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วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550และ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยมุงศึกษาถึงความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงินเพ่ือใหสามารถนํามาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใชในการติดตาม

ทรัพยสินของผูกระทําความผิดท่ีผานกระบวนการฟอกเงินมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวาภายหลังจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรพ.ศ.2550มีผลบังคับใชการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรก็มิไดลดนอยลง

แตกลับมีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆมีการพัฒนารูปแบบของการกระทําความผิดท่ีซับซอนย่ิงข้ึนท้ังยัง

มีผลตอบแทนเกี่ยวของกับทรัพยสินสูงมีการเก่ียวโยงกับผูกระทําความผิดในตางประเทศแตเม่ือ

สามารถจับผูกระทําความผิดไดแลวก็ไมสามารถดําเนินการริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา

ความผิดไดเนื่องจากผูกระทําความผิดไดทําการจําหนายจายโอนหรือเปล่ียนสภาพไปเปนอยางอ่ืน

แลวและเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศคือสหรัฐอเมริกาสหพันธสาธารณรัฐ
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ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทําใหการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถตัดวงจรสนับสนุนทาง
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ดังนั้นผูเขียนเสนอวาควรกําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542เพ่ือนําเอามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติดังกลาว

มาใชแกปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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1. บทนํา 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนากาวหนาไปอยางมาก

คอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวกตอชีวิตประจําวันของมนุษยทําใหการ

ดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆดานการทํางานตางๆจากเดิมใชแรงงานมนุษยก็ไดถูก

ปรับเปล่ียนมาใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมส่ังการแทนเทคโนโลยีท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหมีความ

รวดเร็วและแมนยําข้ึนไมวาจะเปนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการติดตอส่ือสารคมนาคม

การเกษตรการจัดเก็บขอมูลการรักษาพยาบาลก็ไดมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชท้ังส้ินและท่ี

สําคัญท่ีสุดคือในการทําธุรกรรมทางการเงินของประชาชนในปจจุบันลวนดําเนินการผานเครือขาย

คอมพิวเตอรท้ังส้ินไมวาจะเปนขอมูลสวนตัวช่ือบัญชีผูใชและรหัสผานในการทําธุรกรรมโอนเงิน

ผานบัญชีธนาคารท่ีเก็บไวในเคร่ืองของผูใชเองหรือแมแตเลขท่ีบัญชีหรือหมายเลขบัตร

อิเล็กทรอนิกสก็ถูกเก็บไวในเครือขายคอมพิวเตอรของธนาคารท่ีเช่ือมตอโยงใยไปท่ัวโลกจึงเห็น

ไดวาคอมพิวเตอรลวนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยอยางหลีกเล่ียงไมได 

ขณะท่ีประเทศไทยและโลกกําลังเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง

ตอเนื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรก็ไดมีการพัฒนารูปแบบไปพรอมกันดวยมีการนําเคร่ืองมือ

ท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใชทําใหการกระทําความผิดท่ีซับซอนมีความเสียหายเปนวงกวาง

และยากตอการจับกุมจากอาชญากรรมท่ีเปนลักษณะภายในประเทศที่เก่ียวกับทรัพยสินจํานวนไม

มากกลายมาเปนอาชญากรรมขามชาติท่ีมีผลตอบแทนมหาศาลและไดมีการนําเงินหรือทรัพยสินท่ี

ไดมาจากการกระทําความผิดมาปกปดแหลงท่ีมาแลวเปล่ียนแปรสภาพใหเสมือนกับเปนเงินท่ี

ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายเรียกวากระบวนการฟอกเงิน 

การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร ได ก อ ให เ กิดความ เ สียหาย

กระทบกระเทือนตอความม่ันคงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาลอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอรจึงจัดเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะตองปองกันและปราบรามใหหมดส้ินอยาง

รวดเร็วเม่ือวันท่ี18มิถุนายนพ.ศ.2550ประเทศไทยจึงตราพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี18กรกฎาคม2550มาจนถึงปจจุบัน 

ภายหลังจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีผล

บังคับใชการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรก็มิไดลดนอยลงแตกลับมีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ

