
1 
 

ปัญหาการก าหนดความผดิมูลฐาน ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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รองศาสตราจารย์ พนิิจ ทพิย์มณ ี** 

 

บทคดัย่อ 
 การฟอกเงิน เป็นวิธีการท่ีอาชญากรน าเงินหรือทรัพยสิ์น ท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดมูลฐานแต่ละ
ประเภท ไปผา่นกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งท่ีมาหรือแหล่งท่ีตั้ง ปกปิดการจ าหน่าย การโอน 
เพื่อไม่ให้ปรากฏร่องรอยทางการเงินหรือทรัพยสิ์น ท าให้ดูเหมือนวา่เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากกิจการท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย ต่อจากนั้นจึงมีการน ากลบัไปสู่เจา้ของในรูปของเงินหรือทรัพยสิ์นเสมือนชอบดว้ยกฎหมาย 
และพร้อมท่ีจะถูกน ามาใช้ประกอบอาชญากรรมขยายออกไปไดอี้ก ท าให้ในปัจจุบนัการฟอกเงินไดก้ลายเป็น
รูปแบบการกระท าความผิดท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายของผูก่้ออาชญากรรม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อปกปิดและ
แสวงหาผลประโยชน์จากการกระท าความผิด นอกจากน้ีการฟอกเงินยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากเงินท่ีน ามาใชฟ้อกเงินนั้นเป็นเงินนอกระบบ อนัมิไดเ้กิดจากผลผลิต
ทางเศรษฐกิจ และเงินดงักล่าวยงัอาจน าไปใชเ้พื่อการขยายเครือข่ายของการประกอบอาชญากรรม จนกลายเป็น
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีมีอิทธิพลและก่อให้เกิดปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบัความสงบสุขของสังคม และอาจกลายเป็น
ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ด้วยเหตุดงักล่าว เน้ือหาของกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมก็คือ การ
ก าหนดความผิดมูลฐานไวใ้นกฎหมายดงักล่าว ตามแต่นโยบายของแต่ละประเทศท่ีจะมุ่งปราบปรามความผิดมูล
ฐานเหล่านั้น โดยความผิดมูลฐานท่ีก าหนดไวน้ี้ ผูก้ระท าความผิดตามฐานความผิดท่ีก าหนดไวเ้ป็นความผิดมูล
ฐานจะยงัไม่มีความผิดฐานฟอกเงิน แต่ถ้าผูก้ระท าความผิดหรือบุคคลอ่ืนกระท าการฟอกเงินท่ีได้มาจากการ
กระท าความผิดตามความผิดมูลฐานท่ีก าหนดไว ้ผูน้ั้นจึงจะมีความผิดฐานฟอกเงิน ดงันั้น ความผิดมูลฐานจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งถูกก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายท่ี เก่ียวกับการก าหนดความผิดมูลฐานตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แม้จะก าหนด
ความผิดมูลฐานไวร้วมเป็นจ านวนถึง 26 มูลฐาน แต่ก็ยงัมีปัญหาอยูอี่กหลายประการ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาการก าหนด
ความผิดมูลฐานซ่ึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
ปัญหาการก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไวเ้ป็นจ านวนมากซ่ึง

                                                           
*  นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**  ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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ก่อให้เกิดสภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อ ในขณะเดียวกนัก็เกิดปัญหากรณีความผิดมูลฐานม่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัคงมีไม่
เพียงพอต่อการบงัคบัใชแ้ละเกิดช่องวา่งของกฎหมาย อีกดว้ย  
 ดงันั้นเพื่อใหก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดความผดิมูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูศึ้กษาจึงเสนอแนะให้สมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บทนิยามของ “ความผิดมูลฐาน” ให้มี
อนุมาตราท่ี (22) เพิ่มข้ึนจากเดิม โดยมีเน้ือหาดงัน้ี “ความผิดอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญาให้จ าคุกหรือประหารชีวิต และ
ลักษณะของความผิดดังกล่าวจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ท้ังนีต้าม
บทบัญญัติของกฎหมาย หรือตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา” จะท าให้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินมีความเท่าทนัต่อการรูปแบบการกระท าความผิดของอาชญากรท่ีเปล่ียนแปลงทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
และท าให้สามารถบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากสามารถบญัญติัความผดิมูลฐานใหม่ๆ ภายใตก้รอบท่ีพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 บญัญติัไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มความผิดมูลฐานใหม่ๆ ลงไปพระราชบญัญติัดงักล่าว
โดยตรงอีกต่อไป 
 

