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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและปั ญหา
ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน หรื อที่เรี ยกว่า “การฟอกเงิน” เป็ นอาชญากรรมที่ถือว่าที่
มีความผิดทางอาญา และจากการที่ได้ มีการกาหนดให้ การฟอกเงินเป็ นความผิดร้ ายแรงทางอาญา
ท าให้ มี จ านวน และมูล ค่าการยึด อายัด ทรั พ ย์ ที่ เกี่ ย วกับ กรณี ก ารฟอกเงิ น เพิ่ ม มากขึน้ โดยมี
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อ สานักงานปปง. เป็ นผู้ดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการเข้ าจับกุม และยึดทรัพย์ของบุคคล หรื อคณะ
บุคคลตามความผิดมูลฐาน เพื่อนาเงิน และสินทรัพย์เหล่านันเข้
้ าสูก่ ระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ลักษณะของการฟอกเงิน เกิดขึ ้นได้ จากหลายช่องทาง เช่น การฟอกเงินผ่านเครื อญาติ ครอบครัว
การฟอกเงินผ่านการลงทุน เช่น ตราสาร พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ การฟอกเงินผ่านธนาคาร หรื อ
สถาบันการเงิน รูปแบบของการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินมีทงในรู
ั ้ ปแบบของการหลีกเลี่ยงการ
รายงานธุรกรรมทางการเงิน หรื อเรี ยกว่าการหลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมทางการเงิน (ธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย) จากตาราง 1 แสดงถึงจานวนธุรกรรมทางการเงิน ทัง้ ธุรกรรมด้ านเงินสด
ทรัพ ย์สิ น และธุ รกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย ที่ สถาบันการเงิน ได้ รายงานต่อส านักงานปปง. ซึ่ง
สังเกตุได้ ว่าจ านวนการรายงานธุ รกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย Suspicious Transaction Report
(SUS) มีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สมั พันธ์ กบั ธุรกรรมเงินสด ธุรกรรมทรัพย์ที่ลดลง อาจ
เป็ นการชีใ้ ห้ เห็นว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมทางการเงิน ตามมาตราการ
ป้องกันการฟอกเงินจากสถาบันการเงินของอาชญากรฟอกเงิ นมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเพิ่มขึ ้น
จากปี 2557-2560 ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และด้ วยมาตรการบทลงโทษของคดีฟอกเงินที่รุนแรง
และเป็ นความผิดอาญาร้ ายแรง อาจทาให้ อาชญากร มีวิธีการ และขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นในการ
นาเงินที่ได้ จากการฟอกเงิน หรื อ เพื่อหลีกเลี่ยงเข้ าสูร่ ะบบ ต่อไป
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ตาราง 1 จานวนธุรกรรมของสถาบันการเงินที่รายงานต่อสานักงานปปง.
หน่วย : จานวนครัง้

ที่มา: สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th
ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเป็ นการทาธุรกรรมเพียงครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ และให้ หมายความถึง การ
พยายามกระทาธุรกรรมด้ วยจานวนการทาธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยที่ได้ รับการรายงานจาก
สถาบันการเงินและธนาคาร มีจานวนเพิ่มขึ ้นมาก เนื่องด้ วยมาตรการกากับดูแลของธนาคารที่มี
ความเข้ มงวดและเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ที่มีการทาธุรกรรมทางการเงินที่เข้ าข่ายดังกล่าว หรื อ
กล่าวได้ ว่า การวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนัน้ เป็ นการเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรม
การทางการเงินที่มีลักษณะซับซ้ อนไม่เป็ นไปตามแนวทางปกติที่พึงปฏิ บตั ิของลูกค้ าทั่วไป เช่น
ตัวอย่างลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติเข้ าข่าย ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ทังธุ
้ รกรรมเงินฝาก และ
ธุรกรรมสินเชื่อ ดังนี ้ (บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย, 2560)
1. ธุรกรรมด้ านเงินฝาก มีลกั ษณะดังนี ้
1.1 การทาธุรกรรมที่มีมูลค่าของเงินจานวนมากผิดปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้
หรื อการเดินบัญชีที่ธนาคารมีข้อมูลอยู่
1.2 การฝากเงินสดจานวนมาก โดยเฉพาะการฝาก หรื อ ถอน พันธบัตร หรื อโอนไป
ยังบัญชีอื่นเกือบทังจ
้ านวนในระยะเวลาสัน้ และปฏิบตั ิเช่นนี ้บ่อยครัง้ โดยลูกค้ าไม่มีข้อมูลรายได้
หรื ออาชีพที่สอดคล้ องกับการทาธุรกรรมลักษณะนี ้
1.2.1 ลูกค้ าเปิ ดบัญชีเงินฝากหลายบัญชีในจังหวัดเดียวกัน หรื อในหลายจังหวัด
เวลาใกล้ เคียงกัน และมีการนาฝาก โอนเงินไปมา กระจายไปยังบั ญชีต่างๆ โดยไม่สอดคล้ องกับ
การประกอบอาชีพของลูกค้ า
1.2.2 ลูกค้ าซึ่งเป็ นเจ้ าของบัญ ชี มาทาธุรกรรมด้ วยตนเอง แต่ไม่สามารถตอบ
คาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม หรื อไม่สามารถให้ ข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อเจ้ าหน้ าที่ได้
กรอกแบบรายงานได้
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2. ธุรกรรมด้ านสินเชื่อ มีลกั ษณะดังนี ้
2.1 ลูกค้ าชาระหนี ้ คืนธนาคารในครัง้ เดียว โดยเป็ นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ และไม่
สอดคล้ องกับฐานะทางการเงินของลูกค้ า
2.2 ลูกค้ าทาธุรกรรมจานองสังหาริ มทรัพย์ หรื อ อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นระยะเวลาสัน้
และไถ่ถอนออก โดยยอมเสียดอกเบี ้ยปรับจากการไถ่ถอน คืนก่อนกาหนดแก่สถาบันการเงิน
การศึกษาผลกระทบของธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยที่อาจเป็ นหนึง่ ช่องทางหนึง่ ของการ
ฟอกเงิ น อาจมี ผ ลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทัง้ นี ง้ านวิจัย ของ(Stancu & Rece,
2009) ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
พบว่า มูล ค่า การฟอกเงิ น นัน้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน กับ ความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ประเทศไทยการศึกษาในลักษณะดังกล่าวยัง แพร่หลายไม่มากนัก จึง