มีการพัฒนารูปแบบของการกระทําความผิดท่ีซับซอนย่ิงข้ึนท้ังยังมีผลตอบแทนเกี่ยวของกับ

ทรัพยสินสูงมีการเก่ียวโยงกับผูกระทําความผิดในตางประเทศแตเม่ือสามารถจับผูกระทําความผิด

ไดแลวก็ไมสามารถดําเนินการริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดไดเนื่องจากผูกระทํา

ความผิดไดทําการจําหนายจายโอนหรือเปล่ียนสภาพไปเปนอยางอ่ืนแลว 

จากปญหาดังกลาววิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงการกําหนดใหความผิดตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือใหสามารถนํามาตรการปองกันและปราบปรามการฟอก
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เงินมาบังคับใชในการติดตามทรัพยสินของผูกระทําความผิดท่ีผานกระบวนการฟอกเงินมาแลวได

อยางมีประสิทธิภาพไมวาทรัพยสินนั้นจะมีการจําหนายจายโอนหรือเปล่ียนสภาพไปก่ีคร้ังและไม

วาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใดโอนไปเปนของบุคคลใดหรือปรากฏหลักฐานทาง

ทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตามก็สามารถดําเนินการริบทรัพยสินดังกลาวไดท้ังส้ินอีกท้ังยังมี

โทษทางอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายฟอกเงินซึ่งทําใหสามารถนําตัวอาชญากรมาลงโทษไดแม

ไมสามารถพิสูจนความผิดหลักท่ีอาจทําไดยากกวาก็ตาม 

ดังนั้นจึงเห็นไดวาหากมีการบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินจะทําใหการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถตัดวงจรสนับสนุน

ทางการเงินของอาชญากรรมท้ังในประเทศและอาชญากรรมขามชาติใหหมดส้ินไปในท่ีสุด 

 

2. กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 

 2.1 กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ศาสตราจารยวีระพงษบุญโญภาสใหความหมายการฟอกเงินหมายถึงการเปล่ียนแปลง

เงินท่ีไดมาโดยไมถูกกฎหมายหรือไมสุจริตใหกลายเปนเงินท่ีไดมาโดยสุจริตหรือพิสูจนวาไมได

ทุจริตหรือกลาวโดยทั่วไปคือกระบวนการท่ีทําใหเงินสกปรกกลายเปนเงินสะอาดหรือกลายเปน

เงินท่ีสามารถอางอิงไดวาไดมาอยางไรความหมายของการฟอกเงินจึงไมไดผูกติดกับกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งโดยท่ัวไปเปนการนําเงินสกปรกจากกิจกรรมท่ีถือวาเปนอาชญากรรมรายแรงมาทํา

ใหเปนเงินสะอาด 

2.1.1 หลักเกณฑการกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สภาผูแทนราษฎรอาศัยหลักเกณฑดังตอไปนี้เพื่อกําหนดวาความผิดในเร่ืองใดท่ีควรกําหนดให

เปน“ความผิดมูลฐาน”ตามรางกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(1) ความผิดนั้นมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมหรือเครือขายขามชาติ 

(2) ความผิดท่ีทําใหไดรับผลตอบแทนสูง 

(3) ความผิดท่ีเปนการกระทําสลับซับซอนยากแกการปราบปราม 

(4) ความผิดท่ีมีลักษณะเปนภัยตอความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 

2.1.2 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตามมาตรา3แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542จึงได

บัญญัติจํากัดของคําวา“ความผิดมูลฐาน”ไวโดยเฉพาะวาหมายถึงความผิดเก่ียวกับกฎหมายเร่ือง

ใดบางเพราะผูท่ีจะกระทําความผิดขอหาฐานฟอกเงินตามมาตรา5(1)นั้นจะตองเปนกรณีท่ี
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ทรัพยสินซึ่งนํามาฟอกนั้นเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดในความผิดมูลฐานเทานั้นถา

ไดมาจากการกระทําความผิดในความผิดอยางอ่ืนซึ่งไมใชความผิดมูลฐานตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา3ก็ไมเปนความผิดฐานฟอกเงินซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวใน

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542มาตรา3ไว21มูลฐานและยังมีการ

กําหนดความผิดมูลฐานไวในกฎหมายอ่ืนอีก4มูลฐานรวมท้ังส้ิน25มูลฐาน 

 