ABSTRACT 
 Money laundering is a method by which criminals bring money or property related to each type of 
predicate offences to go through various processes to hide or conceal the source or location, conceal the sale and 
transfer, in order not to appear financial or property traces and make it seem that the money or property is obtained 
from legitimate businesses. Subsequently, it was brought back to the owner in the form of money or property as it had 
been legally obtained and ready to be used for further crime. As a result, money laundering has become the most widely 
used form of crime for criminals to use as a tool to conceal and exploit from committing offenses. In addition, money 
laundering is also inevitably affecting the economy, society and politics, since the money used in money laundering is 
an informal money that is not caused by economic productivity and the money may also be used to expand the network 
of criminal activities into transnational crimes that are influential and cause problems related to the peace of society 
and may also become problems related to international relations. For this reason, the content of the law on anti-money 
laundering in the important part that affects the prevention and suppression of crimes is the determination of predicate 
offences in such laws according to the policies of each country which aimed at suppressing those predicate offences. 
By the predicate offences, the offender of the offense determined as a predicate offence will not be found guilty of 
money laundering until the offender or other person commits money laundering from the money received from the 
determined predicate offence, that person shall therefore be guilty of money laundering. Therefore, the predicate 
offences are very important to be determined in the law on anti-money laundering. 
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 The study found that the provisions of the law relating to the determination of the predicate offenses under 
the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 and other related laws, even though 26 offenses have been determined as 
the predicate offences, but there are still many problems including; the problems in determining the predicate offences 
affecting human rights and freedom according to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, the problem 
of determining too many criminal offenses as the predicate offences under the anti-money laundering law which has 
caused the criminal law to deteriorate, at the same time, there is a problem in the case of the existing predicate offences 
are not enough to enforce and also create a legal gap. 
 In order to make the law relating to the determination of predicate offences under the anti-money 
laundering law more effective, the Researcher therefore recommends that there should be the amendment of the 
provisions of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542, Section 3, the definition of “predicate offence” shall be 
added to the subsection (22) with the following content “Any offense that has criminal penalties for imprisonment at 
least four years or a more serious penalty and the nature of such offenses will cause or may cause considerable damage 
to the economy and society according to the provisions of the law or as prescribed in the Royal Decree.” This will 
make the anti-money laundering law progress as per the current and future forms of criminal offenses that change over 
time and enabling the enforcement of the anti-money laundering law more effectively. Because it can prescribe new 
predicate offences under the framework of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 timely without having to make 
the amendment by adding the predicate offences directly into the Act. 
 