เป็ นที่มาความสนใจของผู้วิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาการฟอกเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ในระดั บ มหภาคว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ไม่ หากมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แล้ วลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ทังทางการฟอกเงิ
้
น และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาคนันเป็
้ น
เหตุเป็ นผลซึ่งกันและกันหรื อไม่ เพื่อให้ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทา
หน้ าที่ในการ ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ ออกกฎข้ อบังคับที่ปอ้ งกันอาชญากรรมทางการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและลดพฤติกรรมการฟอกเงินรวมทังอาชญากรรมที
้
่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงิน
ในสังคมไทย
ลักษณะการศึกษาผลกระทบของการฟอกเงิน ที่ อาจมี ต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (Stancu & Rece, 2009) โดยทาการศึกษาครัง้ นีใ้ ห้ เห็นภาพรวมของ
ความสัมพันธ์ที่แสดงให้ เห็นว่าระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อกระบวนการจัดการ
การฟอกเงินที่กระทบต่อเศรษฐกิจ โดยกาหนดการฟอกเงิน ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
มูล ค่าการฟอกเงิ น ให้ มี ความสัม พัน ธ์ กัน โดยกาหนดมี ตัวแปร (Y) คื อ ความเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจ และตัวแปร (X) คือ การฟอกเงิน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ยะ ซึ่งงานวิจยั นี ้อาจเป็ น
แนวทางในการศึกษากรณี ดัง กล่าวเนื่ อ งจากในประเทศไทยยัง ไม่มี ก ารศึกษาผลกระทบของ
ธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัยต่อความเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างจริ งจัง จึงเป็ นที่ม าความ
สนใจของผู้วิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ซึ่งเป็ นหน่วยงานระดับนานาชาติ ทาหน้ าที่
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กาหนดโยบายและวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างมาตรฐานระหว่างประเทศ และการพัฒ นาส่งเสริ ม
นโยบายเพื่อต่อต้ านการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ าย ของประเทศต่างๆ ดังเช่น
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ถื อว่าเป็ น ประเทศแรกๆ ที่ เริ่ ม บังคับ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ข้ ามชาติ (Dahms & Mitchell, 2007)ที่ร้ ูจกั กันคือ“ รัฐ
บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ วยพฤติ ก รรมการคอร์ รั ป ชั่ น ในต่ า งประเทศ ”(Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA)) จึงเป็ นที่มาของการกาหนดให้ การฟอกเงินเป็ นความผิดทางอาญาอย่างชัดเจน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ทาหน้ าที่
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสืบสวน อาชญากรรมด้ านการฟอกเงินในประเทศ โดยมีค วามประสงค์ที่
จะใช้ กฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตัดทอนทางเศรษฐกิจของอญากร และการทุจริ ต
ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริ การมีการตรากฎหมายมากมาย เช่น กฎหมาย RICO, CCE และ BSA
โดยทุกกฎหมายมีปลายทางเหมือนกันคือ มุ่งเน้ นในการริ บทรัพย์ และดาเนินคดีแก่ผ้ กู ระทาผิดต่อ
การทุจริต ฉ้ อโกง ทรัพย์สินที่เข้ าข่ายที่จะถูกริ บได้ ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา อาทิเช่น
(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2012)
1. ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด (Property Related to Drug
Crimes)
2. ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงิน ( Property Related to Money-Laundering
Crimes )
3. ทรัพย์สินที่อาจถูกริบได้ ตามกฎหมายอื่น
ประเทศไทยมี ก ารบั ญ ญั ติ ม าตราการส าหรั บ การป้ อ งกั น การฟอกเงิ น อั น ได้ แก่
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ( Anti-money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT ) โดยมี ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)(วิมล, 2018) ทาหน้ าที่ ในการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ออกกฎข้ อบังคับให้
ธนาคาร เพื่อให้ สถาบันการเงินรวมถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง และผู้มีหน้ าที่รายงานปฎิบตั ิตาม โดย
มีเลขาธิการสานักงานปปง. เป็ นผู้บงั คับบัญชา
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ และลักษณะการฟอกเงิน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการฟอกเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาการฟอกเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับ มหภาค จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒ นา เพิ่มการตระหนักรู้ ของผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ ยวกับปั ญหาการฟอกเงิน
รวมถึงผลของการศึกษาในครัง้ นี ้อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ ภาครัฐในการศึก ษาผลกระทบของการฟอก
เงินที่อาจเป็ นผลพวงต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคต รวมไปถึงการขยายวงกว้ างไปถึงการพิ่มมาตรา
การในการป้องกัน และบทลงโทษที่เหมาะสมต่อปั ญการฟอกเงิน รวมถึงการคอรัปชัน่ ในอานคต
และเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในอนาคตต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการศึกษา โดยทาการศึกษาเพี ยงช่วงเวลาตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2557- 2560 เท่านัน้
2. ขอบเขตด้ านการศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ของการฟอกเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค ข้ อมูลที่นามาศึกษานี ้ได้ แก่ ข้ อมูลตัวแปรการฟอกเงิน ได้ แก่ ปริ มาณธุรกรรมที่มีหตุ
