวางแผนตระเตรียมการลวงหนาอยางละเอียด กอนที่จะลงมือประกอบ
กจิกรรมทีผิ่ดตอกฎหมาย เพือ่เปนหนทางทีจ่ะหลีกเลีย่งการจบักมุและการด ําเนนิคดโีดยเจาหนาทีรั่ฐ

5. มโีครงสรางในการปฏบิตังิานและการควบคมุบงการสลบัซบัซอน โดยแบงอ ํานาจ
ตามตํ าแหนงขององคกรเปนลํ าดับชั้น

6. สมาชกิขององคกร จะตองมคีวามซือ่สัตย จงรกัภกัด ีตลอดจนรกัษาความลบั
ขององคกรอยางเครงครัด

7. ประกอบทั้งกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมาย เพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมนุเวียนในการดํ าเนินงาน
               8. มทีนุมหาศาลมาจากรายไดและผลประโยชนจากการประกอบกจิกรรมขององคกร

9. บรรดาสมาชกิขององคกรเมือ่ประกอบกจิกรรม ทัง้ทีถู่กกฎหมายและทีผิ่ดกฎหมาย
จะไมทิง้พยานหลกัฐานไวใหเจาหนาที่ดํ าเนินการพิสูจนและดํ าเนินคดีตอองคกรไดอยางเด็ดขาด

10. มกีารใชเงินจํ านวนมากที่ไดมาจากการประกอบกิจกรรมขององคกร เพื่อให
สินบนตอเจาหนาที่ของรัฐ  เพื่อใหชวยเหลือและมิใหองคกรถูกดํ าเนินคดีตามกฎหมาย

สรปุวาองคกรอาชญากรรม เปนอาชญากรรมประเภทหนึง่แตมลัีกษณะทีแ่ตกตาง
จากอาชญากรรมปกติ คือ องคกรอาชญากรรมผูกระทํ าความผิดหรือคบคิดกันกระทํ าความผิด        
มีหลายคน ซ่ึงไมไดรวมกระทํ าผิดในลักษณะเปนตัวการ เปนผูใชหรือผูสนับในการกระทํ าผิด      
แตรวมกนัในลกัษณะแบงหนาทีก่นัรับผิดชอบ มกีารจดัโครงสรางเพือ่กระท ําผิดมสีายการบงัคบับญัชา
ในองคกรเพื่อประกอบการและควบคุม การจัดโครงสรางมีลักษณะความตอเนื่อง มีการจัดลํ าดับชั้น
ของบุคคลที่รวมกระทํ าผิดเปนชั้นๆ มีการมอบหมายงานเปนทอดๆ แตละระดับรูจักคุนเคย     
เฉพาะบคุคลทีต่นตดิตอดวยเทานัน้  ผูบงการหรอืตวัการใหญจะอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดคอยควบคมุ
อยูเบื้องบน ไมเขารวมในการกระทํ าผิดหรือเขามาเกี่ยวของในการกระทํ าผิดและไดรับประโยชน
จากการกระทํ าผิด ผูลงมือกระทํ าผิดเปนลูกนองในระดับลาง เมื่อมีบุคคลในองคกรถูกจับกุมแมจะ
รับสารภาพใหขอมูลแกเจาหนาที่ก็เปนเพียงสวนที่ตนรูเทานั้น ไมเพียงพอที่จะสาวถึงตัวการใหญ
หรือผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดได พฤติกรรมขององคกรอาชญากรรมมีการจัดตั้งองคกรเพื่อ
กระทํ าผิดเปนประจํ าหรือมีลักษณะตอเนื่อง กระทํ าเปนขบวนการ สลับซับซอน มีการวางแผน
ตระเตรียมการลวงหนากอนลงมือกระทํ าผิดกฎหมาย อาศัยอํ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง       
ในการประกอบกิจกรรมขององคกร มีการจัดระบบปองกันการสืบสวน การลงโทษจากเจาหนาที่  
มกีารควบคมุและรกัษาความลบัอยางเครงครดั มรีะบบตดัพยานหลกัฐานทีอ่าจพาดพงิถึงตวัการใหญ
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ไวอยางรัดกุม การสั่งการใชระบบสั่งการเปนทอดๆ มีระบบควบคุมและจัดการกับบุคคลที่เปนภัย
ตอองคกร ไมทิง้พยานหลกัฐานไว มกีารใชเงนิจ ํานวนมากทีไ่ดจากการประกอบกจิกรรมขององคกร
ใหสินบนตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อมิใหองคกรถูกดํ าเนินคดี มีการนํ ารายไดและผลประโยชนที่ได  
มาจากการกระท ําผิดมาลงทนุในกจิการทีถู่กกฎหมาย และวตัถุประสงคหลักขององคกรอาชญากรรม
ประกอบกิจการทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายใหไดมาซึ่งรายไดและประโยชนในทางทรัพยสิน
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการดํ าเนินงานขององคกรตอไป

จากลกัษณะขององคกรอาชญากรรมนี ้ จะใชเปนฐานในการพจิารณาวาการกระท ําผิด
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมหรือไม

2.4.3 การกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 กับการเปนองคกรอาชญากรรม
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่ใชพิจารณาวาเปนองคกร

อาชญากรรมหรือไม คือ กรณีการลักลอบตัดไมในปาสาละวนิ ตามที่ไดศึกษามาแลวในหัวขอ 2.2 
ซ่ึงเมือ่พจิารณาในสวนผูกระทํ าผิด ในการกระทํ าผิดกรณีนี้มีกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในการกระทํ าผิด
หลายกลุม ไดแก กองกํ าลังกะเหรี่ยง กลุมขาราชการ กลุมพอคาและนายทุน กลุมนักการเมือง       
ซ่ึงแตละกลุมมีสวนในการกระทํ าผิดแตกตางกันไป ไมไดรวมกันในลักษณะเปนตัวการ แตละกลุม
จะท ําหนาที่ตางกัน มีการจัดโครงสรางเพื่อประกอบการและมีลักษณะตอเนื่อง ซ่ึงการจัดโครงสราง
เพื่อกระทํ าผิดจะเห็นจากการที่มีบุคคลหลายกลุมที่ทํ าหนาที่ตางกันในการกอใหเกิดการกระทํ าผิด  
โดยมกีารจัดลํ าดับชั้นของบุคคลที่รวมกระทํ าผิด เชน กองกํ าลังกะเหรี่ยงเปนผูลงมือลักลอบตัดไม
ในปา ขาราชการดํ าเนินการใหไมที่ผิดกฎหมายแปรสภาพเปนไมที่ถูกกฎหมาย พอคา นายทุน    
เปนผูวาจางใหตัดไมในปา ใหประโยชนตอบแทนแกขาราชการ นักการเมืองกํ าหนดนโยบาย     
ของประเทศทีเ่อ้ือประโยชนตอขบวนการกระท ําผิดโดยไดผลประโยชนตอบแทนจากพอคา นายทนุ
มผูีบงการหรอืตวัการใหญอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด ไดรับประโยชนจากการกระท ําผิดและไมเขารวม
ในการกระท ําผิดหรือเขามาเกีย่วของในการกระท ําผิดซึง่ในกรณนีี ้คอื พอคา นายทนุ และนกัการเมอืง  
สวนผูลงมือกระทํ าผิดจะเปนลูกนองในระดับลางในกรณีนี้ คอื กองกํ าลังกะเหรี่ยง ผูตองหาที่ถูกจับ
ในกรณีนี้สวนใหญเพราะมีช่ือในเอกสารของทางราชการ

พิจารณาถึงพฤติกรรมในการกระทํ าผิด จากการกระทํ าผิดกรณีนี้จะเห็นไดวา
ขบวนการที่กระทํ าผิดมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อกระทํ าผิดที่ตอเนื่อง ลักษณะการกระทํ าผิดเปนขบวนการ
เหน็ไดจากมบีุคคลหลายกลุมที่ทํ าหนาที่ตางกัน โดยมีการวางแผนตระเตรียมการลวงหนา มีการยาย
เจาหนาที่ปาไมที่ใหความรวมมือกับขบวนการเขาคุมพื้นที่ที่จะมีการลักลอบตัดไม มีการดึงบุคคล  
ที่มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเขารวมขบวนการ อาศัยอํ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง        
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ในการประกอบกิจกรรม จะเห็นไดจากมีการใหผลประโยชนแกขาราชการ นักการเมือง มีระบบ  
ตัดพยานหลักฐานที่อาจพาดพิงถึงตัวการใหญไวอยางรัดกุม ดังจะเห็นไดจากการจัดโครงสราง   
ขององคกรเพือ่กระท ําผิด มกีารใชเงนิจ ํานวนมากทีไ่ดจากการประกอบกจิกรรมขององคกรใหสินบน
ตอเจาหนาที่ของรัฐ ดังที่เห็นจากกรณีเจาหนาที่ตํ ารวจกองปราบปรามบุกเขาตรวจคนโรงเลื่อย     
ในจงัหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ 2543 เพือ่น ําพยานหลักฐานเกี่ยวโยงกับเงิน 5 ลานบาท    
จากการตรวจคนบานของนาย ป. ที่มีศักดิ์เปนหลานของพอเล้ียง ส. เจาหนาที่ตํ ารวจกองปราบปราม
พบ “บัญชีสวย” รายการจายเงินใหกับขาราชการในพื้นที่เพื่ออํ านวยความสะดวกในการทํ าไม      
ในแตละเดือนหลายหนวย รวมเปนเงินที่ผานบัญชีสวยกวา 2 ลานบาทตอเดือน59 มีการนํ ารายได
และผลประโยชนที่ไดมาจากการกระทํ าผิดมาลงทุนในกิจการที่ถูกกฎหมาย

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการกระทํ าผิดกรณีนี้ เห็นไดอยางชัดเจนวา
วตัถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดและประโยชนในทางทรัพยสิน เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน
ในการด ําเนนิงานขององคกร ขบวนการหาประโยชนจากทรพัยากรปาไม เร่ิมขบวนการดวยการกระท ํา
ทีถู่กกฎหมาย โดยในชวงแรกเปนการท ําไมจากประเทศพมามกีารน ําเขาไมอยางถกูตอง หลังจากทีไ่ม
ในฝงประเทศพมามจี ํานวนนอยลง การท ําไมจะตองลงทนุสงูขึน้ ขบวนการลกัลอบตดัไมในปาสาละวนิ
จึงเริ่มขึ้นดวยการผลักดันใหรัฐบาลเจรจากับรัฐบาลพมาเพื่อขออนุญาตนํ าไมเขาจากประเทศพมา  
เมือ่ไดรับอนญุาตแลวจงึเริม่ลักลอบตดัไมในปาสาละวนิ แลวด ําเนนิการวาเปนไมทีต่ดัออกมาจากปา
ในประเทศพมา ซ่ึงการด ําเนนิการดงักลาวจะเกดิขึน้ไดตองอาศยัความรวมมอืจากเจาหนาทีผู่เกีย่วของ
โดยบุคคลทุกกลุมที่ใหความรวมมือจะมีผลประโยชนตอบแทน ซ่ึงจะเห็นวากรณีนี้วัตถุประสงค
หลักของขบวนการ คือ เพื่อใหไดมาซึ่งรายไดและประโยชนในทางทรัพยสินแมวาจะตองกระทํ า
ผิดกฎหมายก็ตาม

จากการพจิารณา ท ําใหเหน็วาการกระท ําผิดในกรณศีกึษานีเ้ปนองคกรอาชญากรรม
อยางหนึง่ ดงันัน้ การปราบปรามโดยใชพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ซ่ึงเปนกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค
ในการปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนอาชญากรรมธรรมดา จึงไมประสบความสํ าเร็จเทาที่ควร    
ถาจะใหการปราบปรามการกระท ําผิดประสบผลส ําเรจ็ดยีิง่ขึน้ จ ําเปนทีจ่ะตองใชกฎหมายทีใ่ชปองกนั
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมโดยเฉพาะ

                                                       
59 ยอดยิ่งยวด. เลมเดิม. หนา 80-82.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรม

ของตางประเทศ

การกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมในหลายประเทศประสบปญหาในการปองกัน
และปราบปราม เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใชอยูไมสามารถปองกันและปราบปรามการกระทํ าผิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลายประเทศไดมีการสรางมาตรการทางกฎหมายใหมๆ ขึ้นมา เพื่อใช  
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอีกประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาดังกลาว จึงไดบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาใชปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรมโดยเฉพาะ ในบทนี้จะศึกษามาตรการ  
ทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายที่เปนแบบ (Model) ของกฎหมายระดับสากล
ในการปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรม คือ กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt 
Organization Statue (RICO) กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) และอนุสัญญา     
สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรอาชญากรรม ค.ศ. 2000 
วามีมาตรการอยางไรที่ทํ าใหการปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรมประสบผลสํ าเร็จ

3.1  กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO)

กฎหมายที่ใชในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมของสหรัฐอเมริกา คือ Racketeer 
Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่สหรัฐอเมริกาบัญญัติขึ้น
เพือ่ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมโดยเฉพาะ โดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดประกาศใช 
Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) เมือ่วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1970 
เนือ่งจากกระบวนการทางกฎหมายของสหรฐัอเมรกิามขีอจ ํากดัในการปองกนัและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม ซ่ึงมรูีปแบบการดํ าเนินงานที่มีการควบคุมบังคับบัญชาเปนลํ าดับชั้น มีความเชี่ยวชาญ
ในการกระทํ าผิด มีเงินหมุนเวียนที่ไดจากการกระทํ าที่ไมชอบดวยกฎหมายเปนจํ านวนมาก เชน 
การกระท ําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน มีการนํ าเงินและทรัพยสินที่ไดมาในการแทรกแซง
ลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
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3.1.1 มาตรการตามกฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization 
Statue (RICO) ท่ีใชในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม

กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO)       
ไดบญัญตักิารกระท ําทีเ่ปนความผดิ อันเปนการละเมดิและฝาฝนกฎหมาย RICO ไว 4 ประการ ดงันี้1

a. การกระท ําอันไมชอบดวยกฎหมายในกรณทีีบ่คุคลใดรบัรายไดและผลประโยชน
ไมวาจะเปนลักษณะโดยทางตรงหรือทางออมจากแบบแผนการประกอบมิจฉาชีพ (a pattern of 
racketeering  activity ) หรือโดยการเรียกเก็บหนี้สินซึ่งตนมีสวนในการกระทํ าในมาตรา 2 บทที่ 1 
แหงประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (United States Code) และมีการนํ ารายได ผลประโยชน 
ไปลงทุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อจุดประสงคในการแสวงหาผลประโยชนหรือกอตั้ง
หรือเขาไปมีสวนรวมในธุรกิจ ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบการคาเศรษฐกิจภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ

b. การกระทํ าอันไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนแบบแผนการประกอบมิจฉาชีพ 
(a pattern of racketeering  activity ) ในกรณีที่บุคคลเขาถือสิทธิหรือควบคุมในกิจการธุรกิจ ซ่ึงสง
ผลกระทบความเสยีหายตอระบบการคาเศรษฐกจิภายในหรอืระหวางรฐั โดยมสีวนรวมหรือกระท ําการ
โดยตรงหรือโดยออมในกิจการธุรกิจดังกลาว เพื่อการประกอบกิจกรรมมิจฉาชีพหรือเพื่อการกูยืม 
ทีม่ชิอบดวยกฎหมาย

c. การกระทํ าอันไมชอบดวยกฎหมาย ในกรณีที่ผูใดซึ่งถูกจางหรือเขารวม   
ในธรุกจิอันมผีลกระทบความเสียหาย ตอระบบการคาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศ     
ซ่ึงมีการกระทํ าหรือมีสวนรวมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพื่อประกอบการมิจฉาชีพ 
หรือเพื่อการกูยืมเงินที่ผิดตอกฎหมาย

d. การกระทํ าอันไมชอบดวยกฎหมายในกรณีสมคบกันเพื่อกระทํ าการฝาฝน
บทบัญญัติในอนุมาตรา (a) (b) (c) ของมาตรา 1962  ดังกลาวขางตน

การกระทํ าที่ละเมิดขอ a นั้น กฎหมายมีวัตถุประสงคกํ าจัดการลงทุนในธุรกิจ
ขององคกรอาชญากรรมในการควบคุมและกํ าจัดผลกํ าไรและรายไดทั้งในธุรกิจที่ผิดกฎหมายและ 
ทีถู่กกฎหมายซึง่ประกอบการโดยองคกรอาชญากรรม การกระท ําทีล่ะเมดิขอ b กฎหมายมวีตัถุประสงค
ในการปองกนัมใิหองคกรอาชญากรรมไดเขาถือสิทธสินบัสนนุหรอืควบคมุในธรุกจิเพือ่วตัถุประสงค
ในการแสวงหารายไดและผลประโยชนในกิจการอันสงผลกระทบตอระบบการคาเศรษฐกิจ
ระหวางรัฐ การกระทํ าที่ละเมิดขอ c กฎหมายมีวัตถุประสงคในการปองกันมิใหองคกรอาชญากรรม

                                                       
1 18 U.S.C. 1962.
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ไดวาจางบุคคลใดเขารวมหรือมีความสัมพันธตอการกระทํ าในธุรกิจ ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบ  
การคาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม

สวนการกระทํ าที่ละเมิดขอ d เปนการนํ าหลักในทฤษฎีการสมคบกันกระทํ า
ความผดิ (Conspiracy Theory) มาบงัคบัใชในการปองกนัปราบปรามการประกอบการอนัเปนมจิฉาชพี
ซ่ึงมอีงคกรอาชญากรรมเปนผูดํ าเนินการอยูเบื้องหลัง โดยมีขอกํ าหนดวาถาบุคคลใดรวมสมคบกัน
อันเปนลักษณะการตกลงกนั (Agreement) โดยมวีตัถุประสงคเพือ่จะท ําการทีเ่ปนการละเมดิหรือฝาฝน
อนมุาตรา (a) (b) หรือ (c) ในมาตรา 1962 กฎหมายถือวามีความผิดฐานสมคบกันกระทํ าความผิด 
ในกฎหมาย RICO2

การที่จะเปนความผิดตาม RICO ไดจะตองเปนการกระทํ าซึ่งเปนแบบแผน     
ของการประกอบมิจฉาชีพ (pattern of racketeering activity) คือ อยางนอยตองมีการกระทํ า         
อันเปนการประกอบมิจฉาชีพสองการกระทํ า (requires at least two acts of racketeering activity)  
โดยหนึง่การกระทํ าจะตองเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประกาศใช RICO และอีกการกระทํ าจะตอง
เกดิขึน้กอนมีการประกาศใช RICO ไมเกิน 10 ป3    

การประกอบมิจฉาชีพ  ( Racketeering  activity )  ตาม RICO หมายถึง4

1. การกระท ําใดๆ ทีเ่กีย่วของกบัฆาตกรรม การลักพาตวั การพนนั การวางเพลงิ
การปลน การใหสินบน การกรรโชก ธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งลามก และธุรกิจที่เกี่ยวกับสารตองหาม  
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 102 แหงรัฐบัญญัติวาดวยสารควบคุม ซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมาย    
ของมลรัฐ และมีโทษจํ าคุกตั้งแต 1 ปขึ้นไป

2. การกระท ําใดๆ ทีส่ามารถฟองรองได ภายใต Title ที ่18 แหง United States Code
มาตรา 201 (การตดิสนิบน) มาตรา 224 (การตดิสนิบนในเกมกฬีา) มาตรา 471-473 (การปลอมแปลง)
มาตรา 659 (การโจรกรรมสนิคาระหวางมลรฐั) มาตรา 664 (การฉอฉลเงนิบ ําเหนจ็บ ํานาญหรอืคาจาง)
มาตรา 891-894 (การขูทํ าลายชื่อเสียงทางธุรกิจ) มาตรา 1028 (การฉอฉลหรือการปลอมแปลง
เอกสารระบคุณุสมบตั)ิ มาตรา 1029 (การปลอมแปลงเอกสารอนญุาตใหผาน) มาตรา 1084 (การชกัจงู
ใหมกีารเลนการพนัน) มาตรา 1341 (การหลอกลวงทางไปรษณีย) มาตรา 1343 (การหลอกลวง  
ทางโทรเลข) มาตรา 1344 (การฉอฉลทางการคา) มาตรา 1425 (การลักลอบพาคนเขาประเทศ)
มาตรา 1426 (การปลอมแปลงบัตรประชาชน) มาตรา 1427 (การขายเอกสารแสดงตนของพลเมือง)       
                                                       

2 บุญวิจักษณ เหลากอที. (2547). มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมยาเสพตดิ.
หนา 44.

3 18 U.S.C.1961. (5).
4 18 U.S.C.1961. (1).
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มาตรา 1461-1465 (การผลติสือ่ลามก) มาตรา 1503 (การขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม) มาตรา 1510
(การขดัขวางการปองกันอาชญากรรม) มาตรา 1511 (การขัดขวางมาตรการทางกฎหมายของมลรัฐ
หรือทองถ่ิน) มาตรา 1512 (การจูงใจพยานหรือเหยื่อ) มาตรา 1513 (การขมขูพยานหรือเหยื่อ)   
มาตรา 1542-1544 (ความผิดเกี่ยวกับการใชพาสปอรต) มาตรา 1546 (ความผิดเกี่ยวกับการใชวีซา
หรือเอกสารอืน่) มาตรา 1955 (ธุรกจิการพนนัทีผิ่ดกฎหมาย) มาตรา 1956 (ความผดิเกีย่วกบัการปดบงั
ทีม่าของสิ่งที่ใชแทนเงิน) มาตรา 1957 (การผันเงินที่ผิดกฎหมายไปลงทุนในธุรกิจ) มาตรา 1958 
(การใชเครื่องมือส่ือสารระหวางมลรัฐเพื่อจางฆา) มาตรา 2251-2260 (การลวงละเมิดทางเพศ) 
มาตรา 2312-2313 (การขโมยยานพาหนะ) มาตรา 2314-2315 (การขโมยทรัพยสินระหวางรัฐ) 
มาตรา 2318 (การเลียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร รูปแบบผลิตภัณฑ) มาตรา 2319 (การละเมิด
ลิขสทิธิ์) มาตรา 2319 A (การละเมิดการบันทึกเสียง การแสดงตางๆ) มาตรา 2320 (การขายสินคา
หรือบริการที่มีเครื่องหมายการคาปลอม) มาตรา 2321 (การขายเครื่องยนตหรือช้ินสวนที่นาสงสัย)   
มาตรา 2341-2346 (การขายบุหร่ีเถ่ือน) มาตรา 2421-2424 (การคาทาส)

3. การกระทํ าใดๆ ก็ตาม ทีส่ามารถฟองรองได ภายใต Title ที่ 18 แหง United 
States Code มาตรา 186 (การตดิสนิบนองคกรแรงงาน) มาตรา 501 (C) (การยกัยอกเงนิทนุขององคกร)

4. การกระท ําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการฉอโกง Title ที่ 11 (ยกเวนกรณีตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 157) ไดแก การฉอฉลในการรักษาความปลอดภัยการผลิต นํ าเขา มี ซอนเรน ขาย ซ้ือ 
หรือประการใดๆ ที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามที่กํ าหนดในมาตรา 102 แหงรัฐบัญญัติวาดวยสารควบคุม 
ซ่ึงสามารถลงโทษไดตามกฎหมายของรัฐ

5. การกระท ําซึง่สามารถลงโทษได ตามรฐับญัญตัวิาดวยการรายงานการเดนิทาง
เขาประเทศ

6. การกระทํ าซึ่งสามารถลงโทษไดตามรัฐบัญญัติวาดวยสัญชาติ และผูอพยพ
ตามมาตรา 274 277 278 ถาการกระทํ านั้นมีโทษอยางหนัก ซ่ึงกระทํ าโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให   
ไดรับมาซึ่งเงินตรา

7. การกระท ําซ่ึงมโีทษอยางหนกัภายใตบทบญัญตัใินมาตรา 2332 b (g) (5) (B)
การประกอบมิจฉาชีพตามกฎหมาย RICO คือ การที่ผูกระทํ าความผิดไดละเมิด

และฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายแหงสหรัฐและกฎหมายแหงมลรัฐที่กํ าหนดวาเปนความผิด
และมโีทษตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย RICO5 ดงันัน้ บทบัญญัติแหงกฎหมาย RICO จึงไมเปน
การสรางความผิดขึ้นใหม เพราะการกระทํ าใดๆ ที่จะถูกลงโทษตามกฎหมาย RICO จะตองเปน  

                                                       
5 ปยะพันธุ สากรบริรักษ. (2534). การกํ าหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน. หนา 27.
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การจะถกูการกระท ําทีถู่กลงโทษไดตามกฎหมายสหรฐัและมลรฐั6 กลาวคอื ตวับคุคลซึง่เปนผูกระท ํา
ความผดิตามทีบ่ญัญตัใิน 18 U.S.C. 1961 (1) ยอมถือเปนผูกระท ําความผดิโดยตรงตามกฎหมายนัน้ๆ   
สวนบุคคลซึ่งไดรับรายไดหรือผลประโยชนจาก pattern of racketeering activity หรือเขาถือสิทธิ
หรือควบคมุในกิจการธุรกิจโดยผานกระบวนการ pattern of racketeering  activity หรือมีสวนรวม
ในหรอืเปนลูกจางของ pattern of racketeering activity หรือสมคบกนัเพือ่ใหไดรับผลขางตนทัง้ 3 อยาง
ยอมเปนผูกระทํ าผิดตาม RICO คือ มคีวามผิดตาม 18 U.S.C. 1962 (a) (b) (c) (d) แลวแตกรณี

สวนโทษกรณีกระทํ าผิดตามกฎหมาย RICO บัญญัติไวในมาตรา 1963 โดยได
ก ําหนดโทษบุคคลผูซ่ึงละเมิดหรือฝาฝนกฎหมาย RICOไวดังนี้7

(a) บคุคลใดก็ตามที่ไดละเมิดหรือฝาฝนในขอกํ าหนดแหงมาตรา 1962 จะตอง
ถูกโทษปรับเปนจํ านวนเงินไมเกิน 25,000 ดอลลารสหรัฐ หรือถูกจํ าคุกไมเกิน 20 ป หรือทั้งสอง
ประการ และตองถูกริบทรัพยสินภายใตกฎหมายสหรัฐอเมริกา ตอไปนี้

(1) ผลประโยชนซ่ึงไดรับจากการละเมิดบทบัญญัติมาตรา 1962
(2) (A) ผลประโยชน

(B) หลักประกัน
(C) สิทธิเรียกรอง
(D) ทรัพยสินหรอืสิทธิตามสญัญา ซ่ึงไดมาจากการมอิีทธิพลครอบง ําธุรกจิ  

กจิการใดๆ ซ่ึงเปนการละเมิดมาตรา 1962
(3) ทรัพยสิน ผลกํ าไร ซ่ึงไดรับไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากการละเมิด

มาตรา 1962
(b) ทรัพยสินที่สามารถยึดไดใหหมายความรวมถึง

(1) ทรัพยสินจริงๆ รวมไปถึงสิ่งที่งอกเงยขึ้นมา ที่ติดกับหรือที่พบในดิน
และ

(2) ทรัพยสินสวนบคุคลทัง้ทีสั่มผัสไดและสมัผัสไมได รวมทัง้สิทธิ สิทธปิระโยชน
สิทธิเรียกรอง และเอกสาร

                                                       
6 ชัยชนะ วิบูลยพันธ. (2539). มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

กระทํ าโดยผูมีอิทธิพล. หนา 72.
7 18 U.S.C. 1963.
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(c) ใหรัฐมีอํ านาจที่จะริบทรัพยสินไวไดจนกวาบุคคลซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ทรัพยที่ริบมาจะพิสูจนไดวาทรัพยนั้นไมเกี่ยวของในการกระทํ าความผิดและไมใชทรัพยที่จะริบได 
การลงโทษสํ าหรับผูที่ละเมิดหรือฝาฝนตอกฎหมาย RICO จะตองถูกลงโทษตามมาตรา 1963 โดยมี
ลักษณะของโทษ ดงันี ้คอื ปรบัเปนจ ํานวนเงนิไมเกนิ 25,000 ดอลลารสหรฐั หรือ จ ําคกุไมเกนิ 20 ป
หรือทั้งจํ าคุกและปรับและริบทรัพยสิน (Forfeit) เพราะเหตุที่ผูกระทํ าความผิดที่ละเมิดหรือฝาฝน
ตอกฎหมาย RICO สวนใหญจะอยูในรปูทีเ่รียกวา “องคกรอาชญากรรม” การลงโทษโดยใชมาตรการ
โดยทั่วไปไมสามารถกํ าจัดและปราบปรามไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงโทษโดยการริบทรัพย
เปนประโยชนอยางสูงตอการทํ าลายเงินทุนมหาศาลที่องคกรอาชญากรรมใชหมุนเวียนในธุรกิจ     
ที่ถูกกฎหมายและที่ผิดตอกฎหมาย และเปนการกํ าจัดเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยใชวิธีการ
ฟอกเงิน (Money Laundering) ใหเงินที่ผิดตอกฎหมายแปรสภาพกลายเปนเงินที่ถูกตอกฎหมาย    
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและระบบการคาภายในประเทศ

3.1.2 วเิคราะหมาตรการกฎหมาย (RICO) กับการปราบปรามองคกรอาชญากรรม
  เนื่องจากองคกรอาชญากรรมมีรูปแบบการกระทํ าผิดที่สลับซอนมากกวา       
การกระท ําผิดทีก่ระท ําโดยบคุคลธรรมดา มกีารจดัโครงสรางของผูกระท ําผิดเปนหลายระดบั ผูลงมอื
กระทํ าเปนเพียงลูกนองระดับปลายแถวขององคกร สวนผูบริหารหรือควบคุมองคกรอาชญากรรม
จะอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด เปนผูไดรับทรพัยสินหรือผลประโยชนจากการกระท ําผิดและยงัมกีารน ํา
ทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการกระทํ าผิดไปลงทุนในการประกอบกิจการทั้งในรูปแบบ
กจิการทีถู่กกฎหมายและทีผิ่ดกฎหมาย ซ่ึงองคกรอาชญากรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิากม็กีารด ําเนนิการ
แบบนีเ้ชนกัน เพื่อใหการปราบปรามองคกรอาชญากรรมมีประสิทธิภาพสหรัฐอเมริกาจึงไดบัญญัติ
กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) มาใช ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้
มีจุดมุงหมายอยูที่การปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจและกลุมบุคคลที่เขามาเกี่ยวของ 
ซ่ึงไมใชในฐานความผดิใดความผดิเดยีว แตเขามาเกีย่วของในแบบแผนหรอืขบวนการของฐานความผดิ8

กฎหมาย RICO บญัญตัโิดยน ําหลักการสมคบกนักระท ําความผดิมาเปนกลไกส ําคญัซ่ึงไมไดก ําหนด
ฐานความผิดใหมขึ้นมา แตกํ าหนดใหการกระทํ าซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายอยูแลวเปนความผิด
ตามกฎหมาย RICO กลาวคือ กิจกรรมทั้งหลายของสมาชิกของบรรษัทอาชญากรรมไมวาจะกระทํ า

                                                       
8 วีระพงษ บุญโญภาส ค เลมเดิม. หนา 369.
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ในเรือ่งอะไร ใหถือวามีวัตถุประสงคอันเดียวกัน คือ เพือ่สนบัสนุนความยั่งยืนกาวหนาของบรรษัท
อาชญากรรมนั้นทั้งส้ิน9

ตามกฎหมาย RICO มาตรการส ําคญัทีท่ ําใหการปองกนัและปราบปรามการกระท ําผิด
ขององคกรอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ คือ มีมาตรการนํ าตัวบุคคลที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด   
มาด ําเนนิคดแีละมาตรการท ําลายทรพัยสินหรือประโยชนทีอ่งคกรอาชญากรรมไดรับจากการกระท ําผิด
ซ่ึงเมื่อสามารถดํ าเนินการได กับทั้งบุคคลที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดและทรัพยสินที่ไดมาจาก   
การกระทํ าผิดไดแลว ก็ถือไดวาเปนการทํ าลายหัวใจสํ าคัญขององคกรอาชญากรรม มาตรการ     
เพือ่นํ าบุคคลที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี คือ มาตรา 18 U.S.C. 1962

จากบทบญัญตัดิงักลาว เมือ่พจิารณาในเรือ่งบคุคลทีจ่ะเปนผูกระท ําผิดในความผดิที ่1
ผูกระทํ าผิด คอื ผูทีรั่บรายไดและผลประโยชน จากพฤตกิรรมอนัเปนแบบแผนการประกอบมจิฉาชพี  
(a pattern of racketeering activity) หรือผูทีเ่รียกเก็บหนี้สินซึ่งตนมีสวนในการกระทํ าดังกลาว      
ในความผดิที ่ 2 ผูกระทํ าผิด คอื ผูทีเ่ขาถือสิทธิหรือควบคมุในกจิการธรุกจิ ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบ
การคาเศรษฐกิจระหวางรัฐ โดยพฤติกรรมอันเปนแบบแผนการประกอบมิจฉาชีพ (a pattern of 
racketeering activity) ในความผดิที ่ 3 ผูกระทํ าผิด คอื ผูซ่ึงถูกจางหรอืเขารวมในธรุกจิอนัมผีลกระทบ
ตอระบบการคาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยพฤติกรรมอันเปนแบบแผน    
การประกอบมิจฉาชีพ (a pattern of racketeering activity) สวนในความผิดที่ 4 ผูกระทํ าผิด คือ       
ผูทีส่มคบกันเพื่อกระทํ าความผิดที่ 1-3  เมื่อพิจารณาในภาพรวมผูกระทํ าผิดในความผิดที่ 1-3  คือ  
ผูที่ไดรับประโยชนไมวาจะเปนทรัพยสินหรือสิทธิใดๆ ไมวาจะรับมาโดยทางตรงหรือทางออม
จากแบบแผนการประกอบมิจฉาชีพ (a pattern of racketeering activity) ซ่ึงเมื่อพิจารณาในมิติ    
ขององคกรอาชญากรรม ก็คือ ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดและไดรับประโยชนจากการกระทํ าผิด
ในทีน่ี ้กค็อื หวัหนาหรือบคุคลในระดบับรหิารขององคกรอาชญากรรมนัง่เอง ผูกระท ําผิดในความผดิที ่4
คอื ผูทีส่มคบกนัเพือ่กระท ําความผดิที ่ 1-3  นัน่หมายความวา แมจะยงัไมมกีารกระท ําผิดในความผดิ
ที่ 1-3 ขึ้น เพียงแตมีการสมคบกันเพื่อกระทํ าผิดดังกลาว บุคคลที่สมคบกันก็เปนผูกระทํ าผิด       
ตามกฎหมาย RICO แลว ซ่ึงผูที่สมคบกันก็คือผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดอีกพวกหนึ่ง ซ่ึงแมวา
ยงัไมไดรับรายไดหรือผลประโยชนจากจากแบบแผนการประกอบมจิฉาชพี (a pattern of racketeering
activity) เพยีงแตสมคบกันเทานั้น กม็คีวามผดิแลว ประกอบกับการสมคบกันกระทํ าผิดในกฎหมาย 
RICO ไมจ ําเปนตองมกีารกระท ําทีป่รากฏออกมาภายนอก (Overt Act Theory) ผูสมคบกนักม็คีวามผดิ

                                                       
9 กิตติพงษ กิตยารักษ ข (2537, มิถุนายน). “การนํ าหลักความผิดฐานสมคบมาใชในประเทศไทย.”