 2.2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550 
  อาชญากรรมคอมพิวเตอรคือการใชคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือนําไปสู

การกระทําผิดทางอาญาซึ่งการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรนั้นโดยมากแลวมักจะเปนการ

คุกคามหรือลักลอบเขาไปในระบบโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยไมมีอํานาจใหกระทําการดังกลาว

และนําไปสูการกระทําผิดอ่ืนๆตอไปซึ่งประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรพ.ศ.2550ไวปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี18มิถุนายน2550และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี18กรกฎาคม2550มาจนถึง

ปจจุบันสามารถจําแนกฐานความผิดไดเปน2ประเภทคือ 

(1) อาชญากรรมคอมพิวเตอรในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเปนการกระทําความผิดตอตัว

ขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอรโดยตรงตามมาตรา5-13เชนการเจาะระบบการดักขอมูลหรือการกอ

วินาศกรรมคอมพิวเตอรดวยการเผยแพรโปรแกรมทําลาย 

(2) ความผิดท่ีวาดวยตัวเนื้อหาของขอมูลท่ีนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชน

สามารถเขาถึงไดตามมาตรา14-16เชนการเผยแพรภาพลามกการเผยแพรขอมูลท่ีขัดตอความ

ม่ันคงหรือการหม่ินประมาทดวยการตัดตอภาพเปนตน 
 
3. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของ
ตางประเทศ 

1. สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดฐานความผิดเก่ียวกับการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายตาม

กฎหมายควบคุมการฟอกเงิน(MoneyLaunderingControlActof1986)ไวเปนจํานวนมากกวา200

มูลฐานความผิดซึ่งหนึ่งในความผิดมูลฐานนั้นไดกําหนดใหการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรในกฎหมายTheComputerFraudandAbuseAct(CFAA)เปนความผิดมูลฐานเชนกัน

โดยพิจารณาจากความผิดท่ีเงินเปนปจจัยสําคัญคือความผิดทางเศรษฐกิจและผลรายของความผิด

ดังกลาวจะมีสวนในการทําลายสังคมเศรษฐกิจตลอดจนมนุษยชนจึงอาจกลาวไดวากฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกามีความผิดมูลฐานมากกวาประเทศ

อ่ืนๆเนื่องมาจากความที่เปนประเทศท่ีมีอิสระเสรีภาพทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ผลักดันใหรัฐบาลตองออกกฎหมายมาเพ่ือครอบคลุมการกระทําความผิดใหมากท่ีสุดเพ่ือ
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วัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพโดยมุงตัดเงินหมุนเวียน

ของอาชญากรรมไมใหเปนทุนสนับสนุนไปใชในการกระทําความผิดอีก 

2. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรของเยอรมันนั้นไมไดมีการ

ออกพระราชบัญญัติในเร่ืองการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไวเปนการเฉพาะเหมือน

ประเทศอื่นๆแตก็มีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา(StGB)ซึ่งกําหนดฐานความผิดพิเศษ

เก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไวโดยเฉพาะแลวไดแกความผิดฐานเขาถึงขอมูล

โดยมิชอบ(มาตรา202a)ความผิดฐานดักขอมูล(มาตรา202b)ความผิดฐานฉอโกงทาง

คอมพิวเตอร(มาตรา263a)ความผิดฐานปลอมแปลงขอมูลซึ่งเปนพยานหลักฐาน(มาตรา269)

ความผิดฐานแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล(มาตรา303a)และความผิดฐานวินาศกรรมคอมพิวเตอร

(มาตรา303b)ดังนั้นจึงเห็นไดวาเยอรมันเปนประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับปญหาการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรเชนกัน 

3.สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน) 
ไตหวันไดบัญญัติกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนกฎหมายเฉพาะ

แยกออกมาจากประมวลกฎหมายอาญามีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ี

รายแรงมีการกําหนดโทษท้ังปรับและจําคุกและมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวในมาตรา3โดย

กําหนดความผิดมูลฐานไว18ขอและกําหนดความผิดอาชญากรรมรายแรงไวอยางกวางคือการ

กระทําความผิดท่ีมีโทษจําคุกตั้งแตหาปข้ึนไปโดยไมไดกําหนดใหการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแตมีการ

กําหนดความผิดไวในคํานิยามของคําวา“อาชญากรรมรายแรง”ใหหมายถึงการกระทําความผิดท่ีมี

โทษจําคุกตั้งแตหาปข้ึนไปดังนั้นการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรในบางฐานความผิดจึง

อยูในบังคับของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวยคือมาตรา359และมาตรา362 

จากที่ไดศึกษากฎหมายของตางประเทศขางตนไดแกสหรัฐอเมริกามีการกําหนด

ความผิดมูลฐานไวกวา200ฐานสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวจํานวน

หนึ่งและบัญญัติความผิดมูลฐานอยางกวางตามโทษท่ีกฎหมายอาญากําหนดสวนไตหวันได

กําหนดความผิดมูลฐานไว18มูลฐานและบัญญัติความผิดท่ีเปนอาชญากรรมรายแรงไวอยางกวาง

ตามโทษในกฎหมายอาญาดวยแตความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินของประเทศไทยในปจจุบันไดบัญญัติไว

เปนจํานวนเพียง25มูลฐานเทานั้นซึ่งยังไมเพียงพอท่ีจะนํามาบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมุงเนนท่ีจะตัดวงจร

การประกอบอาชญากรรมและจัดการกับเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดให

หมดส้ินไป 
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา

กาวหนาไปอยางมากสงผลใหอาชญากรรมตางๆมีเทคนิครูปแบบวิธีการที่สลับซับซอนมากข้ึนและ

ความรายแรงของการประกอบอาชญากรรมจากเดิมท่ีเคยมีขอบเขตเพียงในประเทศไดพัฒนามา

เปนอาชญากรรมระหวางประเทศหรือท่ีเรียกวาอาชญากรรมขามชาติซึ่งมีผลประโยชนตอบแทน

จํานวนมหาศาลมีการนําทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดโอนหรือเปล่ียนสภาพไปดวย

วิธีการตางๆอันมีลักษณะเปนการฟอกเงินใหดูเหมือนเปนทรัพยสินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย

แลวนําทรัพยสินเหลานั้นมาใชเปนทุนในการสนับสนุนการกระทําความผิดตอไปกอใหเกิดเปน

วงจรอาชญากรรมท่ีสลับซับซอนยากแกการปราบปรามและหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมาย

อาญาของไทยไมสามารถดําเนินการกับทรัพยสินหรือเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดหากถูก

โอนไปใหผูอ่ืนหรือเปล่ียนสภาพไปแลวอีกท้ังไมมีบทลงโทษแกผูท่ีทําการโอนหรือเปล่ียนสภาพ

ทรัพยสินนั้นอันมีลักษณะเปนการฟอกเงินมีผลทําใหการปราบปรามอาชญากรรมไมมี

ประสิทธิภาพและทําใหผูกระทําความผิดหลุดพนจากการดําเนินคดีเปนจํานวนมากดังนั้นประเทศ

ไทยจึงไดมีการตราประราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542มาบังคับใชโดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือตัดวงจรอาชญากรรมจัดการกับเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา

ความผิดตามความผิดมูลฐานไมวาจะมีการโอนหรือเปล่ียนสภาพไปกี่คร้ังก็ตามมีมาตรการทาง

อาญาลงโทษจําคุกหรือปรับผู ท่ีกระทําความผิดฐานฟอกเงินท้ังในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักรอีกท้ังยังมีมาตรการลงโทษผูสนับสนุนผูชวยเหลือผูพยายามกระทําความผิดหรือผู

สมคบเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงินดวยและยังมีมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของ

กับการกระทําความผิดในทางแพงซึ่งเปนการขยายขอบเขตการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมาย

อาญาแมตัวผูกระทําความผิดจะไมถูกตัดสินลงโทษในคดีอาญาหรือทรัพยสินเหลานั้นจะถูกโอน

เปล่ียนสภาพไปก่ีทอดก็ยังสามารถดําเนินการกับทรัพยสินเหลานั้นใหตกเปนของแผนดินได 

 เม่ือศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวความคิดในการกําหนดความผิดมูลฐานวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของตางประเทศและของประเทศไทยพบวาหลักเกณฑใน