อันควรสงสัย ได้ จากข้ อมูลรายงานสถิติของสถาบันการเงินต่อสานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาล มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ และข้ อมูลจานวน
คดีที่ศาลชันต้
้ นพิพากษายึดทรัพย์ และข้ อมูลตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ซึ่งในการศึกษา
ใช้ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็ นตัวแทน
นิยามคาศัพท์
การฟอกเงิ น (Money Laundering) เป็ นค าที่ ใช้ ก าหนดการกระท าของอาชญากรที่
กระทาการโดยนาเงินที่ได้ มาอย่างไม่ถกู กฎหมายเข้ าสูร่ ะบบทางการเงินเพื่อเสมือนให้ เงินนันทราบ
้
ที่ ม าที่ ไปและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยการกระท าดังกล่าวได้ เพิ่ ม จ านวนมากขึน้ รวมถึงช่อ ง
ทางการขโมยข้ อมูลที่พฒ
ั นามากขึ ้นด้ วยการอาศัยเทคโนโลยีทนั สมัย เส้ นทางเข้ า-ออกของเงินส่วน
ใหญ่จะผ่านสถาบันการเงินเป็ นหลัก ทาให้ สถาบันการเงินกลายเป็ นช่องทางการก่ออาชญากรรม
โดยปริ ย าย และมี ยุ ท ธวิ ธี ก ารน าเงิ น ที่ เรี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ า “เงิ น สกปรก” (Dirty Money) ผ่ า น
กระบวนการทางธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ให้ กลายเป็ นเงินที่ถกู ต้ องตามกฎหมายหรื อที่เรี ยกกันว่า “
เงินสะอาด ” โดยมีการให้ ความหมายของการฟอกเงิน จากนักวิชาการหลากหลาย ดังนี ้ (อิทธิชยั
รามสูต, 2556)
การฟอกเงิน คือ การกระทาด้ วยประการใด ๆ นัน้ เพื่อปกปิ ดหรื อเป็ นอาพรางในลักษณะ
ที่แท้ จริ งการได้ มา แหล่งที่ตงั ้ การจาหน่าย การโอน การได้ สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
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กระทาความผิดให้ ดูเสมือนว่าเป็ นทรัพย์สินที่ได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมาย (ไชยยศ เหมะรัชตะ,
2540)
การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนแปลงเงินหรื อทรัพย์สินที่ได้ จากการกระทาความผิด
มูลฐานให้ กลายเป็ นเงินหรื อทรัพ ย์สินที่ ดเู สมือนหนึ่งว่าได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อพิสูจน์
ไม่ได้ ว่าได้ มาโดยไม่ชอบ ซึ่งสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การนาเงินออกไปนอกประเทศ การฝาก
เงินกับสถาบันการเงิน การตังบริ
้ ษัท หรื อการตังกิ
้ จการขึ ้นบังหน้ า การซื ้อขายที่ดนิ การแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราสกุล อื่ น การให้ ผ้ ูอื่ น ถื อเงิน หรื อ ถื อ ทรัพ ย์ สิน นัน้ ไว้ แทน (ส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง
กระทรวงการคลัง, 2548)
การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้ มาโดยไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายให้ กลายเป็ นเงิน
ที่ได้ มาโดยสุจริ ตหรื อพิสูจน์ไม่ได้ ว่าเป็ นการทุจริ ตงคือ กระบวนการที่ทาให้ เงินสกปรกกลายเป็ น
เงินสะอาด หรื อกลายเป็ นเงินที่ ส ามารถอ้ างอิงได้ ว่ามี ที่ม าอย่างไร สาเหตุที่ต้องมี การฟอกเงิน
เพราะว่าเงินที่ได้ มาจากธุรกิจผิดกฎหมายนันไม่
้ สามารถอ้ างอิงแหล่งที่มาหรื อไม่ได้ รับการยอมรับ
ในทางสังคม ดังนัน้ โดยความหมายของการฟอกเงินจึงไมได้ ผูกติดกับกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่ง
โดยทัว่ ไป การฟอกเงินจึงให้ ความหมายถึงการนาเงินสกปรกจากกิจกรรมที่ถือเป็ นอาชญากรรม
ร้ ายแรงต่างๆ มาทาให้ เป็ นเงินสะอาด (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2557)
ความเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth: GDP) หมายถึง การขยายกาลัง
การผลิตสินค้ าหรื อบริ การโดยใช้ ปัจจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ ได้ มาซึ่งผลผลิต
ที่ม ากขึน้ ผลิตภัณ ฑ์ ประชาชาติเบือ้ งต้ น (Real GNP) สูงขึน้ (ทรงศักดิ์ ศรี บุญ จิตต์ , 2547)และ
นักวิชาการให้ ความหมายดังนี ้นักวิชาการให้ ความหมายดังนี ้ (ผ.ศ. นิรมล สุธรรมกิจ, 2547)
Kindleberger & Herrick (1958) ให้ ความหมายว่า“ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของผลผลิต ปัจจัยการผลิตอและประสิทธิภาพในการผลิต”
George Leland Bach (1954) ให้ ค านิ ย ามว่า เป็ น “การขยายตัว ของสิ น ค้ า และ
บริการทังหมด
้
หรื อการค้ าที่มีผลต่อบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ ้น
ธุ รกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสั ย Suspicious Transaction Report (SUS) หมายความว่า
ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า กระท าขึ น้ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ ตกอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี ้ หรื อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื ออาจเกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรื อการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเป็ นการทาธุรกรรมเพียงครัง้ เดียวหรื อหลาย
ครัง้ และให้ หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมดังกล่าวด้ วย (บริ พัตร ถนอมนาม,
2559)
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การโอนเงิน หมายความว่า กระบวนการส่งมอบหรื อโอนสื่อการชาระเงินเพื่อชาระราคา
เช่นการโอนเงินภายในและภายนอกธนาคาร โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
1. องค์กรและบุคคล หมายถึง ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน และองค์กรที่เป็ นตัวกลางใน การ
ชาระเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน เป็ นต้ น
2. กระบวนการดาเนินการภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ ที่กาหนดบทบาท หน้ าที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและบุคคลต่าง ๆ รวมถึงกลไก
การชาระเงินที่เกี่ยวข้ อง
3. สื่อการชาระเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด ตราสารการเงิน บัตรพลาสติก การโอน