วารสารบทบัณฑิตย, เลมท่ี 50, ตอน 2. หนา 115.
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ทํ าใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถบังคับใชกฎหมาย RICO ตอผูกระทํ าผิดไดงาย จึงทํ าใหกฎหมาย 
RICO มปีระสิทธภิาพสงูในการน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดมาด ําเนนิคด ี ซ่ึงในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ทฤษฎกีารกระทํ าที่ปรากฏออกมาภายนอก (Overt Act Theory) เปนเรื่องพยานหลักฐานอยางหนึ่ง
ของการกระทํ าผิดเทานั้นไมถือเปนหลักทั่วไป10

จากการที่กฎหมาย RICO บัญญัติขึ้นเพื่อเอาผิดกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
โดยบญัญตัพิฤตกิรรมตางๆ ทีเ่ปนพฤตกิรรมโดยปกตขิองผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดทีอ่ยูในองคกร
อาชญากรรมวาเปนความผิดอาญา ดังนั้น เมื่อผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดแสดงพฤติกรรมตางๆ   
แมเปนพฤติกรรมปกติออกมา จึงเปนความผิดตามกฎหมาย RICO อันทํ าใหสามารถบังคับใช
กฎหมาย RICO ตอผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดไดคอนขางมีประสิทธิภาพ

สวนมาตรการทํ าลายทรัพยสินหรือผลประโยชนที่องคกรอาชญากรรมไดรับ
จากการกระทํ าผิดตามกฎหมาย RICO ที่ถือวาเปนมาตรการสํ าคัญในกํ าจัดและปราบปรามองคกร
อาชญากรรม คอื มาตรการรบิทรพัยสินใหตกเปนของรฐั โดยกฎหมาย RICO ไดน ําโทษรบิทรพัยสิน
(Forfeit) มาใชบังคับกับผูกระทํ าผิดเปนลักษณะเฉพาะ ซ่ึงทรัพยสินที่สามารถริบไดตามกฎหมาย 
RICO คอื “ประโยชนใดๆ” ที่ไดรับหรือคงอยูโดยการละเมิดกฎหมาย RICO ซ่ึงรวมถึงรูปแบบใดๆ 
ของทรัพยสิน ทั้งกํ าไรหรือรายไดซ่ึงไดรับผานหรือสงมาจากการกระทํ าผิดตามกฎหมาย RICO   
แมวาจ ําเลยจะโอน จ ําหนายผลก ําไรหรอืรายไดของตนไปเสยีกอนมคี ําพพิากษารฐักส็ามารถรบิรายได
ทีม่ชิอบดวยกฎหมายได เพราะสนันษิฐานวาเงนิของจ ําเลยกย็งัคงรวมอยูในทรพัยสินทีจ่ ําเลยเปนเจาของ11  
ผลประโยชน (Intent) เอกสาร (Security) สิทธิเรียกรอง (Claim against) หรือทรัพยสินหรือสิทธิ
ตามสญัญาที่ไดมาจากการมีอิทธิพลเหนือธุรกิจ (Property or Contractual of any kind affording a 
source of influence over)12 ซ่ึงธรุกจิ หมายถงึ การรวมตวัของบคุคล หุนสวน สมาคม ความเกีย่วของ
ตามกฎหมาย สหพนัธ หรือกลุมบุคคล ซ่ึงรวมกันไมวาจะมีถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย13 อันเปน
การมุงจะรบิแหลงทีม่าของอ ํานาจมากกวาเงนิทนุหรือเงนิ ประโยชนในธรุกจิ ทรัพยสินทีจ่ะพงึริบได
ตามอนุมาตรานี้ อาจแยกออกไดเปนประโยชน เอกสารสิทธิ สิทธิเรียกรอง ทรัพยหรือสิทธิที่ไดมา
ตามสญัญาหรอืจากแหลงทีม่าซึง่มอิีทธพิลเหนอืธุรกจิ ทรพัยสินของจ ําเลยซึง่ไมใชสวนทีล่งในธรุกจิ
โดยตรง แตทํ าใหจํ าเลยควบคุมธุรกิจก็อาจถูกริบได มาตรา 1963 (a) (3) ใหอํ านาจรัฐริบทรัพย     

                                                       
10 Wayne R. LaFave. (2001). Modern Criminal Law. cases, comments and questions. p. 746.
11 มาตรา 1963 (a) (1).
12 บุญวิจักษณ เหลากอที. เลมเดิม. หนา 46.
13 มาตรา 1963 (a) (2).
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ซ่ึงจ ําเลยกอตั้งหรือไดรับจากการกระทํ าที่กํ าหนดหามไวตามกฎหมาย RICO14   เพื่อที่จะครอบคลุม
ไปถงึก ําไร  หรือรายไดที่เปนการกระทํ ามิชอบดวยกฎหมาย โดยรัฐจะตองมีหนาที่พิสูจนใหเห็นถึง
จ ํานวนเงนิหรือทรัพยสินดังกลาวที่จํ าเลยไดรับมาจากการประกอบมิจฉาชีพ15

จะเหน็วาการริบทรัพยตามกฎหมาย RICO ทรัพยที่จะถูกริบ คือ ทรัพยที่ไดจาก
การกระท ําผิดตามกฎหมาย RICO รวมทั้งกํ าไรหรือรายไดซ่ึงไดรับจากการกระทํ าผิดตามกฎหมาย 
RICO แมวาจะโอนหรือจํ าหนายไปกอนมีคํ าพิพากษา รวมทั้งผลประโยชน เอกสาร สิทธิเรียกรอง
หรือทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญาที่ไดมาจากการมีอิทธิพลเหนือธุรกิจทั้งธุรกิจที่ถูกกฎหมายและ
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การริบผลประโยชนของจํ าเลยในธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายเปนสิ่งสํ าคัญ  
ของ RICO16 การรบิทรพัยทรัพยจะตองตกเปนของรฐัตัง้แตขณะมกีารกระท ําความผดิ โดยมผีลยอนหลัง
ตามหลัก relation back doctrine ซ่ึงทํ าใหการโอนกันตอๆ มา ภายหลังจากที่มีการกระทํ าความผิด
ไมมผีลในทางกฎหมาย เปนการน ําหลักการรบิทรพัยทางแพงมาใชกบัการรบิทรพัยทางอาญา เวนแต
กรณทีีผู่รับโอนเปนผูสุจริต รับโอนไวโดยมีคาตอบแทน และในขณะที่รับโอนไมมีเหตุที่จะเชื่อวา
ทรัพยสินนั้นอยูในบังคับแหงการถูกริบ17

จากมาตรการริบทรัพยทรัพยที่สามารถริบไดคอนขางกวางทํ าใหริบทรัพยได
เกอืบทกุอยางที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม ซ่ึงรวมทั้งทรัพยสินสิทธิในทรัพยสินดวย จึงทํ าให
การรบิทรพัยตามกฎหมาย RICO มีประสิทธิภาพดีกวาการริบทรัพยตามกฎหมายทั่วไป

3.2  กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE)

กฎหมาย CCE รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดประกาศใชในป ค.ศ. 1970 โดยมีวัตถุประสงค 
เพือ่ปองกนัปราบปรามการประกอบอาชญากรรมในรปูแบบองคกรอาชญากรรมทีก่อใหเกดิผลกระทบ
อยางสงูตอความมัน่คงทางระบบการปกครองและระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ โดยรัฐสภาไดบญัญตัิ
กฎหมาย CCE จากการพจิารณาผลประโยชนและรายไดทีเ่พิม่ขึน้จากการเขารวมกระท ําการในกจิการ
ทีผิ่ดตอกฎหมาย อาทิเชน ผูบริหาร (organizer) ผูควบคุมส่ังการ (supervisory) หรือผูที่มีอํ านาจ    
ในการจัดการ (management) ในกิจการ

                                                       
14 มาตรา 1963 (a) (3).
15 ชัยชนะ วิบูลยพันธ. เลมเดิม. หนา 82-83.
16 ปยะพันธุ สากรบริรักษ. เลมเดิม. หนา 36-39.
17 18 U.S.C. 1963 (c).
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3.2.1 มาตรการตามกฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) ท่ีใชในการปราบปราม
องคกรอาชญากรรม

กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) มาตรา 848 (a) บญัญตักิารกระท ํา
ทีเ่ปนความผิดไววา บุคคลใดมีสวนรวมในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมตอเนื่อง 
(Continuing Criminal Enterprise) ตองไดรับโทษ…18

บทบญัญัตินี้ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึงการกระทํ าอันเปนความผิดตามกฎหมาย 
(CCE) และในมาตรา 848 (c) ไดบัญญัติคํ าจํ ากัดความของการมีสวนรวมในการประกอบกิจการ     
ทีม่ลัีกษณะเปนอาชญากรรมตอเนื่อง (Continuing Criminal Enterprise) วา19 ภายใตวัตถุประสงค
ของอนมุาตรา (a) บคุคลเปนผูมสีวนรวมในการประกอบกจิการทีม่ลัีกษณะเปนอาชญากรรมตอเนือ่ง  
ถา

(1) บคุคลนัน้ไดละเมดิหรือฝาฝนตอบทบญัญตัขิองสวนที ่I หรือสวนที ่II ในหมวดนี้
ซ่ึงมีอัตราการลงโทษจํ าคุกตั้งแต 1 ป ขึ้นไป (felony) และ

(2) การละเมดิหรือฝาฝนนัน้ เปนสวนหนึง่ของความตอเนือ่งของการฝาฝนตอบทบญัญตัิ
ของสวนที่ I หรือสวนที่ II ในหมวดนี้ ซ่ึง

(A) ไดด ําเนินการโดยบุคคลในการตกลงกันรวมกัน (Concert) ตั้งแต 5 คน
หรือมากกวานัน้ ซ่ึงมคีวามสมัพนัธซ่ึงกนัและกนัโดยมตี ําแหนงผูบริหาร (organizer) ผูมอํี านาจควบคมุ
(supervisory) หรือต ําแหนงใดๆ ที่มีอํ านาจในการจัดการ (management) ภายในกิจการ และ

(B) จากการดํ าเนินนั้น บุคคลนั้นไดรับรายไดและทรัพยสินที่แนนอน
ดงันัน้ บุคคลที่กระทํ าความผิดตามมาตรา 848 ตองประกอบไปดวยสาระสํ าคัญ

ของการกระท ําผิด คอื จ ําเลยจะตองรวมกระท ําความผดิกบับคุคลอืน่หาคนหรอืมากกวานัน้ ซ่ึงจ ําเลย
เปนผูด ําเนนิการหรอืใหค ําแนะน ํา และจ ําเลยไดรับรายไดทีแ่นนอนหรอืมแีหลงรายไดจากการประกอบ
อาชญากรรมตอเนื่องเกี่ยวกับยาเสพติด20

ภายใตบทบัญญัติมาตรา 848 ไดมีการบังคับใชตอการประกอบกิจการตางๆ      
ทีไ่ดละเมดิหรือฝาฝนกฎหมาย โดยมตี ําแหนงของผูกระท ําผิดเปนส ําคญั เชน ผูบรหิาร ผูควบคมุส่ังการ
หรือผูทีม่อํี านาจบรหิารในกจิการ ซ่ึงมรีายไดหรือผลประโยชนทีไ่ดมาตามความเปนจรงิจากการกระท ํา
ความผดิ กฎหมาย CCE ไดบัญญัติในสวนของผูกระทํ าความผิดวาตองมีลักษณะที่สํ าคัญ คือ จะตอง

                                                       
18 21 U.S.C. 848 (a).
19 21 U.S.C. 848 (c).
20 ชัยชนะ วิบูลยพันธ. เลมเดิม. หนา 84.
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มบีคุคลจ ํานวน 5 คนหรือมากกวานัน้ ไดรวมตกลงกนั (Concert) ในการฝาฝนและละเมดิตอบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย ซ่ึงมีอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป (felony) โดยผูรวมกระทํ าความผิดดังกลาว  
จะตองมคีวามสมัพนัธระหวางกนัซึง่มคีณุสมบตัใินต ําแหนงผูบริหาร ผูควบคมุส่ังการ หรือผูทีม่อํี านาจ
จัดการในกิจการ โดยมีจุดประสงคเพื่อแสวงหารายไดและผลประโยชนจากกิจการนั้น แมผูรวม
กระท ําผิดจะมไิดตกลงรวมกัน (Concert) ในระยะเวลาเดียวกันกฎหมาย CCE ถือวามีความผิดและ
ตองถูกลงโทษ21

กฎหมาย CCE ไมมีบทบัญญัติการสมคบกันกระทํ าความผิดโดยชัดแจง          
แตการทีก่ฎหมาย CCE ใชถอยคํ า “Concert” มีความหมายเชนเดียวกับ “Conspiracy” ซ่ึงหมายถึง 
การตกลงรวมกันในการวางแผนการหรือการประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนอาชญากรรมตอเนื่อง  
กรณีมีการสมคบกันกระทํ าความผิดเกี่ยวกับจํ าหนายยาเสพติด เมื่อมีการพิจารณาพิพากษาลงโทษ  
ผูกระทํ าความผิดตามกฎหมาย CCE จะมีการพิจารณาพิพากษาฐานสมคบกันจํ าหนายยาเสพติด
กระทงหนึง่และฐานประกอบกิจการอันมีลักษณะเปนอาชญากรรมตอเนื่องอีกกระทงหนึ่ง ซ่ึงถือวา
ไมเปนการลงโทษซํ้ า22

     สวนโทษตามกฎหมาย CCE บัญญัติไวในมาตรา 848 ดังนี้23

(a) บุคคลใดผู  ซ่ึงเข าร วมกระทํ าการในการประกอบกิจการที่มี ลักษณะ         
เปนอาชญากรรมตอเนื่อง จะตองถูกลงโทษในการจํ าคุกไมนอยกวา 20 ป และอาจจะตองถูกลงโทษ
เพิม่ขึน้จนถงึจ ําคุกตลอดชีวิต และถูกปรับเปนจํ านวนเงินไมเกินกวาจํ านวนที่ไดรับมาจากการฝาฝน
ในลักษณะ 18 หรือไมเกิน 2,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนบุคคลคนเดียว หรือไมเกิน 
5,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนกลุมบุคคล และตองถูกคํ าส่ังริบทรัพย (forfeiture) 
ตามมาตรา 853 ของลกัษณะนี ้ เวนแตถามบีคุคลใดไดเขารวมในการกระท ําภายหลังหรอืกอนการพจิารณา
ตัดสินภายในบทบัญญัติแหงมาตรานี้ถึงที่สุด บุคคลนั้นจะตองถูกลงโทษจํ าคุกไมนอยกวา 30 ป 
และอาจจะตองถูกลงโทษเพิ่มขึ้น จนถึงการจํ าคุกตลอดชีวิตและถูกปรับเปนจํ านวนเงินไมเกินกวา
จ ํานวนที่ไดรับมาจากการฝาฝนในลักษณะ 18 หรือไมเกิน 4,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลย
ทีเ่ปนบุคคลคนเดียว หรือไมเกิน 10,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนกลุมบุคคล และ
ตองถูกคํ าส่ังริบทรัพย (forfeiture) ตามมาตรา 853 ของลักษณะนี้

                                                       
21 บุญวิจักษณ เหลากอที. เลมเดิม. หนา 46.
22 แหลงเดิม. หนา 51.
23 21 U.S.C. 848 (a).
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สรุปโทษตามมาตรา 848 มีดังนี้
1. บคุคลไดเขารวมกระท ําการในการประกอบกจิการทีม่ลัีกษณะเปนอาชญากรรม

ตอเนื่อง จะตองถูกลงโทษ
- จ ําคกุไมนอยกวา 20 ป และอาจจะตองถูกลงโทษเพิ่มขึ้นจนถึงจํ าคุก

ตลอดชีวิต และ
- ถูกปรับเปนจํ านวนเงินไมเกินกวาจํ านวนที่ไดรับมาจากการฝาฝน   

ในลักษณะ 18 หรือไมเกิน 2,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนบุคคลคนเดียว ไมเกิน
5,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนกลุมบุคคล และ

- ถูกค ําส่ังริบทรัพย (forfeiture) ที่ไดจากการกระทํ าความผิด
2. บคุคลไดเขารวมกระท ําการในการประกอบกจิการทีม่ลัีกษณะเปนอาชญากรรม

ตอเนือ่ง ภายหลังทีไ่ดมกีารพจิารณาคดใีนศาลหรอืกอนทีศ่าลจะมกีารพจิารณาตดัสนิเปนทีสุ่ด จะตอง
ถูกลงโทษ

- จ ําคกุไมนอยกวา 30 ป และอาจจะตองถูกลงโทษเพิม่ขึน้จนถงึการจ ําคกุ
ตลอดชีวิตและ

- ถูกปรับเปนจํ านวนเงินไมเกินกวาจํ านวนที่ไดรับมาจากการฝาฝน   
ในลกัษณะ 18 หรือไมเกิน 4,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนบุคคลคนเดียว หรือไมเกิน
10,000,000 ดอลลารสหรัฐ สํ าหรับจํ าเลยที่เปนกลุมบุคคล และ

- ถูกค ําส่ังริบทรัพย (forfeiture) ที่ไดจากการกระทํ าความผิด

สวนการริบทรัพยกรณีละเมิด 21 U.S.C มาตรา 848 บัญญัติไวใน 21 U.S.C
มาตรา 853 ดังนี้24

การรบิทรัพยในทางอาญา ทรัพยสินอันจะพึงริบในทางอาญา ไดแก
(a) เมื่อบุคคลใดตองคํ าพิพากษาวาฝาฝนหมวดนี้ หรือหมวด 2 ของตอนนี้     

ซ่ึงตองโทษจํ าคุกมากกวา 1 ป จะถูกริบทรัพยเปนของรัฐตามกฎหมายสหรัฐ โดยไมคํ านึงถึง
กฎหมายของมลรัฐบัญญัติไววาอยางไร

                                                       
24 21 U.S.C. 853 (a) (1) (2) (3).
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(1) ทรัพยสินใดๆ ที่จัดตั้งขึ้น หรือไดรับจากรายไดใดๆ ซ่ึงบุคคลนั้นไดรับ
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากผลของการกระทํ าผิดเชนนั้น

(2) ทรัพยสินใดๆ ซ่ึงบุคคลนั้นไดใช  หรือตั้งใจจะใชไมวาโดยสภาพหรือ
มสีวนใดๆ ในการกระทํ าความผิดหรือเพื่ออํ านวยความสะดวกแกการกระทํ าผิดเชนวานั้น และ

(3) ในกรณทีีบ่คุคล ซ่ึงตองค ําพพิากษาวาเขารวมในการประกอบอาชญากรรม
อยางตอเนื่อง เพื่อที่จะละเมิดมาตรา 848 แหงกฎหมายนี้ บุคคลนั้นจะถูกริบเสียส้ินซึ่งทรัพยสิน    
ดงับญัญตัไิวใน (1) หรือ (2) ประโยชนใดๆ และสิทธิเรียกรองและทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญา 
ซ่ึงไดใหโดยมีแหลงที่มาจากการประกอบอาชญากรรมอยางตอเนื่อง

เมือ่ศาลมคี ําพพิากษาลงโทษบคุคลเชนวานัน้ใหมคี ําสัง่ตามกฎหมายนีว้า บคุคลนัน้
จะถกูริบทรพัยดงักลาวในอนมุาตราตางๆ เปนของสหรฐั หรือมฉิะนัน้ใหเสยีคาปรบัแทน โดยจ ําเลย
ซ่ึงไดรับผลกํ าไร หรือรายไดจากฐานความผิดตามกฎหมายจะถูกลงโทษปรับไมนอยกวาสองเทา
ของจํ านวนผลกํ าไรหรือรายไดที่เขาไดรับ

จะเห็นไดวา วรรคหนึ่งของมาตรา 853 (a) (1) บญัญัติใหริบทรัพยสินซึ่งบุคคล
กอตัง้ขึน้หรอืไดมาจากรายไดซ่ึงบคุคลนัน้ไดรับมาจากการละเมดิกฎหมายยาเสพตดิ ซ่ึงเปนรปูแบบ
เดยีวกับการริบทรัพยทางแพง สวนมาตรา 853 (a) (2) ใหอํ านาจรัฐที่จะริบทรัพยใดๆ ของจํ าเลย   
ซ่ึงไดใชในการอํ านวยความสะดวกในการกระทํ าความผิด ซ่ึงการริบทรัพยตามมาตรา 853 (a) (2) 
กวางกวาการริบทรัพยในทางแพง ซ่ึงกํ าหนดใหริบทรัพยที่ไดใชในการอํ านวยความสะดวก         
ในการกระทํ าความผิดเฉพาะทรัพยที่ไดใชในการอํ านวยความสะดวก และสืบสาวรองรอยไดวา
เกีย่วกับการกระทํ าความผิด แตมาตรา 853 (a) (3) จะมผีลใชบังคับก็ตอเมื่อจํ าเลยถูกฟองและตอง
ค ําพพิากษาฐานเขารวมในการประกอบอาชญากรรมอยางตอเนื่องเกี่ยวกับยาเสพติดตาม 21 U.S.C. 
มาตรา 848 สรุปไดวาจ ําเลยซึง่ตองค ําพพิากษาตามมาตรา 853 (a) (3) จะตองถูกริบทรพัยตาม (1) (2)
และประโยชน สิทธเิรียกรอง และทรพัยสินหรอืสิทธิตามสญัญาซึง่ไดใหโดยมแีหลงทีม่าจากการประกอบ
อาชญากรรมอยางตอเนื่อง

ภาระการพสูิจน (Burden  of  proof) เนือ่งจาก 21 U.S.C. มาตรา 853 (d) บญัญตัวิา25

ทรัพยที่ไดเพิ่มเติมขึ้นมา ใหสันนิษฐานไวกอนวาทรัพยสินนั้นเปนรายไดที่งอกเงยเนื่องจากการคา
ยาเสพติด เพื่อที่จะใหไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมาย โจทกหรือรัฐจะตองนํ า
พยานหลักฐานมาพิสูจนใหไดความ 2 ประการ คือ

                                                       
25 21 U.S.C. 853 (d).
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ประการแรก ตองพิสูจนใหเห็นไดวาจํ าเลยไดทรัพยสินนั้นมาในระหวางที่จํ าเลย
กระท ําความผดิ  หรือภายในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากหวงเวลาที่จํ าเลยไดกระทํ าความผิดนั้น

ประการทีส่อง มเีหตอัุนนาเชือ่วา จ ําเลยไมมปีจจยัอ่ืนทีจ่ะท ําใหจ ําเลยไดทรพัยนัน้
มานอกเหนือไปจากการกระทํ าความผิดนั้น

มาตรการริบทรัพยทางอาญาของสหรัฐอเมริกานั้น จะทํ าใหสามารถริบทรัพยสิน
ทีไ่ดแปรสภาพไปแลวนัน้ใหตกเปนของรฐัได เนือ่งจากการรบิทรพัยทางอาญามผีลยอนหลังตามหลกั
relative  back  doctrine ทีท่ ําใหทรัพยสินที่ไดจากการกระทํ าความผิดตกเปนของรัฐตั้งแตขณะมี
การกระท ําความผดิ26 การโอนตอๆ มา ในภายหลงัจากทีม่กีารกระท ําผิดแลว จะยกขึน้ตอสูเพือ่ใหพน
จากการถกูรบิไมได เวนแตกรณทีีผู่รับโอนเปนผูสุจริต รับโอนไวโดยมคีาตอบแทน และขณะรบัโอน
ไมมเีหตทุีจ่ะเชือ่วาทรพัยสินนัน้อยูในบงัคบัแหงการถกูรบิ27 ทรัพยสินทีส่ามารถยดึไดตาม 21 U.S.C.
มาตรา 853  หมายความรวมถึง28  (1) ทรัพยสินจริงๆ รวมไปถึงส่ิงที่งอกเงยขึ้นมา ที่ติดกับหรือที่พบ
ในดิน และ (2) ทรัพยสินสวนบุคคลทั้งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได รวมทั้งสิทธิ สิทธิประโยชน 
สิทธิเรียกรอง และเอกสาร

3.2.2 วเิคราะหกฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) กับการปราบปราม
องคกรอาชญากรรม

กฎหมาย Continuing  Criminal  Enterprise ( CCE ) เปนมาตรการทางกฎหมาย
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคิดขึ้นมาเพื่อใชในการดํ าเนินการกับองคกรอาชญากรรมและธุรกิจที่มิชอบ
ดวยกฎหมาย โดยนํ าหลักการสมคบกันกระทํ าผิดมาเปนกลไกสํ าคัญเชนเดียวกับกฎหมาย RICO 
แตแตกตางกันในสวนผูกระทํ าผิด กลาวคือ จะตองมีบุคคลจํ านวน 5 คน หรือมากกวานั้น           
การกระท ําผิดตามกฎหมาย CCE คือ การที่บุคคล 5 คน หรือมากกวานั้น ไดรวมตกลงกัน (Concert) 
ในการฝาฝนและละเมดิตอบทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิซ่ึงมอัีตราโทษจ ําคกุตัง้แตหนึง่ป
ขึน้ไป (felony) ซ่ึงบุคคลเหลานั้นมีความสัมพันธกันโดยมีตํ าแหนงผูบริหาร (organizer)  ผูมีอํ านาจ
ควบคมุ (supervisory) หรือตํ าแหนงใดๆ ที่มีอํ านาจในการจัดการ (management) ภายในกิจการ   
การประกอบอาชญากรรมตอเนือ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ และจากการด ําเนนินัน้ไดรับรายไดและทรพัยสิน
ที่แนนอน

                                                       
26 อัครพันธ สัปปพันธ. (2542). กระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับองคกรอาชญากรรม. หนา 106.
27 21 U.S.C. 853 (c).
28 21 U.S.C. 853 (b) (1) (2).
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พิจารณาในเรื่องผูกระทํ าผิดตามกฎหมาย CCE คือ ผูที่มีความสัมพันธกัน      
โดยมตี ําแหนงในกจิการทีป่ระกอบอาชญากรรมตอเนือ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิทีไ่ดตกลงกนัในการฝาฝน
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป และไดรับรายไดหรือทรัพยสิน
ผลประโยชนจากการนั้น ซ่ึงบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกลาวในองคกรอาชญากรรม คือ ผูอยูเบื้องหลัง
การกระท ําผิด ดงันัน้ เมือ่พฤตกิรรมทีเ่ปนความผดิตามกฎหมาย CCE เปนพฤตกิรรมของผูอยูเบือ้งหลัง
การกระท ําผิด จึงสามารถบังคับใชกฎหมาย CCE ตอผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดไดอยางถูกตัวและ
มีประสิทธิภาพ

มาตรการท ําลายประโยชนหรือทรพัยทีไ่ดรับจากการกระท ําผิด ทรัพยสินทีริ่บได
ตามกฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) คือ ทรัพยสินใดๆ ที่จัดตั้งขึ้น หรือไดรับ   
จากรายไดใดๆ ซ่ึงไดรับไมวาโดยทางตรง หรือทางออมจากผลของการกระทํ าผิด ทรัพยสินใดๆ 
ซ่ึงไดใช หรือตัง้ใจจะใชในการกระท ําความผดิหรือเพือ่อํ านวยความสะดวกแกการกระท ําผิดเชนวานัน้
และในกรณทีีบ่คุคลซึง่ตองค ําพพิากษาวาเขารวมในการประกอบอาชญากรรมอยางตอเนือ่งเพือ่ทีจ่ะละเมดิ
มาตรา 848 นี้ นอกจากตองถูกริบทรัพยสินขางตนแลว ยังตองถูกริบประโยชนใดๆ สิทธิเรียกรอง 
ทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญา ซ่ึงไดใหโดยมีแหลงที่มาจากการประกอบอาชญากรรมอยางตอเนื่อง 
ทรัพยสินที่อาจถูกริบไดตามกฎหมาย CCE ยังครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพยทุกชนิด ทรัพยสิน      
ทีเ่กีย่วของกับที่ดิน สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่จับตองไดและไมอาจจับตองได เชน สิทธิ เอกสิทธิ์  
ผลประโยชน สิทธเิรียกรอง และสทิธทิีม่อียูในเอกสารสทิธ ิทีบ่คุคลผูนัน้มอียูหรือใชกบักจิการนัน้29

จะเหน็วาทรพัยสินทีส่ามารถรบิไดตามกฎหมาย Continuing Criminal Enterprise
(CCE) กนิความหมายกวาง จึงทํ าใหสามารถริบทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชญากรรม
ตอเนือ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิไดอยางกวางขวาง และเกอืบทกุสถานะของทรพัยสิน ตลอดจนมกีารคุมครอง
ทรัพยสินกอนริบเพื่อเปนหลักประกันวาทรัพยสินที่จะตองถูกริบจะไมถูกยักยายถายเทไปเสียกอน  
โดยมีบทบัญญัติใหศาลออกคํ าสั่งหามยักยายถายเททรัพยสินอันอาจถูกริบไดตามคํ าขอของอัยการ30

อยางไรก็ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาก็เปดโอกาสใหมีการรองขอทรัพยสินที่ศาลสั่งริบคืนได 
หลังจากที่การดํ าเนินคดีอาญาเสร็จส้ินแลว โดยเจาของทรัพยสินตองแสดงใหศาลเห็นวาขณะเกิด
การกระทํ าความผิด ทรัพยสินนั้นเปนของเจาของทรัพยสิน ไมใชของผูกระทํ าความผิด หรือเจาของ

                                                       
29 18 U.S.C. 1963 (b) และ 21 U.S.C. 853 (b).
30 18 U.S.C. 1962 (e).
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ทรัพยสินเปนผูรับโอนโดยสุจริต มีคาตอบแทน และขณะที่รับโอนไมมีเหตุจะเชื่อวาทรัพยสินนั้น 
จะอยูในขายที่จะถูกริบ31      

จากการทีก่ฎหมาย CCE มมีาตรการในการท ําลายเศรษฐกจิขององคกรอาชญากรรม
และการนํ าผูอยูเบื้องการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีได อันเปนการตัดวงจรการกระทํ าผิดขององคกร
อาชญากรรม จึงทํ าใหมีประสิทธิภาพในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม

3.2.3 การด ําเนนิคดตีามกฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization
Statue (RICO) และกฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE)

ในความเปนจริงกิจการที่องคกรอาชญากรรมเขาไปดํ าเนินการนั้นมีหลายอยาง
หลายประเภท บางอยางผิดกฎหมายบางอยางถูกกฎหมาย กฎหมาย RICO จึงถูกบัญญัติออกมา   
เพือ่รับมอืกบัองคกรอาชญากรรมโดยตรง โดยกฎหมาย RICO ไดน ําเอาแนวคดิพืน้ฐานเรือ่งความผดิ
ฐานสมคบมาดัดแปลง โดยสรางแนวคิดเรื่อง บรรษัทอาชญากรรม (Criminal Enterprise) ขึ้นมา   
ซ่ึงมรีายละเอยีดวากจิกรรมทัง้หลายของสมาชกิของบรรษทัอาชญากรรมไมวาจะกระท ําในเรือ่งอะไร
ใหถือวามวีตัถุประสงคอันเดยีว คอื เพือ่สนบัสนนุความยัง่ยนืกาวหนาของบรรษทัอาชญากรรมทัง้สิน้
(to promote the furtherance of the enterprise) ดวยแนวคิดนี้ซ่ึงเปนเสมือนสรางปฏิกิริยาลูกโซ     
ในการสรางเครอืขายโยงใยของการสมคบ ท ําใหสามารถจะดงึสมาชกิทกุคนในบรรษทัอาชญากรรม
ไมวาจะกระท ําการประเภทไหน ไมวาจะถกูกฎหมายหรอืผิดกฎหมายหรอืไมกต็ามมาฟองคดภีายใต
กฎหมายนี้ไดทั้งหมด32 โดยมีขอกํ าหนดวา บุคคลใดรวมกันในการสมคบกันอันเปนลักษณะ      
ของการตกลงกัน (Agreement) เพื่อฝาฝนอนุมาตรา (a) (b) หรือ(c) กฎหมายจะถือวามีความผิด  
ฐานสมคบกันกระทํ าความผิด กฎหมาย RICO ไดกํ าหนดรูปแบบใหมของการตกลงกัน คือ ทฤษฎี
การสมคบกันประกอบการ ( Enterprise Conspiracies) เพื่อแกไขปรับปรุงทฤษฎีการสมคบกัน  
แบบลูกโซ และทฤษฎีการสมคบกันแบบวงลอ ซ่ึงไมสามารถบังคับใชในการพิสูจนความผิด       
ไดอยางแจงชัด โดยไดวางหลักเกณฑในการที่จะเขารวมหรือมีความสัมพันธในการประกอบการ
อันเปน Pattern of racketeering activity ซ่ึงการประกอบการอาจมจีดุประสงคทีแ่ตกตางกนัหลายอยาง
เพราะฉะนั้นผูรวมสมคบกันกระทํ าความผิด อาจไมอยูในสายโซเดียวกัน หรือบุคคลผูทํ าหนาที่  
เปนดุมลอหรือตัวเชื่อม อาจไมรูถึงการประกอบการที่ผิดกฎหมายของแตละคน จึงมิอาจพิสูจน
ความสัมพันธในขอบของเสนวงลอได โดยการพิสูจนความผิดในการสมคบกันกระทํ าความผิด  

                                                       
31 18 U.S.C. 1962 (l) (6).
32 กิตติพงษ กิตยารักษ ข เลมเดิม. หนา 114-115.
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ตามกฎหมาย RICO มีลักษณะเชนเดียวกับการสมคบกันกระทํ าความผิดในกฎหมาย ซ่ึงกํ าหนดวา  
เพียงแตผูรวมสมคบกันกระทํ าความผิดไดตกลงรวมกันในการกระทํ าความผิด ถือไดวามีความผิด
สํ าเรจ็ทนัที โดยการตกลงรวมกันนั้นจะตองประกอบไปดวยสองลักษณะที่สํ าคัญ กลาวคือ จะตอง 
มีการตกลงใจรวมกันที่จะเขามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมในธุรกิจ และการตกลงรวมกัน 
จะตองมกีารสมคบกนัอยางนอยทีสุ่ดสองการกระท ํา ดงันัน้ หากบคุคลใดไดตกลงเขารวมในการสนบัสนนุ
สงเสรมิในธุรกิจ  แตไมไดตกลงรวมกันในการกระทํ าความผิด ตามที่ RICO กํ าหนดไว บุคคลนั้น  
กไ็มมคีวามผิดฐานสมคบกันกระทํ าความผิดตามกฎหมาย RICO33  การสมคบกันกระทํ าความผิด 
ใน RICO มขีอแตกตางจากหลกัการสมคบกนักระท ําความผดิโดยทัว่ไปของสหรฐัอเมรกิาในสวนทีว่า
การสมคบกันกระทํ าความผิดตาม RICO ไมจํ าเปนตองมีการกระทํ าที่ปรากฏออกมาภายนอก  
(Overt Act) และการสมคบกันกระทํ าความผิดตามมาตรา 1962 (d) เปนฐานความผิดแยกออกมา 
ตางหากจากความผิดในมาตรา 1962 (a) (b) หรือ (c)

กฎหมาย RICO ท ําใหขอบอ ํานาจของการบงัคบัใชกฎหมายเปนไปอยางกวางขวาง
และใหอํ านาจรฐัทีจ่ะปราบปรามการประกอบอาชญากรรมอยางมปีระสิทธิภาพ แตการเลอืกใช RICO
ตองไดรับความเหน็ชอบจาก The Organized Crime and Racketeering Section ใน WASHINGTON, D.C.
ไมใชวาทุกๆ คดี จะตองฟองตาม RICO เสมอไป RICO จะใชฟองคดีเมื่อมีวัตถุประสงคพิเศษ      
ซ่ึงไมอาจกระทํ าไดโดยการฟองคดีธรรมดา พนักงานอัยการตองใชดุลพินิจในการใชอํ านาจฟองคดี
ตาม RICO โดยพิจารณาจากเหตุผลตอไปนี้มากกวาหนึ่งขอข้ึนไป

1) เปนการจํ าเปนที่จะตองฟองคดีตาม RICO เพราะโดยเหตุและขอบเขต     
ของการฟองคดีอาญาโดยธรรมดาไมอาจกระทํ าได

2) การฟองคดตีาม RICO จะไดรับค ําพพิากษา ซ่ึงเหมาะแกสถานการณในคดนีัน้
3) การฟองคดีตาม RICO สามารถรวบรวมฐานความผิดหลายฐานความผิด   

ซ่ึงอาจฟองคดีไดในเขตอํ านาจของศาลตางกัน
4)   RICO เปนความจํ าเปนของรัฐในอันที่จะฟองคดีเพื่อตอตานจํ าเลย
5) การฟองคดีตาม RICO จะเหมาะสมแกการริบทรัพยซ่ึงไดสัดสวนกับ      

การประกอบอาชญากรรม
6) เปนคดทีีล่ะเมดิกฎหมายของมลรฐั แตการฟองคดเีชนนัน้จะไมประสบผลส ําเรจ็

ใหอัยการสหรัฐเปนผูฟองคดี

                                                       
33 ปยะพันธุ สารากรบริรักษ. เลมเดิม. หนา 31-32.
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7) เปนคดทีีล่ะเมดิกฎหมายของสหรฐั แตการฟองคดเีปนนโยบายในทางการเมอืง
ซ่ึงอาจเกิดปญหาแกอัยการทองถ่ิน

ในการฟองคดีฐานสมคบกันกระทํ าผิดอาญา ตาม 18 U.S.C. มาตรา 371 จํ าเปน
จะตองกลาวถึงขอตกลงวัตถุประสงคที่มุงกระทํ าโดยผิดกฎหมายการสมคบกัน ดังนั้น การฟองคดี
ตามมาตรา 371 ไมอาจน ําไปใชในกรณกีารสมคบกนัคาเฮโรอีน หรือสมคบกนัประกอบกจิการมจิฉาชพี
ขององคกรอาชญากรรมได เพราะโครงสรางขององคกรอาชญากรรมไดแบงการบังคับบัญชา     
เปนลํ าดบัชัน้ มกีฎเกณฑในการท ํางานของตนเองซึง่เขมงวดและเปนความลบั การกระท ําของบคุคล
เพยีงคนหนึ่งคนใดจะไมกระทบถึงองคกร แมวาบุคคลที่เขารวมในองคกรอาชญากรรมจะถูกจับกุม
ด ําเนนิคด ี แตองคกรอาชญากรรมยงัคงตัง้อยูและครอบครองผลประโยชนจากการประกอบอาชญากรรม
ตอไป

สวนกฎหมาย CCE ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันปราบปรามการประกอบ
อาชญากรรมในรปูแบบขององคกรอาชญากรรมทีก่อใหเกดิผลกระทบและความเสยีหายตอความมัน่คง
ทางระบบการปกครองและระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ ในการพสูิจนความผดิ คอื โจทก  (อัยการ)
มหีนาทีจ่ะตองพิสูจนใหไดวาผูกระทํ าความผิดมีตํ าแหนงในกิจการ เชน ผูบริหารมีอํ านาจควบคุม
หรือต ําแหนงใดๆ ซ่ึงมอํี านาจในการจดัการภายในกจิการและมคีวามสมัพนัธในการประกอบกจิการ
ทีม่ลัีกษณะเปนอาชญากรรมตอเนือ่ง และไมจ ําเปนทีจ่ะตองพสูิจนถึงการทีจ่ ําเลยผูรวมกระท ําความผดิ
จะตองกระท ําการภายในระยะเวลาเดียวกันในการพิสูจนความผิดแตอยางใด

3.3  อนสุญัญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000

องคการสหประชาชาติไดเล็งเห็นความรายแรงที่เกิดจากการปฏิบัติการขององคกร
อาชญากรรมขามชาตทิีป่รากฏใหเหน็ชดัเจนมากขึน้นบัตัง้แตตนทศวรรษที ่ 20 เปนตนมา โดยกระท ํา
ผิดกฎหมายรายแรงหลายประเภท ซ่ึงทํ าความเสียหายแกมนุษยชาติทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม  
จากรายงานขององคการสหประชาชาติประมาณวาองคกรอาชญากรรมมีรายไดจากการประกอบ
อาชญากรรมประมาณรอยละ 3-5 ของรายไดประชาชาติทั้งโลกรวมกัน ซ่ึงเปนจํ านวนมหาศาลและ
ประมาณวาเกือบทุกประเทศไดรับผลกระทบจากองคกรอาชญากรรมอยางรุนแรง34  ประเทศสมาชิก
ขององคการสหประชาชาติจึงไดรวมกันพัฒนาเครื่องมือในการตอตานการกออาชญากรรมขามชาติ

                                                       
34 วันชัย รจุนวงศ. (2544, 25-26 สิงหาคม). องคกรอาชญากรรม. เอกสารประกอบการประชมุทางวชิาการ

ขาราชการอยัการทั่วประเทศ สถาบันกฎหมายอาญา สํ านักงานอัยการสูงสุด.
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ทีก่ระท ําโดยองคกรอาชญากรรมโดยไดสรางขอตกลงระหวางประเทศซึง่มผีลเปนกฎหมายระหวางประเทศ
โดยท ําเปนอนุสัญญาตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติใชเวลารางถึง 2 ป จึงแลวเสร็จและเปดให
ประเทศตางๆ ลงนามทีเ่มอืงปาเลอโม ประเทศอติาล ีประเทศตางๆ ประมาณ 127 ประเทศ ไดลงนาม
ในอนสัุญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ และประมาณ 80 ประเทศ
ไดลงนามในพธีิสาร (Protocol) เสรมิอนสัุญญาดงักลาวอกี 2 ฉบบั ไดแก พธีิสารตอตานการลกัลอบ
คามนษุยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก  และพิธีสารตอตานการลักลอบขนผูยายถ่ินทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ นอกจากนี้ยังมีพิธีสารอีก 1 ฉบับ คือ เร่ืองการตอตานการลักลอบผลิตและคาอาวุธ    
ประเทศไทยไดลงนามในอนสัุญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะ
องคกร เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543

อนุสัญญา (Convention) เปนสนธิสัญญาประเภทหนึ่งมีผลผูกพันและบังคับใชได    
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศมีฐานะเทียบเทาสนธิสัญญาตามความหมายที่ใชในอนุสัญญา 
กรุงเวยีนนาวาดวยกฎหมายสนธสัิญญา ค.ศ. 1969 มาตรา 27 คอื มผีลผูกพนัประเทศภาค ีประเทศภาคี
ตองปฏบิตัติามโดยสจุริตจงึมผีลตามกฎหมายผกูพนัใหองคกรฝายนติบิญัญตั ิ ฝายบรหิาร ฝายตลุาการ
ของประเทศภาคตีองปฏบิตัติาม แตเปนผลผูกพนัทีม่ตีอรัฐเทานัน้ ไมไดมผีลบงัคบัใชตอปจเจกบคุคล
ดงันัน้ ประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ  
รวมทัง้ประเทศไทยจงึมีพนัธกรณทีีจ่ะตองปฏิบตัติาม ดวยเหตนุีป้ระเทศภาคตีองส ํารวจกฎหมายภายใน
(Domestic laws) ของตนวาสอดคลองกับอนุสัญญาฯ และพิธีสารหรือไมเพียงใด หากไมสอดคลอง
กต็องมีการแกไขปรับปรุงเพื่อสามารถใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ และพิธีสารได

3.3.1 มาตรการตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้ง
ในลกัษณะองคกรอาชญากรรม ค.ศ. 2000 ท่ีใชในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม

จากเนื้อหาของอนุสัญญาฯ มีมาตรการที่จะใชในการปองกันและปราบปราม 
องคกรอาชญากรรมใหประสบผลส ําเรจ็ 2 มาตรการ คอื มาตรการทีใ่ชด ําเนนิการตอผูทีอ่ยูเบือ้งหลัง
การกระทํ าผิด และมาตรการที่ใชทํ าลายผลประโยชนหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าผิด

3.3.1.1 มาตรการที่ใชดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
อนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง

ในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 มีมาตรการที่สามารถนํ ามาใชดํ าเนินการตอบุคคลที่อยูเบื้องหลัง     
การกระทํ าผิด กลาวคือ
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1) การก ําหนดใหการมสีวนรวมในกลุมอาชญากรทีจั่ดตัง้ในลกัษณะองคกร
เปนความผิดอาญา (Criminalization of participation in an organized criminal group)35

การกํ าหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะ
ขององคกรเปนความผดิอาญาม ี 4 ลักษณะ ประกอบดวยการตกลงกนัเพือ่กระท ําอาชญากรรมรายแรง  
การเขามสีวนรวมด ําเนนิการในกจิกรรมทีเ่ปนความผดิอาญาขององคกรอาชญากรรม การเขามสีวนรวม
ด ําเนนิการในกิจกรรมอื่นๆ ขององคกรอาชญากรรม และลักษณะสุดทาย คือ การจัดตั้ง ส่ังการ   
ชวยเหลือ ยุยง อํ านวยความสะดวก หรือใหคํ าปรึกษาในการประกอบอาชญากรรม

การกระทํ าลักษณะที่หนึ่ง คอื การตกลงกันเพื่อกระทํ าอาชญากรรม
รายแรง เพือ่ความมุงประสงคซ่ึงเกีย่วของโดยตรง หรือโดยออมกบัการไดรับผลประโยชนทางการเงนิ
หรือวัตถุอยางอื่น ซ่ึงแยกองคประกอบได ดังนี้

(1) การตกลงกับบุคคลหนึ่งหรือมากกวาเพื่อกระทํ าอาชญากรรม
รายแรง

(2) เพื่อความมุ งประสงคซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออม        
กบัการไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือวัตถุอยางอื่น

(3) หากกฎหมายภายในกํ าหนดไว การตกลงดังกลาวตอง 
ประกอบกับการมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํ าตามที่ตกลงกัน โดยหนึ่งในบุคคลที่มีสวนรวม       
ใหความตกลงนั้นมีผลคืบหนาไปหรือประกอบกับการมีสวนเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้ง
ในลักษณะองคกร

องคประกอบของการตกลงกันเพื่อกระทํ าอาชญากรรมรายแรง      
มีดังนี้

1.1 องคประกอบภายนอก คอื การตกลงกบับคุคลหนึง่หรือมากกวา
หมายถึง การตกลงกันของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปนั่นเอง โดยปกติกฎหมายอาญาไมลงโทษ
บคุคลเพยีงแคบคุคลนัน้มเีจตนากระท ําความผดิหากไมมกีารกระท ําใดปรากฏออกมา “การตกลงกนั”
(Agreement) ในตวัของมนัเองไมเปนความผดิอาญา แตจะเปนความผดิอาญาตอเมือ่ผลของการตกลงกนั
(Results) จะกอใหเกดิอนัตรายขึน้หรือไม ซ่ึงในระบบกฎหมายเรยีกวา “การจะกระท ําความผดิเกดิขึน้”
“การตกลง” เปนการกระท ําในทางอาญาอนัเปนการแสดงออกและยอมรบัในเจตนาของตนทีเ่กดิขึน้ในใจ

                                                       
35 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 5.
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ซ่ึงการตกลงกนัอาจเปนการเคลือ่นไหวรางกาย ค ําพดู หรือแสดงสญัญาณอยางอืน่36 ทีแ่สดงใหเหน็วา
มกีารตกลงกนัและเปนความเขาใจโดยรูกนัระหวางผูทีต่กลงกนัวาจะตองท ําอะไรบาง เมือ่คนสองคน
ตกลงที่จะกระทํ าการที่ไมชอบดวยกฎหมาย การตกลงกันเลยขั้นตอนที่เปนเจตนาภายในแตเปน 
การแสดงออกของจิตใจที่เปนความลับใหปรากฏออกมาวิธีการตกลงกันนั้น ไมจํ าเปนที่ผูรวมตกลง
จะตองมีการติดตอกันโดยตรงหรือเคยพบกันมากอน ผูรวมตกลงอาจตกลงผานบุคคลที่สามไดและ
แมวาขอตกลงนัน้จะเปนความลบัไมเปดเผยออกไปกต็าม กถื็อวาเปนการตกลงกนัแลว เมือ่มกีารตกลงกนั
คร้ังแรกแลว หากผูรวมตกลงคนหนึ่งคนใดไมยกเลิกการตกลงนั้น การตกลงกันก็ยังคงมีอยูเร่ือยไป
และก็เปนความผิดตอเนื่องไปดวยตราบที่ผูรวมตกลงคนหนึ่งคนใดไมยกเลิกการตกลงที่สมบูรณ 
ไปแลวนั้น โดยสภาพธรรมชาติบุคคลเพียงคนเดียวไมสามารถตกลงกันได ดังนั้นการตกลงกัน
กระท ําความผิดจะตองมีผูตกลงกันอยางนอย 2 คนขึ้นไป จึงจะเปนความผิด  แตผูรวมตกลงกันนั้น
ไมจ ําเปนตองรูวาผูที่เขาไปรวมตกลงกันเปนใครบาง และไมจํ าเปนตองทราบวาผูรวมตกลงทั้งหมด
เปนใครกี่คน เพียงแตทราบวาตองมีบุคคลอยางนอยสองคนขึ้นไปรวมตกลงกันก็เพียงพอแลว   
กอนทีจ่ะมกีารกระท ําอันเปนการตกลงกนันัน้จะตองมกีารตดิตอกนั (Communication) การรวมตวักนั  
การเจรจาตอรองกัน (Negotiation) การพูดคุยชักชวนหรือวางแผนแนวทางที่จะกระทํ าความผิด  
หากบคุคลทีเ่ขากระท ําการดงักลาวยงัไมไดตกลงกนักระท ําความผดิใดๆ ขึน้ อยางจรงิจงั บคุคลเหลานัน้
ยงัไมมคีวามผดิ ดงันัน้ การตกลงกนัทีจ่ะกระท ําความผดิจงึไมใชเพยีงเขามามคีวามสมัพนัธกนั (Association)
เทานัน้ ผูที่มาทํ าความตกลงกันจะตองรูวามีผูที่รวมกันตกลงดวยกันกับตน

1.2 องคประกอบภายใน คือ เพื่อกระทํ าอาชญากรรมรายแรง
องคประกอบภายใน คือ จะตองมีเจตนาพิเศษ (Specific Intent) 

2 สวน คอื สวนแรก เจตนาที่จะตกลงกัน (Intent to Agree) สวนที่สอง เจตนาที่จะใหความผิด    
ตามทีต่กลงกนัเกดิขึน้ (Intent to achieve the object of agreement)37 นัน่คอื เจตนาจะกออาชญากรรม
รายแรง

เจตนาทีต่กลงกัน มีลักษณะเปนเจตนาธรรมดาเทานั้น กลาวคือ
หมายถึง การเจตนาที่จะรวมกันกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งขึ้น โดยวัตถุประสงคอาจจะชอบ    
หรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได การมีวัตถุประสงคเดียวกันไมเปนเครื่องแสดงวา มีเจตนาตกลงกัน  
หากไมมเีจตนาที่จะทํ าใหสํ าเร็จดวยกัน ก็ถือวาไมมีการตกลงกัน เชน ก. บอก ข. วา ถา ข. ทํ าราย ค. 