การกําหนดความผิดมูลฐานของแตละประเทศมีความคลายคลึงกันคือกําหนดใหความผิดท่ีมี

ลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมไดรับผลตอบแทนสูงเปนการกระทําสลับซับซอนยากแกการ

ปราบปรามและเปนภัยตอความม่ันคงในทางเศรษฐกิจเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินของประเทศไทยไดใช วิธีการบัญญัติความผิดอาญาบางฐานมาเปนความผิดมูลฐาน

(PredicateOffence)โดยการกําหนดความผิดมูลฐานมีข้ึนเพ่ือทําใหเกิดความชัดเจนในการบังคับ

ใชมาตรการจําคุกและริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินดังนั้นการ

กําหนดความผิดมูลฐานจึงมีความสําคัญมากตอกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ

ไทยจากท่ีไดศึกษากฎหมายของตางประเทศไดแกสหรัฐอเมริกามีการกําหนดความผิดมูลฐานไว
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กวา200ฐานสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวจํานวนหนึ่งและบัญญัติ

ความผิดมูลฐานอยางกวางตามโทษท่ีกฎหมายอาญากําหนดดวยไตหวันไดกําหนดความผดิมูลฐาน

ไวจํานวนหนึ่งและบัญญัติความผิดท่ีเปนอาชญากรรมรายแรงไวอยางกวางตามโทษในกฎหมาย

อาญาดวยเชนเดียวกับเยอรมันแตความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินพ.ศ.2542และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินของประเทศไทยในปจจุบันได

บัญญัติไวเปนจํานวนเพียง 25 มูลฐานเทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอท่ีจะนํามาบังคับใชเพราะยังมีการ

กระทําความผิดอาญาฐานอ่ืนอีกเปนจํานวนมากท่ีจะสามารถนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการ

กระทําความผิดมาสนับสนุนใหแกองคกรอาชญากรรมหรือเปนทุนในการกออาชญากรรมในคร้ัง

ตอไปจึงทําใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขาดประสิทธิภาพไมสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมุงเนนท่ีจะตัดวงจรการประกอบ

อาชญากรรมและจัดการกับเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดใหหมดส้ินไป 

 จากการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการในการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรพบวา

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนมี

การกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจเปนวงกวางเนื่องจากผูเสียหายไมวาจะเปนระชาชนท่ัวไป

บริษัทเอกชนหรือแมแตหนวยงานรัฐบาลก็ตามตองสูญเสียเงินหรือทรัพยสินมากมายมหาศาล

ถึงแมวาประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

มาบังคับใชปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรตั้งแตพ.ศ.2550แลวโดยมีโทษทางอาญาท้ัง

จําคุกและปรับก็ตามแตจากการศึกษาสถิติคดีและความเสียหายทําใหทราบวาการกระทําความผิด

ก็ไมไดลดลงแตกลับมีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกปซึ่งทําใหเห็นวากฎหมายดังกลาวไมสามารถปราบปราม

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากผูกระทําไดรับผลตอบแทนสูงและ

พระราชบัญญัติดังกลาวไมสามารถจัดการกับเงินหรือทรัพยสินจํานวนมหาศาลท่ีไดจากการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ีอาจถูกโอนเปล่ียนแปลงหรือแปรสภาพไปดวยวิธีการตางๆได

เพราะทรัพยสินท่ีถูกโอนหรือแปรสภาพไปแลวนั้นมิใชทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด

หรือเปนทรัพยสินท่ีใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิดอีกตอไปจึงไมสามารถนําเอา

มาตรการริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใชในกรณีดังกลาวไดทําใหผูกระทํา

ความผิดสามารถนําเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปใชเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชญากรรม

คร้ังตอไปและเกิดเปนวงจรอาชญากรรมท่ียากตอการปราบปราม 

 ดังนั้นหากมีการบัญญัติใหความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินจะเปนการขยายขอบเขตของกฎหมายใหกวางข้ึนสามารถตัดวงจรการประกอบ

อาชญากรรมและดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือมิใหมีการนําเงินหรือทรัพยสินอันมหาศาลท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรมาโอนหรือเปล่ียนสภาพดวยวิธีการใดๆอันเปนการฟอกเงินเพ่ือปกปดแปลงท่ีมา
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ของทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดนั้นและมิใหนําเงินท่ีผานกระบวนการฟอกเงินใหเปน

เงินบริสุทธิ์มาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเปนทุนในการกระทําความผิดอ่ืนๆอีก 

 จากการศึกษาพบวาการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรถือเปนอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจประเภทหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปน

อยางมากแตพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550ท่ีบังคับใช

ในปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการกับผูกระทําความผิดและทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา

ความผิดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวใหดีย่ิงข้ึน

ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรมีการกําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.2550เปนความผิดมูลฐานตามมาตรา3ของพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542เพ่ือท่ีจะนํามาตรการท่ีสําคัญตามกฎหมายปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใชไดแกการกําหนดใหการฟอกเงินท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรเปนความผิดอาญาเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดและการรองขอให

ทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพ่ือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินดังกลาวของผูกระทําความผิดอัน

เปนการทําลายแรงจูงใจและโอกาสในการนําเงินหรือทรัพยสินไปเปนทุนหมุนเวียนในการกระทํา

ความผิดคร้ังตอไปเม่ืออาชญากรขาดเงินทุนสนับสนุนก็จะมีจํานวนลดลงอีกท้ังมาตรการตาม

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีการกําหนดใหผูเปนเจาของผูมีสวนไดเสียหรือผูรับ

ประโยชนในเงินหรือทรัพยสินท่ีตองสงสัยวาเก่ียวของกับการกระทําความผิดมีภาระการพิสูจนทํา

ใหสามารถดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

 2. การท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดําเนินการเก่ียวกับ

ทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับกฎหมายฟอกเงินไดนั้นตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตัวอยางเชนสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินเม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินไมวาจะเปนการโอนเงินฝากเงิน

การเคล่ือนไหวของบัญชีธนาคารอันมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในมาตรา13และนอกจากสถาบัน

การเงินแลวหนวยงานท่ีตองมีหนาท่ีรายงานธุรกรรมคือสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสํานักงาน

ท่ีดินจังหวัดสํานักงานท่ีสาขาและสํานักงานท่ีดินอําเภอก็มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินเชนกันหากเปนกรณีท่ีเขาลักษณะตามมาตรา15เนื่องจากท่ีดินตางๆก็

อาจถูกใชเปนแหลงฟอกเงินไดโดยการนําเงินท่ีผิดกฎหมายมาแปลงสภาพเปนท่ีดินหรือ

อสังหาริมทรัพยอ่ืน 

 ในกรณีการดําเนินการตอทรัพย สินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรนั้นกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมิไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะวาให

ผูใดมีหนาท่ีตองรายงานมีแตเพียงระเบียบปฏิบัติท่ีออกมาเปนแนวทางเฉพาะหนวยงานเทานั้นซึ่ง

คดีการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรนั้นมีพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของคือพนักงาน
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สอบสวนผูรับผิดชอบในทองท่ีนั้นๆหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติแลวแตกรณีดังนั้นจึงควรกําหนด

มาตรการรายงานธุรกรรมเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรโดยมีการบัญญัติกฎหมายให

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบทําคดีการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรในทองท่ีนั้นๆหรือ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแลวแตกรณีมี

หนาท่ีจะตองรายงานทรัพยสินดังกลาวตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือให

การปองกันปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถตัดวงจร

เงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชญากรรมใหลดลงหรือหมดไปไดในท่ีสุด 

 3. การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรจะกระทําได

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึนตองอาศัยการประสานงานและความรวมมือ

เปนอยางดีระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถและมีการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการคดีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

ตามเจตนารมณของกฎหมายจึงควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนความรูและสรางความรวมมือ

ใหแกพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรลดนอยลงหรือหมดส้ินไปในท่ีสุด 

 4. เนื่องจากอาชญากรรมคอมพิวเตอรสวนใหญมักจะเปนอาชญากรรมขามชาติ

ดังนั้นความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายระดับประเทศสําหรับอาชญากรรมประเภทนี้ควรมีการ

กําหนดไวใหชัดเจนโดยอาศัยพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญาพ.ศ.
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