เงินทางบัญชี ตลอดจนถึงการชาระเงินด้ วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริ มาณเงินความหมายอย่างแคบ (Narrow Money) คือ ปริ มาณเงินคือเงินที่หมุนเวียน
อยู่ในมื อประชาชน ประกอบด้ วยธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ที่อยู่ในมือประชาชน รวมถึงสิ่งที่
คล้ า ยเงิ น หรื อ เปลี่ ย นเป็ นเงิ น ได้ ง่ า ย เช่ น เงิ น ฝากกระแสรายวัน ซึ่ง เป็ นเงิ น ฝากเผื่ อ เรี ย กที่
ประชาชนฝากไว้ ที่ระบบธนาคาร หุ้นกู้ ตัว๋ เงินระยะสัน้ (พิมพ์ลภัชญ์ พัฒนชัย, 2559)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) คือ เป็ นตัวชี ้ให้ เห็นทิศทางการผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรมเป็ นรายผลิตภัณฑ์ และรายสาขาอุตสาหกรรม ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
หรื อสาขาใดที่มีปริมาณการผลิตมีแนวโน้ มการขยายตัวหรื อหดตัว
สมมุตฐิ านในการวิจัย
1. ตัวแปรทางการฟอกเงิน และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค มีระดับความสัมพันธ์
แตกต่างกันเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
2. ตัวแปรทางการฟอกเงิน เช่น ปริมาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยอาจมีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกันกับปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ ซึง่ เป็ นตัวแปรด้ านเศรษฐกิจระดับมหภาค
3. ตั ว แปรทางการฟอกเงิ น และตั ว แปรทางเษรษฐกิ จ ระดั บ มหภาค อาจไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น สามารถแบ่งกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ แก่ กรอบแนวคิดในการวิจยั วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการฟอกเงินกับตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยกับปริ มาณธุรกรรมทางการเงิน โดยจะกล่าวถึงมาตรการขอบเขตข้ อบังคับของ หน้ าที่ของ
สานักงานปปง. และFinancial Action Task Force (FATF) และแสดงกระบวนการการวิเคราะห์
ข้ อมูลลูกค้ าที่ มีเหตุอันควรสงสัยต่อการฟอกเงิน เมื่อสถาบันการเงินมี ความสงสัยต่อธุรกรรมที่
เกิดขึ ้น โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด และทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2540)
2.1 แนวคิด Hridenheimer, 1978 ได้ แบ่งลักษณะการคอรัปชัน่ ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
2.1.1 คอรัปชัน่ ที่เกี่ยวโยงกับหน่วยงานราชการสมัยใหม่ (Public Office) เป็ นแนวคิด
ที่มองว่าการคอรัปชัน่ เป็ นการแสดงออกของการใช้ อานาจในทางที่ผิดเพื่อหวังผลประโยชน์สว่ นตัว
โดยเกี่ยวข้ องกับการให้ สินบน ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเงินทองเสมอไป
2.1.2 คอรัปชัน่ ที่เกี่ยวโยงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (Economic) แนวคิดนี ้มองว่า
การคอรัปชัน่ จะเป็ นเรื่ องของข้ าราชการที่ฉ้อฉลเห็นหน่วยราชการของตน เหมือนเป็ นแหล่ง ทาธุรกิจ
ที่ทารายได้ ให้ มากที่สุด หน่วยราชการจึงกลายเป็ นสถานที่ม่งุ หากาไรใส่ตวั รายได้ ของข้ าราชการ
เหล่านันขึ
้ ้นอยู่กบั สถานการณ์ของตลาดและความสามารถส่วนตัวที่จะหาผลประโยชน์สงู สุดจาก
ความต้ องการของประชาชน
2.1.3 คอรัปชั่นที่เกี่ยวโยงกับแนวคิดเรื่ องผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
การคอรัปชัน่ เป็ นการใช้ อานาจเพื่อผลประโยชน์ความพึงพอใจหรื อชื่อเสียงหรื อเพื่อผลประโยชน์
ของกลุ่มหรื อชนชันในลั
้ กษณะที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมาตรฐานที่กาหนดพฤติกรรมในเชิงศีลธรรม
นอกจากนี ใ้ น ค.ศ. 1978 ยังได้ จาแนกรู ปแบบการคอรัปชั่นตามหลักเกณฑ์ ของสีที่สะท้ อนตาม
ความอดทนของชุมชน (Community’s tolerance) ที่มีตอ่ การทุจริตโดยจาแนกออกเป็ นสีดา, สีเทา
, สีขาว ดังนี ้ 12
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2.1.3.1 การทุจริ ตสีดา (Black Corruption) หมายถึง ความเห็นพ้ องต้ องกันเป็ น
ส่วนใหญ่ของชนชันน
้ าและของมวลชน ที่เห็นว่าการกระทาหนึง่ สมควรถูกตาหนิ และเห็นว่าควรจะ
ถูกลงโทษ
2.1.3.2 การทุจริ ตสีเทา (Gray Corruption) เป็ นการกระทาที่ชนชันน
้ าส่วนหนึ่ง
เห็นว่าสมควรถูกลงโทษ แต่ชนชัน้ นาอีกส่วนหนึ่งเห็นแตกต่างออกไป ในขณะที่เสียงส่วนใหญ่ มี
ความเห็นคลุมเครื อ
2.1.3.3 การทุจริ ตสีขาว (White Corruption) เป็ นเรื่ องที่ชนชันน
้ ายอมรับและเห็น
ว่าพอจะรับได้ คือไม่เลวร้ ายนัก การทุจริ ตในลักษณะที่เป็ นเรื่ องที่ชนชันน
้ าและมวลชนส่วนใหญ่
ไม่ได้ การกระตือรื อร้ นที่ จะให้ มี การลงโทษ พูดอี กอย่างหนึ่งคือ การคอรัปชั่นเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่คนในสังคมอาจจะยังไม่ตระหนักถึง เพราะฉะนันการท
้
าทุจริ ตที่เกิดขึ ้นในสังคมหนึ่ง
แต่ในสังคมหนึง่ อาจจะยังไม่ถือว่าเป็ นการทุจริตก็ได้
ทฤษฎีการสมคบคิด และสนับสนุนเพื่อจะกระทาความผิด
2.2 ทฤษฎีการสมคบคิด (Conspiracy Theory)
ทฤษฎี นีไ้ ด้ เป็ นไปตามหลักกฎหมายความผิดพื น้ ฐานของการสมคบคิดกันกระทา
ความผิดทางอาญา ซึ่งอาจมี วตั ถุประสงค์ซ่อนเร้ นอื่นๆ เพื่ อให้ ประโยชน์ และ ให้ โทษต่อบุคคล
หรื อกลุ่ม บุคคลหนึ่งใด หรื ออธิ บ ายเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ โดยมี บุค คลที่ ร่วมในการสมคบคิด กัน
จะต้ องมีความผิดร่วมกันเช่นเดียวกับตัวการ โดยการกระทานันต้
้ องมีการแสดงออกมาอันนาไปสู้
การบรรลุข้อตกลง ซึ่งถ้ าหากไม่สามารถฟ้องร้ องในความผิดฐานฟอกเงินก็อาจฟ้องร้ องในข้ อหา
สมคบกันกระทาความผิด ตลอดจนการสมคบกันไม่ต้องการกระถึงขันความผิ
้
ดสาเร็จ แต่ต้องการ
พียงการกระทาอันเป็ นความผิด14
2.3 ทฤษฎีการช่วยเหลือสนับสนุน (Aiding and Abetting Theory)
ทฤษฎี การช่วยเหลือสนับสนุนนีน้ ามาใช้ ในคดีฟ อกเงินเนื่ องจากการฟอกเงินหรื อ
ทรัพย์สินที่ได้ มาจาการกระทาความผิดว่าเป็ นการช่วยเหลือและสนับสนุนอาชญากรไม่ว่าจะเป็ น
การช่วยเหลือก่อน-หลังหรื อ ขณะกระทาผิด ในการใช้ เงินหรื อทรัพย์สินที่ได้ มาเพื่อขยายอิทธิพล