                                                       
36 วีระพงษ บุญโญภาส และคณะ. (2546). การพฒันากฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ ระยะท่ี 2 (รายงานการวิจัย).หนา 70.
37 แหลงเดิม. หนา 71.
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จะมผูีเสียคาปรับให แต ข. ปฏิเสธที่จะใหใครจายคาปรับให เพราะ ข. ตองการทํ าราย ค.อยูแลว  
และ ข. ไดทํ าราย ค. หลังจากที่ ก. บอกเรื่องดังกลาวแลว แต ก. และ ข. ไมมีการตกลงกัน จึงไมมี
ความผิด

เจตนาทีจ่ะใหมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้น (Intent to achieve 
objective) หรือเจตนาที่จะกอใหเกิดอาชญากรรมรายแรงนี้ ถือเปนสาระสํ าคัญขององคประกอบ 
ภายในของความผดิฐานมสีวนรวมเพราะไมใชวาผูรวมตกลงเพียงแตจะมีเจตนาที่จะตกลงกันเทานั้น
แตจะตองมีเจตนาที่จะกระทํ าความผิดรายแรงตามที่ตกลงดวย และเจตนาทั้งสองลักษณะนี้จะตอง
เกดิขึน้โดยความสมัครใจของผูที่รวมตกลงกัน จึงจะเปนความผิดฐานมีสวนรวมได

ในกรณีที่มีผูกระทํ าผิดหลายคน การพิสูจนความผิดจะตอง
แสดงใหเห็นวาผูตกลงกันนั้นมีเจตนารวมกันที่จะใหมีการกระทํ าความผิดตามที่ตกลงเกิดขึ้น      
การตกลงกนัเปนความผดิส ําเรจ็เมือ่มบีคุคลสองคนตกลงกนัทีจ่ะกระท ําความผดิ การมผูีตกลงเพิม่ขึน้
จาก 2 คนนั้น จะตองแสดงใหเห็นวาบุคคลที่รวมตกลงมีเจตนาที่จะใหความผิดตามที่ตกลงกัน    
เกดิขึน้ดวย มใิชมารวมกลุมและตกลงกันเพียงอยางเดียวเทานั้น และเจตนาที่จะใหเกิดความผิดขึ้น
เปนเจตนาเดยีวกนัทัง้หมดของผูรวมตกลงกนั ดงันัน้บคุคลทีร่วมตกลงแตไมมเีจตนาจะใหมกีารกระท ํา
ความผดิตามที่ตกลงเกิดขึ้นก็ไมมีความผิดแมวาผูที่ตกลงกับคนอื่นที่มีตั้งแต 2 คนขึ้นไป จะรับผิด
ฐานมสีวนรวม เพราะผูรวมตกลงกันเหลานั้นมีเจตนาที่จะใหมีความผิดตามที่ตกลงกันเกิดขึ้น เชน 
A, B และ C ตกลงที่จะไปปลนทรัพยของ D โดยมี A กับ B เทานั้นที่มีเจตนาจะปลนทรัพยของ D 
แต C ไมมเีจตนาทีจ่ะปลนทรพัยของ D แตตองการเพยีงลอเลนเทานัน้ C จงึไมมคีวามผดิฐานมสีวนรวม
ในการปลนทรัพย

สวนอาชญากรรมรายแรง หมายถึง ความผิดซึ่งสามารถลงโทษ
โดยการทํ าใหสูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือโดยโทษที่รุนแรงกวาได     
ความหมายดังกลาวเปนไปตามคํ านิยามของอนุสัญญาฯ มาตรา 2 (ข)

องคประกอบขอที่ 2  เพื่อความมุงประสงคซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง
หรือโดยออมกับการไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือทางวัตถุอยางอื่น

บุคคลผูตกลงกันนั้นจะตองมีความประสงคในการตกลงกัน
กระทํ าความผิดดังกลาวเพื่อใหไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอ่ืน     
ความผดิฐานนีจ้ะตองมีเจตนาพิเศษ 2 ประการ ประการแรก คือ เจตนาที่จะตกลงกันและเจตนา      
ที่จะใหความผิดรายแรงเกิดขึ้นตามที่ตกลงกัน ประการที่สอง คือ เพื่อความมุงหวังใหไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมวาโดยทางตรงหรือโดยออม
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องคประกอบขอที่ 3 หากกฎหมายภายในกํ าหนดไว  การตกลง
ดังกลาวตองประกอบกับการมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํ าตามที่ตกลงกัน โดยหนึ่งในบุคคล         
ทีม่สีวนรวมใหความตกลงนัน้มผีลคบืหนาไป หรือประกอบกบัการมสีวนเกีย่วของกบักลุมอาชญากร
ทีจ่ดัตั้งในลักษณะองคกร

องคประกอบขอนี ้หมายความวา เมือ่บคุคลตัง้แตสองคนขึน้ไป
ตกลงเพื่อกระทํ าอาชญากรรมรายแรงโดยมุงหมายใหผูกระทํ าไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆ แลว เพยีงแตการตกลงกนัดงักลาวยงัไมเปนความผดิ บคุคลหนึง่บคุคลใดทีต่กลงกนั
นัน้ จะตองกระท ําอยางใดอยางหนึง่อันเปนผลใหการทีไ่ดตกลงกนักาวหนาลุลวงไปบางขัน้บางตอน
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตกลงกันนั้น จะตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้ง      
ในลกัษณะองคกร เชน A B C ตกลงกันจะลอลวงหญิงเพื่อไปคาประเวณีที่รัฐเท็กซัส ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา เพียงแต C ไดเร่ิมเขาไปตีสนิทและหวานลอมหญิงสาวในหมูบานชนบทใหยินยอม
เดนิทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา แมหญิงนัน้ยงัมไิดยนิยอมเดนิทาง กถื็อวา C ไดกระท ําอยางหนึง่อยางใด
อันเปนผลใหการตกลงลอลวงหญิงไปคาประเวณีตางประเทศคืบหนาไปบางสวนแลว ดังนั้น A B C 
มคีวามผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมทันทีที่ตกลงกันแลว

หลักเกณฑที่ เปนองคประกอบความผิดในขอนี้ถูกบัญญัติ     
อยูในเงื่อนไขที่วา หากกฎหมายภายในของรัฐภาคีไดกํ าหนดหรือบัญญัติใหหลักเกณฑดังกลาว    
ใชบังคับสํ าหรับการกระทํ าผิด รัฐภาคีนั้นก็ควรกํ าหนดใหหลักเกณฑดังกลาวไวเปนองคประกอบ
ความผดิประการหนึ่งของความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมดวย  แตหากรัฐภาคีรัฐใด 
มไิดก ําหนดหลกัเกณฑขอนี้ในกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีนั้นก็ไมจํ าเปนตองนํ าหลักเกณฑขอนี้
บญัญตัเิปนองคประกอบความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมแตอยางใด

การกระทํ าลักษณะที่สอง คือ การกระทํ าตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
(ก) (2) ก. มีองคประกอบความผิด คือ

1. บุคคลใดรูเปาหมายและกิจกรรมทั่วไปที่เปนความผิดอาญา
ของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร หรือรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกรที่จะกระทํ าอาชญากรรมดังกลาว

2. และบุคคลผู นั้นไดมีสวนรวมดํ าเนินการในกิจกรรมที่เปน
ความผิดอาญาขององคกรอาชญากรรม

เมือ่มกีารกระท ําเขาองคประกอบดงักลาว ถือวาบคุคลผูนัน้มคีวามผดิ
ฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
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การกระท ําความผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมในลกัษณะนี้
หมายความวา บุคคลใดเขาไปดํ าเนินกิจกรรมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนความผิดขององคกร
อาชญากรรม โดยบคุคลผูนัน้รูถึงเปาหมายและกจิกรรมทัว่ไปทีเ่ปนความผดิของกลุมองคกรอาชญากรรม
หรือบุคคลผูนั้นรูเจตนาของกลุมองคกรอาชญากรรมที่จะกระทํ าความผิด บุคคลผูนั้นมีความผิด 
ฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรม เชน A เปนเจาหนาที่ของรัฐทราบดีวามีองคกรอาชญากรรม
ลอลวงพาหญิงไปคาประเวณียังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหญิงนั้นไมรูความจริง แตเขาใจวาไดไป
ทํ างานสุจริตมีรายไดดีที่สหรัฐอเมริกา A ไดเขาชวยเหลือเพื่อใหหญิงผูนั้นสามารถเดินทางเขาไป 
ยงัสหรฐัอเมริกาได แมไมปรากฏขอเท็จจริงวา A ไดทํ าความตกลงรวมมือกับองคกรอาชญากรรม
หรือไม แตการที่ A ชวยเหลือหญิงดังกลาวโดยรูถึงวัตถุประสงคแทจริงขององคกรอาชญากรรม   
วาตองการพาหญิงไปคาประเวณี A ก็มีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

มขีอสังเกตวา แม A จะมิไดตกลงสมคบกับผูใดเลย แต A ตองรูถึง
เปาหมายและกจิกรรม อันไดแก การลอลวงหญงิไปคาประเวณขีององคกรอาชญากรรม  คอื A ตองรูวา
การน ําหญงิไปสหรฐัอเมรกิา คอื การหลอกหญงิไปคาประเวณขีององคกรอาชญากรรม ทัง้ A ตองรูวา
องคกรอาชญากรรมนี้มีลักษณะตามคํ าจํ ากัดความในมาตรา 2 (ก) แหงอนุสัญญาฯ A จึงจะตองมี
ความผิดฐานมีสวนรวม

การกระทํ าลักษณะที่สาม คือ การกระทํ าตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
(ก) (2) ข. มีองคประกอบความผิด ดังนี้

1. บุคคลผูใดรูเปาหมายและกิจกรรมทั่วไปที่เปนความผิดอาญา
ของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรหรือรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกรที่จะกระทํ าอาชญากรรมดังกลาว

2. และบุคคลผูนั้นไดมีสวนรวมดํ าเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ของ
องคกรอาชญากรรม โดยรูวาการเขามามสีวนรวมนัน้จะชวยใหบรรลุเปาหมายในการกระท ําความผดิ
อาญาที่กลาวถึงขางตน

เมือ่มกีารกระท ําเขาองคประกอบดงักลาว ถือวาบคุคลผูนัน้มคีวามผดิ
ฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

การกระท ําความผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมในลกัษณะนี้
หมายความวา การกระทํ ากิจกรรมอื่น หรือการมีสวนรวมในการกระทํ ากิจกรรมอื่นๆ ขององคกร
อาชญากรรม แมกิจกรรมเหลานั้นจะเปนกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย แตผูเขารวมในกิจกรรมนั้น
รูวาการเขามีสวนรวมในกิจกรรมที่ถูกตองกฎหมายขององคกรอาชญากรรม ทํ าใหบรรลุเปาหมาย
ในการกระทํ าความผิดหลัก ผูเขารวมกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายขององคกรอาชญากรรมก็ตองมี
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ความผิดฐานมีสวนรวมดวย เชน การที่องคกรอาชญากรรมตั้งกิจการที่ถูกตองตามกฎหมายอื่น     
ขึน้บงัหนา และใชฟอกเงนิทีไ่ดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย นาย A เปนผูจดัการดแูลกจิการทีถู่กตอง
ตามกฎหมายโดยรูดวีาการทีต่นมาดแูลกจิการทีถู่กตองตามกฎหมายนัน้ ท ําใหการประกอบอาชญากรรม
ขององคกรอาชญากรรมบรรลเุปาหมาย คอื สามารถฟอกเงนิทีไ่ดจากการกระท ําผิดน ํามาพฒันาองคกร
อาชญากรรม นาย A ก็ตองมีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม38

ในบทบัญญัติแหงการกระทํ าในลักษณะที่สองและลักษณะที่สามนี้
ไมไดก ําหนดหลกัเกณฑวาจะตองมบีคุคลตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมตกลงกนั ดงันัน้แมมเีพยีงบคุคลเดยีว
กอ็าจมคีวามผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมไดหากบคุคลนัน้กระท ําความผดิตามองคประกอบ
ความผดิในสวนนี้ ทั้งนี้เพราะขอความในสวนนี้อยูภายใตวรรคหนึ่ง (ก) ของมาตรา 5 เชนเดียวกัน
ไดแก ถอยคํ าวา “กรณีอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางดังกลาวตอไปนี้” ซ่ึงหมายความวา      
การกระทํ าตามวรรคหนึ่ง (ก) (1) คือ การมีสวนรวมดํ าเนินการในกิจกรรมที่เปนความผิดอาญา    
ซ่ึงเปนเปาหมายหลักขององคกรอาชญากรรมอยางใดอยางหนึ่งก็ยอมมีความผิดฐานมีสวนรวม    
ในองคกรอาชญากรรมแลว หรือการกระทํ าที่ครบองคประกอบความผิดตามวรรคหนึ่ง (ก) (1) และ
วรรคหนึง่ (ก) (2) ทั้งสองสวนก็เปนความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมเชนกัน

สรุปการกระทํ าลักษณะที่สองและลักษณะที่สาม แมไมตองมี    
องคประกอบความผดิในเรือ่งตองมบีคุคลตัง้แตสองคนสมคบหรอืรวมตกลงกนักระท ําความผดิกต็าม  
แตจะตองปรากฏขอเท็จจริงวาผูกระทํ าความผิดฐานมีสวนรวมนั้น ไดกระทํ าดังนี้

1. มีสวนรวมดํ าเนินการในกิจกรรมที่เปนความผิดอาญาของกลุม
องคกรอาชญากรรม โดยการมีสวนรวมดังกลาวผูกระทํ าไดกระทํ าไปโดยที่ตนเองรูเปาหมายและ 
กิจกรรมทั่วไปที่เปนความผิดอาญาขององคกรอาชญากรรม หรือไดกระทํ าไปโดยรูถึงเจตนา      
ขององคกรอาชญากรรม

2. หรือมสีวนรวมด ําเนนิการในกจิกรรมอืน่  ๆ ขององคกรอาชญากรรม
โดยรูวาการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมอืน่ๆ นัน้ จะชวยใหองคกรอาชญากรรมบรรลเุปาหมายหลกั
ในการกระท ําผิดขององคกรอาชญากรรม โดยผูกระท ํานัน้รูถึงเปาหมายและเจตนาขององคกรอาชญากรรม
เปนอยางดี

                                                       
38 วีระพงษ บุญโญภาส และคณะ. แหลงเดิม. หนา 68-78.
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การกระทํ าลักษณะที่สี่ คอื การกระทํ าตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (ข) 
มีองคประกอบความผิด ดังนี้

องคประกอบภายนอก
1. การจดัตัง้ ส่ังการ ชวยเหลือ ยุยง อํ านวยความสะดวก หรือให

ค ําปรึกษาในการประกอบอาชญากรรม
2. อาชญากรรมดังกลาวเปนอาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวของ     

กบักลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร
องคประกอบภายใน คือ เจตนาประสงคตอผล
การกระทํ าความผิดในลักษณะที่ส่ีนี้ การจัดการ การสั่งการ        

การชวยเหลือ การยุยง การอํ านวยความสะดวก การใหคํ าปรึกษาในการกระทํ าอาชญากรรมรายแรง
ที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมเมื่อไดกระทํ าโดยเจตนา ถือวาเปนความผิดอาญาและการกระทํ า
ดงักลาวเปนความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมอีกลักษณะหนึ่ง39

2) การก ําหนดใหการฟอกทรพัยสนิท่ีไดจากอาชญากรรมเปนความผดิอาญา
(Criminalization of the laundering of proceeds of crime)40  

การก ําหนดใหการฟอกทรพัยสินทีไ่ดจากอาชญากรรมเปนความผดิอาญา
มีหลักดังนี้

1. ก ําหนดใหการกระท ําดงัตอไปนี ้ถือเปนความผดิฐานฟอกทรพัยสิน
(ก) (1) การแปรสภาพหรอืโอนทรพัยสินทีไ่ดมาจากอาชญากรรม

(2) การปกปดหรืออํ าพรางทรพัยสินทีไ่ดมาจากอาชญากรรม
(ข) (1) การไดมา การครอบครองทรพัยสินทีไ่ดมาจากอาชญากรรม

(2) การมสีวนรวม การมสีวนเกีย่วของ ชวยเหลือ สนบัสนนุ
ในการกระทํ าความผิดใดๆ ตามขอนี้

                                                       
39 นิรมล ราชางกูร. (2545). มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ

ท่ีเก่ียวของกับการคาประเวณี: ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000. หนา 99.

40 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 6.
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2. ก ําหนดหนาทีข่องรฐัภาคใีหบญัญตักิฎหมายภายในใหสอดคลอง
กับเรื่องนี้

การกระทํ าลักษณะแรก ปรากฏตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (ก) (1)  
แยกองคประกอบไดดังนี้

องคประกอบภายนอก
1. การแปรสภาพทรัพยสินหรือการโอนทรัพยสิน
2. โดยรูวาทรัพยสินนั้นคือรายไดจากอาชญากรรม
องคประกอบภายใน
1. เจตนา ผูกระท ําตองรูวาทรพัยสินนัน้คอืรายไดหรือผลประโยชน

จากการกระทํ าความผิด
2. เจตนาประสงคตอผล

- เพื่อประสงคปกปดหรืออํ าพรางแหลงที่มาโดยผิดกฎหมาย
ของทรัพยสินดังกลาว

- เพื่อชวยเหลือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิด
มลูฐานใหหลุดพนจากผลกฎหมายอันเกิดจากการกระทํ าของเขา

การกระทํ าลักษณะที่สอง ปรากฏตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (ก) (2) 
แยกองคประกอบไดดังนี้

องคประกอบภายนอก
1. ปกปดหรืออํ าพรางแหลงทีม่า สถานทีต่ัง้ การโอนการครอบครอง

การเคลื่อนยาย กรรมสิทธิ์ สิทธิของทรัพยสิน
2. โดยรูวาทรัพยสินดังกลาวไดจากการกระทํ าผิด
องคประกอบภายใน
เจตนา ผูกระทํ าตองรูวาทรพัยสินดงักลาวไดมาจากการกระท ําความผดิ
การกระทํ าลักษณะที่สาม ปรากฏตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (ข) (1) 

แยกองคประกอบไดดังนี้
องคประกอบภายนอก
การไดมาหรือการครอบครองหรอืการใชทรัพยสิน โดยรูวาทรพัยสินนัน้

คอื รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการกระทํ าความผิด
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องคประกอบภายใน
เจตนา ผูกระทํ าตองรูวาทรัพยสินคือรายไดหรือผลประโยชนที่ได

มาจากการกระทํ าความผิด
การกระทํ าลักษณะที่สี่ ปรากฏตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (ข) (2)   

แยกองคประกอบไดดังนี้
องคประกอบภายนอก
การมีสวนรวม การสมาคม การสมคบ การพยายาม ชวยเหลือ ยุยง 

อํ านวยความสะดวก ใหคํ าปรึกษาในการกระทํ าความผิดใดๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้
องคประกอบภายใน
เจตนา เปนเจตนาตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายอาญา คือ

การที่ผูกระทํ าความผิดรูสํ านึกในการกระทํ า และขณะเดียวกันผูกระทํ าก็ประสงคตอผลหรือ      
ยอมเล็งเห็นผลของการกระทํ านั้น

การกระท ําทั้งลักษณะที่ 1-3 จะตองมีเจตนาพิเศษดวย กลาวคือ
1. การแปรสภาพและโอนทรัพยสินตองกระทํ าโดยรูวาทรัพยสิน

ดงักลาวไดมาจากการกออาชญากรรม และการกระท ําเพือ่ปกปด อํ าพรางแหลงก ําเนดิซ่ึงผิดกฎหมาย
ของทรพัยสินหรือเพื่อชวยเหลือบุคคลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดมูลฐานเพื่อหลบเล่ียง
ผลตามกฎหมายอันเกิดจากการกระทํ าของตน

2. การปกปด อํ าพรางลักษณะอันแทจริง แหลงที่มา สภาพที่ตั้ง 
การจ ําหนาย การเคลื่อนยาย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิทธิเกี่ยวของกับทรัพยสิน โดยรูวา
ทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม

นอกจากนีก้ารมสีวนรวม การมสีวนรวมเกีย่วของหรือการสมคบกนั
กระท ํา พยายามกระทํ าและชวยเหลือ ยุยง สนับสนุน ใหความสะดวก และใหคํ าปรึกษาแนะนํ า    
ในการกระทํ าฐานฟอกทรัพยสินทั้งสามลักษณะดังกลาวขางตน ก็ตองมีความผิดอาญาดวย

ตามอนุสัญญาฯ ขอ 6 วรรคสอง (ก) กํ าหนดใหมีการขยายความผิด
มลูฐานใหกวางทีสุ่ด โดยใหครอบคลมุถึงความผดิมลูฐานการเขามามสีวนรวมในองคกรอาชญากรรม  
การคอรรัปชัน่ การขดัขวางความยตุธิรรม และการกระท ําความผดิทีม่อัีตราโทษขัน้สงูจ ําคกุไมนอยกวา
4 ป (ความผดิอาญารายแรง) ทีเ่กีย่วกบักลุมองคกรอาชญากรรม จะเหน็ไดวาการกระท ําทีเ่ปนความผดิ
อาญาในขอนี้ คือ
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ลักษณะแรก คือ การแปรสภาพทรัพยสินหรือการโอนทรัพยสิน 
โดยรูวาทรัพยสินนั้น คือ รายไดจากอาชญากรรม เพื่อปกปดหรืออํ าพรางแหลงที่มาของทรัพยสิน 
ดังกลาว หรือเพื่อชวยเหลือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดมูลฐานใหหลุดพน        
จากการกระทํ าผิด

ลักษณะที่สอง คือ การปกปดหรืออํ าพรางแหลงที่มา สถานที่ตั้ง  
การโอนการครอบครอง การเคลื่อนยาย กรรมสิทธิ์ สิทธิของทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสินดังกลาว 
ไดจากการกระทํ าผิด

ลักษณะทีส่าม คอื การไดมาหรือการครอบครองหรอืการใชทรัพยสิน
โดยรูวาทรัพยสินนั้นคือรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการกระทํ าความผิด

ลักษณะที่สี่ คอื การมีสวนรวม การสมาคม การสมคบ การพยายาม 
ชวยเหลือ ยุยง อํ านวยความสะดวก ใหคํ าปรึกษาในการกระทํ าความผิดใดๆ ตามที่บัญญัติไว        
ในมาตรานี้

3.3.1.2 มาตรการท ําลายประโยชนหรือทรัพยสนิท่ีผูอยูเบือ้งหลงัไดรับจากการกระท ําผดิ
มาตรการทํ าลายทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ผู อยู เบื้องหลังไดรับ    

จากการกระทํ าผิดตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง     
ในลกัษณะองคกร ค.ศ. 2000 ทีสํ่ าคญั คอื มาตรการการรบิและการยดึทรพัย (Confiscation and seizure)41

1. ใหรัฐภาคีรับเอามาตรการที่จํ าเปนเทาที่จะกระทํ าไดอยางมากที่สุด  
ภายใตระบบกฎหมายภายในของตน

(ก) ทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม ที่ไดมาจากการกระทํ าความผิด
ภายใตอนุสัญญานี้หรือทรัพยสินที่มีมูลคาเทากับทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมดังกลาว

(ข) ทรัพยสิน อุปกรณ หรือเครื่องมือเครื่องใชอ่ืนที่ใชหรือจะใช 
ในการกระทํ าความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง

2. ใหรัฐภาครัีบเอามาตรการเทาทีจ่ ําเปนเพือ่ใหสามารถพสูิจนรูปพรรณ
สืบคน อายัดหรือยึดทรัพยใดๆ ที่ระบุไวในอนุสัญญาวรรคหนึ่งของมาตรานี้ เพื่อความมุงประสงค
ของการริบในภายหลัง

3. หากทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมถูกแปรรูป หรือเปลี่ยนรูป    
เปนทรพัยสินอืน่บางสวนหรือทัง้หมด ใหใชมาตรการตามมาตรานีบ้งัคบักบัทรพัยสินนัน้แทนเงนิรายได

                                                       
41 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, Article 12.
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4. หากทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมถูกรวมเขากับทรัพยสินที่ได  
มาจากแหลงที่มาโดยชอบธรรม ทรัพยสินนั้นจะตองถูกริบเทากับมูลคาที่ประเมินจากเงินรายได     
ทีน่ ําไปรวมเขา โดยไมกระทบกระเทือนตออํ านาจเกี่ยวกับการอายัดหรือยึดทรัพย

5. ใหเงินไดหรือผลประโยชนอ่ืนที่ไดรับจากทรัพยสินที่ไดจากองคกร
อาชญากรรมซึง่ไดมาจากทรพัยสินทีไ่ดจากอาชญากรรมไดแปรรปูหรือเปลีย่นรูปไป หรือจากทรพัยสิน
ทีไ่ดจากอาชญากรรมถูกรวมเขาอยูภายใตความรับผิดตามมาตรการที่ระบุไวในมาตรานี้ ในลักษณะ
และขอบเขตเดียวกันกับทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม

6. เพื่อความมุงประสงคของมาตรานี้ และมาตรา 13 ของอนุสัญญานี้ 
ใหรัฐภาคีแตละรัฐใหอํ านาจแกศาลหรือหนวยงานอื่นที่มีอํ านาจหนาที่ในการจัดหาหรือยึดหลักฐาน
ทางธนาคาร ทางการเงิน หรือทางการคา รัฐภาคีจะตองไมปฏิเสธที่จะดํ าเนินการตามบทบัญญัติ 
ของวรรคนี้ โดยอางวาเปนเรื่องเกี่ยวกับความลับของธนาคาร

7. รัฐภาคอีาจพจิารณาความเปนไปไดในการก ําหนดใหผูกระท ําความผดิ
แสดงแหลงกํ าเนิดโดยชอบดวยกฎหมายของทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมหรือทรัพยสินอื่น        
ที่อยูในขายจะถูกริบ ทั้งนี้โดยอยูในขอบเขตวาการกํ าหนดเชนนั้นสอดคลองกับหลักกฎหมาย     
ภายในรัฐของตน และลักษณะของกระบวนการทางยุติธรรมทางอื่น

8. ตองไมตีความบทบัญญัติมาตรานี้ใหกระทบกระเทือนสิทธิของ
บุคคลที่สามซึ่งสุจริต

9. ไมมคีวามใดในมาตรานีก้ระทบกระเทอืนหลักทีว่า มาตรการทีอ่างถงึ
จะถูกก ําหนดและอนุวัติโดยสอดคลองและภายใตบังคับของบทบัญญัติกฎหมายภายในรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง      
ในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ไดกํ าหนดมาตรการริบและยึดทรัพยไวโดยเฉพาะแยกตางหาก       
จากมาตรการการฟอกเงิน ดังนั้นจึงมิไดถูกจํ ากัดไวเฉพาะในสวนของการฟอกเงินเทานั้น แตมี
กรอบการใชบังคับขยายไปถึงการกระทํ าความผิดอื่น ซ่ึงบัญญัติใหเปนความผิดตามอนุสัญญาฯ นี้
โดยมีขอบเขตการบังคับใชตามอนุสัญญาฯ ขอ 3 ไดแก

1. ความผิดตามอนุสัญญาฯ มี 4 ฐาน คือ
ก. ความผดิฐานเขามสีวนรวมในองคกรอาชญากรรม (อนสัุญญาฯ

ขอ 5)
ข. ความผิดฐานฟอกเงิน (อนุสัญญาฯ ขอ 6)
ค. ความผิดฐานคอรัปชั่น (อนุสัญญาฯ ขอ 8)
ง. ความผดิฐานขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม (อนสัุญญาฯ ขอ 23)
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2. ความผิดตามที่กํ าหนดไวในพิธีสาร 3 ฉบับ คือ
พธีิสารวาดวยการปองกนัปราบปรามและลงโทษการคามนษุยโดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก
ก. พธีิสารเพือ่ตอตานการลกัลอบขนผูยายถ่ินทางบก ทะเล และอากาศ
ข. พธีิสารวาดวยการตอตานการลักลอบผลิตและคาอาวุธขามชาติ
ค. ตามอนสัุญญาฯ ขอ 12 กํ าหนดใหทรัพยสินที่อยูในขายจะตอง

ถูกริบ ไดแก ทรัพยสินประเภทดังตอไปนี้
1) ทรัพยสินที่ไดจากการประกอบอาชญากรรม (Proceeds of 

crime) ซ่ึงเปนความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฯ นี้ หรือทรัพยสิน (Property) ที่มีมูลคาเทียบได
กบัทรัพยสินดังกลาว

2) ทรพัยสิน อุปกรณหรือเครือ่งมอืเครือ่งใชหรือจะใชในการกระท ํา
ความผิด ซ่ึงเปนความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฯ นี้

3) กรณีที่ทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ซ่ึง
เปนความผิดที่ครอบคลุมอนุสัญญาฯ นี้ ไดถูกเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพแตบางสวนหรือท้ังหมด 
เปนทรพัยสินอื่น ทรัพยสินเชนวานั้นจะตองกลายเปนทรัพยสินที่จะตองถูกริบตามอนุสัญญาฯ แทน  
หรือหากทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรมถูกนํ าไปปะปนกับทรัพยสินที่ไดมา       
โดยชอบดวยกฎหมาย ทรัพยสินเชนวานั้นจะถูกริบไมเกินมูลคาที่ประเมินจากทรัพยสินที่นํ าเขาไป
ปะปน

4) เงินไดหรือผลประโยชนอ่ืนที่ไดรับมาจากทรัพยที่ไดมา
จากการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเปนความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฯ นี้ หรือทรัพยสิน        
ซ่ึงเปลีย่นรูป หรือแปรสภาพมาจากทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม หรือทรัพยสิน  
ทีไ่ดมาจากการประกอบอาชญากรรมถูกนํ าไปปะปนดวย

3. อาชญากรรมรายแรงตามอนุสัญญาฯ ขอ 2 ซ่ึงหมายถึง ความผิด
รายแรงที่มีโทษจํ าคุกขั้นสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือมากกวา

ทั้งนี้ เมื่อความผิดดังกลาวมีลักษณะขามชาติและเกี่ยวของกับกลุม
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรอาชญากรรม
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3.3.2 วเิคราะหอนสุญัญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาตท่ีิจัดตัง้ในลกัษณะ
องคกรอาชญากรรม ค.ศ. 2000 กับการปราบปรามองคกรอาชญากรรม

3.3.2.1 วเิคราะหมาตรการที่ใชดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
ความผิดฐานการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

เปนความผิดอาญา มีมาตรการที่เปนจุดเดนในการนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี    
ของความผิดฐานตางๆ ดังนี้ ความผิดฐานการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร
เปนความผิดอาญาลักษณะที่หนึ่งมีจุดเดนที่จะนํ าผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี คือ 
เพยีงแตมีการตกลงกันเพื่อกระทํ าอาชญากรรมรายแรงก็เปนความผิดทางอาญาแลว ซ่ึงการตกลงกัน
เปนเรื่องที่อยูกึ่งกลางระหวางการกระทํ าที่ปรากฏออกมาใหเห็นภายนอกกับสิ่งที่อยูภายในจิตใจ 
เมือ่ผูมสีวนรวมไดตกลงกนัทีจ่ะกระท ําความผดิหลักอันเปนอาชญากรรมรายแรงที่ผูกระทํ าตกลงกัน
มุงหมายกอขึ้นนั้นก็ถือเปนความผิดทันทีไมจํ าเปนตองเกิดความผิดสํ าเร็จขึ้น จึงเปนมาตรการ    
ทางกฎหมายที่สามารถสกัดมิใหเกิดการกระทํ าความผิดที่จะกอใหเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจาก 
เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายสามารถเขาดํ าเนินการกับผูที่จะกระทํ าความผิดไดตั้งแตมีการตกลงกัน 
ซ่ึงในการกระทํ าความผิดที่เปนอาชญากรรมรายแรงผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดจะไมเปนผูลงมือ
กระท ําผิดดวยตนเอง แตจะคอยควบคมุดแูลการด ําเนนิการขององคกรอาชญากรรมอยูหางๆ จะมลูีกนอง
หรือบุคคลในระดับลางขององคกรเปนผูลงมือกระทํ าผิด ดังนั้น เมื่อมีการบังคับใชมาตรการ       
ทางกฎหมายตอการกระทํ าที่เปนอาชญากรรมรายแรงก็จะเปนการบังคับใชกฎหมายตอลูกนองหรือ
บุคคลในระดับลางขององคกรอาชญากรรมเทานั้น จะไมกระทบตอผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด   
แตอยางใด  ดังนั้น การที่สามารถบังคับใชมาตรการทางกฎหมายกับพฤติกรรมการตกลงกันนี้ได   
จึงเปนการบังคับใชกฎหมายตอผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดในความผิดที่เปนอาชญากรรมรายแรง
โดยตรง ซ่ึงจะทํ าใหการปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรมประสบความสํ าเร็จ

สวนความผิดฐานการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกรความผดิลักษณะทีส่องและลกัษณะทีส่ามมจีดุเดน คอื เปนมาตรการทีก่ ําหนดขึน้มาเปนพเิศษ
กาวหนากวาหลักทฤษฎีสมคบอีกชั้นหนึ่ง  เพราะไมจํ าเปนจะตองมีมาตรการตกลงสมคบของบุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไปแตประการใด เพียงแตบุคคลใดรูเปาหมายขององคกรอาชญากรรมและผูนั้น    
มีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรม หรือผูนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมอื่น 
ที่สงเสริมใหกิจกรรมหลักบรรลุเปาหมายผูนั้นก็มีความผิดแลว การบัญญัติใหการมีสวนรวม        
ในกิจกรรมหลักอันเปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรม และการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ       
ทีส่งเสรมิกจิกรรมหลกัอันเปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรมเปนความผิดอาญานี้เปนการลงโทษ
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เมื่อมีการกระทํ าของผูมีสวนรวมในองคกรเกิดขึ้นแลว และรัฐมีภาระพิสูจนแตเพียงวาการกระทํ า  
ที่ปรากฏออกมาใหพบเห็นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมอันเปนเปาหมายหลักขององคกรอาชญากรรม 
หรือการกระทํ าดังกลาวแมเปนกิจกรรมอื่นที่ไมมีความผิดอาญา แตถากิจกรรมนั้นเปนการสงเสริม
กิจกรรมหลักอันเปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรมก็เปนความผิด ซ่ึงการกระทํ าเหลานี้         
ยอมแสดงใหเห็นในตัวของมันเองวาผูกระทํ ามีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมอยางแนนอน42

อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวก็มีจุดออน คือ ความผิดลักษณะที่หนึ่ง 
มีปญหาในเรื่องการหาพยานหลักฐานที่จะพิสูจนวามีการตกลงกันเพื่อกระทํ าความผิดหาไดยาก  
เนือ่งจากการตกลงกันเพื่อกระทํ าผิดเพียงแตเลยข้ันตอนเจตนาซึ่งเปนเรื่องภายในเทานั้น อนุสัญญา
ฉบับนี้บัญญัติวาใหนํ าหลักการ “พฤติการณของขอเท็จจริงตามภาวะวิสัย” มาใชในการพิสูจน    
โดยมผูีใหความเหน็ไววา “พฤตกิารณของขอเทจ็จรงิตามภาวะวสัิย” คลายคลงึกบั “ทฤษฎกีารกระท ํา
ซ่ึงปรากฏภายนอก” (Overt Act)43 “ทฤษฎกีารกระท ําซึง่ปรากฏภายนอก” (Overt Act) เปนความพยายาม
ทีจ่ะน ําเอาหลกัความผดิฐานสมคบมาใชโดยใหมลัีกษณะเปน “การกระท ํา” ทีชั่ดเจนขึน้ โดยก ําหนด
ใหม ี “การกระทํ าซ่ึงปรากฏภายนอก” เพิ่มขึ้นจาก “การตกลง” จึงจะสามารถลงโทษได การกระทํ า
ที่ปรากฏออกมาภายนอก หมายถึง การกระทํ าที่สัมพันธเกี่ยวของกับการตกลงกันกระทํ าความผิด 
โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ไดกระท ําใหปรากฏออกมาภายหลงัทีไ่ดมตีกลงรวมกนัในการกระท ําความผดิ
เชน ก. ข. และ ค. สมคบกันเพื่อไปปลนธนาคาร ก. อาจจะไปซื้อหนากากสํ าหรับใชในการปลน  
การซื้อหนากากนั้นจะถือเปน “การกระทํ าซึ่งปรากฏภายนอก” อันเปนเหตุใหสามารถลงโทษ     
ฐานมสีวนรวมได แมวาตามอนสัุญญาบญัญตัวิาใหน ําหลักการ “พฤตกิารณของขอเทจ็จรงิตามภาวะวสัิย”
มาใชในการพิสูจนการตกลงกัน แตเพื่อใหเกิดความชัดเจนวามีการตกลงกันเพื่อกระทํ าอาชญากรรม
รายแรงจรงิหรือไม ผูวิจัยขอเสนอใหนํ าพยานหลักฐานที่เปนพยานแวดลอมกรณี (Circumstantian 
Evidence) กอนที่จะมีการตกลงกันไมวาจะเปนการติดตอกัน (Communication) การรวมตัวกัน   
การเจรจาตอรองกัน (Negotiation) การพูดคุยชักชวน หรือวางแผนแนวทางที่จะกระทํ าความผิด   
มาประกอบการพิสูจนดวย เพื่อใหพยานหลักฐานในการสมคบกันมีนํ้ าหนักมากขึ้น ดังเชนความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   
ฐานสมคบกันกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด44 ซ่ึงการนํ ามาตรการนี้มาใชจะอาศัยพยานหลักฐาน
ทีเ่ปนพยานแวดลอมประกอบกบัพยานบอกเลา หรือค ําซัดทอดของผูตองหาทีร่วมกระท ําผิดเพือ่สนบัสนนุ