1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจของโลกขบัเคล่ือนด้วยการท าธุรกรรมทางการเงินจ านวนมากมาย
มหาศาล ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกต่างถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดอาญาร้ายแรงซ่ึงกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง โดยมีลกัษณะการกระท าความผิดโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรวมตวัเป็นกลุ่มหรือ
องคก์รหรือเรียกวา่องคก์รอาชญากรรม (Organized Crime) มีโครงสร้างของการท างานท่ีสลบัซบัซอ้น มีการ
ติดต่อประสานงานกนั และมีกิจกรรมท่ีถือเป็นวตัถุประสงค์ส าคญัขององคก์รอาชญากรรม คือ การสนอง
ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีผิดกฎหมาย เช่น การพนนั การคา้ประเวณี การคา้ยาเสพติด รวมไปถึงการ
กระท าความผดิรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูป้ระกอบอาชญากรรมซ่ึงกระท าความผดิกฎหมาย
เหล่าน้ีจะน าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดท่ีไดม้านั้น ไปกระท าในรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็น
การฟอกเงิน เพื่อน าเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปอีก ท าให้การ
ปราบปรามการกระท าความผิดเหล่านั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้น เพื่อเป็นการตดัวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว ประเทศไทยโดยรัฐสภาจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ข้ึนมาเพื่อบงัคบัใช ้แสดงใหเ้ห็นถึงความริเร่ิมและตั้งใจของรัฐบาลและผู ้
ตรากฎหมายท่ีปราถนาท่ีจะใหมี้การปราบปรามการฟอกเงินอยา่งจริงจงั 
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 อย่างไรก็ดี นบัตั้งแต่ท่ีพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดถู้ก
บงัคบัใช ้ปรากฏวา่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัดงักล่าวอีกเป็นจ านวนหลายคร้ัง โดยสาระส าคญั
ส่วนใหญ่ของการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว คือ การเพิ่มความผดิมูลฐานใหม่ๆ เขา้ไปในบทนิยาม “ความผดิมูล
ฐาน” ท่ีอยูใ่นมาตรา 3 ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูจ่  านวน 21 มูลฐาน เม่ือรวมกบัความผิดมูลฐานตามกฎหมายอ่ืนๆ อีก
จ านวน 5 มูลฐาน รวมเป็นความผิดมูลฐานจ านวนทั้งส้ิน 26 มูลฐาน และยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะตอ้งแกไ้ข
เพิ่มเติมความผดิมูลฐานใหม่ๆ ลงไปในพระราชบญัญติัดงักล่าวอีกในอนาคต 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการก าหนดความผดิมูลฐาน 
 เ ม่ือพิจารณาถึงลักษณะของการก าหนดความผิดมูลฐานของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส ไตห้วนั หรือเม็กซิโก ซ่ึงแมจ้ะมีความแตกต่างดา้นระบบกฎหมาย และ
รายละเอียดต่างๆ แต่ก็จะพบว่าลกัษณะของความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินของแต่ละประเทศยงัคงมีส่วนท่ีเหมือนๆ กนั นัน่คือ เป็นความผิดท่ีมีลกัษณะกระท าเป็นกระบวนการ
ส าหรับประกอบอาชญากรรม หรือ ท่ีเรียกว่า “องค์กรอาชญากรรม” (Organized Crime) โดยการกระท า
ความผิดมีลกัษณะของการหวงัผลตอบแทนเป็นจ านวนทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีสูง ทั้งน้ี องค์กรอาชญากรรม
ดงักล่าวเหล่าน้ีมีความยากแก่การปราบปราม รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงตอ้งบญัญติักฎหมายเพื่อบงัคบัใช้
โดยให้อ านาจเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นกรณีพิเศษ โดยหวงัท่ีจะตดัตอนเส้นทางการเงินอนัจะน าไปสู่การกระท า
ความผดิแบบขยายวงกวา้งนัน่เอง  

ส าหรับประเทศไทย เม่ือผูศึ้กษาไดศึ้กษาและพิจารณาเปรียบเทียบความผดิมูลฐานทั้ง 26 มูลฐาน
แลว้ พบว่าลกัษณะความผิดมูลฐานทั้ง 26 มูลฐาน ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศไทย มีลกัษณะท่ีเหมือน ๆ กนั1 คือ 

(1) เป็นการกระท าความผิดอาญาท่ียากแก่การปราบปราม แมว้่าความผิดเหล่านั้นจะมีโทษ
ทางอาญาทั้งโทษปรับ จ าคุก ทั้งจ  าทั้งปรับ หรือประหารชีวติก็ตาม 