สาหรับ การประกอบอาชญากรรมต่อไป โดยการพิ สูจ น์ ว่าเป็ น ผู้กระทาการฟอกเงิน ได้ ร้ ู ว่าเงิ น
ดังกล่าวได้ มาจากการกระทาความผิดหรื อไม่และการกระทานัน้ มีเจตนาที่จะเอือ้ ต่อการกระทา
ความผิดด่อไปในอนาคต
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จากทัง้ สองทฤษฎี ที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ พิจารณาได้ ว่า การฟอกเงินเป็ นการสมคบคิด
และมี ก ารร่ วมมื อ ช่วยเหลื อสนับ สนุน เพื่ อจะกระท าความผิ ด ปกปิ ด ซ้ อนเร้ น อาพราง ให้ การ
กระทาความผิดเกิดขึ ้นได้ อย่างสมบูรณ์
2.4 ทฤษฎีผลักภาระการพิสจู น์ (Shifting the Burden of Proof)
หลักในเรื่ อองการผลักภาระการพิสูจน์ถูกนามาใช้ กับการริ บทรัพ ย์สินทางแพ่ง อัน
เป็ นมาตรการในการดาเนิน การกับทรัพย์สิน เริ่ ¬มต้ นด้ วยการที่ ¬รัฐมีภาระในการพิสูจน์ให้ เห็นว่า
กรณีมีการกระทาความผิดมูลฐานตามที่ฎหมายฟอกเงินกาหนดว่าเป็ นความผิด ขันตอนต่
้
อมาจะ
เป็ นการพิสูจน์เพื่อดาเนินการกับตัวทรัพย์สิน ซึ่งในขันตอนนี
้
้รัฐเพียงแต่พิสจู น์ว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อ
ได้ ว่าทรัพย์ สินนัน้ เป็ นทรัพย์สินที่ได้ มาจากการกระทาความผิดและอาจมีการโอน จาหน่าย ยัก
ย้ าย ปกปิ ด หรื อซ่อนเร้ นทรัพย์สิน จึงสามารถใช้ พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอก
เงินเพื่อดาเนินการกับทรัพย์สินนันได้
้ โดเป็ นการผลักภาระการพิสูจน์ให้ กับผู้ที่อ้างว่าเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอันจะต้ องพิสจู น์ถึงการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหากบุคคลเหล่านันไม่
้ สามารถ
พิสูจน์ ถึงที่ ม าที่ ไปของทรัพ ย์ สินได้ ทรัพ ย์ สิน นัน้ จะตกเป็ นของแผ่นดิน (ฉัตรชัย ตรี พิ พัฒ น์ กุล ,
2551)
2.5 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่อธิบายถึงแนวทางในการป้องกันการฟอกเงิน (Hellman &
Beaton, 1986)
2.5.1 ผลได้ จ ากอาชญากร (Gain from Criminal Behavior) สิ่ ง ที่ เหล่า บรรดา
อาชญากรฟอกเงินต้ องการคือ การอาพราง และปกปิ ดเส้ นทางแหล่งที่มาของเงินผิดกฎหมาย โดย
นาเงินที่ได้ มาเข้ าสู่ระบบทางการเงินของเศรษฐกิจ เสมือนว่าเงินที่ได้ มานันเป็
้ นเงินจากธุรกิจ หรื อ
เงินได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และนาผลแห่งการก่ออาชญากรรม
ไปขยายเป็ นวงจรต่อไป
2.5.2 ต้ น ทุน ของพฤติก รรมอาชญากรฟอกเงิ น (Costs of Criminal Behavior)
คือขึ ้นอยู่กบั การได้ รับการลงโทษจากการก่ออาชญากรรมฟอกเงิน เพราะการฟอกเงินทัว่ โลกถือว่า
ความผิดอาญาร้ ายแรงที่บอ่ นทาลาย ระบบเศรษฐกิจ โดยได้ กาหนดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ ้นมา
เรี ยกว่า ฐานฟอกเงิน ซึง่ เป็ นการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
2.5.2.1 โอน หรื อรับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิด หรื อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซุกซ่อนปกปิ ดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนัน้
2.5.2.2 กระทาเพื่ อปกปิ ด หรื ออาพรางลักษณะที่ แท้ จริ งของการได้ ม า
การจ าหน่ า ย การโอน ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การก ระท าความผิ ด อั น เป็ นความผิ ด ตาม
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับความเป็ นไปได้ ที่เหล่า
อาชญากรฟอกเงินจะถูกจับกุมและได้ รับบทลงโทษที่รุนแรงในกระบวนการฟอกเงิน อันได้ แก่
(1) การเพิ่ ม อ านาจในการจับ กุม เช่ น การบัง คับ ใช้ น โยบายเพื่ อ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในสถาบันการเงิน
(2) การเพิ่มบทลงโทษในคดีฟอกเงินให้ รุนแรงขึ ้น เช่น การไม่ให้ มีการ
ลดหย่อนโทษ และการเพิ่มจานวนปี ของการจาคุกให้ มากขึ ้น เป็ นต้ น
ต้ นทุ น เกี่ ย วกั บ การลงโทษที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ (Expected-Punishment Cost) จะถู ก
รวมอยูใ่ นเรื่ องของโอกาสที่กระบวนการฟอกเงินนันถู
้ กจับได้ และถูกลงโทษ ลักษณะเหล่านี ้ผลักดัน
ให้ ต้นทุนต่อบุคคลนัน้ อยู่ในรู ปของค่าปรับ การถูกจาคุกหรื อทัง้ สองแบบ การถูกลงโทษอาจจะ
เกิดขึ ้น หรื อไม่เกิดขึ ้นจริงก็ได้ ดังนี ้
สมมติเหตุการณ์กรณีการเกิดการฟอกเงิน
อาชญากรฟอกเงินถูกจับกุม และต้ องถูกอายัดทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้ องกับการ
ฟอกเงินเป็ นมูลค่า 100 ล้ านบาท แต่ในทางกลับกันถ้ าอาชญากรฟอกเงินผู้นนไม่
ั ้ ถูกจับกุมและ
ยังคงดาเนินการฟอกเงินต่อไป ต้ นทุนของการก่ออาชญากรรมจะมีคา่ เป็ นศูนย์ โดยสมมุติโอกาสที่
จะถูกจับกุมเป็ น 50–50 แต่การประเมินความเสี่ยงเป็ นศูนย์ตามสมมุติฐานดังกล่าวอาจไม่ถกู ต้ อง
มากนัก เนื่องด้ วยปั จจัยเสี่ยง และความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ ้นได้ โดยมีการประมาณการค่าโอกาส
ที่จะเกิดขึ ้น มูลค่าของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น และค่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ
P̅ = p 1 . P1 + p2 + P2 + ... + p n +P n
(1)
โดยที่
P̅ = มูลค่าคาดการณ์
P̅ = โอกาสที่จะเกิดผล i
P̅ = มูลคาของผลลัพธ์ i
จากตัวอย่างข้ างต้ นมูลค่าคาดการณ์ของการถูกลงโทษสามารถคานวณได้ ดงั นี ้

P̅ = 1.0(100฿ + 1.0)(100฿)
P̅ = 50฿
จากตัวอย่างข้ างต้ นมูลค่าคาดการณ์ของการถูกลงโทษสามารถคานวณได้ ดงั นี ้

P̅ = 1.0(100฿ + 1.0)(100฿)
P̅ = 50฿
ผลลัพธ์ของโอกาสที่จะเกิดขึ ้นมีเพียง 2 อย่างเท่านัน้ คือ 1. โอกาสในการสูญเสีย
มูล ค่าและต้ นทุน ในการถูกจับกุม มี ค่าเท่ากับ 100 ล้ านบาท 2. มี โอกาสที่ จ ะเกิ ด เป็ น 1.0 หรื อ
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100% ในทางกลับกันถ้ าอาชญากรฟอกเงินผู้นนไม่
ั ้ ถูกจับกุมและยังคงดาเนินการฟอกเงินต่อไป
ต้ นทุนของการก่ออาชญากรรมจะมีคา่ เป็ นศูนย์ โดยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวเท่ากับ 1.0