                                                       
42 นิรมล ราชางกูร. เลมเดิม. หนา 125.
43 แหลงเดิม. หนา 100.
44 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534, มาตรา 8.
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ใหเห็นวามีเจตนาที่ตกลงกันกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อใชพยานแวดลอมประกอบ     
การพิจารณาดวยแลว ก็เพียงพอที่จะนํ าเอาตัวการหรือผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาลงโทษได 
การพิสูจนนี้เปนลักษณะเดียวกับการพิสูจนแบบแผนในการประกอบมิจฉาชีพตามกฎหมาย RICO 
ซ่ึงโจทกจะตองพสูิจนใหแจงชดัในประเดน็ความสมัพนัธ (Relationship) ความตอเนือ่ง (Continuity)

จดุออนของความผิดลักษณะที่สองและลักษณะที่สาม คือ การพิสูจนวา
ผูกระทํ ารูเปาหมายและกิจกรรมทั่วไปที่เปนความผิดอาญาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกร หรือรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้ในลักษณะองคกรทีจ่ะกระท ําอาชญากรรมดงักลาว
จะพิสูจนไดอยางไร ตามอนุสัญญาฉบับนี้บัญญัติไววาใหนํ าหลักการ “พฤติการณของขอเท็จจริง
ตามภาวะวิสัย” มาใช แตการพิสูจนโดยนํ าหลักการพฤติการณของขอเท็จจริงตามภาวะวิสัยนี้      
ไมใชวาจะทํ าไดงายๆ เนื่องจากบุคคลท่ีกระทํ าความผิดในลักษณะที่สองและลักษณะที่สามนี้       
โดยสภาพของความผิด ผูกระทํ ายอมเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญในดานกฎหมายอยูแลวการแกปญหา
ในเรือ่งนี ้ผูวจัิยมีความเหน็วา จะตองใชขอสันนษิฐานของกฎหมายแกไขจดุออนในเรือ่งการพสูิจนนี้
กลาวคือ ตองบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมวาผูใดมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนเปาหมายขององคกร
อาชญากรรม หรือมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นที่สงเสริมใหกิจกรรมหลักขององคกรอาชญากรรม
บรรลุเปาหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นรูถึงการมีอยูและเปาหมายขององคกรอาชญากรรมนั้น  
เวนแตจะพสูิจนไดวาตนไมรูถึงการมอียูและเปาหมายขององคกรอาชญากรรมนัน้ อันเปนการผลกัภาระ
การพสูิจนไปใหผูกระทํ านั้นเปนผูพิสูจน ดังนั้น ถาพิสูจนไมไดวาตนไมรูถึงการมีอยูและเปาหมาย
ขององคกรอาชญากรรมนั้นแลว บุคคลนั้นก็มีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ลักษณะที่สองและลักษณะที่สาม

สรุปวา การกระท ําลักษณะทีห่นึง่คอืการตกลงกนัเพือ่กระท ําอาชญากรรม
รายแรง และการกระทํ าลักษณะที่สามคือการเขามีสวนรวมดํ าเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ขององคกร
อาชญากรรมเปนมาตรการทีส่ามารถน ําผูทีอ่ยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดมาด ําเนนิคดไีดอยางมปีระสิทธภิาพ  
เนื่องจากการกระทํ าลักษณะที่หนึ่งนั้นเพียงแคมีการตกลงกันเพื่อกระทํ าความผิดโดยมีจุดประสงค
เพื่อการไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือวัตถุอยางอื่นก็เปนความผิดแลวแมยังไมไดมีการลงมือ
กระทํ าความผิดก็ตาม ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมของผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด         
ที่เปนองคกรอาชญากรรม ในสวนการกระทํ าลักษณะที่สามคือการที่บุคคลกระทํ ากิจกรรมอื่น 
หรือมสีวนรวมในการกระท ํากจิกรรมอืน่ๆ ขององคกรอาชญากรรม แมวากจิกรรมนัน้จะเปนกจิกรรม
ทีถู่กตองตามกฎหมาย แตถารูวาการเขามสีวนรวมในกจิกรรมทีถู่กกฎหมายขององคกรอาชญากรรม
ท ําใหบรรลุเปาหมายในการกระท ําความผดิหลักกม็คีวามผดิแลว เมือ่พจิารณาถงึผูทีม่พีฤตกิรรมดงักลาว
ในมิติขององคกรอาชญากรรมแลว จะเห็นวาเปนพฤติกรรมของผูอยูเบื้องการกระทํ าผิด ซ่ึงเปน      
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ผูดํ าเนินการกอตั้งกิจการที่ถูกกฎหมายขึ้นมาฟอกเงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น มาตรการนี้    
จงึสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าความผิดมาดํ าเนินคดีได

3.3.2.2 วิเคราะหมาตรการที่ใชทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลัง 
ไดรับจากการกระทํ าผิด

จากการทีอ่นสัุญญาฉบบันีบ้ญัญตัไิววา ทรัพยสินทีอ่ยูในขายจะตองถูกรบิ
ไดแก ทรัพยสินทีไ่ดจากการประกอบอาชญากรรม (Proceeds of crime) ซ่ึงเปนความผดิทีค่รอบคลมุ
โดยอนสัุญญาฯ นี้ หรือทรัพยสิน (Property) ที่มีมูลคาเทียบไดกับทรัพยสินดังกลาว ทรัพยสิน 
อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใชหรือจะใชในการกระทํ าความผิดซ่ึงเปนความผิดที่ครอบคลุม      
โดยอนุสัญญาฯ นี้ รวมทั้งกรณีที่ทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรมซึ่งเปนความผิด     
ทีค่รอบคลมุโดยอนสัุญญาฯ นี ้ไดถูกเปลีย่นรปูหรือแปรสภาพแตบางสวนหรือทัง้หมดเปนทรพัยสินอืน่
ทรัพยสินนั้นจะตองถูกริบตามอนุสัญญาฯ แทน หรือวาหากทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบ
อาชญากรรมถูกนํ าไปปะปนกับทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ทรัพยสินนั้นจะถูกริบได 
แตไมเกินมูลคาที่ประเมินจากทรัพยสินที่นํ าเขาไปปะปนหรือเงินไดหรือผลประโยชนอ่ืนที่ไดรับ 
มาจากทรัพยที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเปนความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฯ นี้

การทีอ่นุสัญญาฯ บัญญัติใหริบไดแมวาทรัพยที่ไดมาจากการกระทํ าผิด
ไดเปลีย่นสภาพไปแลว หรือไดน ําเขาไปปะปนกบัทรพัยอ่ืน ท ําใหมาตรการรบิทรพัยสามารถน ําไปใช
กับทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ผูอยู เบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกบัอนสัุญญาฯ ไดใหความหมายของค ําวา “ทรัพยสิน” ( Property ) ใหหมายถงึ ทรพัยทกุชนดิ
ไมวามีรูปรางหรือไมมีรูปราง เคล่ือนยายไดหรือเคลื่อนยายไมได จับตองไดหรือจับตองไมได    
รวมถึงเอกสารหรือตราสารทางกฎหมายที่เปนหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชนในทรัพยสิน 
ดงักลาว และใหความหมายของคํ าวา “ทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม”  (Proceeds 
of crime) หมายถงึ ทรัพยสินใดที่เกิดจากหรือไดรับไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทํ า
ความผิด ทํ าใหทรัพยสินที่สามารถริบไดกินความหมายกวาง เหตุผลอีกประการหนึ่ง เนื่องจาก
อนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดมาตรการริบและยึดทรัพยไวโดยมีกรอบการใชบังคับขยายไปถึงการกระทํ า
ความผดิตามอนุสัญญาฯ 4 ฐาน ความผิดตามที่กํ าหนดไวในพิธีสาร 3 ฉบับ และความผิดที่เปน
อาชญากรรมรายแรงตามอนุสัญญาฯ ขอ 2 ซ่ึงหมายถึง ความผิดที่มีโทษจํ าคุกขั้นสูงสุดเปนเวลา
อยางนอย 4 ป หรือมากกวา จึงทํ าใหสามารถบังคับใชมาตรการยึดและริบทรัพยกับทรัพยสินที่ได
จากการกระทํ าความผิดในหลายมูลฐานความผิด
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ส่ิงทีท่ ําใหมาตรการรบิทรพัยตามอนสัุญญาฯ มปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากวา
แมทรัพยที่ไดจากการกระทํ าผิดไดแปรสภาพไปแลวไมวากี่คร้ัง หรือไปรวมกับทรัพยอ่ืนแลว หรือ
ส่ิงที่ไดมาจากการกระทํ าผิดไดแปรสภาพเปนทรัพยสินอยางอื่นที่ไมอยูในสภาพที่เปนทรัพยแลว   
ก็สามารถริบได ประกอบกับความผิดมูลฐานที่สามารถบังคับใชมาตรการริบทรัพยตามอนุสัญญาฯ 
มหีลายมลูฐานความผิด จึงทํ าใหสามารถทรัพยที่ไดมาจากการกระทํ าผิดไดอยางคอนขางกวางDPU



บทที่ 4
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
ในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม

และแนวทางการแกไข

การกระท ําผิดเกีย่วกบัปาไมทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมกฎหมายทีใ่ชบงัคบั คอื พระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 เวนแตในเรื่องใดไมมีบทบัญญัติไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
ก็ตองนํ าบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับในเรื่องดังกลาว ในบทนี้จะวิเคราะห
มาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 วามีขอบกพรองอยางไร หรือไม จึงทํ าให
ไมสามารถปองกันรักษาปาไมไวได และไมสามารถใชบังคับในการปราบปราบการกระทํ าผิด       
ที่เปนองคกรอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา
ทีน่ ํามาใชบังคับกับการกระทํ าผิดดังกลาวดวย และจะมีแนวทางแกไขอยางไร

4.1  วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  ในการปองกันรักษาปาไม

4.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการปองกันรักษาปาไม
การรักษาปาไมเพื่อใหมีความอุดมสมบูรณนั้น ส่ิงที่จะตองรักษาไวใหอยูคูกัน   

มี 2 อยาง อยางแรก คือ พืน้ดนิซึ่งเปนที่ที่ตนไมหรือของปาขึ้นอยู อยางที่สอง คือ ตนไมหรือ       
พชืพนัธุตางๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นดินที่เปนที่ปา ถาหากสามารถรักษาทั้งสองอยางนี้ไวได ก็จะทํ าให  
ปาไมนั้นมีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปนระบบนิเวศที่สมบูรณตลอดไป  
เมื่อตรวจดูพระราชบัญญัติปาไม พบวา มีบทบัญญัติเพื่อใชปองกันรักษาทั้งสองอยางนี้ กลาวคือ 
สวนทีเ่ปนพื้นที่ที่พระราชบัญญัติปาไมใหความคุมครองคือปา ซ่ึงปาตามพระราชบัญญัติปาไม คือ
ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน1 ดังนั้นที่ดินบริเวณใดก็ตามที่ยังมิไดมีบุคคลใด       
ไดมาตามกฎหมายที่ดิน จึงเปนปาตามพระราชบัญญัติปาไม โดยมิไดคํ านึงวาพื้นที่บริเวณนั้น     
โดยสภาพที่แทจริงแลวยังมีสภาพเปนปาไมหรือไม ซ่ึงพระราชบัญญัติปาไมก็ใหความคุมครอง 

                                                       
1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 4 (1).
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พื้นที่ที่เปนปานี้ดวย บุคคลใดเขาไปกระทํ าการใดๆ ในพื้นที่บริเวณดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต  
จะมีความผิด ซ่ึงตองระวางโทษจ ําคกุไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ2 

ในกรณถีาไดกระทํ าเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับ
ตัง้แตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท3 จะเห็นวาพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไดวางหลักการ 
ในการปองกันรักษาพื้นที่ปาไววาบุคคลจะเขาไปกระทํ าการใดๆ ในปาไมได เวนแตไดกระทํ า    
ภายในเขตที่จํ าแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 
หรือไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

สวนมาตรการในการปองกันรักษาไมหรือพืชพันธุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปานั้น    
พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 กม็เีชนกนั ซ่ึงพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ใหความคุมครองไม
ตามความหมายในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซ่ึงหมายความวา ไมสักและไมอ่ืนๆ ทุกชนิด    
ทีเ่ปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึงไมที่นํ าเขามาในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย 
ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของสิ่งนั้นๆ ไมวาจะถูกตัดทอน เล่ือย ผา ถาก ขุดหรือ
กระทํ าโดยประการอื่น4 เมือ่พจิารณาความหมายของไม ไมทุกชนิดไมวาจะเปนตน เปนกอ เปนเถา 
ถือวาเปนไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติปาไม     
พ.ศ. 2484 ใหความคุมครองไมแตละชนิดไมเทากัน กลาวคือ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484     
ใหความคุมครองเฉพาะไมที่เปนไมหวงหาม สวนไมที่มิใชไมหวงหามแมจะขึ้นอยูในพื้นที่ที่เปนปา
พระราชบญัญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมไดใหความคุมครอง การทํ าไมที่มิใชไมหวงหามแมจะทํ าในปา
กไ็มตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เพยีงแตมีมาตรการทางภาษีเทานั้น คือ เมื่อนํ าไมที่มิใช
ไมหวงหามเขาเขตดานปาไม จะตองมีการเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกํ าหนดไว5       
สวนไมที่เปนไมหวงหามที่ขึ้นอยูในพื้นที่ที่เปนปาการทํ าไม ถาเปนไมหวงหามธรรมดาจะตอง    
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทาน6 แตถาเปนไมหวงหามพิเศษการทํ าไม    
จะไมอนญุาตใหทํ า เวนแตรัฐมนตรีจะอนุญาตในกรณีพิเศษ7 ซ่ึงการทํ าไมหวงหามนอกจากจะตอง
มีการขออนุญาตในการทํ าไมแลว ผูขออนุญาตทํ าไมยังจะตองมีการเสียคาภาคหลวงใหแกรัฐดวย8

                                                       
2 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 72 ตรี วรรคหนึ่ง.
3 แหลงเดิม. มาตรา 72 ตรี วรรคสอง.
4 แหลงเดิม. มาตรา 4 (2).
5 แหลงเดิม. มาตรา 25.
6 แหลงเดิม. มาตรา 11.
7 แหลงเดิม. มาตรา 6 วรรคสอง.
8 แหลงเดิม. มาตรา 9.
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ซ่ึงไมหวงหามที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ใหความคุมครอง ไดแก ไมสัก และไมยาง ไมวา  
จะขึ้นอยูในที่ใดในราชอาณาจักร ทัง้ทีข่ึน้ในพื้นที่ปาและพื้นที่ที่ไมใชปาตามพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 ก็เปนไมหวงหามเสมอ สวนไมชนิดอื่นนอกจากไมสักและไมยางจะเปนไมหวงหาม  
ตองเปนไมที่ขึ้นอยูในปาและมีพระราชกฤษฎีกากํ าหนดใหเปนไมหวงหามดวย9

แมวาพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 จะไมไดใหความคุมครองไมทีม่ใิชไมหวงหาม
เนือ่งจากการท ําไมทีม่ใิชไมหวงหามทีอ่ยูในปาไมตองขออนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่แตการท ําไม
ทีม่ใิชไมหวงหามที่อยูในปาก็เปนการกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการทํ าลายปา ดังนั้นบุคคลใด
เขาไปทํ าไมที่มิใชไมหวงหามในปาก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 54   
เวนแตจะไดรับอนุญาตตามมาตรา 54  จึงถือวาแมพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 จะไมให     
ความคุมครองไมที่มิใชไมหวงหามที่ขึ้นอยูในปาโดยตรง แตก็สามารถนํ าบทบัญญัติที่ใชคุมครอง
พืน้ทีป่ามาบังคับใชกับการทํ าไมที่มิใชไมหวงหามที่ขึ้นอยูในปาได

สวนการคุมครองของปานั้นตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ของปา    
หมายความวา บรรดาของที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในปาตามธรรมชาติ คือ ไม พืชตางๆ ตลอดจนสิ่งอ่ืน   
ทีเ่กดิจากพชืนั้น รังนก คร่ัง รวงผึ้ง นํ้ าผ้ึง ขี้ผ้ึง และมูลคางคาว หินที่ไมใชแรตามกฎหมายวาดวยแร 
รวมถึงถานไมทีบ่คุคลท ําขึน้ดวย10 ของปามทีัง้ทีเ่ปนของปาหวงหามและของปาทีม่ใิชของปาหวงหาม
ซ่ึงการก ําหนดวาของปาชนดิใดในทองทีใ่ดจะใหเปนของปาหวงหาม ใหก ําหนดโดยพระราชกฤษฎกีา11

การคุมครองของปาหวงหามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ใหความคุมครองโดยการเกบ็หาของปา
และการคาหรือมไีวในครอบครองเกนิปรมิาณทีรั่ฐมนตรปีระกาศก ําหนดตองไดรับอนญุาตจากพนกังาน
เจาหนาที่ และจะตองเสียคาภาคหลวงดวย12 สวนของปาที่มิใชของปาหวงหามนั้นพระราชบัญญัติ
ปาไม พ.ศ. 2484 ไมมีมาตรการในการใหความคุมครองหรือแมแตมาตรการทางภาษีก็ไมมี แตถา   
มกีารเกบ็หาของปาทีม่ใิชของปาหวงหามถึงขนาดเปนการท ําลายปา ผูเกบ็หาของปาทีม่ใิชของปาหวงหาม
ก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ตามมาตรา 54  ฐานกระทํ าดวยประการใดๆ         
อันเปนการทํ าลายปาได

                                                       
9 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 7.
10 แหลงเดิม. มาตรา 4 (7).
11 แหลงเดิม. มาตรา 27.
12 แหลงเดิม. มาตรา 29, 29 ทวิ.
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จากทีก่ลาวมาแลวจะเหน็วา พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มบีทบญัญตัคิุมครอง
พืน้ทีป่าบคุคลใดๆ จะเขาไปกระทํ าโดยประการใดๆ ในพื้นที่ปาจะตองขออนุญาตกอน จะเขาไป
ท ําอะไรโดยไมขออนญุาตไมได ในสวนการคุมครองไมและพชืพันธุทีเ่กดิขึน้ในปาโดยหลักการแลว
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ก็ใหความคุมครองโดยบุคคลใดจะเขาไปทํ าไมที่เปนไมหวงหาม 
เก็บหาของปาหวงหามจะตองขออนุญาตกอน แตการทํ าไมที่มิใชไมหวงหาม การเก็บหาของปา     
ที่มิใชของปาหวงหามสามารถทํ าไดโดยไมตองขออนุญาต เพียงแตการทํ าไมที่มิใชไมหวงหาม    
จะตองมีการเสียภาษีใหรัฐ คือ คาธรรมเนียมเมื่อนํ าไมดังกลาวเขาเขตดานปาไม

4.1.2 ปญหาขอบกพรองของมาตรการทางกฎหมายในการปองกันรักษาปาไม
เมือ่พจิารณาถงึการปองกนัรักษาปาไมและไมหรือพชืพันธุทีข่ึน้อยูในพืน้ทีป่าแลว

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไดวางระบบไวแลว กลาวคือ บคุคลใดจะเขาไปทํ าไมหวงหาม   
ในปา เก็บหาของปาหวงหามในปา หรือกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการทํ าลายปา จะตองไดรับ
อนญุาตกอน ดังนั้น ถาหากรัฐตองการที่จะปองกันรักษาพื้นที่ปาและไมหรือพืชพันธุที่ขึ้นอยูในปา
ก็สามารถที่จะควบคุมและรักษาปาไมไวใหเหลือตามจํ านวนที่ตองการได โดยการไมอนุญาต       
ใหบุคคลเขาไปทํ าไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหาม หรือเขาไปกระทํ าดวยประการใดๆ      
อันเปนการทํ าลายปา สวนที่วาพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมมีมาตรการในการควบคุมไม     
ทีม่ใิชไมหวงหามและของปาที่มิใชของปาหวงหามนั้น ถาหากทางฝายบริหารเห็นวาไมชนิดใดหรือ
ของปาชนิดใดในปาที่มิใชไมหวงหามหรือไมใชของปาหวงหามถูกทํ าลายมากจนอาจเปนอันตราย
ตอความสมบูรณของปาแลวก็สามารถใหความคุมครองไดโดยกํ าหนดใหไมหรือของปาชนิดนั้น
เปนไมหวงหามหรือของปาหวงหามเสีย โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพียงเทานี้ก็สามารถนํ า
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาบังคับใชเพื่อปองกันรักษาไมหรือของปาชนิดนั้นไดแลว

ปญหาสํ าคัญที่ทํ าใหมาตรการตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมสามารถ
รักษาปาไมไวได คือ การที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ใหอํ านาจบุคคลหรือคณะบุคคลตางๆ 
ในการอนญุาตใหท ําไม เกบ็หาของปา หรือกระท ําดวยประการใดๆ อันเปนการท ําลายปาได กลาวคอื
การท ําไมหวงหามผูท ําไมตองไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่หรือไดรับสมัปทาน และเมือ่ด ําเนนิการ
ทั้งสองอยางแลว ตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาตดวย13 ซ่ึงวิธีการ
อนญุาตหรอืสัมปทานใหท ําไมหวงหามนัน้ จะอนญุาตโดยวธีิธรรมดาหรอือนญุาตโดยวธีิผูกขาดกไ็ด

                                                       
13 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 11 วรรคหนึ่ง.
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แตพนกังานเจาหนาที่จะอนุญาตใหผูกขาดไดเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว14 ซ่ึงในการพิจารณา
ค ําขออนุญาตผูกขาด หรือสัมปทานกระทํ าโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง15 สวนหลักเกณฑ
การเกบ็หาของปาหวงหาม คอื ประการแรก ตองไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่ประการทีส่อง
ตองเสยีคาภาคหลวง ประการที่สาม ตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต16

วธีิการอนญุาต ม ี2 กรณ ีคอื การอนญุาตโดยวธีิธรรมดา และการอนญุาตโดยวธีิผูกขาด ซ่ึงการอนญุาต
โดยวิธีผูกขาดพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตไดเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว17 สวนการกระทํ า
ดวยประการใดๆ อันเปนการท ําลายปาสามารถกระท ําไดเมือ่กระท ําภายในเขตทีไ่ดจ ําแนกไวเปนประเภท
เกษตรกรรม และรัฐมนตรไีดประกาศในราชกจิจานเุบกษา หรือไดรับอนญุาตจาพนกังานเจาหนาที่18

การขออนญุาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไปที่กํ าหนดในกฎกระทรวง19  
จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เมือ่พิจารณาจากพฤติกรรม

ขององคกรอาชญากรรมที่สามารถเขามาเกี่ยวของและทํ าใหไมสามารถรักษาปาไมและพืชพันธุ     
ทีข่ึน้อยูในปาไวได  คือ การทีพ่ระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ใหอํ านาจรัฐบาลในการใหสัมปทาน
ท ําไมได ซ่ึงอ ํานาจการใหสัมปทานของรฐับาลมอียูอยางกวางขวาง กลาวคอื จะใหสัมปทานการท ําไม
ชนดิใด ในปาใด โดยมีขอบเขตเพียงใด และจะใหมีขอกํ าหนด เงื่อนไขในการสัมปทานนั้นอยางไร
ก็ได20 คงมขีอจํ ากัดอํ านาจแตเพียงวาจะตองอยูในขอบเขตที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 บัญญัติ
ไวเทานั้น โดยในการพิจารณาคํ าขอสัมปทานรัฐมนตรีจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา    
แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตเปนขั้นตอนสุดทาย ซ่ึงการพิจารณา    
ค ําขออนุญาตหรือสัมปทานทํ าไมที่กระทํ าโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง ประกอบกับ
การใหสัมปทานทํ าไมนั้น พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมไดบัญญัติหลักเกณฑไวชัดเจนวา   
จะตองพิจารณาอะไรประกอบบาง มีเงื่อนไขอยางไร เมื่อกฎหมายไมไดบัญญัติหลักเกณฑที่ใช    
ในการพิจารณาไว จึงเปนการใหอํ านาจแกคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งอยางเต็มที่        
ในการพจิารณาวาจะใหสัมปทานท ําไมหรือไม เมือ่อํ านาจในการพจิารณาใหสัมปทานเปนอ ํานาจเดด็ขาด
โดยไมมีหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาบัญญัติไวเปนกฎหมายที่แนนอน ยอมเปนการเปดโอกาส

                                                       
14 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 11 วรรคสอง.
15 แหลงเดิม. มาตรา 11 วรรคสี่.
16 แหลงเดิม. มาตรา 29 วรรคหนึ่ง.
17 แหลงเดิม. มาตรา 29 วรรคสอง.
18 แหลงเดิม. มาตรา 54 วรรคหนึ่ง.
19 แหลงเดิม. มาตรา 54 วรรคสอง.
20 แหลงเดิม. มาตรา 63 วรรคหนึ่ง.
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ใหองคกรอาชญากรรมเขาแทรกแซงการใชอํ านาจในการอนุญาตหรือใหสัมปทานทํ าไมไดงาย   
จริงอยูแมการพจิารณาใหสัมปทานท ําไมตองพจิารณาในรปูคณะกรรมการ แตเนือ่งจากคณะกรรมการ
ชุดดงักลาวแตงตั้งโดยรัฐมนตรี ดังนั้น รัฐมนตรียอมมีอิทธิพลอยางสูงในการชี้นํ าวาจะอนุญาตหรือ
ใหสัมปทานหรือไม ถารัฐมนตรีเปนบุคคลที่เห็นแกประโยชนสวนตน พวกพองอาจถูกครอบงํ า
หรือแทรกแซงจากองคกรอาชญากรรม โดยองคกรอาชญากรรมใหผลประโยชนตอบแทน ไมวา  
ในลกัษณะทรัพยสินหรือผลตอบเทนอยางอื่นในการพิจารณาใหสัมปทานทํ าไม ซ่ึงการใหสัมปทาน
ในการทํ าไมในอดีตที่ผานมาถือเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหปาไมของประเทศลดลงอยางรวดเร็วและ
จ ํานวนมาก ตวัอยางทีเ่หน็ไดชัดเจน คอื การท ําไมในรปูแบบสมัปทานในสมยัจอมพลถนอม กติตขิจร
เปนนายกรัฐมนตรี ปรากฏวาในระหวางป พ.ศ. 2515-2516 ไดมีการใหสัมปทานทํ าไมสักและ     
ไมกระยาเลยระยะยาวมกี ําหนด 30 ป ปรากฏวาเมือ่ผูรับสมัปทานไดเขาไปท ําไมในปาเพยีง 15-16 ป
ไมในปาสมัปทานกถู็กตดัฟนเกอืบหมดทกุแหงแลว21 หรือกรณเีมือ่วนัที ่9 มกราคม 2522 คณะรฐัมนตรี
มีมติเห็นชอบใหปดปาสัมปทานลงรอยละ 50 ของพื้นที่ที่ใหสัมปทานทั้งหมด คือ 341 ปา           
จากทัง้หมด 561 ปา เนือ้ทีป่ระมาณ 150 ลานไร ดวยเหตผุลเพือ่การอนรัุกษทรัพยากรและความมัน่คง
ทางการเมือง แตตอมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2523 มมีตคิณะรัฐมนตรีใหผอนคลายใหผูรับสัมปทาน
เขาไปทํ าไมในปาปดไดจํ านวน 127 ปา ซ่ึงหมายความวา ปาสัมปทานที่ทํ าอยูทั้งหมดกอนที่จะมี
การประกาศใชพระราชก ําหนดปดปาสมัปทานทัว่ประเทศ เมือ่วนัที่14 มกราคม 2532 นัน้ มอียูถึง 301 ปา
รวมพื้นที่ทั้งหมด 96 ลานไร22 เหลานี้คือขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวาการที่รัฐบาลใหสัมปทานทํ าไม    
ท ําใหพืน้ทีป่าไมของประเทศลดลงเปนจ ํานวนมาก ซ่ึงการใหสัมปทานท ําไมของรฐับาลเปนนโยบาย
ทีต่ัง้อยูบนสมมตฐิานทีว่า ปาไม คอื สินคาทีต่คีาเปนผลประโยชนทีเ่ปนตวัเงนิมากกวาทีจ่ะคดิถึงปาไม
ในแงของมูลคาเชิงคุณคาและประโยชนในเชิงนิเวศวิทยาและสังคม23

จากการทีพ่ระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ใหรัฐบาลมอํี านาจในการใหสัมปทาน
ทํ าไมได ประกอบกับการที่ไมไดบัญญัติหลักเกณฑแนนอนที่ใชพิจารณาในการใหสัมปทานทํ าไม
วาจะตองใชหลักเกณฑอยางไร ถึงแมวาในป พ.ศ. 2532 จะไดมกีารแกไขพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เพื่อใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     
มอํี านาจสัง่แกไข เปลีย่นแปลง หรือส่ังใหสัมปทานสิน้สดุลง หากมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองใชพืน้ทีท่ัง้หมด
หรือบางสวนในเขตสมัปทานนัน้เพือ่วตัถุประสงคในการปองกนัภยัพบิตัสิาธารณะ หรือความมัน่คง
                                                       

21 ประมูล เพชรสวาง. (2534 ). สมุดปกขาว ปาไมกับที่ดินทํ ากิน: ขอเท็จจริง ปญหา และขอเสนอแนะ
(ฉบับที่ 4). หนา 44.

22 แหลงเดิม. หนา 15-17.
23 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 54 วรรคสอง.
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ของชาติ หรือเพื่อรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น หรือ      
เพือ่ประโยชนในการสรางเขื่อนชลประทานหรือเขื่อนพลังนํ้ า24 แตอํ านาจในการใหสัมปทานทํ าไม
ของรัฐบาลก็ยังอยู จึงทํ าใหการที่จะใหมีการสัมปทานทํ าไมหรือไมเปนเรื่องนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับปาไม ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอขึ้นกับวาผูที่เปนรัฐบาลมีแนวคิดเกี่ยวกับปาไม      
ในเชงิอนรัุกษ หรือในเชิงตองการหาประโยชนจากปาไม จะเห็นวาในอดีตที่ผานมา การที่รัฐบาล
ใหสัมปทานท ําไมมผีลท ําใหเนือ้ทีป่าไมของประเทศลดลงอยางมากและรวดเรว็ ซ่ึงเปนปญหามาตรการ
ทางกฎหมายของพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีท่ ําใหไมสามารถปองกันรักษาปาไมไวได

ในเรือ่งเกีย่วกบัการรกัษาพืน้ทีป่าไมกเ็ชนเดยีวกนั รัฐบาลกม็อิีทธพิลตอการรกัษา
เนื้อที่ปาไมของประเทศ เนื่องจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 บัญญัติไววา   
การที่บุคคลจะเขาไปกระทํ าการใดๆ อันเปนการทํ าลายปาจะกระทํ าได เมื่อกระทํ าภายในเขต         
ที่ไดจํ าแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือไดรับ
อนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่ ซ่ึงในเขตทีรั่ฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรประกาศในราชกจิจานเุบกษานัน้
เมื่อประกาศแลวก็ยอมทํ าการแผวถางกนสรางไดเลยโดยไมตองไดรับอนุญาตอีก การที่จะประกาศ
เขตดงักลาวนัน้ จะตองเปนการท ําตามนโบยายของรฐับาลเรือ่งการจ ําแนกทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ
ซ่ึงมคีณะกรรมการจดัสรรทีด่นิแหงชาตเิปนผูจดัสรรทีด่นิใหราษฎร25 จากบทบญัญตัดิงักลาวรฐับาล
จงึมบีทบาทส ําคญัในการก ําหนดนโยบายการใชพืน้ทีป่าไมของประเทศ ประกอบกบัการขออนญุาต
การอนญุาตพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 บญัญตัวิาใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีก่ ําหนด
ในกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงที่กํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต     
กอ็อกโดยรัฐมนตรนีัน่เอง จงึท ําใหรัฐมนตรมีอิีทธิพลอยางมากในการก ําหนดนโยบายเกีย่วกบัการอนญุาต
ใหใชพืน้ที่ปาไมของประเทศ จากการที่รัฐบาลและรัฐมนตรีมีบทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบาย
ดังกลาว จึงอาจถูกแทรกแซงหรือถูกครอบงํ าจากองคกรอาชญากรรมไดเชนเดียวกับกรณีการให
สัมปทานทํ าไม  ซ่ึงบางรัฐบาลรัฐมนตรีอาจเปนสมาชิกหรือหัวหนาขององคกรอาชญากรรมเสียเอง
ที่เขามาอยูในตํ าแหนงโดยอาศัยระบบการเมือง มีการศึกษาพบวา นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับปาไม
และท่ีดนิท ํากนิทีม่กีารก ําหนดออกมาเปนระยะ ท ําใหขาดความเปนเอกภาพ ขดัแยงกนั สรางความสบัสน
แกหนวยงานและเจาหนาทีท่ีจ่ะตองน ํานโยบายไปสูการปฏบิตัิ26 การทีพ่ระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
มีบทบัญญัติที่ใหอํ านาจรัฐบาล รัฐมนตรีสามารถมีบทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

                                                       
24 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 64 ทวิ.
25 ยืนหยัด ใจสมุทร. (2533). คํ าอธิบายพระราชบัญญัติปาไม. หนา 179.
26 ประมูล เพชรสวาง. เลมเดิม. หนา 31.
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การอนุญาตใหใชพื้นที่ปาไม จึงไดมีการกํ าหนดนโยบายใหใชพื้นที่ปาโดยกํ าหนดใหพื้นที่ปาไม
ทัว่ประเทศแบงออกเปน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง คือ ปาเพือ่การอนุรักษ ไดแก อุทยานแหงชาติ  
เขตรกัษาพนัธุสัตวปา ปาตนนํ ้าลํ าธารชัน้ 1 โดยก ําหนดใหมพีืน้ทีป่าอนรัุกษรอยละ 15 ของพืน้ทีป่ระเทศ  
ลักษณะที่สอง คือ ปาเศรษฐกิจ คือ พืน้ทีป่าไมที่สามารถใชประโยชนทางเศรษฐกิจไดเปนพื้นที่
นอกเหนอืจากปาอนรัุกษ  ก ําหนดใหมพีืน้ทีป่าไมเศรษฐกจิ รอยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ  ซ่ึงในพืน้ทีป่า
เศรษฐกิจนี้สามารถอนุญาตใหทํ าไม เก็บหาของปา ปลูกสรางสวนปาตามเงื่อนไขสัมปทานปาไม
และการปลูกสรางสวนปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมได ซ่ึงเปนการใหอํ านาจแกรัฐมนตรีในการจัดการ
พืน้ทีป่าไมโดยไมมบีทบญัญตัเิปนหลักเกณฑแนนอนก ํากบัการใชอํ านาจ แตใหใชกรอบทีเ่ปนกฎกระทรวง
ซ่ึงตราขึน้โดยรฐัมนตรนีัน่เอง จงึเปนชองทางใหองคกรอาชญากรรมสามารถเขาแทรกแซงการอนญุาต
ใหใชพื้นที่ปาเศรษฐกิจได โดยอาจมีวัตถุประสงคอยางอื่นนอกเหนือจากการใชพื้นที่ตามที่ไดรับ
อนญุาตแอบแฝงอยู ซ่ึงเปนขอบกพรองอกีอยางหนึง่ของบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ทีท่ ําใหไมสามารถรักษาไมและพื้นที่ปาไมไวไดตามจํ านวนที่ควรจะเปนตามหลักวิชาการ

จะเห็นวา บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีใ่หอํ านาจแกรัฐบาล
ในการใหสัมปทานท ําไมและมอํี านาจอนญุาตในการใหใชพืน้ทีป่าไมได ประกอบการทีไ่มไดบญัญตัิ
หลักเกณฑในการอนญุาตใหสัมปทานท ําไม การอนญุาตใหใชพืน้ทีป่าไมไวเปนบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ท ําใหการใหสัมปทานท ําไมหรือการอนญุาตใหใชพืน้ทีป่าไมเปนเรือ่งทีข่ึน้อยูกบันโยบายของรฐับาล
เปนสํ าคญั จงึอาจถกูแทรกแซงจากองคกรอาชญากรรมไดซ่ึงเปนสาเหตสํุ าคญัอยางหนึง่ทีท่ ําใหเนือ้ที่
ปาไมของประเทศลดลงอยางรวดเร็ว

4.2  วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ในการปราบปรามการกระท ําผดิ
ท่ีเปนองคกรอาชญากรรม

การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มีอยู 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ
การกระท ําผิดทีเ่ปนอาชญากรรมทัว่ไป ซ่ึงอาจกระท ําโดยบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนการกระท ําผิด
ลักษณะนี้เมื่อใชพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ            
กบัการกระท ําผิดกส็ามารถปราบปรามไดอยางมปีระสิทธภิาพ เนือ่งจากการกระท ําผิดไมมโีครงสราง
ที่สลับซับซอนการกระทํ าผิดลักษณะนี้จะไมนํ ามากลาวในวิทยานิพนธนี้ สวนการกระทํ าผิด
ลักษณะทีส่อง เปนการกระท ําทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมหรอืเปนขบวนการ ซ่ึงเปนปญหาในการปราบปราม
โดยปญหาที่เห็นไดชัดเจนมี 2 ประการ ประการที่หนึ่ง มาตรการทางกฎหมายไมสามารถดํ าเนินคดี
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และลงโทษผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดได ประการที่สอง มาตรการทางกฎหมายไมสามารถทํ าลาย
ประโยชนหรือทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิด

4.2.1 ปญหามาตรการทางกฎหมายที่ใชเพื่อดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
 การปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดใหไดผลและตรงเปาหมายที่สุด จะตอง
สามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีและลงโทษได ซ่ึงการที่จะลงโทษบุคคลใดได
นอกจากจะตองมกีฎหมายบญัญตัเิปนความผดิและก ําหนดโทษไวแลว จะตองมกีารพจิารณาเพือ่ลงโทษ
ดวย27 การทีส่ามารถน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดมาด ําเนนิคดแีละลงโทษไดจงึจ ําเปนในการปองกนั
ปราบปรามการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรม           
จากผลการบังคับใชพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่ผานมา เมือ่ดูจากสถิติการตรวจยึดจับกุม  
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ดังปรากฏในตารางที่ 1.2 จะเหน็วาจํ านวนคดี   
ที่เกิดขึ้นในแตละป ตั้งแตป พ.ศ. 2541-2548 มีจํ านวนมากกวาจํ านวนผูตองหาที่จับกุมตัวได       
โดยแยกเปนรายปไดดังนี้  ป พ.ศ. 2541 จ ํานวนคดีที่เกิดขึ้นมีมากกวาผูตองหาที่จับกุมได 7,477 ราย 
ป พ.ศ. 2542 จ ํานวนคดีที่เกิดขึ้นมีมากกวาผูตองหาที่จับกุมได 4,886 ราย ป พ.ศ. 2543 จํ านวนคดี   
ทีเ่กดิขึน้มมีากกวาผูตองหาทีจ่บักมุได 4,276 ราย ป พ.ศ. 2544 จ ํานวนคดทีีเ่กดิขึน้มมีากกวาผูตองหา
ที่จับกุมได 4,449 ราย ป พ.ศ. 2545 จ ํานวนคดีที่เกิดขึ้นมีมากกวาผูตองหาที่จับกุมได 4,151 ราย      
ป พ.ศ. 2546 จ ํานวนคดีที่เกิดขึ้นมีมากกวาผูตองหาที่จับกุมได 3,781 ราย ป พ.ศ. 2547 จํ านวนคดี   
ทีเ่กดิขึ้นมีมากกวาผูตองหาที่จับกุมได 3,609 ราย และป พ.ศ. 2548 จ ํานวนคดีที่เกิดขึ้นมีมากกวา    
ผูตองหาที่จับกุมได 2,497ราย ซ่ึงในจํ านวนคดีที่ไมสามารถจับกุมตัวผูตองหาไดนี้ เมื่อพิจารณา    
ลึกลงไปในรายละเอยีดจะพบวา บางคดกีระท ําโดยบคุคลคนเดยีวเมือ่สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานแลว
ก็สามารถที่จะออกหมายจับผูกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีได แตมีคดีอีกบางสวนพนักงานสอบสวน     
ไมสามารถที่จะออกหมายจับเพื่อนํ าตัวผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีได คดลัีกษณะนี้
สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุที่ไมสามารถนํ าตัวผูกระทํ าผิดหรือผูที่อยู เบื้องหลังการกระทํ าผิด         
มาด ําเนนิคดไีดออกไดเปน 2 กรณ ีกรณทีีห่นึง่ เนือ่งจากพนกังานสอบสวนไมไดรวบรวมพยานหลกัฐาน
อยางเต็มความสามารถเพราะวามีอิทธิพลจากผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดเขามาเกี่ยวของ อิทธิพล
เหลานีไ้มวาจะเปนการเงนิ การเมอืง และอํ านาจอืน่ๆ ทีผ่านมาทางผูบงัคบับญัชาของพนกังานสอบสวน
หรือตวัพนกังานสอบสวนเอง กรณทีีส่องแมวาพนกังานสอบสวนจะไดพยายามรวบรวมพยานหลกัฐาน
อยางเต็มความสามารถโดยปราศจากการเกี่ยวของหรือการครอบงํ าจากอิทธิพลใดๆ แลวก็ตาม 