(2) เป็นการกระท าความผดิในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ 
(3) เป็นความผดิท่ียากท่ีจะสาวตวัไปถึงผูบ้งการหรือผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั 
(4) เป็นความผดิท่ีผูก้ระท าไดผ้ลตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง 
(5) ผลร้ายของความผิด จะมีส่วนท าลายเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล

เป็นอยา่งมาก 
 
 

                                                           
1 ชยันนัท ์ แสงปุตตะ , กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. 
วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541, หนา้ท่ี 68 
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3. ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหา 
 แมว้า่การก าหนดความผิดมูลฐานไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทยถือเป็นความจ าเป็น เพราะปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมีหลายประเภทและหลายรูปแบบท่ี
กระทบกระเทือนต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ โดยความผิดมูลฐานหลัก
นอกเหนือจากความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ ความผิดมูลฐานอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะป้องกนัและ
ปราบปรามก็สมควรท่ีจะก าหนดไวเ้ป็นความผิดมูลฐานด้วย เพื่อให้สามารถใช้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาเป็นมาตรการในการท าลายเศรษฐกิจของเหล่าอาชญากร และเพื่อเป็นการตดัวงจร
ของอาชญากรรมไม่ให้น าเงินท่ีไดไ้ปประกอบอาชญากรรมต่อไปไดอี้ก นอกจากน้ีการก าหนดความผิดมูล
ฐานทั้ง 26 มูลฐานดงักล่าวแมจ้ะเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 แต่ก็เป็นการตราข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 26 ประกอบมาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 
40 ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ของรัฐธรรมนูญท่ีใหก้ระท าได ้ 
 อยา่งไรก็ดี การก าหนดความผดิมูลฐานใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตโดยไม่มีท่ีส้ินสุด อาจสร้างปัญหา
ท่ีส่งผลกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงขดัต่อหลกัการทางกฎหมายท่ีส าคญัดงัน้ี 
 3.1 ปัญหาการก าหนดความผิดมูลฐาน ซ่ึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 ไดบ้ญัญติัวา่ “รัฐพึงจัดให้
มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
เม่ือกฎหมายมผีลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มกีารประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น พึงก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 
 จะเห็นได้ว่า การออกกฎหมายเพื่อน ามาบังคับใช้กับประชาชน จะต้องสอดคล้องกับ
หลกัประกนัของกฎหมายอาญาและหลกัการตามบทบญัญติัมาตรา 77 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น และการก าหนดโทษอาญาควรมีเฉพาะกรณีความผดิร้ายแรงเท่านั้น ดงันั้น หากมี
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การบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการเพิ่ม
ความผิดมูลฐานใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตอย่างไม่จ  ากัด ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 
 3.2 ปัญหาการก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้เป็น
จ านวนมาก  
 การก าหนดความผิดมูลฐานไวเ้ป็นจ านวน 26 มูลฐาน และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะบญัญติัความผิด
มูลฐานต่อๆ ไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดน้ี อาจท าให้บทบญัญติัของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ในบทนิยามของมาตรา 3 “ความผดิมูลฐาน” มีจ  านวนอนุมาตรา เพิ่มข้ึนต่อไปเร่ือยๆ ไม่มีจ  ากดั จน
อาจกลายเป็นปัญหาอาญาเฟ้อ (Over Criminalization) ต่อไปในอนาคต กล่าวคือ เกิดสภาวะท่ีการกระท า
ต่างๆ เป็นความผิดอาญามากเกินความจ าเป็น ดว้ยความเช่ือท่ีว่าโทษทางอาญาจะสามารถท าให้ประชาชน
เกรงกลวัท่ีจะกระท าความผิดได ้แต่การบญัญติักฎหมายอาญาท่ีมากเกินความจ าเป็นนั้น อาจท าลายทั้งความ
ยติุธรรม เจตนารมณ์ และความศกัด์ิสิทธ์ิของตวักฎหมายเสียเอง 
 ดงันั้น การบญัญติัความผิดมูลฐานใหม่ๆ ควรมีกรอบและขอบเขตท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงเฉพาะ
กรณีท่ีความผิดมูลฐานใหม่ๆ เหล่านั้น จะตอ้งเป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญาขั้นต ่า ให้จ  าคุกหรือประหาร
ชีวิต และลกัษณะของความผิดดงักล่าวจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อยา่งมาก  
 3.3 ปัญหาความผดิมูลฐานมี่มีอยู่ในปัจจุบันยงัคงมีไม่เพยีงพอต่อการบังคับใช้ 
 จากการท่ีไดมี้การก าหนดความผิดมูลฐานไวเ้ป็นจ านวนมากถึง 26 มูลฐาน เพื่อจะป้องกนัและ
ปราบปรามการกระท าความผิดอาญาโดยการตดัวงจรเศรษฐกิจและระบบการเงินของเหล่าอาชญากรใน
ปัจจุบนั แมจ้ะมีผลดีต่อการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นระยะเวลาหน่ึง แต่ก็ไม่อาจรับประกนัไดว้่าความผิดมูล
ฐานทั้ง 26 มูลฐานนั้นจะครอบคลุมและเพียงพอต่อการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในอนาคตดว้ย 
ทั้งน้ีเพราะเหล่าอาชญากรมกัจะพฒันาและคิดค้นรูปแบบการกระท าความผิดใหม่ๆ ข้ึนมาใช้อยู่เสมอ 
ยกตวัอยา่งเช่น การฟอกเงินผา่นการแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทลัท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกก าลงัให้ความสนใจ
ในขณะน้ี ท าให้ตอ้งมีการก าหนดมาตรการใหม่ๆ เพื่อป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
หรืออาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือในบางประเทศก็ต้องคอยแก้ไขเพิ่มเติม
ความผิดมูลฐานใหม่ๆ เขา้ไปอยู่เสมอ ยกตวัอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีอิสระทางความคิด
และเสรีภาพ ก็จะพบวา่มีการก าหนดความผิดมูลฐานไวม้ากกวา่ 200 ความผิดมูลฐานและยงัคงมีการแกไ้ข
ปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปอีก และจากสถิติการแกไ้ขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานของประเทศไทยเองก็จะเห็นไดว้า่ 
พระราชบญัญตัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มอยู่เป็นจ านวนหลายคร้ัง 
และทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขจะตอ้งมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเพิ่มเติมความผดิมูลฐานใหม่ๆ เขา้ไปอยูเ่สมอ การแกไ้ข
กฎหมายเป็นจ านวนหลายคร้ังน้ี สร้างปัญหาทั้งในดา้นของช่องว่างแห่งกฎหมาย (Gap of Law) เน่ืองจาก
ความผดิมูลฐานท่ีมีอยูเ่ดิมมีลกัษณะท่ีแคบเกินไปและไม่ทนัต่อสภาวะการณ์ปัจจุบนั อีกทั้งในการแกไ้ขหรือ
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เพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัความผิดมูลฐานโดยการออกเป็นพระราชบญัญติัจะท าให้ล่าช้าและมีขั้นตอน
ยุ่งยาก เพราะตอ้งผ่านรัฐสภาและขั้นตอนต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงหากมีกรณีความผิดท่ีกระบกระเทือนต่อ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศเกิดข้ึน หรือรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปราบปรามความผิดบางประเภทอย่าง
เร่งด่วน ก็จะไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัต่อเหตุการณ์  
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้การก าหนด “ความผิดมูลฐาน” ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ในกรณีท่ีรัฐตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมความผดิมูลฐานคร้ังต่อๆ ไป ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหากฎหมายอาญา
เฟ้อ (Over Criminalization) และไม่ก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างแห่งกฎหมาย (Gap of Law) รวมถึงถูกต้อง
สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 ท่ีวางหลกัให้รัฐควรตรา
กฎหมายเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ผูศึ้กษาใคร่ขอเสนอแนะดงัน้ี 
 1) ส าหรับพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บทนิยาม
ของ“ความผิดมูลฐาน” ในอนุมาตรา (1) ถึง (21) ให้ยงัคงไวด้งัเดิมโดยไม่ตอ้งยกเลิกอนุมาตราใดออกไป 
เน่ืองจากอนุมาตราเหล่าน้ีไดถู้กตราข้ึนมาบงัคบัใชม้าระยะเป็นเวลาหน่ึงแลว้ ซ่ึงแต่ละอนุมาตรานั้นลว้นมี
ความส าคญัและสอดคลอ้งกบัหลกัท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษามาแลว้ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี กล่าวคือ เป็นความผิดท่ี
ผูก้ระท าไดผ้ลตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง และเป็นการกระท าความผิดอาญาท่ียากแก่การ
ปราบปราม แม้ว่าความผิดเหล่านั้นจะมีโทษทางอาญาทั้งโทษปรับ หรือจ าคุก หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ หรือ
ประหารชีวิตก็ตาม ผูก้ระท าความผิดต่างร่วมกนักระท าความผิดในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ ยากท่ีจะสาว
ตวัไปถึงผูบ้งการหรือผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั นอกจากน้ีผลร้ายของความผิด จะมีส่วนท าลายเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ในระดบัชาติและระดบัสากลเป็นอยา่งมาก 
 2) เน่ืองจากกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดใ้ห้อ านาจเจา้พนกังาน
ในการยึด อายดั ตรวจคน้ ริบทรัพยสิ์น ตลอดจนระงบัการท าธุรกรรมซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งในเร่ืองของสิทธิในทรัพยสิ์น เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนั
โดยชอบดว้ยกฎหมาย และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดงันั้น การท่ีจะบญัญติัใหค้วามผิดมูลฐานสามารถ
ถูกก าหนดหรือบญัญัติเพิ่มเติมได้โดยง่ายหรือมีมากเกินไป ก็จะเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และเป็นการออกกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นกฎหมายอาญาเฟ้อไดเ้ช่นกนั ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไม่เป็นผลดีต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีจ านวนมากเกินไปน้ี
เช่นกนั  
 ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงเห็นควรบญัญติัให้พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บทนิยามของ “ความผิดมูลฐาน” มีอนุมาตราท่ี (22) เพิ่มข้ึนจากเดิม โดยมีเน้ือหา
ดงัน้ี “ความผิดอ่ืนใดท่ีมีโทษทางอาญาให้จ  าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป หรืออตัราโทษท่ีร้ายแรงกวา่ และ
ลกัษณะของความผิดดงักล่าวจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก 
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ทั้งน้ีตามบทบญัญติัของกฎหมาย หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา” จะท าให้กฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีความเท่าทนัต่อรูปแบบการกระท าความผิดของอาชญากรท่ีเปล่ียนแปลงทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต และท าให้สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสามารถบญัญติัความผิดมูลฐานใหม่ๆ ภายใตก้รอบท่ีพระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บญัญติัไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มความผิดมูล
ฐานใหม่ๆ ไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวโดยตรงอีกต่อไป  
 ส าหรับการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้มี
อนุมาตราท่ี (22) ผูศึ้กษามีความเห็นวา่น่าจะท าใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) ท าให้การก าหนดลักษณะของความผิดมูลฐานมีขอบเขตท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้ งในลักษณะองค์กร (United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) ท่ีไดก้  าหนดค านิยามเก่ียวกบั “อาชญากรรม
ท่ีร้ายแรง (Serious crime)” ไวว้า่หมายถึง การกระท าท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไปหรืออตัรา
โทษท่ีร้ายแรงกวา่  