หรื อ 100% โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ คือ 50 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นต้ นทุนโดยเฉลี่ยของบทลงโทษจาก
การกระทาความผิดมูลฐานเพื่อการฟอกเงิน
จากสมการที่ 1 ผลของการเกิ ดขึน้ มี เพี ยง 2 ด้ านเท่านัน้ สามารถทาสมการให้ ง่ายขึน้
ดังนันมู
้ ลค่าการคาดการณ์เกี่ยวกับการลงโทษจะสามารถคานวณได้ ดงั ต่อไปนี ้
P̅ = p.P
(2)
เมื่อ
P̅ = มูลค่าคาดการณ์ของการลงโทษ
pi= โอกาสของการถูกลงโทษ (probability of punishment)
pi = มูลค่าของการถูกลงโทษ (value of punishment)
มูลค่าของการถูกลงโทษจากการก่อคดีฟอกเงินไม่อาจสามารถจะคานวณเป็ นตัวเลขได้
โดยง่าย การคานวณจากการโอกาสในการถูกจับกุม และการถูกลงโทษตามกฎหมายอาจจะเป็ น
ตัวบ่งชี ้
1. เส้ นอุปทานของการก่ออาชญากรรมฟอกเงิน (Supply Curve For Crime) คือเส้ น
อุปทานที่จะแสดงเหมือนกับเส้ นอุปทานโดยทัว่ ๆไป โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างราคาของ
สินค้ า และบริ การ รวมถึงปริ มาณที่ผ้ ผู ลิตเต็มใจที่จะผลิตสินค้ า และบริ หารขายในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง แต่ในกรณี การฟอกเงินเส้ นอุปทาน จะแสดงถึงปริ มาณการก่ออาชญากรรมซึ่งอาจมีผลต่อ
จานวนคดีที่เป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งตรงกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า “ การเลือกทางานหรื อการ
พั ก ผ่ อ น ” สิ่ ง นี จ้ ะเป็ นตัว ก าหนดว่ า อาชญากรจะเลื อ กก่ อ คดี หรื อ กระท าความผิ ด กี่ ค รั ง้
เช่นเดียวกับ การคาดการณ์ ถึงจ านวนรายได้ จ ากการก่อ อาชญากรรม เส้ นอุปทานของการก่ อ
อาชญากรรมแต่ละเส้ นแสดงถึงความสัมพันธ์ ในทางบวกของมูลค่า และจานวนการก่อคดีที่จะ
แสดงด้ วยเส้ นที่มีคา่ ความชันเป็ นบวก เส้ นอุปทานจะแสดงถึงจานวนการก่ออาชญากรรมในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก่ อคดี เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลตอบแทนโดยเฉลี่ย อธิบายได้ โดยความสัมพันธ์
ระหว่างผลตอบแทนจากการก่ออาชญากรรม (ราคา) และจานวนการก่อคดี สาหรับการก่อคดีแต่
ละครัง้ ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริ มาณจะไม่ชดั เจนโดยตรง เพราะในขณะที่รายรับ
เฉลี่ยเพิ่มขึ ้น อาชญากรแต่ละคนอาจก่อคดี ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจเลือกพัก หรื อก่อ
คดี
ตัว อย่ า ง นาย A และนาย V ที่ ก าลัง ตัด สิ น ใจด าเนิ น ธุ ร กิ จ ลัก ลอบค้ า อาวุธ
สงคราม ซึ่งถ้ าผลตอบแทนที่ได้ รับคือ 5,000 ล้ านบาท/เดือน นาย A เท่านันที
้ ่จะทาธุรกิจนี ้ แต่ถ้า
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ผลตอบแทนเพิ่ม ขึน้ เป็ น 72,00 ล้ านบาท นาย V ก็ จ ะตัดสินใจประกอบธุรกิ จค้ าอาวุธสงคราม
เช่นกัน หมายความว่าเมื่อการคาดการผลตอบแทนในการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการ
ฟอกเงินในเพิ่มขึ ้น จะจูงใจให้ ผ้ สู นใจเข้ ามาในธุรกิจถึงแม้ วา่ จะเป็ นธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ตาม และ
น าไปสู่ก ารก่ อ อาชญากรรมด้ านการฟอกเงิ น เพิ่ ม มากขึน้ ดัง นัน้ เส้ น อุป ทานจะมี ลัก ษณะดัง
ภาพประกอบที่ 2 ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 แสดงเส้ นอุปทานของการประกอบสถานบริการค้ าอาวุธสงคราม
ที่มา :เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิน; ทรรศนีย์ หลีชยั สถาพร, 2558
หากเส้ นอุปทานเส้ นใหม่เคลื่อนไปอยู่ทางซ้ ายของเส้ นอุปทานเดิม โดยเส้ นเดิมเรี ยกว่า S
และอีกเส้ นที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ ายของเส้ น S คือ เส้ น S’
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ภาพประกอบ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบเส้ นอุปทานของธุรกิจค้ าอาวุธสงคราม
ที่มา :เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิน; ทรรศนีย์ หลีชยั สถาพร, 2558
จากภาพประกอบที่ 2 รายรับเฉลี่ ยจากการค้ าอาวุธ สงคราม คือ P1 ให้ เส้ น S คือเส้ น
อุปทานดังนัน้ Q1 คือปริ ม าณอาวุธสงครามในขณะที่เส้ น S1 ก็คือเส้ นอุปทาน ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันปริมาณอาวุธสงครามจะเกิดขึ ้นในปริมาณ Q2 เท่านัน้ นัน่ แสดงอย่างชัดเจนว่าเส้ น S1 เป็ น
ที่ ต้ องการ ไม่ว่าจะด้ วยราคาหรื อผลตอบแทนเท่าใด การค้ าอาวุธ สงครามจะน้ อยลงหากเส้ น
อุปทานเป็ น S1 แทนที่จะค้ าอาวุธสงคราบนพื ้นฐานของเส้ นอุปทาน S การที่เส้ นอุปทานเคลื่อนที่ไป
ทางซ้ ายของ S1 ก็จะยิ่งก่อให้ เกิดผลดีกับสังคมนัน้ หากมีการเพิ่มมาตราการอันเข้ ม งวดในการ
จัดการอาชญากรด้ านการฟอกเงินของรัฐ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณอาวุธสงคราม
หรื อธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ ทาให้ เส้ นอุปทานของการก่ออาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
2. ขนาดการผลิ ตที่ เหมาะสมส าหรั บ อุ ต สาหกรรมประเภทหนึ่งๆ (The Optimum
Size For Any Industry) ปริ มาณการป้องกันการเกิดอาชญากรรมการฟอกเงินที่ดีที่สุดที่คือ โดย
ปรับใช้ กฎเกณฑ์ทวั่ ไปทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะหาขนาดที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Size) ใน
การผลิตจนได้ ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ าย (Marginal Benefits) ที่มีค่าเท่ากับต้ นทุนหน่วยสุดท้ าย
(Marginal Cost) ของการผลิ ต เหตุนีส้ ังคมจะได้ รับผลประโยชน์สูงสุดของการผลิต การบริ โภค
สินค้ าและบริ การ ซึ่งจะเป็ นการก่อให้ เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ที่สูงสุด
โดยสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทางเศรษฐศาสตร์ คือ การสร้ างให้ เกิดสวัสดิการสังคมสูงสุดโดยใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด หรื ออรรถประโยชน์นนเอง
ั้
สวัสดิการสังคม

ผลประโยชน์รวม =– ต้ นทุนรวม

Social Welfare
= Total Benefits – Total Cost
SW
= TB – TC
(3)
ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ าย คือ ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์
รวม เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ ้นหนึง่ หน่วย ดังนัน้ ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายจึงแสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
∆TB

MB
=
(4)
∆Q
ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายที่เพิ่มขึน้ จากแต่ละหน่วยของผลผลิตที่เพิ่ม ขึ ้น คือ การ
เพิ่มขึ ้นของผลผลิตจะทาให้ ผลประโยชน์โดยรวมเพิ่มขึ ้น แม้ ว่าผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายจากการ
เพิ่ม ผลผลิตเป็ นทิศทางบวก แต่ละส่วนเพิ่มนัน้ จะค่อยๆ ลดลงเรื่ อยๆ เมื่ อมีการผลิตสินค้ าชนิด
เดียวกันเพิ่มขึ ้น และประมาณคุณ ค่าของหน่วยสินค้ าส่วนเกินลดลงเรื่ อยๆ ดังนัน้ ความสั มพันธ์
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ระหว่างผลประโยชน์หน่วยสุดท้ าย (MB) และปริ ม าณผลผลิต (Q) จะได้ ตามภาพประกอบที่ 3
ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายในรูปตัวเงินจะแทนด้ วยแกนตัง้ และผลผลิตจะแทนด้ วยแกนนอนขณะที่
ผลผลิ ตเพิ่ ม ขึน้ ผลประโยชน์ ห น่วยสุด ท้ ายจะลดลง หรื อ เมื่ อ Q เพิ่ ม ขึน้ MB จะลดลง ค่าของ
ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายจะมีความชันเป็ นลบ

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายและปริมาณผลผลิต
ที่มา :เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิน; ทรรศนีย์ หลีชยั สถาพร, 2558
ต้ นทุนหน่วยสุดท้ าย (Marginal Cost : MC) ได้ เปลี่ยนแปลงในต้ นทุนรวม (Total Cost :
TC) สาหรับแต่ละหน่วยของผลผลิตที่เพิ่มขึ ้นต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายจะแสดงได้ ดงั สมการ
MC

=

∆TB
∆Q

(5)

ต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายของหน่วยผลผลิตที่เพิ่มขึน้ คือผลผลิตเพิ่มขึ ้นจะทาให้ ต้นทุนรวม
เพิ่มขึ ้นนอกจากการเพิ่มของต้ นทุนรวมจะมากขึ ้นเรื่ อยๆ ต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายเป็ นบวก และเพิ่มขึ ้น
เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ ้น ความสัมพันธ์นี ้แสดงให้ เห็นค่าของต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายมีความชันเป็ นบวก
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ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายและปริมาณผลผลิต
ที่มา :เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิน; ทรรศนีย์ หลีชยั สถาพร, 2558
การเพิ่มขึ ้นของการผลประโยชน์รวม และต้ นทุนรวมวั ดได้ จากต้ นทุนหน่วยสุดท้ าย
ถ้ าผลรวมของทัง้ 2 ทางมีค่าในทิศทางตรงกันข้ าม แสดงให้ เห็นได้ ว่า สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ ้น เมื่อ
ผลประโยชน์ หน่วยสุดท้ ายเท่ากับต้ นทุนหน่วยสุดท้ าย เพื่ อหาปริ ม าณการผลิตที่ เกิดประโยชน์
สูงสุดของธุรกิจ โดยจะแสดงขนาดหรื อระดับผลผลิตที่ดีที่สดุ จะอยู่ที่ Q1 ที่ทาให้ ผลประโยชน์หน่วย
สุดท้ ายมีคา่ เท่ากับต้ นทุนหน่วยสุดท้ าย เกิดจุดดุลยภาพ E1จากการที่เส้ น MB ตัดกับเส้ น MC

ภาพประกอบ 5 แสดงปริมาณระดับผลผลิตที่ดีที่สดุ
ที่มา: เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิน; ทรรศนีย์ หลีชยั สถาพร, 2558
การป้องกันการปริ มาณกระทาความผิดที่จะนาไปสู่กระบวนการฟอกเงิน ให้ ได้ ผลดี
ที่สุดที่ คือ การกาหนดนโยบายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการ
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สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย (AML/CFT) ให้ ชดั เจนและเข้ มงวดในระดับสูงสุด ดังภาพ
ที่ 4 ได้ อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ของผลประโยชน์หน่วยสุดท้ าย และต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายไว้ ซึ่งอาจ
กล่าวได้ ว่า ปริ มาณ Q1 คือปริ มาณที่ดีที่สดุ ของการป้องกันการฟอกเงินที่จะเกิดขึ ้นได้ นัน่ คือเป็ น
จุดที่ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายของการป้องกันการฟอกเงินเท่ากับต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายพอดี
3. ปริ มาณที่เหมาะสมที่สดุ ในการป้องกันอาชญากรรม (The Optimum Amount of
Crime Prevention) หลังจากที่สามารถระบุถึงจานวนการกระทาความผิดตามกฎหมายฟอกเงินที่
ต้ องป้องกันได้ แล้ ว ก็สามารถกาหนดจานวนการเกิดอาชญากรรมที่เหมาะสมได้ นั่นคือ จานวน
อาชญากรรมที่คงเหลือหลังจากถูกแก้ ไข หรื อถูกป้องกันแล้ ว โดยจะเรี ยกจานวนอาชญากรรมนัน้
ว่า อาชญากรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Laissez-Faire Crime) จานวนอาชญากรรมที่ไม่สามารถ
ควบคุม ได้ หัก ด้ ว ยจ านวนการป้ อ งกั น อาชญากรรมที่ มี ผ ลสูง สุ ด จะเท่ า กับ จ านวนการเกิ ด
อาชญากรรมที่จะก่อให้ เกิดผลเสียน้ อยที่สดุ ดังสมการต่อไป
Q*

= Q - Q̅ 1
(6)
เมื่อ
Q
= จานวนอาชญากรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้
Q̅ 1
= จานวนการป้องกันอาชญากรรมที่ยงั ผลสูงสุด
Q*
= จานวนการเกิดอาชญากรรมที่เหมาะสมที่กอให้ เกิด
ผลเสียน้ อยที่สดุ
การเปลี่ยนของจานวนอาชญกรส่งผลต่อจานวนของอาชญากรรม จากนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT) ของรัฐบาลที่มีความเข้ มงวดมากขึ ้น ส่งผลให้
สถาบันการเงินมีการบังคับใช้ ได้ มาตราการอย่างเข้ มงวด ทาให้ การตรวจจับธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจ านวนเพิ่ ม มากขึ น้ เรื่ อ ยๆ ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุน ในการปฏิ บัติ ง านของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพิ่มสูงขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อต้ นทุนส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้ ายสาหรับการป้องกันการฟอก