                                                       
27 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ก (2545). คํ าอธิบายการดํ าเนินคดีผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง. หนา 21.
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พยานหลักฐานก็ไมสามารถเชื่อมโยงถึงผูอยู เบื้องหลังการกระทํ าผิดได จึงออกหมายจับได     
เฉพาะบุคคลในระดับลางขององคกรที่เปนผูลงมือกระทํ าผิดเทานั้น เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจาก
ขบวนการกระทํ าผิดไดมีการเตรียมการ วางแผน จัดระบบในการกระทํ าผิดเปนอยางดี มีระบบ   
การตัดพยานในแตละระดับของผูกระทํ าผิดพยานหลักฐานจึงไมสามารถเชื่อมโยงถึงผูอยูเบื้องหลัง
การกระท ําผิดไดตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน กรณีการลักลอบตัดไมในปาสาละวิน จากการสืบสวน
ทางลึกพบวา มีบุคคลหลายกลุมเขาไปเกี่ยวของกับการกระทํ าผิดไมวาจะเปนบุคคลในกระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งนักการเมือง
ระดบัแกนน ําทัง้ในฝายรฐับาลและฝายคานในขณะนัน้28 รวมท้ังพอคานายทนุดวย แตจากการสอบสวน
รวบรวมพยานหลกัฐานไมสามารถน ําผูอยูเบือ้งหลังเหลานีม้าด ําเนนิคดไีด เนือ่งจากไมมพียานหลักฐาน
เช่ือมโยงถึง จะเห็นวาการนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีเปนเรื่องที่รัฐยังไมสามารถ
ด ําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จนมีผูวิพากษวาการลักลอบตัดไมทํ าลายปายังมีแนวโนมวาจะมี
ตอไปเรือ่ยๆ เนือ่งจากประโยชนเกีย่วกบัธุรกจิไมนัน้มมีลูคามหาศาล ประกอบกบัรัฐบาลยงัไมสามารถ
ดํ าเนินการตอบุคคลที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดได29 ผูถูกดํ าเนินคดีเปนเพียงลูกนองชั้นปลายแถว
เปนเพยีงปลาซวิปลาสรอย และขาราชการทีม่หีนาทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วของกบัปาสาละวนิโดยตรง
เทานั้น30 ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดเจนวาการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกร
อาชญากรรม มาตรการตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ยงัไมสามารถน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด
มาด ําเนินคดีและลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากการที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมมีบทบัญญัติเปนพิเศษ การนํ า      
ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีและลงโทษ จึงตองนํ าบทบัญญัติภาคทั่วไปแหงประมวล
กฎหมายอาญามาใชทั้งการกระทํ าผิดที่เปนการลักลอบตัดไมในปาและการบุกรุกทํ าลายพื้นที่ปา 
การกระทํ าที่เปนความผิดทั้งสองกรณี คือ การที่ผูใดลักลอบตัดไมหวงหามจากปาจะมีความผิด  
ฐานท ําไมโดยไมไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่ ซ่ึงการกระท ําทีจ่ะเปนความผดิฐานนีม้ ี 4 กรณี
คือ 1. การตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ทอน ขุด ชักลากไมในปา 2. การนํ าไมออกจากปา         
ดวยประการใดๆ 3. การตดั ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ทอน ขุด ชักลากไมสักหรือไมยางที่ขึ้น      
อยูในทีด่นิทีม่ใิชปา 4. การน ําไมสักหรือไมยางออกจากทีด่นิทีไ่มนัน้ๆ ขึน้อยู31 ซ่ึงลักษณะการกระท ํา
ดงักลาวลวนเปนการทํ าใหตนไมขาดจากลํ าตนหรือพื้นดินที่ไมขึ้นอยู สวนการทํ าลายพื้นที่ปา คือ 
                                                       

28 ยอดยิ่งยวด. เลมเดิม. หนา 4.
29 แหลงเดิม. หนา 214.
30 แหลงเดิม. หนา 262.
31 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 4 (5).
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การที่บุคคลกระทํ าตอปาดังตอไปนี้ 1. กนสราง 2. แผวถาง 3. เผา 4. ทํ าลาย หรือ 5. เขายึดถือหรือ
ครอบครอง  ทัง้นีเ้ปนการกระทํ าโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือโดยมิไดรับอนุญาต ซ่ึงการกนสรางปา 
หมายถงึ การขดุโคนตนไม การแผวถางปา หมายถงึ การท ําใหพืน้ทีป่าโลงเตยีนไป การเผาปา หมายถงึ
การใชไฟจดุทํ าใหไหมปา การกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการทํ าลายปา หมายถึง การกระทํ า
ทกุอยางที่ทํ าใหปาไดรับอันตราย หรือทํ าใหปาหมดสิ้นสภาพไป การเขายึดถือปา หมายถึง การเขา
ยดึถือทีด่นิในปานั้น ไมวาจะเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเองหรือผูอ่ืนหรือไม สวนการเขาครอบครองปา 
หมายถงึ การเขายดึถือทีด่นิในปาโดยเจตนาจะยดึถือเพือ่ตน ตามนยัประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 136732 การท ําลายปา หมายถึง การกระทํ าใหปาหมดสิ้นสภาพไป ซ่ึงรวมความแลว ไมวา
กระทํ าดวยวิธีใดก็ตาม ถาเปนการกระทํ ากับปาและมีผลใหปาเสียหายแลว ก็ถือวาเปนการกระทํ า   
ทีต่องหามทัง้ส้ิน และแมการเขาไปจะไมไดกระทํ าใหเสียหาย แตกลับทํ าใหเกิดประโยชนกับปานั้น
ขึ้นมาก็ตาม ก็ยังเปนการตองหามอยูนั่นเอง เพราะมาตรานี้หามการกนสราง การยึดถือ และ         
การครอบครองใดๆ ทั้งส้ิน33 ปามีความหมายตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 (1)    
ซ่ึงหมายถึงที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน

เมือ่น ําหลักกฎหมายเรือ่งตวัการมาเพือ่ใชด ําเนนิคดกีบัผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด
ฐานทํ าไมโดยไมไดรับอนุญาตหรือความผิดฐานทํ าลายปาโดยไมไดรับอนุญาต จากความเห็น      
ในกฎหมายไทยที่สะทอนผานคํ าพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการรวมกระทํ าความผิดที่ไดวางกรอบ
ทางความคดิวา การทีจ่ะวนิจิฉยัวาการกระท ําของบคุคลหนึง่จะถือเปนตวัการในการกระผดิดวยกนันัน้
จะตองพจิารณาวาจากการกระท ําเหลานัน้เปนสวนหนึง่ของการกระท ําทัง้หมดที่รวมกันเปนความผิด
หรืออาจเปนตัวการที่มีการแบงหนาที่กันทํ า หรืออาจอยูในที่เกิดเหตุในลักษณะที่สามารถชวยเหลือ
ใหการกระทํ าผิดสํ าเร็จลุลวงไปได34 เมื่อพิจารณาการรวมกระทํ าผิดจากแนวคิดดังกลาวจึงเปนไป
ไมไดเลยท่ีผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดจะมีความผิดฐานรวมกันทํ าไมโดยไมไดรับอนุญาต หรือ
ความผดิฐานรวมกนัท ําลายปาโดยไมไดรับอนญุาต เนือ่งจากผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดจะไมรวมกระท ํา
ในลักษณะการลงมือเองที่เปนสวนหนึ่งของการกระทํ าที่เปนความผิดฐานดังกลาว หรือที่เปน
ลักษณะการแบงหนาที่กันทํ า แตจะหลีกเลี่ยงการอยูในที่เกิดเหตุจะเปนผูควบคุมสมาชิกขององคกร
ใหกระทํ า ประกอบกับจากแนวการพิจารณาวา “อยู” หรือ “ไมอยู” ในสถานที่เกิดเหตุจึงจะเปน      
“ตวัการ” ในการกระท ําความผดิจงึท ําใหองคประกอบในสวนของการไดรวมกระท ําความผดิดวยกนั

                                                       
32 บุรินทร โชคเกิด. (2538). รวมกฎหมายปาไม. หนา 443.
33 ยืนหยัด ใจสมุทร. เลมเดิม. หนา 178.
34 จิตติ ติงศภัทิย. (2529). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา 365-380.
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เปนจดุตดัความรบัผดิของผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดในการเปนตวัการกระท ําความผดิฐานดงักลาว35

ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามหลักในเรื่องตัวการผู ที่อยู เบื้องหลังการกระทํ าผิดยอมไมเปนตัวการ           
ในการกระทํ าผิดฐานทํ าไมโดยไมไดรับอนุญาต และความผิดฐานทํ าลายปาโดยไมไดรับอนุญาต  
จึงทํ าใหไมสามารถดํ าเนินคดีกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดในฐานะเปนตัวการในการกระทํ า
ความผิดทั้งสองฐานดังกลาวนี้ได

พิจารณาหลักกฎหมายในเรื่องผูใช ผูโฆษณาหรือประกาศใหกระทํ าความผิด
เพือ่ด ําเนนิการกบัผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด ในการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม สมาชกิขององคกรซึง่เปนผูลงมอืกระท ําความผดิยอมมเีจตนาและทราบวา
ตนมภีารกจิทีจ่ะตองลงมอืกระท ําการและปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัการกระท ําผิดใหแกองคกรอยูลวงหนา
นับแตเขาเปนสมาชิก จึงไมไดมีเจตนาลงมือกระทํ าความผิดเพราะการที่ผูอยูเบื้องหลังในองคกร
อาชญากรรมเปนผูกอเจตนาใหกระทํ าผิด ซ่ึงหากน ําหลักกฎหมายเรือ่งนีม้าปรบับทเพือ่น ําผูอยูเบือ้งหลัง
การกระท ําผิดมารบัผิดฐานเปนผูใชใหกระท ําความผดิจะไมสามารถปรบัใชได เนือ่งจากผูอยูเบือ้งหลัง
การกระท ําผิดไมไดเปนผูกอเจตนาในการกระท ําผิดฐานดงักลาวตอสมาชกิผูลงมอืกระท ําผิดดงักลาว36

พิจารณาหลักกฎหมายในเรื่องผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํ า
ความผดิเพือ่ด ําเนนิคดกีบัผูทีอ่ยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด การเปนผูโฆษณาหรอืประกาศแกบคุคลทัว่ไป
ใหกระทํ าความผิดนั้นก็เปนการกอใหบุคคลอื่นกระทํ าความผิดเชนเดียวกับการเปนผูใชใหผูอ่ืน
กระท ําความผดิ ประกอบกบัรูปแบบทีสํ่ าคญัประการหนึง่ขององคกรอาชญากรรม คอื การด ําเนนิการ
จะเปนไปในทางลับไมเปดเผยใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชสมาชิกขององคกรทราบ จึงไมสามารถนํ า   
หลักกฎหมายในเรื่องนี้มาปรับใชเพื่อเอาผิดกับผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดได37  

พจิารณาหลกักฎหมายในเรือ่งผูสนบัสนนุการกระท ําความผดิ เนือ่งจากการกระท ําผิด
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรมบุคคลที่ลงมือกระทํ าความผิด       
ซ่ึงเปนสมาชิกขององคกรจะทราบถึงหนาที่และแนวทางในการลงมือปฏิบัติงานของตนเปนอยางดี
มคีวามพรอมทีจ่ะกระท ําผิดโดยไมตองมกีารใหความชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการกระท ําผิด
การชวยเหลือหรือใหความสะดวก ถาหากมกีม็กัเปนการใหความชวยเหลือภายหลังจากทีไ่ดกระท ําผิดแลว
เพื่อปองกันไมใหสมาชิกขององคกรถูกจับกุมดํ าเนินคดี ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมาย       
ในเรื่องการเปนผูสนับสนุนการกระทํ าผิดที่วา การกระทํ านั้นตองเปนไปเพื่อชวยเหลือหรือให

                                                       
35 อัครพันธ สัปปพันธ. เลมเดิม. หนา 48.
36 แหลงเดิม. หนา  51.
37 แหลงเดิม. หนา 52.
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ความสะดวกในการที่ผูอ่ืนกระทํ าความผิดกอนหรือขณะกระทํ าความผิด จึงมิอาจนํ าหลักกฎหมาย
ในเรื่องนี้มาปรับใชเพื่อเอาผิดตอผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดได38

พจิารณาความผดิฐานอัง้ยีว่าจะสามารถน ําบทบญัญตัใินเรือ่งนีม้าปรบัใชเพือ่เอาผดิ
กับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรม    
ไดหรือไม การที่จะเปนอั้งยี่นั้น ตองเปนคณะบุคคลที่ประกอบดวยสาระสํ าคัญ 4 ประการ คือ       
(1) เปนการรวมตัวตกลงของบุคคลหลายคนเพื่อบรรลุถึงจุดหมายเปนการเฉพาะ ซ่ึงตองมีบุคคล
อยางนอยสามคนขึน้ไป (2) เปนการรวมตวักนัอยางมเีจตนารวมกนั (3) เปนการรวมตวักนัทีใ่นระหวาง
สมาชิกมีความสัมพันธอยางเปนองคกร (4) เปนการรวมตัวกันอยางมีระยะเวลาตอเนื่อง39 เมื่อนํ า  
บทบญัญตัแิหงมาตรานีม้าปรบัใชกบัผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ที่เปนองคกรอาชญากรรม มผูีใหความเห็นไววาการที่จะเอาผิดกับองคกรอาชญากรรมโดยความผิด
ฐานอั้งยี่ไมอาจกระทํ าได เนื่องจากองคกรอาชญากรรมในปจจุบันมีรูปแบบในการดํ าเนินการ        
ที่สลับซับซอนมากกวาในอดีตมาก องคกรอาชญากรรมมีวิธีการดํ าเนินการที่ปกปดเปนความลับ
มากยิง่ขึ้น การพิสูจนความผิดโดยเจาหนาที่ของรัฐจึงยากมาก40

ในสวนความผิดฐานซองโจรนั้น เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 เปนความผิดที่อยูนอกเหนือภาค 2 แหงประมวลกฎหมายอาญา การที่จะนํ าหลักกฎหมาย
เรือ่งนี้มาปรับใชกับผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดจึงไมสามารถทํ าได

นอกจากบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายอาญาแลวพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
มีบทบัญญัติพิเศษไวเพื่อนํ าผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี ซ่ึงบัญญัติวาผูใดรับไว     
ดวยประการใด ซอนเรน จํ าหนาย หรือชวยพาเอาไปเสียใหพน ซ่ึงไมหรือของปาที่ตนรูอยูแลววา
เปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทํ าผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ มีความผิด   
ฐานเปนตัวการในการทํ าความผิดนั้น41

การรับไวดวยประการใดๆ หมายถึง การรับเอาไมหรือของปานั้นมายึดถือไว 
เชน รับซือ้ รับฝาก รับให รับแลกเปลี่ยน รับจํ านํ า การซอนเรน หมายความวา ชวยปกปดมิใหผูอ่ืน
พบเห็นไมหรือของปานั้น การจํ าหนาย หมายความวา จาย แจก เอาออก เชน จํ าหนายออกจากบัญชี 
หรือขาย ชวยพาเอาไปเสียใหพน หมายถึง การชวยทํ าใหไมหรือของปานั้นเคลื่อนที่พนจาการจับกุม
ตรวจยึดไม หรือของปา มีความหมายตามบทวิเคราะหศัพทในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484    
                                                       

38 อัครพันธ สัปปพันธ. แหลงเดิม. หนา 54.
39 คณิต ณ นคร. (2545). กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 447-448.
40 อัครพันธ สัปปพันธ. เลมเดิม. หนา  42.
41 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 70.
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ซ่ึงไดกลาวมาแลว และนาจะหมายถึงไมหวงหามหรือของปาหวงหามเทานั้น เพราะตัวบทใชคํ าวา  
รูอยูแลววาเปนไมหรือของปาทีไ่ดมาโดยผดิกฎหมาย42 ซ่ึงไมหรือของปาไมจ ํากดัปรมิาณและไมจ ําตอง
เปนทัง้จ ํานวนที่บุคคลไดมา แมจะแบงรับไว ซอนเรน จํ าหนาย หรือชวยพาเอาไปเสียเพียงบางสวน
กอ็ยูในความหมายนี้  ถาไมหรือของปานั้นไดเปลี่ยนสภาพไปแลว ไมอยูในสภาพไมหรือของปา  
อีกตอไป เชน เขาไปตัดฟนไมมาจากปานํ ามาแปรรูปแลวทํ าเปนเครื่องใช เครื่องใชนี้ไมถือวา     
เปนไมอีกตอไปแลว การรับไวซ่ึงเครื่องใชนั้น ไมถือวาเปนการรับไมไวตามความในมาตรา 70      
ผูรับไวไมมีความผิดฐานตัวการ

การรูอยูแลววาเปนไมหรือของปาที่มีผูไดมาโดยการกระทํ าผิดตอบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ คือ รู วาไมหรือของปานั้นเปนของที่คนอื่นไดมาโดยมิไดรับอนุญาต          
จากพนักงานเจาหนาที่ แตไมถึงตองกับรูวาเขาไดมาจากไหน ไดมาเมื่อใด ความรูนั้นตองรูอยู       
ในขณะทีรั่บไว ซอนเรน จ ําหนาย หรือชวยพาไปเสยีหรือรูมากอนนัน้ ถารูภายหลังไมเขาความหมายนี้43

เมือ่พิจารณาถึงการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกร
อาชญากรรมแลว พฤตกิรรมการรับไวดวยประการใดๆ การซอนเรน จํ าหนาย ชวยพาไปใหพน    
ซ่ึงไมที่ไดมาจากการกระทํ าผิด พฤติกรรมเหลานี้ยอมไมใชพฤติกรรมที่ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
จะเปนผูกระท ําอยางแนนอน เพราะผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดจะไมใกลชิดกบัการกระท ําผิดถึงขนาดนี้
จะเปนผูที่คอยรับผลประโยชนอยูหางๆ จึงนํ าบทบัญญัติมาตรานี้มาใชดํ าเนินคดีกับผูอยูเบื้องหลัง
การกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมไมได

จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวามาตรการของพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
ประมวลกฎหมายอาญายังไมสามารถนํ ามาใชในการดํ าเนินคดีกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด    
ตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมอยางมปีระสิทธิภาพ จงึเปนสาเหตหุนึง่
ทีท่ ําใหการปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมไมประสบความสํ าเร็จเทาที่ควร

4.2.2 ปญหามาตรการทางกฎหมายทีใ่ชเพือ่ทํ าลายประโยชนหรอืทรัพยสนิท่ีผูอยูเบือ้งหลงั
ไดรับจากการกระทํ าผิด

ในปจจุบันมาตรการริบทรัพยเปนมาตรการอยางหนึ่งที่ถือวามีประสิทธิภาพ   
ในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม กลาวคอื การทีส่ามารถท ําลายประโยชนทีอ่งคกรอาชญากรรม
หรือทีผู่อยูเบือ้งหลังไดรับจากการกระท ําผิดไดนัน้เปนการตดัวงจรส ําคญัในการกระท ําผิดขององคกร

                                                       
42 บุรินทร โชคเกิด. เลมเดิม. หนา 308-309.
43 ยืนหยัด ใจสมุทร. (2533). เลมเดิม. หนา 270-271.
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อาชญากรรม เนือ่งจากถาหากไมสามารถท ําลายประโยชนเหลานีไ้ดแมบคุคลทีเ่ปนสมาชกิขององคกร
อาชญากรรมบางคนถูกจับและถูกลงโทษก็ตาม แตเมื่อยังมีสมาชิกขององคกรอาชญากรรมคนอื่น
อยู อีก สมาชิกเหลานั้นก็สามารถที่จะนํ าผลประโยชนนี้ไปเปนทุนในการประกอบกิจการอื่น       
เพื่อหาผลกํ าไรและนํ ามาใชในการประกอบอาชญากรรมขององคกรตอไปไดอีก ในหัวขอนี้       
เปนการศกึษามาตรการการรบิทรพัยตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายอาญา
วามีความบกพรองหรือมีปญหาในการทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลังในองคกร
อาชญากรรมไดรับจากการกระทํ าผิดอยางไร

จากกรณศีกึษากรณกีารลกัลอบตดัไมในปาสาละวนิพบวา ไมบางสวนทีถู่กขนยาย
ชักลากออกจากพืน้ทีป่าสาละวนิ กอนเกดิเหตกุารณประมาณ 3 ป คอื ในระหวางป พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2540
ซ่ึงไมทีถู่กขนยายออกนี้มีเปนจํ านวนมากเมื่อคิดมูลคาเปนเงินแลวมีมูลคามหาศาล แตรัฐไมสามารถ
ตดิตามท ําลายประโยชนในสวนนี้ซ่ึงมีผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดไดรับไวได ซ่ึงประโยชนเหลานี้
เมื่อไดรับไวแลวผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดก็อาจนํ ามาใชครอบงํ าบุคคลที่เกี่ยวของในการปองกัน
ปราบปรามการกระทํ าผิดเพื่อกระทํ าผิดในครั้งตอไป เนื่องจากพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484      
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการริบทรัพยไวตางหากแลว ปญหาที่เกิดขึ้น คือ จะนํ าบทบัญญัติในเรื่อง     
การริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญามาใชกับความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484    
ไดหรือไม ในเรือ่งนีม้คีวามเหน็สองฝาย ฝายแรก เหน็วา น ํามาใชไมไดโดยใหความเหน็วาการรบิไม
ของกลางในความผดิตอพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ตองเปนไปตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ซ่ึงบญัญตัไิวเปนพิเศษตางหากจากประมวลกฎหมายอาญา44 เมื่อพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484   
มบีทบญัญตักิารรบิทรพัยไวเฉพาะแลว จงึไมอาจน ํามาตรา 33 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชได45

การริบไมหรือของปาตามมาตรา 74 แตกตางกับการริบทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 33 เพราะตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 74 ศาลตองสั่งริบเสมอเมื่อไดความวา
เปนไมหรือของปาที่ไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทํ าผิดตอพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484      
แตการรบิทรพัยสินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ศาลอาจใชดลุพนิจิไมริบได ถาไดความวา
เปนของผูอ่ืน ซ่ึงมไิดรูเหน็เปนใจในการกระท ําความผดิ46 ฝายทีส่อง เหน็วา นอกจากศาลจะมอํี านาจรบิ
ตามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมอํี านาจรบิทรพัยสินดงัตอไปนีไ้ดอีกดวย เมือ่พจิารณา
มาตราดงักลาวแลวกน็าจะเขาใจวา ถากฎหมายอืน่ เชน พระราชบญัญตัใิดไมไดบญัญตัเิรือ่งริบทรพัยสิน

                                                       
44 เนติบัณฑิตยสภา. “ฎีกาที่ 167/2506.” คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2506-2508 (เลม 1). หนา 13.
45 มานิต สิทธิผล. (2532). ปญหาทางกฎหมายในการยึดและริบของกลางในคดีปาไม. หนา  77.
46 บุรินทร โชคเกิด. (2538). เลมเดิม. หนา 471.
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ไวเลยแลว มาตรา 17 ประมวลกฎหมายอาญา กใ็หใชมาตรา 33 นีริ้บได และถึงแมพระราชบญัญตัใิด
จะไดบัญญัติใหริบทรัพยสินไวโดยเฉพาะแลว มาตรา 33 นี้ ก็ยังใหใชหลักทั่วไปริบทรัพยสิน       
ในกรณทีีน่อกเหนอืไปจากทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตันิัน้ไดอีกดวย เพราะมาตรา 33 ใหริบทรพัยสินได
นอกเหนอืไปจากกรณีที่กฎหมายอื่นไดบัญญัติไวแลวอีกดวย47 แมพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
จะมบีทบญัญตัเิกีย่วกับการริบทรัพยไวเปนพิเศษ แตก็ไมมีบทบัญญัติใดแสดงใหเห็นวาไมตองการ
ใหนํ าบทบัญญัติในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ จึงนํ าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 มาใชในการริบทรัพยในความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ได48 แตโจทก  
ตองมีคํ าขอใหริบมาดวย มิฉะนั้นศาลก็ไมอาจสั่งใหริบไดเพราะจะเปนการพิพากษาเกินคํ าขอ      
ขดัตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง49   

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มีบทบัญญัติในการริบทรัพยสินที่ไดมา       
จากการกระท ําความผดิไววา ในบรรดาไมและของปาอนัไดมาหรอืมไีวเนือ่งจากการกระท ําความผดิ
ตอพระราชบัญญัตินี้ และส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใด บรรดาที่ทํ าดวยไมหวงหามที่มีไว
เนือ่งจากการกระทํ าความผิดตามมาตรา 53 ตรี ใหริบเสียทั้งส้ิน50

ค ําวา อันไดมาเนื่องจากการกระทํ าความผิด หมายถึง การกระทํ าผิดแลวเปนเหตุ
ใหบุคคลไดไมหรือของปานั้นมาครอบครองในลักษณะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ สวนคํ าวา อันมีไว
เนือ่งจากการกระท ําความผดิ หมายถึง การกระท ําผิดแลวเปนเหตใุหไดไมหรือของปาไวในครอบครอง51

จากบทบัญญัติดังกลาว ส่ิงที่จะริบไดแยกได ดังนี้
 1. ไมที่ไดมาเนื่องจากการกระทํ าผิดตอพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484

2. ไมทีม่ไีวเนือ่งจากการกระท ําความผดิ เชน ไมซุงทีม่ไีวในครอบครองโดยฝาฝน
มาตรา 69 ไมแปรรูปที่มีไวโดยฝาฝนมาตรา 48 เปนตน

3. ของปาทีไ่ดมาเนือ่งจากการกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เชน ของปาหวงหามที่ไดมาเนื่องจากการเก็บหาโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน
 4. ของปาทีม่ไีวเนือ่งจากการกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484  
เชน ถานไมที่มีเกินปริมาณที่รัฐมนตรีกํ าหนดโดยไมไดรับอนุญาต52

                                                       
47 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 1065.
48 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ. “ฎีกาที่ 5741/2531.” คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2531 (เลม 12). หนา 258.
49 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ. “ฎีกาที่ 3595/2540.” คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2540 (เลม 7). หนา 122.
50 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 74.
51 ปริญญา จิตรการนทีกิจ. (2541). หลักกฎหมายปาไม. หนา 108.
52 เนติบัณฑิตยสภา. “ฎีกาที่ 1292/2519.” คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2519 (ตอน 2). หนา 675.
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5. ส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใด บรรดาที่ทํ าดวยไมหวงหาม ที่มีผูคา
โดยไมไดรับอนุญาต หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาอันมีชนิดไม ขนาดหรือปริมาณที่กํ าหนด
โดยไมไดรับอนุญาต

ปญหาทีเ่กดิขึน้ในการรบิทรพัยตามบทบญัญตัมิาตรา 74 แหงพระราชบญัญตัปิาไม
พ.ศ. 2484 คอื เนือ่งจากกฎหมายบญัญตัวิาทรพัยทีจ่ะรบิได คอื ไมและของปาอนัไดมาจากการกระท ํา
ความผิดซึ่งไมหรือของปาก็ตองเปนไปตามนิยามในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 4 (2) 
(7) ตามล ําดบั ซ่ึงเปนการบัญญัติกฎหมายโดยใชขอความที่มีความหมายแคบและมีลักษณะเจาะจง  
ดังนั้น ทรัพยที่จะริบไดจึงตองเปนไมหรือของปาตามนิยามในพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
มาตรา 4 (2) (7) ท ําใหไมสามารถตีความไดวารวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการขายหรือ  
แปรสภาพไมและของปาอันไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทํ าความผิดดวย ประกอบกับความเห็น
และแนวคํ าพิพากษาฎีกาวางบรรทัดฐานไววา บรรดาไมหรือของปาที่ใหริบเสียทั้งส้ินนั้น จะตอง
เปนทรพัยสินที่ไดมาหรือมีไวเนื่องจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 โดยตรง 
เชน ทํ าไม แปรรูปไม หรือมีไมหวงหามไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ถาไมหรือของปานั้น
เปนทรัพยสินที่มีไวหรือไดมาโดยชอบ แตกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เพราะ  
ไมไดรับอนุญาตในสวนอื่นตอไป ซ่ึงไมเปนเหตุใหไดไมหรือของปาที่ไมชอบนั้นมาก็จะริบไมได53

เมือ่ลงโทษจ ําเลยฐานมไีมแปรรปูไวในครอบครองไมไดกริ็บไมของกลางไมได54 หรือเมือ่ศาลพพิากษา
ยกฟองโดยฟงวาจํ าเลยไมไดกระทํ าผิดจะริบไมของกลางไมได ในเมื่อยังไมมีการวินิจฉัยช้ีขาดวา
ไดมีการกระทํ าผิดตอพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 248455 หรือเมื่อคดีฟงไมไดวาจํ าเลยไดกระทํ า  
ตามโจทกฟอง กริ็บไมของกลางไมได56 จงึทํ าใหไมสามารถริบทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ไดมา
จากการแปรสภาพไมอันไดมาหรือมีไวเนือ่งจากการกระท ําความผดิได อันท ําใหการท ําลายประโยชน
หรือทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิดยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

เมือ่บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการรบิทรพัยทีไ่ดมาจากการกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 ไมสามารถริบเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่ไดมาจากการแปรสภาพไมหรือของปา
ไดแลว เมือ่น ําบทบญัญตัวิาดวยการรบิทรพัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 มาใชเพือ่ริบทรพัย
ดงักลาวจะไดผลหรือไม การริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญาเปนโทษทางอาญามีวัตถุประสงค
เพื่อลงโทษผูกระทํ าความผิดและเปนหลักกฎหมายพื้นฐานในเรื่องการริบทรัพยสินที่จะนํ าไปใช
                                                       

53 ปริญญา จิตรการนทีกิจ. เลมเดิม. หนา 108.
54 “ฎีกาที่ 103/2510.” รอยคดี “283 ฎีกา” ปาไม. หนา 23.
55 เนติบัณฑิตยสภา. “ฎีกาที่ 812/2514.” คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2514 (ตอน 2). หนา 608.
56 ยิ่งศักดิ์ กฤษณจินดา. (2520). “ฎีกาที่ 313/2518.” คํ าพิพากษาฎีกาป 2518-2519 (บางสวน). หนา 54.
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กับพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่บัญญัติใหริบทรัพยสิน โดยศาลจะลงโทษริบทรัพยสินไดตอเมื่อ
พพิากษาวาจ ําเลยกระท ําความผิดอาญาตามฟองจรงิและทรพัยสินนัน้เปนทรพัยสินทีไ่ดมาจากการกระท ํา
ความผิด ซ่ึงมาตรา 33 บัญญัติไววา

“ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว     
โดยเฉพาะแลวใหศาล มีอํ านาจสั่งใหริบทรัพยดังตอไปนี้อีกดวย คือ

(1) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทํ าความผิด หรือ
(2) ทรัพยซ่ึงบุคคลไดมาโดยไดกระทํ าความผิด
เวนแต ทรัพยสินเหลานีเ้ปนทรพัยสินของผูอ่ืนซึง่มไิดรูเหน็เปนใจดวยในการกระท ํา

ความผิด”
จากบทบัญญัติดังกลาวทรัพยสินที่ริบไดตามประมวลกฎหมาย มาตรา 33 มีดังนี้
(ก) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใชในการกระทํ าความผิด ตามสภาพของทรัพยสิน

เปนทรพัยที่บุคคลมีการครอบครองไดโดยชอบดวยกฎหมาย แตจะถูกริบเมื่อเจาของไดนํ าทรัพยสิน
ไปใชโดยผิดกฎหมาย ทรัพยสินที่จะถือวาเปนทรัพยสินที่ไดใชในการกระทํ าความผิดจะตอง     
เปนเครือ่งมอื เครือ่งใช ในการกระท ําความผดิโดยตรงกอใหเกดิผลเปนความผดิขึน้ หากไมมทีรัพยสิน
เชนวานี้ การกระทํ าความผิดไมสํ าเร็จ หากทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดเปนเพียง  
การชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการกระทํ าความผิด57 เชน ยานพาหนะ ถาถูกนํ าไปใชเพื่อไป
และกลบัจากการกระทํ าความผิด ไมไดเปนเครื่องมือในการกระทํ าความผิด ไมถือวาเปนทรัพยสิน
ทีใ่ชในการกระทํ าความผิด

(ข) ทรัพยสินทีม่ไีวเพือ่ใชในการกระท ําความผดิ ทรัพยสินในขอนีอ้าจมกีารกระท ํา
ความผิดแตไมไดใชทรัพยสินนั้นกระทํ าความผิดก็ริบได หรือแมยังมิไดกระทํ าความผิดก็ริบได    
แตจะตองเปนทรัพยสินที่โดยสภาพเปนสิ่งที่มีไวเพื่อกระทํ าความผิดโดยตรง และตองมีเจตนา
กระทํ าความผิดดวย และไมหมายความรวมถึงทรัพยสินที่มีไวเพียงเพื่อใชในธุรกิจปกติธรรมดา
ทรัพยสินที่มีไวเพื่อใชในการกระทํ าความผิดนี้มีหลักเชนเดียวกันกับทรัพยสินที่ใชในการกระทํ า
ความผิดจะตองเปนทรัพยสินที่มีไวสํ าหรับใชในการกระทํ าความผิดโดยตรงและจะตองมีเจตนา    
ทีจ่ะกระท ําความผิด พรอมกับมีทรัพยสินไวเพื่อใชในการกระทํ าความผิดโดยเจตนาดวย

                                                       
57 พิพัฒน จักรางกูร ก (2525). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา 107-108.
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(ค) ทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทํ าความผิด คือ มีการกระทํ าความผิดและ     
ไดทรัพยสินนัน้จากการกระท ําความผดิ และจะตองเปนทรพัยสินทีไ่ดมาจากการกระท ําความผดิอาญา
โดยตรงเทานั้น เชน เงินที่ไดมาจากการขายยาเสพติด ธนบัตรของกลางที่ไดมาจากการฉอโกง
ประชาชน แตถาเปนกรณีที่ทรัพยสินไดเปลี่ยนสภาพไป ศาลจะไมริบทรัพยสินนั้น เชน ปลนทรัพย
มาแลวนํ าไปจํ านํ า ตั๋วรับจํ านํ ามิใชทรัพยที่ไดมาโดยการกระทํ าความผิด ศาลจึงไมมีอํ านาจริบ    
ตามมาตรา 3358 เงินที่ไดมาจากการขายทรัพยที่ลัก ไมใชทรัพยที่ไดจากการกระทํ าความผิด เพราะ
ไมไดลักเงินนั้น59

การรบิทรพัยสินตามขอ (ก) (ข) (ค) เปนการริบทรัพยโดยใหอํ านาจศาลที่จะใช
ดลุพนิจิจะรบิหรือไมก็ได ไมเปนการริบทรัพยโดยเด็ดขาด  ดังนั้นการที่ศาลจะใชดุลพินิจวาสมควร
จะรบิทรพัยหรือไมขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยสิน  พฤติการณแหงการกระทํ าความผิดเปนเรื่องๆ ไป  
การรบิทรพัยสินตามประมวลกฎหมายอาญาเปนการรบิทรพัยสินดวยกระบวนการทางอาญาตามกฎหมาย
คอมมอนลอว กลาวคอื จะตองมกีารน ําตวัผูกระท ําความผดิมาฟองเปนจ ําเลยและศาลจะสัง่รบิทรพัยสินได
กต็อเมือ่มคีํ าพิพากษาวาจํ าเลยไดกระทํ าความผิดตามฟองและทรัพยสินที่จะริบได ไดแก ทรัพยสิน
ทีใ่ชหรือมีไวเพื่อใชหรือไดมาจากการกระทํ าความผิดเทานั้น

จากหลกักฎหมายดงักลาว ทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระท ําผิดทีผ่านการแปรสภาพ
ไปแลวนี้ ศาลมอิาจมคี ําพพิากษาหรอืค ําสัง่ริบทรพัยสินใหตกเปนของแผนดนิได60 จงึท ําใหมาตรการ
ริบทรพัยไมกระทบถงึองคกรอาชญากรรม ไมสามารถตดัวงจรการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม
พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรมได เนื่องจากองคกรอาชญากรรมมักจะแปรสภาพทรัพยสิน    
ทีไ่ดมาจากการกระทํ าความผิดใหเปนทรัพยสินประเภทอื่นอยางรวดเร็ว จะเห็นวาการริบทรัพยที่ได
มาจากการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ไมวาจะใชบทบญัญตัพิระราชบญัญตัปิาไม
พ.ศ. 2484 หรือบทบญัญตัแิหงประมวลกฎหมายอาญากย็งัไมสามารถรบิทรพัยทีไ่ดผานการแปรสภาพ
จากทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ได ซ่ึงเปนปญหาสํ าคัญ
ทีจ่ะตองหามาตรการทางกฎหมายเพือ่แกไขขอบกพรองดงักลาวตอไป เพือ่ใหการปองกนัปราบปราม
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                       
58 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ. “ฎีกาที่ 998/2536.” คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2536 (เลม 9). หนา 56.
59 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 1074.
60 วีระพงษ บญุโญภาส และคณะ. เลมเดมิ. หนา 171-172.
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4.2.3 มาตรการสมคบกันกระทํ าความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย
จากที่ไดศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ใชในการปราบปรามการกระทํ าผิด        

ที่เปนองคกรอาชญากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ในบทที่ 3 ท ําใหทราบวามีการนํ าเอาหลัก
การสมคบกันกระทํ าความผิดมาบัญญัติไวในกฎหมายที่ใชในการปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ทํ าใหสามารถดํ าเนินคดีกับผูที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมได ในหัวขอนี้
จึงจะศึกษาวากฎหมายของประเทศไทยมีการนํ าหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดมาบัญญัติ      
เปนกฎหมายหรือไม

ถาหากมจีะสามารถน ําบทบญัญตัดิงักลาวมาใชในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิด
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมไดหรือไม เพียงใด

4.2.3.1 ความหมายของการสมคบกันกระทํ าความผิด  
ศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย ใหความเห็นในเรื่องการกระทํ าผิดไววา

การกระทํ าความผิดในทางกฎหมายแยกออกเปน 3 วาระ คือ
1. ตองมคีวามคิดที่จะกระทํ า คือคิดวาจะกระทํ าการนั้นๆ หรือไม
2. ตองมกีารตกลงใจที่จะกระทํ าตามที่ไดคิดที่จะกระทํ าไว
3. ตองไดกระทํ าไป คือเคลื่อนไหวรางกายตามที่ตกลงใจนั้น
การทีก่ฎหมายแยกการกระท ําออกเปน 3 วาระนีสํ้ าคญัมาก เพราะถาปรากฏวา

องคประกอบขอใดขอหนึ่งใน 3 ขอ คือ คิด ตกลงใจ และกระทํ าตามที่ไดตกลงใจ ขาดไป กฎหมาย
กถื็อวาไมเปนการกระท ํา เมือ่ไมเปนการกระท ําในสายตาของกฎหมายแลว กเ็ปนความผดิอาญาไมได61

หากสามารถกระทํ าครบทั้ง 3 วาระแลว หากความผิดสํ าเร็จ ก็ถือวาไดกระทํ าความผิด หากความผิด
ไมสํ าเร็จก็เปนการพยายามกระทํ าความผิด ดังนั้นในการกระทํ าความผิดอาญาทั่วๆ ไป จะถือวา  
การกระท ําในขัน้กอนการตระเตรยีมการ ยงัไมเปนความผดิ (เวนแตในความผดิอกุฉกรรจหรือความผดิ
ที่มีผลตอความมั่นคงของรัฐ) แตการสมคบกันกระทํ าความผิดเปนบทบัญญัติที่มีความพิเศษ คือ   
เอาผดิหรือบญัญตัใิหเปนความผดิตัง้แตมกีารตกลงใจทีจ่ะกระท ําการตามทีค่ดิ ซ่ึงขัน้ตอนการตกลงใจนี้
อยู กอนขั้นตอนการตระเตรียมการ หลักเรื่องสมคบไดมีการนํ ามาบัญญัติไวในกฎหมายอาญา     
ของประเทศไทยตั้งแตคร้ังที่ใชประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 โดยบัญญัติอยูในมาตรา 97 
เร่ืองการสมคบกนัเพือ่การประทษุรายตอพระมหากษตัริย พระมเหส ีหรือองครัชทายาท และในมาตรา 178 

                                                       
61 หยุด แสงอุทัย ก (2544). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา 50.
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เรื่องสมคบกันเปนซองโจร ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันก็มีบัญญัติอยูในมาตรา 210 
เร่ืองสมคบกันเปนซองโจร ซ่ึงมักจะถูกนํ าไปใชเพื่อเปนมาตรการของตํ ารวจในการปองปราม    
การกระทํ าความผิดมากกวาจะเปนมาตรการที่หวังผลจะใหผูที่กระทํ าผิดไดรับโทษอยางจริงจัง62  
ซ่ึงการสมคบกัน หมายถึง กรณีที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงกันอยางชัดเจนแลววาจะกระทํ า
ความผดิอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนการสมรูกันมาแตเดิมหรือสมรูกันในขณะนั้นก็ได โดยตองมี
การแสดงออกและรับกันโดยกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง63

เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา ก็ไดมีการนํ าเอาหลัก    
การสมคบกันกระทํ าความผิดไปเปนลักษณะความผิดตางๆ ดังนี้

มาตรา 114 “ผูใดสะสมกํ าลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใดหรือ
สมคบกนัเพื่อเปนกบฏ หรือกระทํ าความผิดใดๆ อันเปนสวนของแผนการเพื่อเปนกบฏ หรือยุยง
ราษฎรใหเปนกบฏ หรือรูวามผูีจะเปนกบฏ แลวกระท ําการใดอนัเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษ...”