2) สามารถป้องกนัปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ ไม่ให้มีการแก้ไขพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เกินความจ าเป็น รวมถึงมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 ท่ีไดบ้ญัญติัวา่ “รัฐพึงจดัใหมี้กฎหมายเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น และ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้
ประชาชนเขา้ถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเขา้ใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” กล่าวคือ 
 (2.1) การก าหนดความผิดมูลฐานท่ีจะถูกเพิ่มเขา้ไปในกฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน จะตอ้งมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งน้อย 4 ปีข้ึนไป หรืออตัราโทษท่ีร้ายแรงกวา่ แสดงให้เห็นว่าถึง
ความจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งการใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมาควบคุมเฉพาะอาชญากรรมท่ี
ร้ายแรงเท่านั้น 
 (2.2) การก าหนดลกัษณะของความผิดมูลฐานดงักล่าวท าให้ประชาชนสามารถเขา้ใจและ
เขา้ถึงไดโ้ดยง่าย กล่าวคือ ประชาชนสามารถเขา้ใจไดท้นัทีวา่ ความผิดมูลฐานใหม่ๆ ท่ีจะถูกแกไ้ขเพิ่มเติม
เขา้ไปในกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินต่อไปในอนาคตโดยอาศยั (22) และออกโดยฝ่าย
บริหารน้ี จะตอ้งมีอตัราโทษจ าคุกข้ึนสูงอยา่งน้อย 4 ปีข้ึนไป หรือมีอตัราโทษท่ีร้ายแรงกว่าน้ี และตอ้งถูก
ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาดว้ย นอกจากน้ียงัเกิดความสะดวกในเร่ืองของการปรับปรุงกฎหมายท่ีหมด
ความจ าเป็นหรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ใหส้ามารถท าไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