มาตรา 120 “ผูใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทํ าการเพื่อประโยชนของรัฐ
ตางประเทศ ดวยความประสงคทีจ่ะกอใหเกดิการด ําเนนิการรบตอรัฐหรือในทางอืน่ทีเ่ปนปรปกษตอรัฐ
ตองระวางโทษ...”

จากมาตรา 114 แหงประมวลกฎหมายอาญาจะเหน็ไดวาบทบญัญตัดิงักลาว
กํ าหนดใหการสมคบกันกระทํ าความผิด ซ่ึงก็คือ การตกลงรวมกันวาจะเปนกบฏเปนความผิด        
สวนมาตรา 120 แหงประมวลกฎหมายอาญากเ็ชนกนั ไดก ําหนดใหการคบคดิกบับคุคลซึง่กระท ําการ
เพือ่ประโยชนของรัฐตางประเทศเปนความผิด ซ่ึงการคบคิดกับผูอ่ืนนี้ก็คือการสมคบกันนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีความผิดฐานเปนซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 210 เปนอีกมาตราหนึ่งที่นํ าเอาหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดมาใช ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใด
สมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไปเพื่อกระทํ าความผิดอยางหนึ่งอยางใดตามที่บัญญัติไวในภาค 2 นี้    
และความผิดนั้นมีกํ าหนดโทษอยางสูงตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ผูนั้นกระทํ าความผิดฐานเปนซองโจร 
ตองระวางโทษ...”

                                                       
62 กิตติพงษ กิตยารักษ ข เลมเดิม. หนา 115.
63 หยุด แสงอุทัย ข (2538). กฎหมายอาญาภาค 2-3. หนา 109.
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องคประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้ คือ การที่บุคคลสมคบกัน   
ตัง้แตหาคนขึ้นไป

องคประกอบภายในของความผิดฐานนี้มี 2 ประการ คือ (1) เจตนา    
สมคบกัน กลาวคือ ผูกระทํ าตองรูจํ านวนคน และผูกระทํ าตองการสมคบหรือตกลงกันที่จะกระทํ า
ความผิดอยางหนึ่งอยางใดที่ไดตกลงกันแลวนั้น และ (2) มูลเหตุชักจูงใจ เพื่อกระทํ าความผิด   
กลาวคือ เพือ่กระทํ าความผิดตามที่ไดตกลงกันแลวนั้น64

ไดมกีารอธบิายในทางต ําราวา โดยปกตกิารตกลงรวมกนักระท ําความผดิ
ถายงัไมถึงขัน้ลงมอืกระท ําความผดิ กฎหมายยงัไมเอาโทษ แตการสมคบกนัเปนซองโจร แมยงัไมได
มีการกระทํ าความผิด ก็ถือไดวาเปนอันตรายแกความสงบเรียบรอยของสังคม กฎหมายจึงบัญญัติ
ใหการสมคบกันเพื่อกระทํ าความผิดฐานซองโจรเปนความผิดสํ าเร็จทันทีที่มีการสมคบ65 และ    
เปนความผิดฐานหนึ่งแยกตางหากออกมาหากมีการกระทํ าความผิดตามที่ไดสมคบกัน ดังปรากฏ
จากแนวคํ าพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3201/2527 ซ่ึงพพิากษาวา ความผิดฐานเปนซองโจร จะตองมีบุคคล
ตัง้แตหาคนขึน้ไป ไดคบคดิประชมุหารอืรวมกนัและตกลงกนัทีจ่ะกระท ําความผดิอยางใดอยางหนึง่
ตามทีบ่ญัญตัไิวในภาค 2 และความผดินัน้มกี ําหนดโทษจ ําคกุอยางสงูตัง้แตหนึง่ปขึน้ไป เมือ่ไดประชุม
ตกลงกนัดงักลาวแลว หากมีผูที่เขารวมประชุมคนใดคนหนึ่งประกระทํ าความผิดตามที่ตกลงกันไว 
กเ็ปนความผิดขึ้นอีกกระทงหนึ่งแยกออกจากความผิดฐานเปนซองโจร

4.2.3.2 การนํ ามาตรการสมคบกันกระทํ าความผิดมาใชในการปราบปราม      
การกระทํ าผิดท่ีเปนองคอาชญากรรมของประเทศไทย

นอกจากความผดิฐานเปนซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210
ทีน่ ําเอาหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดมาใชแลว ยงัพบวา มกีารนํ าเอาหลักการสมคบกันกระทํ า
ความผดิมาบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัมิาตรการในการปราบปรามผูกระท ําความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ
พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 
และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงจะเห็นวาฐานความผิด         
ที่นํ าเอาหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดมาใชนี้ จะเปนความผิดซ่ึงมักจะดํ าเนินการโดยองคกร
อาชญากรรม โดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

                                                       
64 คณิต ณ นคร. เลมเดิม. หนา 451-452.
65 พิพัฒน จักรางกูร ข (2536). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเก่ียวกับความสงบสุข

ของประชาชน. หนา 10-11.
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พ.ศ. 2534 ก ําหนดใหการสมคบกันผลิต นํ าเขา สงออก จํ าหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจํ าหนาย
ซ่ึงยาเสพตดิเปนความผดิ66 พระราชบญัญตัมิาตรการในการปองกนัและปราบปรามการคาหญงิและเดก็
พ.ศ. 2540 ก ําหนดใหการสมคบกันกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงหรือเด็ก ซ้ือ ขาย จํ าหนาย 
พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยว หรือกักขัง ซ่ึงหญิงหรือเด็ก หรือจัดใหหญิงหรือเด็ก
กระท ําการหรอืยอมรับการกระท ําใด เพือ่สนองความใครของผูอ่ืน เพือ่การอนาจาร หรือเพือ่แสวงหา
ประโยชนอันมคิวรไดโดยชอบส ําหรับตนเองหรอืผูอ่ืน ไมวาหญงิหรือเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไมกต็าม  
อันเปนความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการคาประเวณี
กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน หรือตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540 เปนความผดิ67 และพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก ําหนดใหการสมคบกันโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทํ าความผิดเพื่อซุกซอน หรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน    
ไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระท ําความผดิ มใิหตองรบัโทษหรอืรับโทษนอยลงในความผดิมลูฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกระทํ าดวยประการใดๆ 
เพือ่ปกปดหรืออํ าพรางลกัษณะทีแ่ทจริง การไดมา แหลงทีต่ัง้ การจ ําหนาย การโอน การไดสิทธใิดๆ
ซ่ึงทรพัยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด เปนความผิด68

แมกฎหมายของไทยไมวาประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปองกนัและปราบปรามการคาหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดนํ าหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดมาบัญญัติเปนกฎหมายก็ตาม       
แตเปนการวางหลกัเกีย่วกบัการสมคบกนักระท ําความผดิในบางฐานความผดิทีด่ ําเนนิการโดยองคกร
อาชญากรรมเทานั้น คือ ความผดิเกี่ยวกับการผลิต นํ าเขา สงออก จํ าหนายหรือมีไวในครอบครอง
เพือ่จ ําหนายซึง่ยาเสพตดิ ความผดิเกีย่วกบัการคาหญงิหรือเดก็ ซ้ือ ขาย จ ําหนาย พามาจากหรอืสงไปยงั
ที่ใด หนวงเหนี่ยว หรือกักขัง ซ่ึงหญิงหรือเด็ก หรือจัดใหหญิงหรือเด็กกระทํ าการหรือยอมรับ    
การกระทํ าใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืนเพื่อการอนาจาร หรือเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรได
โดยชอบสํ าหรับตนเองหรือผูอ่ืน และความผิดเกี่ยวกับการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน
ทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ ซ่ึงยงัไมครอบคลมุการกระท ําผิดทีด่ ําเนนิการโดยองคกรอาชญากรรม

                                                       
66 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534, มาตรา 8.
67 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540, มาตรา 7.
68 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 9.
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ในความผดิฐานอืน่ รวมทัง้ความตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 จงึท ําใหไมสามารถน ํามาตรการ
สมคบตามกฎหมายขางตนมาใชในการปราบปรามการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ที่เปนองคกรอาชญากรรมได ในประเด็นการนํ ามาตรการสมคบตามความผิดฐานเปนซองโจร    
ตามประมวลกฎหมายอาญามาใชในการปราบปรามการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ที่เปนองคกรอาชญากรรมนั้น เนือ่งจากความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกร
อาชญากรรมไมใชความผิดในภาค 2 แหงประมวลกฎหมายอาญา ทํ าใหไมสามารถนํ ามาตรการ   
สมคบในความผดิฐานเปนซองโจรมาใชปราบปรามการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมได แนวทางแกไข คอื ถาหากตองการน ํามาตรการสมคบมาใชในการปราบปราม
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม ก็ทํ าไดโดยบัญญัติ
ใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 เมือ่บญัญตักิฎหมายเปนอยางนีแ้ลวกจ็ะมมีาตรการทางกฎหมาย
ทีส่ามารถใชด ําเนนิการกบัผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดและท ําลายประโยชนหรือทรัพยสินทีผู่อยูเบือ้งหลัง
ไดรับจากการกระทํ าผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูวิจัยจะวิเคราะหอยางละเอียดในหัวขอ 4.3.2.3 
ตอไป

4.3 แนวทางการแกไขปญหามาตรการทางกฎหมายในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิด       
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ท่ีเปนองคกรอาชญากรรม

จากทีไ่ดศกึษามาแลวในหวัขอ 4.2 พบวา มาตรการตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
มีปญหาทั้งมาตรการในการปองกันรักษาปาไมใหคงเหลืออยู และมาตรการในการปราบปราม    
การกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไม โดยเฉพาะในกรณีที่องคกรอาชญากรรมเขามาเกี่ยวของดวย ฉะนั้น
เพื่อความสํ าเร็จในการปองกันรักษาปาไมไวและการปราบปรามการกระทํ าผิด จึงจะหาแนวทาง  
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอไป

4.3.1 การแกไขพระราชบญัญัตปิาไม พ.ศ. 2484 ในเรือ่งผูมีอํ านาจอนญุาตและหลกัเกณฑ
การอนุญาตใหทํ าไม การเขาใชพื้นที่ปาไม

ปญหาทีท่ ําใหพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ไมสามารถปองกนัรักษาปาไมไวได
คอื การทีพ่ระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มบีทบญัญตัใิหพนกังานเจาหนาทีโ่ดยไดรับอนมุตัจิากรฐัมนตรี
สามารถอนุญาตใหทํ าไมโดยวิธีผูกขาดหรือใหสัมปทานได และการที่ใหพนักงานเจาหนาที่
สามารถอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปกระทํ าการใดๆ อันเปนการทํ าลายปาไมได หรือการที่บุคคล
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สามารถเขาไปกระทํ าการใดๆ อันเปนการทํ าลายปาในเขตที่ไดจํ าแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม
และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาได ซ่ึงถือเปนสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหปาไม
และพื้นที่ปาลดลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น การแกปญหาในเรื่องนี้จึงควรจะตองแกไขบทบัญญัติ      
แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่ใหอํ านาจในการอนุญาตการทํ าไมโดยวิธีผูกขาด หรือ
สัมปทาน และอํ านาจในการอนุญาตใหบุคคลเขาไปกระทํ าการใดๆ ในพื้นที่ปาอันเปนการทํ าลายปา 
โดยขอแยกอธิบายเปน 2 กรณี ดังนี้

4.3.1.1 การอนุญาตใหทํ าไมโดยวิธีผูกขาด หรือสัมปทาน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนปญหา ทํ าให   

ไมสามารถปองกนัและรกัษาปาไมไวได เนือ่งจากมผูีมอํี านาจสามารถอนญุาตใหท ําไมโดยวธีิผูกขาด
หรือสัมปทานได ซ่ึงการอนุญาตทํ าไมโดยวิธีผูกขาด หรือสัมปทานพื้นที่ที่อนุญาตจะเปนพื้นที่      
ทีม่บีริเวณกวาง และเปนการอนญุาตใหท ําไมทัง้แปลง จงึกอใหเกดิความเสยีหายตอปาไมอยางเหน็ไดชัด  
เมือ่พจิารณาในเรือ่งผูมอํี านาจอนญุาต พนกังานเจาหนาทีจ่ะอนญุาตไดตองไดรับอนมุตัจิากรฐัมนตรี
เมื่อไดรับอนุญาตแลวผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต   
ซ่ึงในการพิจารณาคํ าขออนุญาตนั้นกระทํ าโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ดังนั้น รัฐมนตรี
จึงเปนผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการอนุญาตใหทํ าไมโดยวิธีผูกขาดหรือสัมปทานนี้ เมื่ออํ านาจ      
อยูทีบ่คุคลคนเดียวโดยไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวางกรอบการใชอํ านาจไว ยอมทํ าใหผูมีอํ านาจ
หลงอํ านาจ มีการใชอํ านาจโดยไมคํ านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรปาไมของชาติ
และยิ่งรัฐมนตรีเปนบุคคลขององคกรอาชญากรรมที่เขามาอยูในตํ าแหนงโดยอาศัยระบบการเมือง  
หรือองคกรอาชญากรรมเขามาเกี่ยวของกับรัฐมนตรี  ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรปาไม
ไดอยางมาก สวนแนวทางการแกไขปญหา คอื การแกไขบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
โดยไมใหมบีคุคลใดมอํี านาจในการอนญุาตใหท ําไมโดยวธีิผูกขาดหรอืสัมปทานได การอนญุาตท ําไม
อาจใหมีไดเฉพาะการทํ าไมเพื่อการใชสอยสวนตัวและไมที่ขออนุญาตทํ ามีจํ านวนนอย สาเหตุ      
ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องจากปาไมของประเทศเหลือนอยมาก และเปนการปองกันการแทรกแซงขององคกร
อาชญากรรมในการอนุญาตทํ าไมโดยวิธีดังกลาว
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4.3.1.2 การอนุญาตใหบุคคลเขาไปกระทํ าการใดๆ ในปา
การที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจ

อนุญาตใหบุคคลเขาไปกระทํ าการใดๆ อันเปนการทํ าลายปาไม หรือการที่บุคคลสามารถ             
เขาไปกระทํ าการใดๆ ในปาไมที่ไดจํ าแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีไดประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาไดนั้น ปญหาในกรณีนี้ คือ ในการพิจารณาการขออนุญาตและการอนุญาต
พระราชบญัญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมไดบัญญัติหลักเกณฑวามีอยางไร แตกลับใหไปใชหลักเกณฑ
ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงที่กํ าหนดหลักเกณฑดังกลาวก็ออกโดยรัฐมนตรี  
สรุปแลวอํ านาจในการอนุญาตจริงๆ ก็อยูที่รัฐมนตรีนั่นเอง สวนในเรื่องการจํ าแนกพื้นที่ปาไว   
เปนประเภทเกษตรกรรมนั้น ก็เปนเรื่องที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ใหอํ านาจแกรัฐบาล     
ในการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหบุคคลเขาไปใชพื้นที่ปาได โดยไมมีหลักเกณฑบัญญัติไว    
ในกฎหมายแนนอน ดงันัน้รัฐบาลโดยรฐัมนตรจีงึสามารถใชอํ านาจตามทีพ่ระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ใหอํ านาจไวในการอนญุาตใหบคุคลใดเขาใชพื้นที่ปาโดยไดรับประโยชนตอบแทนจากบุคคลนั้นได
แนวทางการแกไข คือ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ตองไมใหอํ านาจแกบุคคลใด หรือ        
คณะบคุคลใดในการอนญุาตใหใชพืน้ทีป่า หรือในการจ ําแนกพืน้ทีป่าเปนพืน้ทีป่ระเภทเกษตรกรรม
โดยตองกํ าหนดขอบเขตของพื้นที่ปาใหชัดเจนกอน พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ปาจึงใหสามารถ
อนญุาตใหเขาไปใชพืน้ทีห่รือจดัเปนพืน้ทีป่ระเภทเกษตรกรรมได ซ่ึงเมือ่กฎหมายบญัญตัไิวอยางนีแ้ลว
รัฐบาลหรือรัฐมนตรียอมไมสามารถเขาไปมีอิทธิพลหรือมีอํ านาจในการอนุญาตการใชพื้นที่ปาไม
การจ ําแนกพืน้ทีเ่ปนประเภทเกษตรกรรมได การสญูเสยีพ้ืนทีป่าไมเปนบรเิวณกวางๆ โดยไมเปนความผดิ
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ก็ยอมไมเกิดขึ้น

4.3.2 การบญัญัตใิหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 เปนความผดิมลูฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จากที่ไดศึกษามาแลวในหัวขอ 4.2 ซ่ึงพบวา ปญหามาตรการทางกฎหมาย      
ในการปราบปรามการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่เปนองคกรอาชญากรรม    
ที่สํ าคัญมี 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือ การน ําผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีและลงโทษ 
ประการที่สอง คือ การทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่บุคคลไดมาจากการกระทํ าผิด ดังนั้น      
เพือ่หามาตรการทางกฎหมายทีม่อียูเพือ่น ํามาปรบัใชในการแกปญหาดงักลาว จงึจะศกึษาวา หากบญัญตัิ
ใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แลว จะแกปญหาดังกลาวไดหรือไม อยางไร
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4.3.2.1 ความเหมาะสมกรณบีญัญตัใิหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การพจิารณาวาหากบญัญตัใิหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เปนความผดิมลูฐานมคีวามเหมาะสมหรอืไม จะพจิารณาจากหลกัเกณฑการการก ําหนดความผดิมลูฐาน
ทีเ่ปนสากลทั่วไป และเหตุผลความจํ าเปนอื่นของประเทศไทย

1) พจิารณาจากลกัษณะของความผดิท่ีจะบญัญตัใิหเปนความผดิมลูฐาน
แนวความคดิทีว่าความผดิใดควรเปนความผดิมลูฐานในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงนินัน้ ไดมกีารก ําหนดลกัษณะของความผดิทีจ่ะเปนความผดิมลูฐานไวคราวๆ
4 ประการดังนี้69   

(1) ความผดิทีม่รูีปแบบและวธีิการด ําเนนิการทีม่ลัีกษณะเปนองคกร
อาชญากรรม

ลักษณะที่เปนองคกรอาชญากรรม (Organized Crime) คือ  
เปนการกระทํ าความผิดที่มีการแบงความรับผิดชอบและขั้นตอนการทํ างาน โดยมีผูวางแผนและ
ประสานงานเพื่อใหการกระทํ าความผิดดํ าเนินไปไดอยางเปนระบบ ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทํ า
ความผดิสวนใดสวนหนึ่งก็จะไมกระทบถึงสวนอื่นๆ โดยเฉพาะบุคคลผูเปนระดับหัวหนา นายทุน 
หรือผูบงการ จะมีอาชีพที่ถูกกฎหมายบังหนาและอาจเปนผูมีเกียรติในทางสังคมและทางการเมือง  
ดงันัน้การจบักมุด ําเนนิคดหีรือการปราบปรามบคุคลระดบัหวัหนา นายทนุ หรือผูบงการทีอ่ยูเบือ้งหลัง
การกระทํ าความผิดจึงเปนไปไดยากเพราะขาดพยานหลักฐาน พื้นฐานการกํ าหนดความผิดมูลฐาน
ไวในกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในแตละประเทศมลัีกษณะคลายคลงึกนั
คอื มคีวามคดิพืน้ฐานมาจากความผดิมลูฐานทีก่ ําหนดจะตองเปนความผดิทางอาญาทีม่เีงนิเปนปจจยั
สํ าคัญ คือ เปนความผิดทางเศรษฐกิจและผลรายของความผิดดังกลาวจะมีสวนทํ าลายเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนมนษุยชาติ70 มวีตัถุประสงคทีจ่ะควบคมุกจิการทัง้ปวงทีจ่ะท ําก ําไรมหาศาลสาระส ําคญั
ขององคกรอาชญากรรม คอื กจิกรรมทีต่อบสนองความตองการในการบรกิารและสนิคาทีผิ่ดกฎหมาย
รวมถึงการประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายดวย

                                                       
69 สีหนาท ประยูรรัตน. (2532). การศึกษาทางวิชาการ เรื่อง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับมาตรการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
และผูมีอิทธิพลในประเทศไทย. หนา  45.

70 วีระพงษ บญุโญภาส ง (2545). “ความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญติัปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
พ.ศ.2542 กับความจํ าเปนในการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย.” วารสารกฎหมาย, 21, 1. หนา 352-354.
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(2) ความผดิทีโ่ดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรม ท ําใหไดรับ
ผลตอบแทนสูง

คนที่สรางความรํ่ ารวยจากการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ
ไดทวมีากขึน้ตลอดเวลา เพราะอทิธพิลการเงนิไดชวยใหคนเหลานัน้ไดรับคาตอบแทนในวงเงนิทีสู่ง
และมีสวนชวยใหคนเหลานั้นไมตองถูกลงโทษเมื่อถูกจับกุม หรือแมถูกจับกุมและถูกลงโทษ     
เงินที่สะสมไวก็จะเปนทุนสํ ารองเพื่อเล้ียงตัวหรือกลับมากระทํ าความผิดอีกเมื่อพนโทษ บางคดี   
แมอยูระหวางการถูกลงโทษขายงานการประกอบอาชญากรรมของผูตองหายังคงดํ าเนินการตอไป
เพราะยังมีเงินทุนหมุนเวียน การขาดคนเพียงคนเดียวก็สามารถมีคนมาทดแทนได การกํ าหนด     
ใหความผิดลักษณะดังกลาวเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อเปนการทํ าลายแรงจูงใจ
ในการกระทํ าความผิด

รองศาสตราจารยวีระพงษ บุญโญภาส ไดอธิบายหลักเกณฑ
ในการก ําหนด “ความผดิมลูฐาน” คอื ตองมกีารกระท ําความผดิในลกัษณะเปนขบวนการเปนความผดิ
ทีย่ากจะสาวไปถึงบุคคลที่อยูเบื้องหลัง และเปนความผิดที่ใหเงินไดเปนมูลคาสูง71

(3) ความผิดที่เปนการกระทํ าที่สลับซับซอนยากแกการปราบปราม
เนือ่งจากปจจบุนัมาตรการรบิทรพัยตามประมวลกฎหมายอาญา

นั้น ไมสามารถที่จะทํ าลายแรงจูงใจได จึงเปนการยากที่จะปราบปรามความผิดที่เปนการกระทํ า     
ที่สลับซับซอนยากแกการปราบปรามได กฎหมายปองกันปราบปรามการฟอกเงินเปนมาตรการ
ทางกฎหมายที่เปนเครื่องมือสํ าคัญในการปราบปรามอาชญากรรมที่ยากแกการปราบปราม72

(4) ความผดิที่มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ความผดิลักษณะนีม้กัเปนคดเีกีย่วกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เชน เปนความผิดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยปาไม 
กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาต ิเปนตน เนือ่งจากพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
พ.ศ. 2542 ไดตราขึ้นเพื่อกํ าหนดมาตรการตางๆ ใหสามารถดํ าเนินการปองกันและปราบปราม   
การฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ดังนั้น ความผิด
ที่มีลักษณะเปนภัยตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจจึงเหมาะสมที่จะกํ าหนดเปนความผิดมูลฐาน  
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงการกํ าหนดความผิดมูลฐานตาม 

                                                       
71 วีระพงษ บุญโญภาส ง แหลงเดิม. หนา 333.
72 ชัยนันท แสงปุตตะ. (2541). กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน:

ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. หนา 24 -26.
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UN Model Law ไดก ําหนดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพียงฐานความผิดเดียว โดยไมไดกํ าหนด
ความผิดมูลฐานอื่นๆ ไวดวย โดยแตละประเทศอาจกํ าหนดความผิดมูลฐานอื่นๆ ได ซ่ึงแลวแต
นโยบายของประเทศนั้นวาจะตองการปองกันปราบปรามความผิดใด ก็จะกํ าหนดความผิดนั้น    
เปนความผดิมลูฐานตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิได การก ําหนดความผดิมลูฐาน
ตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของตางประเทศสวนใหญจะสบืเนือ่งมาจากบทบาท
ของอาชญากรรมทางการเงนิ โดยเฉพาะกระบวนการในการสรางรายไดจากอาชญากรรมประเภทตางๆ
ที่สํ าคัญ ไดแก ขบวนการคายาเสพติด การหลบเลี่ยงภาษี การกอการราย รวมตลอดถึงการประกอบ
อาชญากรรมที่เปนความผิดอาญาและทํ ารายไดมหาศาลเขามาสูกระบวนการฟอกเงินในระบบ   
ของสถาบันการเงินตางๆ ในตลาดการเงิน73

เมื่อพิจารณาความผิดมูลฐานของตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซ่ึงพจิารณาความผดิมลูฐานจากความผดิทีม่เีงนิเปนปจจยัสํ าคญั คอื ความผดิทางเศรษฐกจิ
และผลรายของความผิดจะมีสวนทํ าลายสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนมนุษยชาติ74 ประเทศออสเตรเลีย
หมายถงึ ความผิดที่เปนลักษณะการกระทํ าความผิดอันรายแรง  โดยไมไดกํ าหนดโดยเฉพาะเจาะจง
เพยีงแตก ําหนดในลกัษณะครอบคลมุกวางๆ ทัง้นีต้องดคูวามผดิในลกัษณะขอหารนุแรงตามทีก่ฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดกํ าหนดไว75 ประเทศไตหวันจะกํ าหนดความผิดมูลฐาน  
แบบกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจงเรือ่งหนึง่เรือ่งใด แตเปนความผดิทกุประเภททีม่อัีตราลงโทษแกผูกระท ํา
ความผิดโดยจํ าคุกขั้นตํ่ าตั้งแต 5 ปขึ้นไป76 ประเทศฮองกง ไดก ําหนดความผิดมูลฐานไวกวางๆ  คือ 
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าความผิดโดยไมไดระบุฐานความผิดไวชัดเจน เพียงแตเกี่ยวของ   
กบัทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าผิดทุกฐาน กม็ผิีดฐานฟอกเงิน77

2) ความจํ าเปนท่ีควรใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
เปนความผิดมูลฐาน

สํ าหรับเหตุผลความจํ าเปนอื่นของประเทศไทยในการกํ าหนดให
ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สามารถแยกไดเปน 6 ประการ คือ

                                                       
73 สทุธชัิย จติรวาณชิ. (2538, ตุลาคม-ธนัวาคม). “กฎหมายเกีย่วกบัการฟอกเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา.”

วารสารดุลพาห, 42, 4. หนา 151-152.
74 ชัยนันท แสงปุตตะ. เลมเดิม. หนา 38.
75 สีหนาท ประยูรรัตน. เลมเดิม. หนา 91.
76 แหลงเดิม. หนา 94.
77 แหลงเดิม. หนา 103-104.
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(1) เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการในการทํ าลายเศรษฐกิจขององคกร
อาชญากรรม78 ในเมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดอีกอยางหนึ่ง        
ที่เปนองคกรอาชญากรรมที่ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมักมีภูมิหลังที่บุคคลทั่วไปนับหนาถือตา 
สังคมมีการยอมรับสูง และใหผลตอบแทนมูลคามหาศาลโดยไมตองลงทุน79

ดงันัน้ เมือ่การกระท ําความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ใหผลตอบแทนมหาศาล จงึเปนแรงจงูใจส ําคญัทีท่ ําใหบคุคลกระท ําความผดิโดยไมเกรงกลงัตอโทษ
ที่จะไดรับ และยิ่งมาตรการทางกฎหมายไมสามารถทํ าลายผลประโยชนหรือทรัพยสินที่ได         
จากการกระท ําผิดทีไ่ดเปลีย่นสภาพจากไมหรือของปาไปเปนเงนิหรือทรัพยสินอยางอืน่แลว กย็ิง่ท ําให
ผูกระท ําผิดไมเกรงกลวัตอการทีจ่ะถกูด ําเนนิคด ีแตถาหากความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แลวเงิน
หรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทํ าผิดแมวาจะไดมีการแปรสภาพมาแลวกี่ครั้งก็ตาม รัฐก็ยังสามารถ
ริบใหตกเปนของแผนดนิได ซ่ึงจะท ําใหผูทีอ่ยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดเกดิความเกรงกลวัตอมาตรการ
ริบทรพัย ไมกลาทีจ่ะด ําเนนิการเพือ่ใหเกดิการกระท ําผิดขึน้อกี นอกจากนีเ้มือ่ความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานแลวมาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีอาญาไดในความผิด
ฐานฟอกเงนิ หรือความผดิฐานอืน่ทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ อันจะท ําใหการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิด
เกีย่วกับปาไมที่เปนองคกรอาชญากรรมประสบผลสํ าเร็จยิ่งขึ้น     

(2) จากการทีแ่หลงทีม่าของเงนิทีน่ ํามาฟอกมแีหลงทีม่า 12 แหลงใหญๆ
ซ่ึงเงนิทีไ่ดจากการลักลอบตัดไมทํ าลายปา ก็เปนแหลงที่มาของเงินที่นํ ามาฟอก80 ดังนั้น ถาตองการ
ใหการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพที่สุด ควรจะสกัดกั้นเงินไดจากทุกแหลง
ที่ผิดกฎหมายไมใหนํ ามาฟอกได เพราะถาหากมาตรการทางกฎหมายสามารถสกัดเงินไดที่ไดมา
โดยผิดกฎหมายเพียงบางแหลงเทานั้น ก็เปนไปไดวาองคกรอาชญากรรมอาจเปลี่ยนเปาหมายไป
กระทํ าความผิดที่ไมเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และเมื่อไดเงินมาจากการกระทํ าผิดดังกลาวแลวยังสามารถนํ าเงินไดนี้ไปฟอกได       
โดยไมตองมีความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินอีกดวย

                                                       
78 สีหนาท ประยูรรัตน. แหลงเดิม. หนา 3.
79 วีระพงษ บุญโญภาส ก เลมเดิม. หนา 32-33.
80 ไชยยศ เหมรัชตะ. เลมเดิม. หนา 8.
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(3) จากทีม่หีลักการวา การทีจ่ะก ําหนดใหความผดิฐานใดเปนความผดิ
มลูฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดูวาสอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของแตละประเทศนั้นหรือไม เมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง        
ของประเทศไทยในปจจุบันสมควรที่จะกํ าหนดความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484       
ใหเปนความผดิมลูฐานตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เนือ่งจากจ ํานวนเนือ้ทีป่าไม
ของประเทศไทยเหลอืนอยมากจนอาจสงผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพแวดลอมทัว่ไปของทัง้ประเทศ
ความตองการไมในการใชสอยมมีากจนไมมรีาคาสงูขึน้มาก ซ่ึงจะเปนแรงจงูใจส ําคญัในการกอใหเกดิ
การกระท ําผิดขององคกรอาชญากรรม ประกอบกบัการทีน่กัการเมอืงของไทยบางคนเปนผูมสีวนเกีย่วของ
และไดรับผลประโยชนจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทํ าใหการปองกัน
ปราบปรามการกระทํ าผิดทํ าไดยาก จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยจึงควรกํ าหนด
ใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  ซ่ึงในอดตีทีผ่านมาสาเหตทุีค่วามผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม
พ.ศ. 2484 ยังไมเปนความผิดมูลฐาน เนื่องจากการกํ าหนดความผิดมูลฐานของประเทศไทยยังติด
อุปสรรคบางประการ เชน การเมอืงของประเทศ จงึท ําใหไมสามารถก ําหนดความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานได81

(4) การกระท ําขององคกรอาชญากรรมมลัีกษณะการกระท ําทีห่ลากหลาย
มคีวามสลับซับซอนกวาการกระทํ าความผิดใน 8 ฐานความผิดที่เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ดวยเหตนุีป้ระเทศไทยจงึควรมกีารก ําหนดความผดิมลูฐานเพิม่ขึน้
เพือ่เปนการขยายฐานความผดิตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิใหมากขึน้82 ซ่ึงความผิด
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ก็เปนความผิดที่มีการกระทํ าเปนองคกรอาชญากรรม และ   
อยูนอกเหนือ 8 ฐานความผิดที่เปนความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน        
ถาจะท ําใหการปราบปรามการกระท ําผิดทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมหมดไป กจ็ะตองก ําหนดใหความผดิ
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานดวย

                                                       
81 สีหนาท ประยูรรัตน. เลมเดิม. หนา 46-47.
82 แหลงเดิม. หนา 49.
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(5) การทีป่ระเทศไทยไดรับเอาพันธะผูกพันตางๆ ในการที่จะตอง
พัฒนากฎหมายใหเปนไปตามแนวทางของสากล ดวยเหตุนี้ประเทศไทยคงจะหลีกเลี่ยงไมได         
ทีจ่ะตองมกีารปรบัปรงุกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เพือ่ใหพรอมทีจ่ะเปนมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขององคกรอาชญากรรม83 และมีมาตรฐานเทียบเทา   
ของตางประเทศ จนใหเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาประเทศไทยมีกฎหมายปองกันปราบปราม  
การฟอกเงินที่เขมงวด 

(6) จากการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทีผ่านมาพบวาหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย นักวิชาการมีความเห็นวาความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยที่มีอยูทั้งส้ิน 8 ฐานความผิด         
ยังไมเพียงพอในการที่จะใชเปนมาตรการในการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมและ   
ผูมีอิทธิพล เนื่องจากกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมอาจเอื้อมถึง         
ไมสามารถลงโทษผูกระทํ าความผิดที่เปนองคกรอาชญากรรมในความผิดอื่นๆ ได แมจะทราบวา   
มีการกระทํ าความผิดและนํ าเงินที่ไดจากการกระทํ าความผิดไปทํ าการฟอก ก็ไมสามารถยึดทรัพย  
ทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิอ่ืนได เพราะวาไมใชทรัพยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิตามความหมาย
ของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน84 ซ่ึงหนึง่ในความผิดที่จะกํ าหนดเพิ่มเปนความผิด
มูลฐานไดมีการเสนอความผิดเกี่ยวกับการใช ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติและ  
ขบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบตามกฎหมายปาไมเขาเปนความผิด
มูลฐานดวย85 แสดงใหเห็นวาหลายฝายไดเล็งเห็นวาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าผิด
ตามกฎหมายปาไม เปนแหลงเงินไดที่สํ าคัญอีกแหลงหนึ่งที่มีการนํ ามาฟอกจึงตองการที่จะบัญญัติ
ใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงสมควรกํ าหนดใหความผิด  
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปราม   
การฟอกเงนิอกีมลูฐานหนึง่ เพือ่ใหการปองกนัและปราบปรามการกระท ําผิดทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                       
83 วีระพงษ บุญโญภาส ก เลมเดิม. หนา 31.
84 สีหนาท ประยูรรัตน. เลมเดิม. หนา 106-110.
85 แหลงเดิม. หนา 5.
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4.3.2.2 แนวคิดเบื้องตนและความหมายของการฟอกเงิน
ตามหลกักฎหมายความผดิฐานฟอกเงนิจะเกดิขึน้ไดกต็อเมือ่มกีารกระท ํา

“ความผิดมูลฐาน” ซ่ึงทํ าใหไดมาซึ่ง “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด” การกระทํ าใด        
แมถือเปนการฟอกเงนิ แตหากไมเกีย่วของกบั “ความผดิมลูฐาน” หรือไมใชเปนการกระท ําตอทรพัยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดแลว ก็ไมเปนความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น   
ความผดิมลูฐานจงึเปนส่ิงสํ าคญัทีท่ ําใหทราบวาจะน ํามาตรการตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิมาใชไดในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดในเรือ่งนัน้ไดหรือไม86 ความผดิมลูฐาน
คอื ความผดิทีก่อใหเกดิรายไดซ่ึงน ําไปฟอกเงนิ ซ่ึงตามนยิามในพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ไดใหนิยามของ “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา87 (1) ความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระท ําความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ (2) ความผดิเกีย่วกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการเปนธรุะจดัหา ลอไป หรือพาไป เพือ่การอนาจารหญงิและเดก็เพือ่สนองความใคร
ของผูอ่ืน และความผดิฐานพรากเดก็และผูเยาว ความผดิตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกนั
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไป เพือ่ใหบุคคลนั้นกระทํ าการ
คาประเวณ ี หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแล หรือผูจัดการกิจการ
คาประเวณ ี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคมุผูกระท ําการคาประเวณใีนสถานการคาประเวณี
(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมาย  
วาดวยการกูยมืเงนิทีเ่ปนการฉอโกงประชาชน (4) ความผดิเกีย่วกบัการยกัยอกหรือฉอโกงตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดติฟองซเิอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยซ่ึงกระท ําโดยกรรมการ ผูจดัการ
หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดํ าเนินงานของสถาบันการเงินนั้น    
(5) ความผดิตอตํ าแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตํ าแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ  
หรือความผดิตอต ําแหนงหนาทีห่รือทจุริตตอหนาทีต่ามกฎหมายอืน่ (6) ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชก  
หรือริบเอาทรัพยที่กระทํ าโดยอางอํ านาจอั้งยี่ หรือซองโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา (7) ความผิด

                                                       
86 นิกร เภรีกุล. (2543). การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี  กฎหมาย  และแนวทางปฏิบัติ.

หนา 125-126.
87 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
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เกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร (8) ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญา

แนวความคดิเบือ้งตนของการก ําหนดความผดิมลูฐานมทีีม่าจากหลกัการ
ทีว่า แมการฟอกเงินจะเปนสิ่งชั่วรายและสมควรมีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดอาญาเพื่อลงโทษ
ผูกระท ําการฟอกเงินก็ตาม แตเนื่องจากการดํ าเนินการเพื่อหาตัวอาชญากรผูฟอกเงินและการสืบคน
ตรวจสอบเพือ่ยดึหรืออายดัเงนิหรือทรัพยสินของผูฟอกเงนินัน้ รัฐจ ําเปนจะตองไดรับความชวยเหลือ
จากเอกชน โดยเฉพาะธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกับการทํ าธุรกรรมทางการเงินหรือ
อาจกลาวไดวารฐัไมสามารถด ําเนินการใหสํ าเร็จลงอยางมีประสิทธิภาพไดโดยปราศจากการกํ าหนด
ใหเอกชนมีภาระหนาที่ในการรายงานขอมูลทางการเงินที่เปนประโยชนในการดํ าเนินการของรัฐ 
การพจิารณาบญัญตักิฎหมายเพือ่หาทางลงโทษอาชญากรรมการฟอกเงนิจงึไมอาจก ําหนดใหการฟอกเงนิ
ทกุกรณทีกุประเภทเปนความผดิทางอาญาได เนือ่งจากจะกอใหเกดิผลกระทบเปนภาระแกประชาชน
ทั่วไปเกินความจํ าเปน แตสมควรพิจารณาเลือกกํ าหนดใหการฟอกเงินในกรณีที่กระทํ าตอเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรมบางชนิดเทานั้น ซ่ึงหมายถึง อาชญากรรมที่รายแรงทั้งหลาย88

สวน “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด” หมายความวา89 (1) เงิน
หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือ
การกระท ําซึง่เปนความผดิมลูฐาน (2) เงนิหรือทรัพยสินทีไ่ดจากการจ ําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ  
ซ่ึงเปนเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) ไมวา
ทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมกีารจ ําหนาย จาย โอนหรือเปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ังและไมวา       
จะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใดของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐาน
ทางทะเบยีนวาเปนของบคุคลใด การก ําหนดนยิามค ําวา  “ทรัพยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ” ขึน้
ก็เพื่อประโยชนในการริบทรัพยสินของอาชญากรที่นํ าทรัพยสินที่ไดจากการกระทํ าความผิดมูลฐาน
มาฟอกเงนิ เนือ่งจากโดยวตัถุประสงคและลักษณะของการฟอกเงนิมกัจะมกีารเปลีย่นสภาพทรพัยสินเดมิ
ทีไ่ดมาโดยตรงจากการกระท ําความผดิตาม (1) การจะใชมาตรการลงโทษผูกระท ําความผดิฐานฟอกเงนิ
ในทางทรพัยสิน จงึตองมกีารรบิทรพัยสินซึง่แปรเปลีย่นสภาพอนัเปนมามาจากการฟอกเงนิดวยตาม (2)
และรวมขยายความใหรวมทั้งดอกผลของเงินหรือทรัพยสินไมวาจะไดมาโดยตรงจากการกระทํ า
ความผิดมูลฐานหรือเงินหรือทรัพยสิน อันเปนผลมาจากการฟอกเงินดวย90

                                                       
88 นิกร เภรีกุล. เลมเดิม. หนา 96-97.
89 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
90 นิกร เภรีกุล. เลมเดิม. หนา 116.
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สวนความหมายของการฟอกเงินนั้น มีผูใหความหมายไว ดังนี้
การฟอกเงนิ (Money Laundering) เปนถอยค ําทีรู่จกักนัมานานกวา 60 ปแลว

ผูทีค่ดิคน ไดแก นายเมเยอร แลนสกี ้(Mayer Lansky) โดยมวีธีิการน ําเงนิทีไ่ดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรือทีม่ักเรียกกันโดยทั่วไปวา “เงินสกปรก” (Dirty money) มาผานกระบวนการทางธุรกรรมตางๆ 
ใหกลายเปนเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย หรือที่เรียกกันวาเงินสะอาด (Clean money) หรืออีกนัยหนึ่ง
เปนการขจัดรองรอยของผลประโยชนซ่ึงเกิดจากการกระทํ าอันมิชอบดวยกฎหมายโดยผานขั้นตอน
ของการโอน หรือเปลีย่นสภาพทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิหรือผลประโยชน กลายเปนรายได
ที่ชอบดวยกฎหมายในที่สุด ซ่ึงเปนวิธีการของ “การฟอกเงิน” อาจกลาวไดวา “การฟอกเงิน”      
เปนเลหเหล่ียมเพื่อการสรางและปกปดผลประโยชนอันมหาศาล ซ่ึงมีที่มาจากการประกอบ   
อาชญากรรมตางๆ เชน การคายาเสพติด การคาสินคาเถื่อน การลักพาตัว การคาอาวุธเถ่ือน          
การกอการราย เปนตน91

การฟอกเงิน (Money Laundering) คือ92

(1) การเปลี่ยนแปลง หรือการโอน การโยกยายทรัพยสิน ซ่ึงรูวาไดมา
จากการกระท ําผิดเกีย่วกบัยาเสพตดิ โดยมจีดุมุงหมายเพือ่การปดบงั ซอนเรน หรือแสรงซึง่แหลงทีไ่ดมา
ของทรพัยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูกระทํ าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหหลบหนี   

(2) การปดบงั ซอนเรน หรือแสรงเจาของทีแ่ทจริง แหลงทีม่า ต ําแหนงทีต่ัง้
การจดัการ สิทธซ่ึิงเกีย่วกบัหรือเจาของทีแ่ทจริงของทรพัยสินซึง่รูวาไดมาจากการกระท ําผิดเกีย่วกบั
ยาเสพติด

การฟอกเงิน (Money Laundering) คอื การเปลี่ยน แปรสภาพเงิน หรือ
ทรัพยสินทีไ่ดมาโดยผดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบดวยกฎหมายใหเสมอืนหนึง่วาเปนเงนิทีไ่ดมาโดยชอบ
หรือจะกลาวอกีนยัหนึง่วา การฟอกเงนิเปนกระบวนการซึง่กระท ําโดยบคุคลตอทรพัยสิน เพือ่ปกปด
แหลงทีม่าของรายไดทีผิ่ดกฎหมายและท ําใหรายไดนัน้มทีีม่าโดยชอบดวยกฎหมายและยงัหมายความ
รวมไปถึงการเปลี่ยนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสุจริตใหกลายสภาพ
เปนเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย93

                                                       
91 วีระพงษ บุญโญภาส จ (2546). การกํ าหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผูกระทํ าเปนองคกรอาชญากรรม

ขามชาติและมาตรการรวมทั้งความรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรการยึด อายัด
และริบทรัพยสิน. หนา 5-6.

92 United Nation Vienna Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances 1988, Article 3 (i) (ii).

93 สีหนาท ประยูรรัตน. เลมเดิม. หนา 21.
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การฟอกเงิน (Money Laundering) คอื การเปลี่ยนเงินหรือทรัพยสิน     
ที่ไดมาจากการกระทํ าความผิดใหกลายเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือ
พสูิจนไมไดวาไดมาโดยไมชอบ ซ่ึงกระท ําไดหลายวธีิ เชน การน ําเงนิออกนอกประเทศ การฝากเงนิ
กบัสถาบนัการเงนิ การตัง้บรษิทัหรือกจิการขึน้บงัหนา การซือ้ขายทีด่นิ การแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุอ่ืน
การใหผูอ่ืนถือเงินหรือทรัพยสินไวแทน เปนตน การฟอกเงินนั้นจะเกี่ยวของกับอาชญากรรม     
รายแรงตางๆ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการคายาเสพติด ผูกระทํ าความผิดมักไมตองการ
ใหผูอ่ืนทราบที่มาของทรัพยสิน จึงจํ าเปนตองใชวิธีปดบังหรือซุกซอนทรัพยสินอันจะชวยปดบัง
การกระทํ าความผิดของตน หรือเรียกไดวากระบวนการทํ า “เงินสกปรก” ใหเปล่ียนสภาพเปน   
“เงินสะอาด”94

4.3.2.3 วเิคราะหพระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
กับการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดท่ีเปนองคกรอาชญากรรม

ถาหากความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 เปนความผดิมลูฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรการของพระราชบัญญัติ
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดเกี่ยวกับ
ปาไมมาด ําเนนิคดแีละลงโทษไดหรือไม และจะสามารถท ําลายผลประโยชนหรือทรัพยสินทีบ่คุคลนัน้
ไดรับจากการกระทํ าความผิดไดหรือไมเพียงใด 

1) มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ท่ีสามารถใชด ําเนนิการกบัผูอยูเบือ้งหลงัการกระท ําผดิท่ีเปนองคกรอาชญากรรม

ประเดน็ทีจ่ะตองพจิารณา คอื ถาหากความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม
พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
แลวมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542      
จะสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าความผิดมาดํ าเนินคดีไดหรือไม

                                                       
94 กองนิติการ สํ านักงาน ป.ป.ส. (2542). กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน: มาตรการใหม

ในการปราบปรามยาเสพติด. หนา 26.
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ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ผูทีจ่ะถกูด ําเนนิคดอีาญา ไดแก ผูกระท ําความผดิฐานฟอกเงนิและผูทีเ่กีย่วของกบัการกระท ําความผดิ
ฐานฟอกเงิน ซ่ึงไดแก

(1) ผูทํ าการฟอกเงิน
ผูทํ าการฟอกเงิน คือบุคคลผูกระทํ าการดังตอไปนี้
(1.1) โอน รับโอน หรือเปลีย่นสภาพทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ํา

ความผดิเพือ่ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ
หรือหลังการกระทํ าความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(1.2) กระท ําดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออํ าพรางลักษณะ
ทีแ่ทจริง การไดมา แหลงทีต่ัง้ การจ ําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซ่ึงทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ํา
ความผิด95

การกระทํ าความผิดฐานฟอกเงิน แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก เมื่อการกระทํ าเขาองคประกอบ ดังนี้
(1) ผูใด รวมถึงนิติบุคคลดวย
(2) กระทํ าการโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทํ าความผิด
(3) เจตนาธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
(4) เจตนาพิเศษ    

     (4.1) เพือ่ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น
(4.2) เพือ่ชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทํ า

ความผิดมิใหตองรับโทษหรือใหตองรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน
ลักษณะที่สอง เมือ่การกระทํ าเขาองคประกอบ ดังนี้
(1) ผูใด
(2) กระทํ าดวยประการใด
(3) เจตนาธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
(4) เจตนาพเิศษ คอื เพือ่ปกปดหรอือํ าพรางลกัษณะทีแ่ทจริง การไดมา  

แหลงทีต่ัง้การจํ าหนาย  การโอน  การไดสิทธิใดๆ  ซ่ึงทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด

                                                       
95 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 5.
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ลักษณะการกระทํ าผิด ลักษณะแรก คือ การโอนหรือรับโอน 
(Transfer) หรือเปลี่ยนสภาพ (Convert) วตัถุทีก่ระทํ าตอ คือ ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด
วัตถุประสงคของการกระทํ า คือ เพื่อซุกซอน (Conceal) หรือปกปด (Disguise) แหลงที่มา          
ของทรัพยสิน (Illicit Origin of the Property or Proceeds) นัน้ หรือเพื่อชวยเหลือ (Assist) ผูอ่ืน     
ไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระท ําความผดิมใิหตองรบัโทษหรอืรับโทษนอยลงในความผดิมลูฐาน
เชน วายราย ก. โอนเงนิทีไ่ดจากการคายาบาใหแกวายราย ข. เพื่อปกปดไมใหรูวาเปนเงินที่ไดมา
โดยผิดกฎหมาย ทัง้สองวายรายกระท ําความผดิฐานฟอกเงนิ โดยวายราย ก. ผูโอน วายราย ข. ผูรับโอน   
หรือ นาย ค. บิดาอาชญากร ง. นํ าเงินที่ลูกไดมาจากการฉอโกงประชาชนไปซื้อบาน  เพื่อชวยเหลือ
ไมใหลูกตองรับผิดในความผิดฐานฉอโกงประชาชน  นาย ค. มีความผิดฐานฟอกเงิน

ลักษณะการกระทํ าผิด ลักษณะที่สอง คอื กระทํ าดวยประการใดๆ   
วัตถุที่กระทํ าตอ คือ ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด วัตถุประสงคของการกระทํ า คือ      
เพื่อปกปด (Conceal) หรืออํ าพราง (Disguise) ลักษณะที่แทจริง (The Nature) การไดมา (Source) 
แหลงที่ตั้ง (Location) การจํ าหนาย (Disposition) การโอน (Movement) การไดสิทธิใดๆ (Rights) 
เชน ขาราชการ ก. นํ าเงินที่ไดมาจากการรับสินบนไปฝากธนาคารเพื่ออํ าพรางการไดมาโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ขาราชการ ก. มคีวามผดิฐานฟอกเงนิ หรือผูจดัการธนาคาร ข. โอนเงนิทีไ่ดจากการยกัยอก
ฉอโกงในธนาคารที่ตนเองบริหารอยูออกนอกประเทศเพื่อปกปดลักษณะที่แทจริงของเงินที่ไดมา  
ผูจัดการธนาคาร ข. มีความผิดฐานฟอกเงิน

(2) ผูท่ีเก่ียวของในความผิดฐานฟอกเงิน
ตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542

ผูทีเ่กี่ยวของในความผิดฐานฟอกเงิน มดีังนี้    
(2.1) ผูสนับสนุนการกระทํ าความผิด หรือชวยเหลือผูกระทํ า

ความผิดกอนหรือขณะกระทํ าความผิด หรือจดัหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ 
หรือวตัถุใดๆ หรือกระท ําการใดๆ เพือ่ชวยใหผูกระท ําความผดิหลบหนหีรือเพือ่มใิหผูกระท ําความผดิ
ถูกลงโทษ หรือเพือ่ใหไดรับประโยชนในการกระท ําความผดิในความผดิฐานฟอกเงนิ ตองระวางโทษ
เชนเดยีวกบัตวัการในความผดินัน้ ยกเวนผูทีจ่ดัหาหรอืใหเงนิหรอืทรัพยสิน ทีพ่ ํานกั หรือทีซ่อนเรน  
เพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตน ใหพนจากการถูกจับกุม96

                                                       
96 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 7.
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มาตรา 7 ไดวางหลกัเกีย่วกบัการสนบัสนนุหรือชวยเหลือ
ผูกระทํ าความผิดฐานฟอกเงินไว 2  ลักษณะ ไดแก

- สนบัสนนุ (Abetting) การกระท ําความผดิหรือชวยเหลือ
(Aiding) ผูกระท ําความผิดกอนหรือขณะกระทํ าความผิด เชน นาย ก รูวาอาชญากร ข จะนํ าเงินที่ได
จากการเปนผูดูแลกิจการคาประเวณีไปฟอกเงินที่ธนาคาร จึงขับรถไปสง

- จดัหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ 
หรือวัตถุใดๆ หรือกระทํ าการใดๆ (Facilitating) เพือ่ชวยใหผูกระทํ าความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให
ผูกระทํ าความผิดถูกลงโทษหรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทํ าความผิด เชน นาง ค            
นาของนาย ง ซ่ึงฟอกเงินที่ไดจากการคายาเสพติดใหที่พํ านักแกนาย ง ในการหลบซอนตัวใหพน
จากการถูกตํ ารวจติดตามตัว

(2.2) ผูพยายามกระทํ าความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทํ าความผิดสํ าเร็จ97

การพยายามกระทํ าความผิด หมายถึง ไดลงมือกระทํ า
ความผดิแลว แตกระท ําไปไมตลอดหรือกระท ําไปตลอดแลว แตการกระท ํานัน้ไมบรรลุผล98 ตวัอยาง
การพยายามในความผดิฐานฟอกเงนิ เชน ก เจตนาจะฟอกเงนิทีไ่ดจากการคายาเสพตดิโดยการโอนเงนิ
ไปตางประเทศ แตพนักงานธนาคารสงสัยและรายงานไปยังสํ านักงาน ป.ป.ง. เพื่อใหคณะกรรมการ
ธุรกรรมสั่งยับยั้งการทํ า ธุรกรรมไวช่ัวคราว ถือวา ก ไดลงมือกระทํ าความผิดแลวแตไมบรรลุผล99

ซ่ึงการพยายามกระทํ าความผิดฐานฟอกเงินนี้ตองระวางโทษเชนเดียวกับการกระทํ าความผิดสํ าเร็จ
         (2.3) ผูสมคบตกลงกนัตัง้แตสองคนขึน้ไป เพือ่กระท ําความผดิ
ฐานฟอกเงนิ ตองระวางโทษกึง่หนึง่ของโทษทีก่ ําหนดไวสํ าหรับความผดินัน้100 และถาไดมกีารกระท ํา
ความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันดังกลาวขางตน ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษ
ตามทีก่ํ าหนดไวสํ าหรับความผิดนั้น101

                                                       
97 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 8.
98 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80.
99 อรรณพ  ลิขิตจิตถะ. (2542). ถาม- ตอบ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน. หนา 61.
100 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 9 วรรคหนึ่ง.
101 แหลงเดิม. มาตรา 9 วรรคสอง.
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สมคบ โดยทั่วไปหมายความว า รวมคบคิดกัน102         
ในทางกฎหมาย หมายถึง การรวมกัน (Conspiracy) ของบุคคลสองคนหรือมากกวาเพื่อกระทํ า
อาชญากรรมหรอืส่ิงผิดกฎหมาย (Criminal or unlawful act) หรือเพือ่กระท ําการทีถู่กตองตามกฎหมาย
(Lawful act) โดยอาชญากรหรือโดยวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมาย103 วัตถุประสงคในการลงโทษ
แกการประกอบอาชญากรรมที่กระทํ าเปนองคกรหรือขบวนการและสงผลกระทบรายแรงตอสังคม 
โดยกฎหมายจะลงโทษแมแตยังไมปรากฏวามีการลงมือกระทํ าความผิด หากไดมีการคบคิดหรือ  
ตกลงกันเพื่อกระทํ าการอันเปนความผิดรายแรงการฟอกเงินซึ่งมักกระทํ ากันเปนองคกรหรือ  
ขบวนการนั้น ผูบงการหรือตัวการที่แทจริงมักไมใชผูซ่ึงกระทํ าอันเปนความผิดฐานฟอกเงิน    
อยางออกนอกหนา แตจะเปนมันสมองหรือผูวางแผนการอยูเบื้องหลัง ผูลงมือกระทํ าความผิด     
มักเปนเพียงผูรวมงานหรือสมุนระดับลาง มีการจับกุมหรือดํ าเนินคดีโดยเจาหนาที่ของรัฐแลว      
มกัเปนการยากทีจ่ะสบืสาวราวเรือ่งไปเพือ่ใหสามารถลงโทษผูวางแผนการอยูเบือ้งหลังได มาตรการ
ทีพ่ระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ก ําหนดใหลงโทษผูสมคบกัน  
เพื่อกระทํ าความผิดฐานฟอกเงิน จึงมีความมุงหมายเพื่อใหสามารถลงโทษผูรวมกระบวนการ       
ในการฟอกเงินไดถึงตัวผูที่บงการมากยิ่งขึ้น

การสมคบที่จะเปนความผิดอาญาตามมาตรานี้ จะตองมี
ลักษณะดงัตอไปนี ้1. มกีารตกลงกนั (Agreement) ตัง้แตสองคนขึน้ไป  2. มเีจตนาทีจ่ะกระท ําความผดิ
ฐานฟอกเงิน การสมคบเปนความผิดเบื้องตน (Preliminary Offense) หรือเปนความผิดตามกฎหมาย
กอนที่ความผิดตามที่ไดตกลงกัน (Substantive Offense) จะเกิดขึ้น การสมคบกันอาจมีการกระทํ า
แสดงออกมาใหเห็นภายนอก (Overt Act) หรืออาจไมมีการกระทํ าที่แสดงออกมาใหเห็นภายนอก 
(Non-Overt Act) การสมคบกันมีนัยทางกฎหมายที่สํ าคัญ คอื ลํ าพังแตเพียงการคบคิดและตกลงกัน
เพื่อกระทํ าความผิดฐานฟอกเงินก็ถือเปนความผิดอาญาแลว ไมจํ าเปนตองรอใหมีการกระทํ าจริงๆ 
ตามทีไ่ดตกลงกนัเกดิขึน้เสยีกอน หรือแมจะไมมกีารกระท ําความผดิฐานฟอกเงนิตามทีไ่ดคบคดิกนัเลย
กฎหมายก็ลงโทษผูสมคบกันเชนวานี้กึ่งหนึ่งของโทษที่กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดนั้น ในกรณี      
ที่มีการกระทํ าความผิดฐานฟอกเงินตามที่ไดตกลงกันของผูสมคบ ผูสมคบทั้งหมดตองรับผิด       
ในผลแหงการที่ตัวการในการกระทํ าความผิดฐานฟอกเงินไดทํ าไปตามที่ผูรวมสมคบไดตกลงกัน
ทัง้หมดเสมือนหนึ่งตัวการเปนตัวแทนในการกระทํ าของผูสมคบ104        

                                                       
102 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. หนา 796.
103 Steven  H. Gifis. (1991). Law Dictionary. pp. 91-92.
104 นิกร เภรีกุล. เลมเดิม. หนา 130-133.
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(2.4) การกํ าหนดใหนิติบุคคลตองรับผิดทางอาญา และให
กรรมการ ผูจดัการ หรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบในการด ําเนนิงานของนติบิคุคลตองรับผิดทางอาญาดวย
เมือ่นติบิคุคลกระท ําความผดิ เวนแตจะพสูิจนไดวาตนมไิดมสีวนในการกระท ําความผดิของนติบิคุคลนัน้105

ซ่ึงเปนความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหลงโทษนิติบุคคลโดยตรง106

2) วเิคราะหมาตรการพระราชบญัญัตปิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
พ.ศ. 2542 กับการดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484

จากมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 บคุคลทีจ่ะถกูด ําเนนิคด ีไดแก ผูกระท ําการฟอกเงนิตามมาตรา 5 ผูสนบัสนนุ
การกระท ําความผดิหรือชวยเหลือผูกระท ําความผดิตามมาตรา 7 ผูพยายามกระท ําความผดิตามมาตรา 8
ผูสมคบกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินตามมาตรา 9 และบุคคลที่มีตํ าแหนงหรือซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดํ าเนินงานของนิติบุคคลเมื่อนิติบุคคลกระทํ าความผิดตามมาตรา 61 มาตรการเหลานี้         
จะสามารถน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 มาด ําเนนิคดไีดหรือไม
โดยวเิคราะหกบัพฤตกิารณของบคุคลทีอ่ยูในขบวนการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484  
ตามทีไ่ดกลาวไวในกรณศีกึษาในหวัขอ 2.3 เฉพาะทีม่ปีญหาในการน ําตวัมาด ําเนนิคดเีมือ่น ําพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายอาญามาบงัคบัใชแลว ซ่ึงไดแก พอคาและนายทนุ นกัการเมอืง
บุคคลในกองทัพ สวนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งรับผลประโยชนตอบแทนในการไมบังคับใชกฎหมาย
อยางจรงิจงัหรือกระท ําการอนัเปนการเอือ้ประโยชนใหขบวนการนัน้ ความรบัผิดของเจาหนาทีข่องรฐั
สามารถนํ าพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใชไดอยูแลว  
เนือ่งจากพฤตกิารณของเจาหนาทีข่องรฐัเปนการกระท ําความผดิมลูฐานที ่ 5 คอื ความผดิตอต ําแหนง
หนาทีร่าชการ หรือความผดิตอต ําแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา จงึจะไมพจิารณา
ความรบัผิดของเจาหนาทีข่องรฐัในเรือ่งนีอี้ก ซ่ึงในการวเิคราะหความรบัผิดของบคุคลทีอ่ยูในขบวนการ
จะวเิคราะหเปนลํ าดับในความผิดดังนี้ ผูกระทํ าการฟอกเงินเปนลํ าดับแรก ผูสนับสนุนการกระทํ า
ความผิดหรือชวยเหลือผูกระทํ าความผิดเปนลํ าดับที่2 ผูพยายามกระทํ าความผิดเปนลํ าดับที่ 3         
ผูสมคบกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินเปนลํ าดับที่ 4 และบุคคลที่มีตํ าแหนงหรือซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดํ าเนินงานของนิติบุคคลตองรับผิดทางอาญาเมื่อนิติบุคคลกระทํ าความผิดเปนลํ าดับทายสุด 
ถาหากพฤตกิารณเปนความผิดในลํ าดับกอนแลวจะไมพิจารณาในฐานความผิดลํ าดับถัดไป

                                                       
105 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 61.
106 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ข (2538, มิถุนายน). “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับคํ าพิพากษาฎีกาที่

3446/2537 เรื่อง ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล.” วารสารนิติศาสตร, 25, 2. หนา 262.
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(1) พอคาและนายทุน
พฤติการณของพอคา นายทุน คือ คอยรับผลประโยชน        

จากการกระทํ าผิด โดยจะไมรับโดยตรงจากผูลักลอบตัดไม แตจะผานบุคคลตางๆมากอนหลายทอด 
พฤตกิารณดงักลาวเมือ่พจิารณาตามองคประกอบความผดิฟอกเงนิในความผดิฐานแรกแลว เมือ่พจิารณา
ในสวนผูกระทํ าผิด คือ ผูใดรวมทั้งนิติบุคคลดวย ดังนั้น พอคา นายทุน จงึเปนผูกระทํ าความผิด   
ในฐานนีไ้ด พจิารณาถงึความหมายของทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ ผลประโยชนทีน่ายทนุ
หรือพอคารับมาจากการกระทํ าความผิด แมวาจะไมไดรับมาโดยตรงจากผูลงมือกระทํ าความผิด   
ผลประโยชนนัน้กเ็ปนทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ ซ่ึงทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ
คือ107 (1) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุน
หรือชวยเหลือการกระท ําซึง่เปนความผดิมลูฐาน (2) เงนิหรือทรัพยสินทีไ่ดจากการจ ําหนาย จาย โอน
ดวยประการใดๆ ซ่ึงเปนเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) 
หรือ (2)  ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมกีารจํ าหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ัง
และไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐาน
ทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด พิจารณาในสวนการกระทํ าซ่ึงการกระทํ าที่จะเปนความผิด คือ 
การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าผิด พฤติการณของพอคา นายทุน
เปนการรับโอนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด สวนเจตนา ในการกระทํ าความผิด คือ    
การกระท ําโดยรูสํ านกึในการกระท ํา และในขณะเดยีวกนัผูกระท ํากป็ระสงคตอผลหรือยอมเล็งเหน็ผล
ของการกระท ํานัน้108 กรณนีีพ้อคา นายทุน รูสํ านกึในการกระท ําและประสงคตอผล จงึเปนการกระท ํา
โดยเจตนา พจิารณาถึงเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทํ าความผิดตามความผิดฐานฟอกเงิน
ลักษณะแรก คือ เพือ่ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวา
กอน ขณะ หรือหลังการกระท ําความผดิมใิหตองรับโทษหรอืใหตองรับโทษนอยลงในความผดิมลูฐาน
จากพฤตกิารณของพอคา นายทนุทีรั่บโอนทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิมายอมเปนการรบัโอน
มาเพื่อการปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้นอยางแนนอน เพราะวาพอคาหรือนายทุนจะพยายาม
ประกอบกิจการอื่นที่ถูกกฎหมายบังหนาเพื่อไมใหสาธารณชนรูวาเปนผลประโยชนหรือทรัพยสิน
ที่ไดมาจากการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไม ดังนั้น พฤติการณของพอคา นายทุน จึงเปนความผิด      
ฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 5 (1)

                                                       
107 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
108 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง.
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(2) นักการเมือง
พฤติการณของนักการเมืองในการลักลอบตัดไม คือ กํ าหนด

นโยบายตางๆ เพื่อเอ้ือประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจของพอคา นายทุน โดยไดรับการสนับสนุน
จากพอคา นายทนุ ในคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ หรือไดรับทรพัยสินจากพอคานายทนุ จากพฤตกิารณ
ของนักการเมือง เมือ่น ํามาพิจารณาตามองคประกอบของความผิดฐานฟอกเงิน เมื่อพิจารณาในสวน
ผูกระทํ าความผิดในความผิดฐานฟอกเงิน ผูกระทํ าความผิด คอื ผูใด รวมทั้งนิติบุคคลดวย ดังนั้น 
นกัการเมอืงจงึเปนผูกระท ําความผดิฐานนีไ้ด พจิารณาในสวนการกระท ําผิดการทีน่กัการเมอืงไดรับ
การสนบัสนนุจากพอคา นายทนุ ดวยคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้หรือไดรับทรพัยสินนัน้วาเปนการโอน
รับโอน เปลีย่นสภาพ หรือกระท ําดวยประการใดๆ ตอทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิหรือไม
กอนอืน่ตองพจิารณาวาคะแนนเสยีงทีไ่ดรับในการเลอืกตัง้หรือทรัพยสินทีไ่ดรับมาจากพอคา นายทนุ
เปนทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิหรอืไม คะแนนเสยีงทีไ่ดรับจากการเลอืกตัง้ไมมลัีกษณะ
ที่เปนเงินหรือทรัพยสินจึงไมเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด สวนทรัพยสินที่ไดรับมา
จากพอคา นายทนุ ยอมเปนทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ การทีน่กัการเมอืงรับโอนทรพัยสิน
ดงักลาว จงึเปนการกระท ําดวยประการใดๆ ตอทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิและเปนการกระท ํา
เพือ่ปกปด อํ าพรางการไดมาหรอืลักษณะทีแ่ทจริงของทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ ดงันัน้
นักการเมืองยอมมีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 5 (2) กรณนีีจ้งึไมตองพิจารณาในความผิดอื่นที่เกี่ยวกับการฟอกเงินอีกตอไป

(3) บคุคลบางคนในกองทัพ
การที่รัฐบาลไทยติดตอกับกระเหรี่ยงอยางลับๆ เนื่องจาก    

การด ําเนนินโยบาย “รัฐกันกระทบ” ระหวางไทยกับพมา โดยกองทัพใหการสนับสนุนกองกํ าลัง
กะเหรีย่งอยูลับๆ ในการปราบปรามการตดัไมท ําลายปาบรเิวณชายแดน หนวยงานทีม่หีนาทีไ่มสามารถ
ท ําอะไรกบักองก ําลังกะเหรีย่งไดอยางถนดัเพราะตดินโยบายในเรือ่งความมัน่คง โดยนายทนุใหประโยชน
ตอบแทนกับบุคคลบางคนในกองทัพ การพิจารณาความรับผิดทางอาญาของบุคคลนั้น ผลยอมได
เปนอยางเดียวกับนักการเมือง เนื่องจากเปนผูรับโอนทรัพยสินจากนายทุนเชนเดียวกัน ดังนั้น 
บุคคลดังกลาวยอมมีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 5 (2) กรณนีีจ้งึไมจ ําเปนตองพจิารณาในความผดิอืน่ทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิอกีตอไป
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3) วเิคราะหมาตรการรบิทรัพยตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กับการท ําลายประโยชนหรอืทรพัยสนิท่ีผูอยูเบือ้งหลงัไดรับจากการกระท ําผดิ
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484

จากที่ไดศึกษามาแลวในหัวขอ 4.2.2 ซ่ึงทราบวา การริบทรัพย      
ทีไ่ดมาจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ยังไมมีประสิทธิภาพในการทํ าลาย
ทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ไดจากการกระทํ าผิด  ซ่ึงเปนแรงจูงใจสํ าคัญที่กอใหเกิดการกระทํ าผิด  
ในหวัขอนีเ้ปนการศกึษามาตรการตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
วาจะสามารถทํ าลายผลประโยชนที่ผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 ไดหรือไม

มาตรการทีสํ่ าคญัทีใ่ชท ําลายผลประโยชนทีบ่คุคลไดรับจากการกระท ําผิด
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  คือ การดํ าเนินการใหทรัพยสิน
ทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิตกเปนของแผนดนิ โดยทรพัยสินทีจ่ะรองขอใหตกเปนของแผนดนิได
จะตองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด ไมวาทรัพยสินนั้น จะมีการจํ าหนาย จาย โอน
หรือเปลีย่นสภาพไปกีค่ร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบคุคลใด โอนไปเปนของบคุคลใด
หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบยีนวาเปนของบคุคลใด109 จากนยิามความหมายของทรพัยสินทีเ่กีย่วกบั
การกระทํ าความผิดขางตน ไมที่ไดจากการลักลอบตัด เงินที่ไดจากการขายไมดังกลาว ตลอดจน
เมื่อนํ าไมหรือนํ าเงินดังกลาวไปลงทุนในการประกอบกิจการตางๆ กํ าไร หรือดอกผล ที่ไดมา     
จากการประกอบกิจการ ก็ยังเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด จึงสามารถนํ ามาตรการ
การรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินมาดํ าเนินการได ไมวาจะมีการจํ าหนาย จาย โอนหรือ
เปล่ียนสภาพทรัพยสินดังกลาวไปกี่คร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไป
เปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด ซ่ึงทรัพยที่ริบได ไมใช
เฉพาะเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทํ าความผิดหรือไดมาจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือ
การกระทํ าความผิดโดยตรงเทานั้น แตยังสามารถริบไดแมวาเงินหรือทรัพยที่ไดมาจากการกระทํ า
ความผิดหรือไดมาจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทํ าความผิดไดแปรสภาพไปเปนเงิน
หรือทรัพยสินอื่นแลว ตลอดจนแมมีการนํ าเงินหรือทรัพยที่ไดจากการกระทํ าความผิดหรือไดมา
จากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทํ าความผิดโดยตรง หรือนํ าเงินหรือทรัพยสินที่ไดมา    
จากการจํ าหนาย จาย โอนเงินหรือทรัพยที่ไดจากการกระทํ าความผิดหรือไดมาจากการสนับสนุน
หรือชวยเหลือการกระท ําความผดิไปลงทนุด ําเนนิกจิการตางๆ ไมวากจิการนัน้จะเปนกจิการทีผิ่ดกฎหมาย

                                                       
109 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 3.
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หรือถูกตามกฎหมายก็ตาม ดอกผลที่ไดมาจากการดํ าเนินกิจการนั้น ก็อยูในขายที่สามารถริบได    
ดังนั้น ประโยชนหรือทรัพยสินที่บุคคลในขบวนการไดรับมาจากการที่มีการลักลอบตัดไมในปา        
จงึสามารถริบไดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงถากํ าหนด
ใหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 เปนความผดิมลูฐาน กส็ามารถน ํามาตรการรบิทรพัย
ดงักลาวมาใชเพื่อทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่บุคคลในขบวนการไดรับจากลักลอบตัดไมในปา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การรบิทรพัยตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
พ.ศ. 2542 มปีระสิทธภิาพดกีวาการรบิทรพัยตามกฎหมายอาญา กเ็นือ่งจากการรบิทรพัยตามพระราชบญัญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนมาตรการริบทรัพยทางแพง (Civil Forfeiture 
Measure)110 ซ่ึงมีหลักเกณฑพอสรุปได คือ ภาระการพิสูจน (Burden of Proof) เปนหนาที่           
ของผูทํ าธุรกรรม111 บทสนันษิฐานทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดวารับโอนมาโดยไมสุจริต  
(Pre-assuming of Ill-Intention Receiving of Property Involved in an Offense)112 ไมผูกติด           
กับคํ าพิพากษาคดีอาญา โดยการด ําเนนิคดีเกี่ยวกับทรัพยสินใหยื่นตอศาลแพงและกํ าหนดแนวทาง
ในการดํ าเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดไวแตกตางจากกฎหมายฉบับอื่น 
คือ ในกรณีที่สามารถดํ าเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดตามกฎหมายอื่น  
ไดอยูแลว แตยังไมมีการดํ าเนินการกับทรัพยสินนั้น หรือมีการดํ าเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทํ าความผิดตามกฎหมายอื่นแลวแตไมเปนผล หรือหากการดํ าเนินกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะกอใหเกิด
ประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดํ าเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด       
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542113 เปนกระบวนการริบทรัพยสิน
ที่กระทํ าตอตัวทรัพยสินที่ผูกระทํ าความผิดอาญาไดทรัพยสินนั้นมาจากการกระทํ าความผิด ไมวา
จะไดทรัพยสินนัน้มาโดยตรงหรอืทางออมโดยจะฟองตวัทรพัยสินโดยตรง ประเดน็ในการพจิารณาคดี
คือ ตัวทรัพยสิน โดยศาลจะไมพิจารณาความผิดหรือความบริสุทธิ์ของเจาของทรัพยสิน ทรัพยสิน
ทีถู่กริบอาจเปนทรพัยสินของผูกระท ําความผดิหรือของบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของ เปนการแยกด ําเนนิการ

                                                       
110 สํ านักปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํ านักนายกรัฐมนตรี. (2544). คูมือพนักงานสืบสวน

สอบสวนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เก่ียวกับความผิด
มูลฐานความผิดฐานฟอกเงินและการดํ าเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน. หนา 18.

111 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542,  มาตรา 50.
112 แหลงเดิม. มาตรา 51 วรรคสอง และมาตรา 52 วรรคสอง.
113 สํ านักปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํ านักนายกรัฐมนตรี. เลมเดิม. หนา 19.