3) สามารถแกปั้ญหาช่องวา่งแห่งกฎหมายในระหว่างท่ีรัฐตอ้งการเพิ่มความผิดมูลฐานใหม่ๆ 
อาทิเช่น ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงภาษีอากร ความผิดเก่ียวกบัการ
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กระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั ความผิดเก่ียวกบัการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 
ความผิดเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีร บจะออกเป็นพระราชบญัญติั จะท าให้เกิดความล่าชา้และมีขั้นตอนยุง่ยาก เพราะตอ้งผา่น
รัฐสภา อีกทั้งมีขอ้  าหนดหรือขอ้จ ากดัอีกมากมาย ซ่ึงหากมีกรณีความผิดท่ีกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปราบปรามความผิดเหล่านั้นให้เด็ดขาด ก็จะไม่สามารถแกไ้ขไดท้นั
ต่อเหตุการณ์ 
 4) อยา่งไรก็ดี หากการก าหนดความผดิมูลฐานใหม่ๆ โดยการใหอ้ านาจฝ่ายบริหารใหส้ามารถ
ก าหนดความผิดมูลฐานโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาน้ีสามารถเพิ่มเติมได้โดยง่ายเกินไป อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งได ้เน่ืองจากกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินได้
ให้อ านาจเจา้พนกังานในการยึด อายดั ตรวจคน้ ริบทรัพยสิ์น ตลอดจนระงบัการท าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็น
การกระทบต่อสิทธิในทรัพยสิ์นและเสรีภาพของประชาชนไวด้ว้ย ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดลกัษณะของ
ความผิดมูลฐานท่ีจะจะถูกเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาน้ีดว้ยวา่ นอกจากจะเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุกอยา่งสูง
ขั้นต ่าตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไปแลว้ ลกัษณะของความผิดมูลฐานดงักล่าวน้ีจะตอ้งก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากดว้ย ซ่ึงหมายความวา่ การก าหนดให้ความผิดอาญาใดๆ เป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแลว้ จะตอ้งเกิดประโยชน์ในดา้นของการป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเศรษฐกิจและสังคมไดด้ว้ยนัน่เอง  
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