DPU



118

กับการนํ าตัวบุคคลมาดํ าเนินคดีอาญาและไมเปนเงื่อนไขในการลงโทษทางอาญา รัฐมีภาระหนาที่
นํ าพยานหลักฐานเขาสืบเพื่อแสดงเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวของกับการกระทํ าความผิด  
และหากมบีคุคลผูมสีวนไดเสียโตแยงสิทธ ิ ผูอางสทิธมิภีาระในการพสูิจนเพือ่หกัลางพยานหลกัฐาน
ของรัฐ ทั้งสองฝายมีภาระพิสูจนใหเห็นถึงพยานหลักฐานของฝายใดมีความนาเชื่อถือกวากัน      
เมื่อศาลมีคํ าพิพากษาใหริบทรัพยสินกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปนของรัฐโดยเด็ดขาดและ        
มผีลยอนหลังไปถงึเวลาทีม่กีารกระท ําความผดิ การโอนตอมาในภายหลงัการกระท ําความผดิ ผูรับโอน
จึงไมไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและจะอางวาตนไดรับทรัพยนั้นมาโดยสุจริตไมได การพิจารณา   
ใชหลักการชั่งนํ้ าหนักพยานหลักฐาน (Preponderance of the evidence) ซ่ึงตางจากวิธีพิจารณา      
ในคดอีาญาทีใ่ชหลักการพสูิจนจนปราศจากขอสงสยั (beyond reasonable doubt) เจาหนาทีฝ่ายบรหิาร
มอํี านาจในการยึดทรัพยสินกอนริบ (Administrative Proceeding) เพือ่ปองกันการโยกยาย จํ าหนาย 
จาย โอน หรือนํ าทรัพยสินไปหลบซอนเสียกอน114 เหลานี้เปนจุดเดนของมาตรการริบทรัพย      
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

4.3.2.4 ขอควรพจิารณาและผลดกีรณคีวามผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1) ฐานความผิดท่ีจะบัญญัติเปนความผิดมูลฐาน
ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิด เพราะ

กฎหมายบัญญัติใหการกระทํ าเชนนั้นเปนความผิด (mala in se) เมือ่พิจารณาแลวพบวา มีความผิด
อยูสองลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง คือ ความผดิที่เปนมาตรการทางกฎหมายโดยตรงในการปราบปราบ
การลกัลอบตัดไมหวงหาม การบุกรุกครอบครองทํ าประโยชนในพื้นที่ปา เชน ความผิดฐานทํ าไม  
หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทํ าอันตรายดวยประการใดๆ แกไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาต
จากพนกังานเจาหนาทีห่รือไดรับสัมปทาน ซ่ึงตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหาปหรือปรับไมเกนิหาหมืน่บาท
หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั115 โดยถากระท ําการดงักลาวกบัไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือไมอ่ืน
เปนตนหรอืเปนทอนอยางใดอยางหนึง่หรอืทัง้สองอยางรวมกนัเกนิยีสิ่บตนหรอืทอน หรือรวมปรมิาตรไม
เกนิสีลู่กบาศก หรือไมทีไ่ดแปรรปูแลวรวมปรมิาตรไมเกนิสองลกูบาศกเมตร ผูกระท ําตองระวางโทษ
จ ําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท116 หรือความผิดฐานกนสราง 

                                                       
114 วีระพงษ บญุโญภาส และคณะ. เลมเดมิ. หนา 161-162.
115 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 11 โทษตามมาตรา 73.
116 แหลงเดิม. มาตรา 73 วรรคสอง.
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แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการทํ าลายปา หรือเขายึดถือครอบครองปา
เพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ117 โดยถาไดกระทํ าดงักลาวเปนเนื้อที่เกินยี่สิบหาไร
ผูกระท ําตองระวางโทษจํ าคกุตัง้แตสองปถึงสบิหาปและปรบัตัง้แตหนึง่หมืน่บาทถงึหนึง่แสนบาท118

ลักษณะทีส่อง คอื ความผดิทีเ่ปนมาตรการเสรมิเพือ่ใหการปองกนัการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ความผิดฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 57 คือ       
ผูรับอนญุาตตามพระราชบญัญตันิีไ้มจดัใหคนงานหรอืผูรับจาง ซ่ึงท ําการตามทีไ่ดรับอนญุาตมใีบคูมอื
แสดงฐานะตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท119 และเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราโทษของความผิดทั้งสองลักษณะแลว มคีวามแตกตางกันคอนขางมาก กลาวคือ
ความผิดที่เปนมาตรการโดยตรงในการปราบปรามการลักลอบตัดไมหวงหามในปา การบุกรุก
ครอบครองท ําประโยชนในพืน้ทีป่ามอัีตราโทษคอนขางสงูและรนุแรง สวนความผดิทีเ่ปนมาตรการเสรมิ
เพือ่ใหการปองกนัการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484  มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ มอัีตราโทษ
คอนขางตํ่ ามาก ดังนั้นหากบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทุกฐานความผิด
เปนความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 แลวผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น คือ จะท ําใหมีความผิดมูลฐานมากเกินไป ไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ไมตองการใหผูกระทํ าผิดนํ าทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระท ําความผดิไปกระท ําการในรปูแบบตางๆ เพือ่ทีจ่ะน ําทรพัยสินเหลานัน้มาใชในการประกอบ
อาชญากรรมตอไปอีก และไมเปนไปตามหลักการของสากลที่ใชในการกํ าหนดความผิดมูลฐาน   
จึงตองพิจารณาวาควรจะกํ าหนดความผิดฐานใดบางตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484           
เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การพจิารณาวาควรจะบญัญตัใิหความผดิฐานใดบางตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  
ควรจะตองพิจารณาจากหลักการที่วา การกระทํ าความผิดฐานใดเปนเหตุใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนจากการกระทํ าผิด หรือการกระทํ าความผิดฐานนั้นก็เพื่อผลประโยชนในทางทรัพยสิน
เปนมลูเหตจุงูใจทีสํ่ าคญัทีก่อใหเกดิการกระท ําผิด จงึจะก ําหนดใหความผดิฐานนัน้เปนความผดิมลูฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยดูอัตราโทษตามที่กฎหมาย

                                                       
117 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 54 โทษตามมาตรา  72 ตรี.
118 แหลงเดิม. มาตรา 72 ตรี วรรคสอง.
119 แหลงเดิม. มาตรา 57 โทษตามมาตรา  71.
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บญัญตัไิวประกอบดวย ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่ทํ าให   
ไดมาซึ่งทรัพยสินหรือผลประโยชนจากการกระทํ าผิด มีดังตอไปนี้

- ฐานมไีวในครอบครองซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไมมี
รอยตราคาภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย120

- ฐานมไีวในครอบครองซึง่ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข.121

หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินสิบตนหรือทอน
หรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร122

- ฐานกนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทํ าดวยประการใดๆ 
อันเปนการทํ าลายปา หรือเขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาต       
จากพนักงานเจาหนาที่123

- ฐานกนสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทํ าดวยประการใดๆ 
อันเปนการทํ าลายปา หรือเขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืนที่ไดกระทํ าเปนเนื้อที่        
เกินยี่สิบหาไร124

- ฐานท ําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือท ําอนัตราย ดวยประการใดๆ
แกไมหวงหามโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทาน125

- ฐานเปนผูรับอนุญาตทํ าไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงาน
เจาหนาที่ประทับไว126

- ฐานกระทํ าผิดทํ าไมโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
หรือเปนผูรับอนุญาตทํ าไมที่ไมมีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ถาการกระทํ านั้นเกี่ยวกับ
ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือไมอ่ืนเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

                                                       
120 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 69.
121 ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแก ไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํ าไม

เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ.
122 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 69 วรรคสอง.
123 แหลงเดิม. มาตรา 54 โทษตามมาตรา 72 ตรี.
124 แหลงเดิม. มาตรา 72 ตรี วรรคสอง.
125 แหลงเดิม. มาตรา 11 โทษตามมาตรา 73.
126 แหลงเดิม. มาตรา 12 โทษตามมาตรา 73.
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ทัง้สองอยางรวมกนัเกนิยีสิ่บตนหรือทอน หรือรวมปรมิาตรไมเกนิสีลู่กบาศก หรือไมทีไ่ดแปรรปูแลว
รวมปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร127

ซ่ึงการกระท ําความผดิดงักลาวขางตน เปนเหตใุหไดมาซึง่ทรพัยสิน
หรือผลประโยชนจากการกระทํ าความผิด และเมื่อดูอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว จะพบวา   
มอัีตราโทษคอนขางสงู คอื มอัีตราโทษจ ําคกุอยางสงูตัง้แตหาปถึงยีสิ่บป และมอัีตราโทษปรบัอยางสงู
ตัง้แตหาหมืน่บาทถงึสองแสนบาท หากน ําอตัราโทษดงักลาวเปรยีบเทยีบกบัอตัราโทษทีใ่ชในการก ําหนด
ความผิดมูลฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง        
ในลกัษณะองคกร ค.ศ. 2000 ทีก่ ําหนดไววา อาชญากรรมรายแรง หมายถงึ ความผดิซึง่สามารถลงโทษ
โดยการทํ าใหสูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือโดยโทษที่รุนแรงกวาไดแลว   
จะเหน็วาความผดิขางตนทัง้หมดจะเปนความผดิรายแรงตามอนสัุญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ดวย ดังนั้น ถาจะกํ าหนดใหความผิด    
ดังกลาวเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542     
ก็นาจะมีความเหมาะสมและเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยไมทํ าใหมีความผิดมูลฐานมากเกินความจํ าเปน และทํ าใหมาตรการ
ทางกฎหมายในการปราบปรามการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกร
อาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย

2) ประสทิธิภาพในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผดิพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 ท่ีเปนองคกรอาชญากรรม

เมื่อบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484       
เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ผลที่ตามมา
คือ สามารถนํ ามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
พ.ศ. 2542 มาใชด ําเนนิการกบัทรพัยสินทีไ่ดมาจากการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ที่ไดแปรสภาพไปแลว และดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมได ซ่ึงมาตรการทีใ่ชด ําเนนิการกบัทรพัยสินทีไ่ดมาจากการกระท ําผิด
ทีไ่ดแปรสภาพไปแลว คอื มาตรการรบิทรพัยสิน ทรพัยสินทีส่ามารถรบิได คอื (1) เงนิหรอืทรพัยสิน
ทีไ่ดมาโดยตรงจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 หรือจากการสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 (2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมา          
จากการจํ าหนาย จาย โอน หรือแปรสภาพจากเงินหรือทรัพยสินตาม (1) (3) ดอกผลของเงินหรือ

                                                       
127 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484, มาตรา 73 วรรคสอง.
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ทรัพยสิน (1) (2) ไมวาจะมีการจํ าหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ัง และไมวาจะอยู        
ในความครอบครองของใคร ปรากฏหลกัฐานทางทะเบยีนวาเปนของบคุคลใด ดงันัน้ เมือ่มกีารกระท ําผิด
ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และมีบุคคลไดทรัพยสินจากการกระทํ าผิดทรัพยสินนั้น         
กส็ามารถริบได ไมวาทรัพยสินนั้นจะไดมีการแปรสภาพมาแลวหรืออยูในความครอบครองของใคร 
ซ่ึงรวมทัง้ทีอ่ยูในความครอบครองของผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดในกรณทีีเ่ปนองคกรอาชญากรรม
ดวย ปญหาเรื่องมาตรการทางกฎหมายไมสามารถทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลัง
ไดรับจากการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 กจ็ะหมดไปโดยใชมาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 สวนมาตรการตามพระราชบญัญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ใชดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด   
ตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม คอื มาตรการที่บญัญตัิใหผูท ําการฟอกเงนิ
หรือผูที่เกีย่วของกบัการฟอกเงนิตองรับผิดทางอาญา เนือ่งจากผูทีม่พีฤตกิารณเขาขายท ําการฟอกเงนิ
หรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 หรือที่เกี่ยวของกับ      
การฟอกเงนิหรือทรัพยสินทีไ่ดจากการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 คอื ผูอยูเบือ้งหลัง
การกระทํ าผิดนั่นเอง เมื่อพฤติการณของบุคคลเหลานี้เปนความผิดอาญาฐานทํ าการฟอกเงินหรือ
เกีย่วของกบัการฟอกเงนิจงึสามารถด ําเนนิคดอีาญากบับคุคลเหลานีไ้ด อันเปนการแกปญหาทีต่รงจดุ
จากการที่พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายอาญาไมสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลัง
การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  มาดํ าเนินคดีไดนั่นเอง
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

ปญหาการลักลอบตัดไมทํ าลายปาเปนปญหาหนึ่งที่ประเทศไทยประสบมาโดยตลอด
และยังไมมีทาทีวาจะปราบปรามใหหมดไปได แมทราบกันโดยทั่วไปวาปาไมมีความสํ าคัญและ    
มปีระโยชนมากมายตอมนษุย การลกัลอบตดัไมท ําลายปาของประเทศไทยทีเ่ปนปญหาในการปองกนั
ปราบปราม คือ การกระทํ าที่เปนขบวนการหรือองคกรอาชญากรรม ซ่ึงผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
เปนผูที่บุคคลทั่วไปนับหนาถือตาสังคมมีการยอมรับสูง ใหผลตอบแทนสูงโดยไมตองลงทุน     
เปนการกระทํ าที่ดูไมเขยาขวัญแตสรางความเสียหายอยางมากมายทั้งตอเศรษฐกิจของประเทศ
ระบบนิเวศวิทยาตลอดจนสภาวะแวดลอม สาเหตุที่เปนปญหาในการปองกันปราบปรามเนื่องจาก  
ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดจะไมเขามาเกี่ยวของกับการกระทํ าผิดในลักษณะที่เปนตัวการ ผูใช      
ผูสนบัสนนุตามหลกักฎหมายอาญา การปราบปรามจบักมุผูกระท ําผิดจะจบัไดแตลูกนองหรือลูกจาง
เทานั้น ทํ าใหการบังคับโทษไมถึงนายทุนหรือผูมีอิทธิพลที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด ในกรณี       
ทีส่ามารถน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดมาด ําเนนิคดไีด เพราะบคุคลนัน้เขามาเกีย่วของกบัการกระท ําผิด
ในลกัษณะเปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนตามหลกักฎหมายอาญา มาตรการทางกฎหมายที่ใชทํ าลาย
ผลประโยชนหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการกระทํ าผิดยังไมมีประสิทธิภาพดีพอโดยเฉพาะมาตรการ
ริบทรพัย ซ่ึงมแีนวค ําพพิากษาศาลฎกีาทรพัยทีจ่ะรบิไดจะตองเปนทรพัยทีไ่ดมาโดยตรงจากการกระท ําผิด
ถาหากวาทรัพยนั้นไดแปรสภาพไปแลว ศาลจะไมริบ แมวาการริบทรัพยตามพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 ไดบัญญัติไวตางหากจากการริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา และเมื่อพิจารณา   
จากบทบญัญตัขิองกฎหมายดเูหมอืนวาการรบิทรพัยตามพระราชบญัญตัปิาไมมคีวามเขมขน (Degree)
มากกวาการริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา แตจากแนวคํ าพิพากษาของศาลฎีกากลับพบวา
การริบทรัพยตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมไดแตกตางจากการริบทรัพยตามประมวล
กฎหมายอาญาแตอยางใด กลาวคอื ทรัพยที่ไดมาจากการกระทํ าผิดที่ไดแปรสภาพไปแลวศาลไมริบ
ซ่ึงทํ าใหไมสามารถทํ าลายแรงจูงใจในการกระทํ าผิดไดดีพออันสงผลใหการปองกันปราบปราม
การกระท ําผิดทีเ่ปนขบวนการหรอืองคกรอาชญากรรมไมประสบผลส ําเรจ็เทาทีค่วร การทีท่รพัยากร
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ปาไมและพื้นที่ปาถูกบุกรุกทํ าลายอยางมากจนสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยทั่วไปและ  
สถานการณการกระทํ าผิดเกี่ยวกับปาไมของไทยที่มีมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับการที่มาตรการ
ทางกฎหมายยังไมสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีเพื่อลงโทษและไมสามารถ
ทํ าลายประโยชนซ่ึงผูอยูเบื้องหลังไดรับจากการกระทํ าผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองแสวงหา
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการปองกันและปราบปรามการกระทํ าผิดตอไป

จากการศึกษาทราบวา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกร
อาชญากรรม ซ่ึงมทีัง้มาตรการทีใ่ชด ําเนนิการกบัผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดและมาตรการทีใ่ชท ําลาย
ประโยชนหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าผิด แมวาทรัพยสินนั้นจะไดแปรสภาพไปกี่คร้ังแลว
กต็าม มาตรการที่ใชดํ าเนินการกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดคือผูทํ าการฟอกเงินและผูที่เกี่ยวของ
กบัการฟอกเงินตองถูกดํ าเนินคดีอาญา โดยผูทํ าการฟอกเงินมี 2 ลักษณะ

ลักษณะแรก คอื การโอนหรอืรับโอน (Transfer)  หรือเปลีย่นสภาพ  ( Convert )  ทรัพยสิน
ทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิ เพือ่ซุกซอน (Conceal) หรือปกปด (Disguise) แหลงทีม่าของทรพัยสิน
(Illicit Origin of the Property or Proceeds) นัน้ หรือเพื่อชวยเหลือ (Assist) ผูอ่ืนไมวากอน        
ขณะหรอืหลังการกระทํ าความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน

ลักษณะที่สอง คือ กระท ําดวยประการใดๆ ตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด
เพื่อปกปด (Conceal) หรืออํ าพราง (Disguise) ลักษณะที่แทจริง (The Nature) การไดมา (Source) 
แหลงที่ตั้ง (Location) การจํ าหนาย (Disposition) การโอน (Movement) การไดสิทธิใดๆ (Rights)

สวนผูที่เกี่ยวของในการฟอกเงิน คือ ผูสนบัสนุนการกระทํ าความผิด หรือชวยเหลือ     
ผูกระทํ าความผิดกอนหรือขณะกระทํ าความผิด หรือจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ 
สถานที ่หรือวตัถุใดๆ หรือกระท ําการใดๆ เพือ่ชวยใหผูกระท ําความผดิหลบหนหีรือเพือ่มใิหผูกระท ํา
ความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทํ าความผิด ผูพยายามกระทํ าความผิด
ฐานฟอกเงิน ผูสมคบตกลงกันเพื่อกระทํ าความผิดฐานฟอกเงิน การกํ าหนดใหนิติบุคคลตองรับผิด
ทางอาญา และใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของนิติบุคคล
ตองรับผิดทางอาญาดวยเมื่อนิติบุคคลกระทํ าความผิด ในสวนมาตรการที่ใชทํ าลายทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนทีผู่เบือ้งหลังไดรับจากการกระท ําผิด คอื มาตรการรบิทรพัยสิน โดยทรัพยสินทีจ่ะรบิได
คือ ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด อันไดแก (1) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ า
ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทํ าซึ่งเปนความผิดมูลฐาน    
(2) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดจากการจํ าหนาย จาย โอนดวยประการใด  ซ่ึงเงินหรือทรัพยสินตาม (1)    
(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) ทัง้นี้ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมี
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การจํ าหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ัง และไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด 
โอนไปเปนของบคุคลใด หรือปรากฏหลกัฐานทางทะเบยีนวาเปนของบคุคลใด ซ่ึงการทีจ่ะน ํามาตรการ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใชในปองกันปราบปราม  
การกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ได ความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ตองเปนความผดิมลูฐานกอน ปจจบุนัความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 ยงัไมเปนความผดิ
มูลฐาน การนํ ามาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มา    
ใชบังคับกับการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 จึงไมสามารถทํ าได

จากการศกึษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศทีใ่ชปองกนัปราบปรามการกระท ําผิด
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม คอื กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO)
กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) และอนสัุญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ทราบวา กฎหมายดังกลาวมีมาตรการเพื่อนํ าบุคคล    
ที่อยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี และมีมาตรการริบทรัพยสินที่ผูอยูเบื้องหลังไดมาจาก  
การกระทํ าผิด ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการกระทํ าผิดที่เปนองคกรอาชญากรรม 
กลาวคือ

5.1 กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) 
กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) มมีาตรการสํ าคัญที่ใชปราบปรามการกระทํ าผิด  
ที่เปนองคกรอาชญากรรม คือมาตรการสมคบและการริบทรัพย ซ่ึงการสมคบกันกระทํ าผิดกฎหมาย
ทัง้สองฉบบัแตกตางกนัเฉพาะจ ํานวนของผูเขาสมคบกนั โดยกฎหมาย RICO การสมคบจะมจี ํานวน
ผูสมคบกันอยางนอยตั้งแต 2 คน สวนกฎหมาย CCE จะมผูีรวมสมคบกันจํ านวน 5 คนและ        
เปนผูมีตํ าแหนงในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมตอเนื่อง สวนการทํ าลาย        
ผลประโยชนทีไ่ดรับจากการกระท ําผิดนัน้ มกีารน ํามาตรการการรบิทรพัยมาใชโดยทรพัยทีจ่ะรบิได
ตามกฎหมาย RICO และกฎหมาย CCE รวมถึงทรัพยสินที่ไดแปรสภาพไปแลว ผลกํ าไร ดอกผล   
ทีไ่ดรับจากการที่นํ ารายไดหรือผลประโยชนที่ไดรับมาจาก Pattern of Racketeering หรือไดรับ    
มาจากการประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมตอเนื่องไปลงทุน จึงทํ าใหสามารถทํ าลาย
ประโยชนหรือทรัพยสินทีผู่อยูเบือ้งหลังไดรับจากการกระท ําผิดไมวารบัมาโดยทางตรงหรอืทางออม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2 อนสัุญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกร
ค.ศ. 2000

5.2.1 มาตรการที่ใชดํ าเนินการตอผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิด
อนสัุญญาสหประชาชาตเิพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องคกร ค.ศ. 2000 มมีาตรการสํ าคัญในการนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดี 2 มาตรการ
1) การก ําหนดใหการมสีวนรวมในกลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะขององคกร

อาชญากรรมเปนความผิดอาญา (Criminalization of participation in an organized criminal group) 
ซ่ึงแยกออกไดดังนี้   

ลักษณะทีห่นึง่ คอื การตกลงกนัเพือ่กระท ําอาชญากรรมรายแรง โดยทนัที
ทีม่กีารตกลงกันก็มีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมแลว

ลักษณะที่สอง คอื การดํ าเนินกิจกรรมที่เปนความผิดอาญาขององคกร
อาชญากรรมโดยผูด ําเนนิกจิกรรมรูถึงเปาหมายหรอืเจตนากออาชญากรรมของกลุมองคกรอาชญากรรม

ลักษณะที่สาม คอื การดํ าเนินกิจกรรมอื่นๆ ขององคกรอาชญากรรม     
แมกิจกรรมเหลานั้นจะเปนกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย แตผูเขารวมในกิจกรรมนั้นรูวาการเขา   
มสีวนรวมในกิจกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายของตนนั้น ชวยใหองคกรอาชญากรรมบรรลุเปาหมาย
ในการกระทํ าผิด ผูเขารวมกิจการที่ถูกตองตามกฎหมายขององคกรอาชญากรรมก็ตองมีความผิด
ทางอาญาฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมดวย

ลักษณะทีส่ี่ คอื การจดัการ การสัง่การ การชวยเหลือ การยยุง การอ ํานวย
ความสะดวกการใหค ําปรกึษาในการประกอบอาชญากรรมรายแรงทีเ่กีย่วของกบัองคกรอาชญากรรม

2) การก ําหนดใหการฟอกทรพัยสินทีไ่ดจากอาชญากรรมเปนความผดิอาญา
(Criminalization of the laundering of proceeds of crime) มลัีกษณะการกระทํ า ดังนี้

ลักษณะแรก คอื การแปรสภาพทรพัยสินหรอืการโอนทรพัยสิน โดยรูวา
ทรัพยสินนั้น คือ รายไดจากอาชญากรรม เพือ่ปกปดหรืออํ าพรางแหลงที่มาของทรัพยสินดังกลาว  
หรือเพือ่ชวยเหลือบคุคลใดๆ ทีเ่กีย่วของกบัการกระท ําความผดิมลูฐานใหหลุดพนจากการกระท ําผิด

ลักษณะทีส่อง คอื การปกปดหรืออํ าพรางแหลงทีม่า สถานทีต่ัง้ การโอน
การครอบครอง การเคลื่อนยาย กรรมสิทธิ์ สิทธิของทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสินดังกลาวไดจาก  
การกระทํ าผิด

ลักษณะที่สาม คอื การไดมาหรือการครอบครองหรือการใชทรัพยสิน
โดยรูวาทรัพยสินนั้น คือ รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการกระทํ าความผิด
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ลักษณะที่สี่ คือ การมีสวนรวม การสมาคม การสมคบ การพยายาม  
ชวยเหลือ ยุยง อํ านวยความสะดวก ใหคํ าปรึกษาในการกระทํ าความผิดใดๆ ตามที่บัญญัติไว        
ในมาตรานี้

การกระทํ าทั้งลักษณะที่ 1-3 จะตองมีเจตนาพิเศษดวย  กลาวคือ
1. การแปรสภาพ และโอนทรัพยสินตองกระทํ าโดยรูวาทรัพยสิน    

ดงักลาวไดมาจากการกออาชญากรรม และการกระทํ าเพื่อปกปดอํ าพรางแหลงกํ าเนิดซึ่งผิดกฎหมาย       
ของทรพัยสินหรือเพื่อชวยเหลือบุคคลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดมูลฐานเพื่อหลบเล่ียง
ผลตามกฎหมายอันเกิดจากการกระทํ าของตน

2. การปกปด อํ าพรางลักษณะอันแทจริง แหลงที่มา สภาพที่ตั้ง         
การจํ าหนาย การเคลื่อนยาย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือสิทธิเกี่ยวของกับทรัพยสิน โดยรูวา
ทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม

นอกจากนี้ การมสีวนรวมเกี่ยวของหรือการสมคบกันกระทํ า พยายาม
กระทํ าและชวยเหลือ ยุยง สนับสนุน ใหความสะดวก และใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการกระทํ า     
ฐานฟอกทรัพยสินทั้งสามลักษณะดังกลาวขางตน ก็ตองมีความผิดอาญาดวย

5.2.2 มาตรการทํ าลายประโยชนหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการกระทํ าผิด
อนสัุญญาสหประชาชาตเิพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องคกร ค.ศ. 2000 มีมาตรการสํ าคัญในการท ําลายประโยชนหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการกระทํ าผิด 
คือ มาตรการการริบและการยึดทรัพย (Confiscation and seizure) ซ่ึงไดกํ าหนดมาตรการริบและ  
ยึดทรัพยไวโดยเฉพาะแยกตางหากจากมาตรการการฟอกเงิน ดังนั้น จึงมิไดถูกจํ ากัดไวเฉพาะ      
ในสวนของการฟอกเงนิเทานัน้ แตมกีรอบการใชบงัคบัขยายไปถงึการกระท ําความผดิอ่ืน ซ่ึงบญัญตัิ
ใหเปนความผิดตามอนุสัญญาฯ นี้ โดยมีขอบเขตการบังคับใชตามอนุสัญญาฯ ขอ 3 ไดแก

1) ความผิดตามอนุสัญญาฯ มี 4 ฐาน คือ
- ความผดิฐานการเขามสีวนรวมในองคกรอาชญากรรม (อนสัุญญาฯ ขอ 5)
- ความผิดฐานฟอกเงิน (อนุสัญญาฯ ขอ 6)
- ความผิดฐานคอรัปชั่น (อนุสัญญาฯ ขอ 8)
- ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (อนุสัญญาฯ ขอ 23)

2) ความผิดตามที่กํ าหนดไวในพิธีสาร 3 ฉบับ คือ
- พธีิสารวาดวยการปองกนัปราบปรามและลงโทษการคามนษุยโดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก
- พธีิสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถ่ินทางบก  ทะเล  และอากาศ
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- พธีิสารวาดวยการตอตานการลักลอบผลิตและคาอาวุธขามชาติ
3) อาชญากรรมรายแรงตามอนุสัญญาฯ ขอ 2 ซ่ึงหมายถึง ความผิดรายแรง

ทีม่โีทษจํ าคุกขั้นสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือมากกวา ทัง้นี ้ เมื่อความผิดดังกลาวมีลักษณะ
ขามชาติและเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรอาชญากรรม

ตามอนุสัญญาฯ ขอ 12 ก ําหนดใหทรัพยสินที่อยูในขายจะตองถูกริบ ไดแก
ทรัพยสินประเภทดังตอไปนี้

1) ทรัพยสินที่ไดจากการประกอบอาชญากรรม (Proceeds of crime) ซ่ึง
เปนความผดิทีค่รอบคลมุโดยอนสัุญญาฯ นี ้หรือทรัพยสิน (Property) ทีม่มีลูคาเทยีบไดกบัทรพัยสิน
ดังกลาว

2) ทรัพยสิน อุปกรณหรือเครือ่งมอืเครือ่งใชหรือจะใชในการกระท ําความผดิ
ซ่ึงเปนความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฯ นี้

3) กรณีที่ทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงเปนความผิด
ทีค่รอบคลุมอนุสัญญาฯ นี้ ไดถูกเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพแตบางสวนหรือทั้งหมดเปนทรัพยสินอื่น 
ทรัพยสินเชนวานัน้จะตองกลายเปนทรพัยสินทีจ่ะตองถูกรบิตามอนสัุญญาฯ แทน หรือหากทรพัยสิน
ที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรมถูกนํ าไปปะปนกับทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 
ทรัพยสินเชนวานั้นจะถูกริบไมเกินมูลคาที่ประเมินจากทรัพยสินที่นํ าเขาไปปะปน

4) เงนิไดหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับมาจากทรพัยทีไ่ดมาจากการประกอบ
อาชญากรรม ซ่ึงเปนความผดิทีค่รอบคลมุโดยอนสัุญญาฯ นี ้หรือทรัพยสินซึง่เปลีย่นรูป หรือแปรสภาพ
มาจากทรพัยสินทีไ่ดมาจากการประกอบอาชญากรรม หรือทรพัยสินทีไ่ดมาจากการประกอบอาชญากรรม
ถูกนํ าไปปะปนดวย

อนสัุญญาฯ ฉบับนี้ไดใหความหมายของคํ าวา “ทรัพยสิน” (Property) วา  
ใหหมายถงึ ทรัพยทกุชนดิไมวามรูีปรางหรอืไมมรูีปราง เคล่ือนยายไดหรือเคลือ่นยายไมได จบัตองได
หรือจับตองไมได และยังหมายถึงเอกสารหรือตราสารทางกฎหมายที่เปนหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือ
ผลประโยชนในทรัพยสินดังกลาว และใหความหมายของคํ าวา “ทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบ
อาชญากรรม” (Proceeds of crime) โดยใหหมายถงึ ทรัพยสินใดทีเ่กดิจากหรอืไดรับไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมจากการกระทํ าความผิด

เนือ่งจากตามอนสัุญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัตัง้
ในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ไดกํ าหนดมาตรการริบและยึดทรัพยไวโดยมีกรอบการใชบังคับ  
ขยายไปถึงการกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาฯ 4 ฐาน ความผิดตามที่กํ าหนดไวในพิธีสาร 3 ฉบับ 
และความผดิทีเ่ปนอาชญากรรมรายแรงตามอนสัุญญาฯ ขอ 2 ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว จงึท ําใหมาตรการ
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ยดึและรบิทรพัยใชไดกบัทกุฐานความผดิทีก่ลาวมา ซ่ึงเปนการใชมาตรการยดึและรบิทรพัยทีม่ขีอบเขต
คอนขางกวางและสามารถนํ ามาใชกับผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2  ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และประมวลกฎหมายอาญา
พบวาในการกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  ที่เปนองคกรอาชญากรรม มาตรการ
ทางกฎหมายทั้งสองฉบับยังไมสามารถนํ าผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดมาดํ าเนินคดีเพื่อลงโทษได
และไมสามารถท ําลายประโยชนหรือทรพัยสินทีผู่อยูเบือ้งหลังไดรับจากการกระท ําผิดไดอยางมปีระสิทธภิาพ
ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรนํ ามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม     
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาใชในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมโดยบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิด
มลูฐานอกีมลูฐานหนึง่ตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ดวยเหตผุล
ดังตอไปนี้

5.2.1 เนือ่งจากความผดิเกีย่วกบัปาไมทีเ่ปนองคกรอาชญากรรมการเกดิขึน้ เพราะมีแรงจงูใจ
ที่จะไดรับผลประโยชนตอบแทนสูง ซ่ึงทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าผิดเหลานี้สรางความมั่งคั่ง 
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและอทิธพิลใหกบัผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด ซ่ึงอทิธพิลเหลานีเ้ปนสาเหตุ
ทีท่ ําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร

5.2.2 มาตรการริบทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินสามารถทํ าลายประโยชนที่ผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าผิดไดรับมาจาก
การกระทํ าผิดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทรัพยที่จะริบไดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดแก (1) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํ าซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน
หรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทํ าซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน (2) เงนิหรือทรัพยสินที่ได
จากการจํ าหนาย จาย โอน ดวยประการใดๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพยสินตาม (1)  (3) ดอกผลของเงินหรือ
ทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมกีารจํ าหนาย จาย โอนหรือ
เปลี่ยนสภาพไปกี่คร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด 
หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด

5.2.3 มาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
สามารถน ําผูทีเ่กีย่วของกบัการฟอกเงนิมาด ําเนนิคดไีด โดยการน ํามาตรการสมคบมาใช ซ่ึงการน ําบคุคล
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ทีเ่กีย่วของกบัการฟอกเงนิมาด ําเนนิคดไีดนี ้เปนการน ําผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัิ
ปาไม พ.ศ. 2484 มาดํ าเนินคดีไดนั่นเอง

การทีจ่ะบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ผูวิจัยมีความเห็นวา สามารถ
กระทํ าได 2 วิธี คือ

วธีีแรก โดยบญัญตัใิหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 เปนความผดิมลูฐาน
อีกฐานหนึ่งตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยตรงเลย        
เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 เปนความผิดมูลฐาน บุคคลที่กระทํ าการใดๆ     
ตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ก็จะมีความผิด   
ฐานฟอกเงนิและความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน ซ่ึงเปนมาตรการที่ใชดํ าเนินการตอผูที่อยู
เบื้องหลังการกระทํ าผิดหรือบุคคลที่อยูในองคกรอาชญากรรมที่กระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 ในสวนทรพัยสินทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความผดิกจ็ะถกูริบตามกระบวนการของพระราชบญัญตัิ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเปนการทํ าลายแรงจูงใจในการกระทํ าผิด     
อยางมปีระสิทธิภาพ แตปญหาทีเ่กดิขึน้ในการบญัญตัใิหความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
เปนความผิดมูลฐาน คือ การกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มักจะมีนักการเมือง   
ทัง้ทีเ่ปนฝายคานฝายรฐับาล บคุคลทีอ่ยูในกระบวนการบญัญตักิฎหมายไมวาจะเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
สมาชกิวฒุสิภาเขาไปเกีย่วของหรืออยูเบือ้งหลังการกระท ําผิดโดยไดรับผลประโยชนจากการกระท ําผิด
นัน้ดวย ที่ผานมาหลายครั้งเมื่อมีการเสนอแกไขใหความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
เปนความผิดมูลฐานทุกครั้งก็จะตกไป ความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 จึงยังไมเปน
ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

วธีิทีส่อง จากเหตุผลในวิธีแรกเพื่อใหสามารถบัญญัติใหความผิดพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 เปนความผดิมลูฐานได จงึตองใชเทคนคิในการบญัญตักิฎหมายเขาชวย โดยตราพระราชบญัญตัิ
องคกรอาชญากรรม พ.ศ... ขึ้นมาใหม และใหความผิดตามพระราชบัญญัติองคกรอาชญากรรมนี้
เปนความผดิมลูฐานอกีมลูฐานหนึง่ตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
ซ่ึงในการตราพระราชบัญญัติองคกรอาชญากรรมใหใชหลักการ การกํ าหนดใหการมีสวนรวม     
ในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะขององคกรเปนความผิดอาญา (Criminalization of participation 
in an organized criminal group) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ      
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกรฯ มาใช ซ่ึงจะทํ าใหผูที่มีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 5      
แหงอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรฯ ก็จะมี
ความผดิฐานมสีวนรวมในกลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้ในลักษณะขององคกร โดยใหนยิาม “กลุมอาชญากร
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ทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกร” “กลุมทีม่กีารจดัโครงสราง” และ “อาชญากรรมรายแรง” ใหมคีวามหมาย
ตามอนสัุญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกรฯ ซ่ึงจะท ําให
ความผดิตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484 และความผดิตามกฎหมายอืน่ในฐานความผดิทีม่อัีตราโทษ
เปนอาชญากรรมรายแรงหรือโทษที่รุนแรงกวา เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ปญหาที่ตองพิจารณาตอไป คือ เมื่อความผิดพระราชบัญญัติองคกรอาชญากรรม      
เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แลวปญหา
เรือ่งการพิสูจนองคประกอบของความผิดฐานตางๆ จะแกไขอยางไร

พระราชบัญญัติองคกรอาชญากรรม ซ่ึงนํ าหลักการของความผิดฐานการมีสวนรวม   
ในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะขององคกร (Criminalization of participation in an organized 
criminal group) ตามอนสัุญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกร ค.ศ. 2000 มาบัญญัติ จะแยกการกระทํ าที่เปนความผิดได 4 ลักษณะ คือ 1. การตกลง        
กบับคุคลหนึ่งหรือมากกวาเพื่อกระทํ าอาชญากรรมรายแรง 2. การมสีวนดํ าเนินกิจการในกิจกรรม
ที่เปนความผิดอาญาซึ่งเปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรม 3. การมีสวนรวมในกิจกรรมอื่น   
ขององคกรอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักขององคกรอาชญากรรมใหบรรลุเปาหมาย     
4. การจัดการ การสั่งการ การชวยเหลือ การยุยง การอํ านวยความสะดวก การใหคํ าปรึกษา            
ในการประกอบอาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม ถือวาผูกระทํ ามีความผิด
ฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม ซ่ึงความผิดฐานตางๆ ขางตนนั้น มภีาระที่จะตองพิสูจน คือ

การน ําความผดิลักษณะทีห่นึง่มาใชปญหา คอื การหาจดุวนิจิฉยัวามกีารตกลงกนัแลวหรือไม
“การตกลงกนั” เปนเรือ่งอยูกึง่กลางระหวางการกระท ําทีป่รากฏออกมาใหเหน็ภายนอกกบัส่ิงทีอ่ยูภายในใจ  
ซ่ึงความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมนั้นเมื่อผูมีสวนรวมฯ ไดตกลงกันที่จะกระทํ า
ความผิดหลักอันเปนอาชญากรรมรายแรงที่ผูตกลงกันเพื่อกระทํ าตามความมุงหมายที่กอข้ึนนั้น      
ก็เปนความผิดทันทีที่มีการตกลงกันไมจํ าเปนตองเกิดเปนความผิดสํ าเร็จขึ้น ดังนั้นการพิสูจน     
การตกลงกนัจึงกระทํ าไดยาก เพราะมีลักษณะเปนเรื่องลับที่รูกันเฉพาะในหมูผูที่เขาตกลงหรือเขามี
สวนรวมและการตกลงกันเพื่อกระทํ าผิดเลยขั้นตอนเจตนาเพียงนิดเดียว อนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติฯ ไดกํ าหนดใหนํ าหลักการ “พฤติการณของขอเท็จจริง  
ตามภาวะวิสัย” มาใชในการพิสูจนการตกลงกัน โดยมีผูวิเคราะหวา “พฤติการณของขอเท็จจริง  
ตามภาวะวสัิย” คลายคลงึกบั “ทฤษฎกีารกระท ําซึง่ปรากฏภายนอก” (Overt Act) “ทฤษฎกีารกระท ํา
ซ่ึงปรากฏภายนอก” (Overt Act) เปนความพยายามที่จะนํ าเอาหลักความผิดฐานสมคบมาใช       
โดยใหมีลักษณะเปน “การกระทํ า” ทีชั่ดเจนขึน้โดยกํ าหนดใหมี “การกระทํ าซ่ึงปรากฏภายนอก”
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เพิ่มขึ้นจาก “การตกลง” จงึจะสามารถลงโทษได การกระทํ าที่ปรากฏออกมาภายนอก หมายถึง   
การกระทํ าที่สัมพันธเกี่ยวของกับการตกลงกันกระทํ าความผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดกระทํ า
ใหปรากฏออกมาภายหลังที่ไดมีตกลงรวมกันในการกระทํ าความผิด เชน ก. ข. และ ค. สมคบกัน
เพือ่ไปปลนธนาคาร ก. อาจจะไปซื้อหนากากสํ าหรับใชในการปลน การซื้อหนากากนั้นจะถือเปน  
“การกระทํ าซึ่งปรากฏภายนอก” อันเปนเหตุใหสามารถลงโทษฐานมีสวนรวมฯ ได ซ่ึงแมวา      
ตามอนุสัญญาฉบับนี้ไดบัญญัติใหนํ าหลักการ “พฤติการณของขอเท็จจริงตามภาวะวิสัย” มาใช    
ในการพิสูจนการตกลงกัน แตเพื่อความชัดเจนวามีการตกลงกันเพื่อกระทํ าอาชญากรรมรายแรง     
ผูวจิยัขอเสนอใหน ําพยานหลกัฐานทีเ่ปนพยานแวดลอมกรณ ี (Circumstantian Evidence) กอนทีจ่ะมี
การตกลงกัน ไมวาจะเปนการติดตอกัน (Communication) การรวมตัวกัน การเจรจาตอรองกัน 
(Negotiation) การพดูคยุชักชวนหรอืวางแผนแนวทางทีจ่ะกระท ําความผดิมาประกอบการพสูิจนดวย
เพือ่ใหพยานหลักฐานมีนํ้ าหนักมากขึ้น ดงัเชนการใชมาตรการสมคบตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534  ซ่ึงอาศัยพยานหลักฐานตางๆ      
ที่เปนพยานแวดลอมที่ไดรวบรวมมา ประกอบกับพยานบอกเลาหรือคํ าซัดทอดของผูตองหา          
ที่รวมกระทํ าผิดเพื่อสนับสนุนใหรูวามีเจตนาตกลงกันกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อใช
พยานแวดลอมประกอบการพจิารณาดวยแลวกเ็พยีงพอทีจ่ะน ําตวัการหรอืผูอยูเบือ้งหลังการกระท ําผิด
มาด ําเนนิคดแีละลงโทษไดในลกัษณะเดยีวกบัการพสูิจนแบบแผนในการประกอบมจิฉาชพีในกฎหมาย
RICO ซ่ึงโจทกจะตองพสูิจนใหแจงชดัในประเดน็ความสมัพนัธ (Relationship) ความตอเนือ่ง (Continuity)

ในความผิดการมีสวนรวมดํ าเนินการในกิจกรรมที่เปนความผิดอาญาซึ่งเปนเปาหมาย
ขององคกรอาชญากรรม และการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นขององคกรอาชญากรรมเพื่อสนับสนุน
กจิกรรมขององคกรอาชญากรรมใหบรรลุเปาหมายนัน้ มจีดุเดนคอืไมจ ําเปนตองมกีารตกลงของบคุคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไปเพียงแตรูเปาหมายขององคกรอาชญากรรมและผูนั้นมีสวนรวมในกิจกรรม      
ที่เปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรม หรือผูนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นที่สงเสริมใหกิจกรรม
หลักขององคกรอาชญากรรมบรรลุเปาหมายผูนั้นก็มีความผิดแลว แตมีปญหาที่ตองพิจารณา คือ
การพสูิจนวาผูกระท ําตองรูเปาหมายและกจิกรรมทัว่ไปทีเ่ปนความผดิอาญาของกลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้
ในลกัษณะองคกรอาชญากรรม หรือรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกรทีจ่ะกระท ํา
อาชญากรรมนั้น จะใชพยานหลักฐานใดพิสูจน ซ่ึงการมสีวนรวมในกิจกรรมหลักอันเปนเปาหมาย
ขององคกรอาชญากรรมและการมสีวนรวมในกจิกรรมอืน่ๆ ทีส่งเสรมิกจิกรรมหลักอนัเปนเปาหมาย
ขององคกรอาชญากรรมใหเปนความผิดอาญานี้เปนการลงโทษเมื่อมีการกระทํ าของผูมีสวนรวม  
ในองคกรเกดิขึน้แลว รัฐมภีาระพสูิจนวาการกระท ําทีป่รากฏออกมาใหพบเหน็เปนสวนหนึง่ของกจิกรรม
อันเปนเปาหมายหลักขององคกรอาชญากรรม หรือเปนกิจกรรมอื่นที่ไมมีความผิดอาญาแตสงเสริม
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กิจกรรมหลักอันเปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรมใหสํ าเร็จ แมอนุสัญญาฯใหนํ าหลักการ 
“พฤติการณของขอเท็จจริงตามภาวะวิสัย” มาใชในการพิสูจนก็ตาม แตในความเปนจริงแลว       
การพิสูจนวาผูนั้นกระทํ าความผิดฐานมีสวนรวมฯ ในลักษณะนี้มิใชจะทํ าไดงาย เนื่องจากบุคคล   
ท่ีกระทํ าความผดิในลกัษณะทีส่องและลกัษณะทีส่ามนี้ เปนผูมีความรูในดานกฎหมายมคีวามเชีย่วชาญ
ในการกระทํ า การแกปญหาในเรื่องนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา ตองใชกฎหมายในเรื่องขอสันนิษฐาน
ของกฎหมายเขาไปแกไข กลาวคือ ตองบญัญตัิกฎหมายเพิ่มเติมในความผิดฐานนี้วา ผูใดมีสวนรวม
ในกจิกรรมทีเ่ปนเปาหมายขององคกรอาชญากรรมหรอืมสีวนรวมในกจิกรรมอืน่ทีส่งเสรมิใหกจิกรรม
หลักขององคกรอาชญากรรมบรรลเุปาหมาย ใหสันนษิฐานไวกอนวาผูนัน้รูถึงเปาหมายและการมอียู
ขององคกรอาชญากรรมนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมรูถึงเปาหมายและการมีอยูขององคกร
อาชญากรรมนั้น อันเปนการผลักภาระการพิสูจนไปใหผูกระทํ าเปนผูพิสูจน

เมื่อไดแกไขหรือบัญญัติกฎหมายตามที่กลาวไวแลวก็จะทํ าใหมีมาตรการทางกฎหมาย
ทีม่ปีระสิทธภิาพดยีิง่ขึน้ ในการปองกนัปราบปรามการกระท ําผิดตามพระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. 2484
ทีเ่ปนองคกรอาชญากรรม ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไมและพื้นที่ปา
ใหอุดมสมบูรณเปนสมบัติของชาติสืบไป
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