เงิ น มี ค่ า สู ง ขึ น้ ท าให้ เส้ น MC1 เคลื่ อ นไปทางซ้ ายเป็ น MC2 ส่ ง ผลต่ อ มาตราการป้ อ งกั น มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ที่ทาให้ อาชญากรลดลงทาให้ เส้ น MB1 เคลื่อนไปทางซ้ ายเป็ นเส้ น MB2
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ภาพประกอบ 6 แสดงจานวนอาชญากรรมทางการฟอกเงินเมื่อใช้ นโยบาย AML/CFT
ที่มา :เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิน; ทรรศนีย์ หลีชยั สถาพร, 2558
จากภาพประกอบที่ 6 จะเห็นได้ ว่า เมื่อเส้ น MC1 ตัดกับเส้ น MB1 ทาให้ เกิดจุดดุลย
ภาพจุดใหม่ที่จดุ E1 หมายถึงจานวนคดีอาชญากรรมต่อการฟอกเงินลดจานวนลงจากระดับ A𝑄̅ 1
เป็ นระดับ AQ̅ 2 และจานวนอาชญากรรมฟอกเงินที่สามารถป้องกันได้ เพิ่มมากขึ ้น แสดงให้ เห็นว่า
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อสวัสดิการสังคมเพิ่มสูงขึ ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(Stancu & Rece, 2009)ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และการฟอกเงินของแบบจาลองการถดถอยเชิงเส้ นเพื่อศึกษาถึงความสอดคล้ องในการ
เกิดอาชญากรรมในการฟอกเงิน ที่สง่ ผลกระทบต่อสังคม และระบบเศรษฐกิจ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นศึ ก ษา คื อ การศึ ก ษาฟอกเงิ น ที่ มี ผ ลต่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และทาการประเมินการฟอกเงินโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ โดยทาการกาหนดระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับ การฟอกเงิน และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ แบบจาลองการถดถอยเชิงเส้ นโดยอธิบายตามหลักทฤษฎี
1. การประมาณค่าเชิงปริมาณความสัมพันธ์ของการฟอกเงิน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน
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สมการ ดังนี ้

(7)
ตัวแปรตาม Y = การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตัวแปรต้ น X = การฟอกเงิน
มีการกาหนดปัจจัยต่างๆ เพื่อการคานวณผล โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ เช่ น อัต ราการการจ้ า งงาน, ทรั พ ยากรธรรมชาติ , ทุน , นวัต กรรมการผลิ ต แรงงาน
ต่างชาติการค้ า, ข้ อมูล, ระบบการศึกษา, ระบบประกันสังคมอื่น ๆ และปั จจัยทางวัฒนธรรมการ
เข้ าถึงการศึกษากฎหมายนโยบายศาสนา, จิตวิทยา และ ปั จจัยทางสัง คมวิทยา ฯลฯ โดยอธิบาย
ผลการวิจัยได้ ว่า แบบจ าลองน าเสนอความคิดที่ ใช้ เพื่ อต่อสู้กับการฟอกเงิน ควรมี การพัฒ นา
ปรับปรุงใหม่ เพื่อการรับมือกับอาชญากรรมที่เพิ่มความซับซ้ อน และมีกลักษณะในการฟอกเงินที่
ต่างกันออกไป
(Aluko & Bagheri, 2012) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบจากการฟอกเงินต่อเสถี ยรภาพทาง
เศรษฐกิจการเงิน และด้ านการเมืองต่อการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒ นา กรณี ศึกษาประเทศ
ไนจีเรี ย การศึกษาผู้วิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบของการฟอกเงินในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไนจีเรี ย และเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์ การฟอกเงินที่เป็ น
อุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศของไนจีเรี ย โดยทาการศึกษาจาก
หลักทฤษฎี ข้ อมูลสถิติ และค้ นคว้ าจากเอกสาร โดยศึกษาจากบทความที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผลกระทบ
การฟอกเงินและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินในประเทศกาลังพัฒนาผลกระทบต่อ
การฟอกเงินต่อเสถี ยรภาพทางการเมืองและการปกครอง ผลกระทบต่อความขัดแย้ ง และการ
พัฒนาด้ านกฎหมายในประเทศกาลังพัฒนา และการดาเนินการและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ผลการศึกษา โดยวิเคราะห์จากข้ อมูลทุติยภูมิ เช่นเอกสาร จานวนสถิติข้อมูล ทา
ให้ ทราบว่าการฟอกเงินทาให้ เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
ของประเทศไนจี เรี ย แม้ ว่ า การพัฒ นาด้ า นมาตราการภายในของประเทศ ได้ ต อบสนองต่ อ
มาตรการทางกฎหมายที่เกิดขึ ้น แต่ผลการวิจยั ยังคงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริ ต การ
ค้ นคว้ าทางสถิตเิ ป็ นตัวบ่งชี ้ว่า การฟอกเงินในประเทศไนจีเรี ยยังคงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
เป็ นอย่างมาก ถึงแม้ จะมีการออกกฎข้ อบังคังต่างๆ ก็ไม่ทาให้ ปัญหาการฟอกเงินลดลงเนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าวฝังลึกลงไปในระบบเศรษฐกิจแล้ ว
(OGBODO & MIESEIGHA, 2013) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการฟอกเงินใน
ประเทศไนจี เรี ย วัต ถุป ระสงค์ ในการศึก ษา คื อ วิ เคราะห์ ผ ลของการฟอกเงิ น ที่ ส่ง ผลต่อ การ
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการศึกษาเฉพาะที่มีผลกระทบจากการฟอกเงินต่อธุรกิจที่ชอบด้ วย
กฎหมาย และท าลายระบบการเมื อ ง การเงิ น และสั ง คม ของประเทศ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับนัยทางเศรษฐกิจของการฟอกเงินประเทศไนจีเรี ย และสุ่มประชากรตัวอย่าง
ได้ มีการสุ่มตัวอย่าง คือ บริ การตรวจคนเข้ าเมือง และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูล คือ การฟอก
เงินในประเทศไนจีเรี ยเป็ นการทาลายความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน มาตราการของสถาบัน
การเงินในการจัดการอาชญากรในการฟอกเงินไม่ได้ รับความไว้ วางใจ ปั ญหาการฟอกเงินทาให้
เกิดไม่เชื่อมัน่ ต่อการเข้ ามาลงทุน และการฟอกเงินจะส่งผลต่อรายได้ ของรัฐบาลที่ลดลงการฟอก
เงินมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไนจีเรี ย และนโยบายต่อต้ านการฟอกเงินใน
ประเทศไนจีเรี ยไม่ได้ ช่วยลดอัตราการฟอกเงิน แต่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องในการต่อต้ านกับการ
ฟอกเงินยังคงมัน่ ใจต่อมาตราการป้องกันการฟอกเงินในประเทศ
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับมาตราการป้องกันและต่อต้ านการฟอกเงิน
(ทรรศนี ย์ หลี ชัยสถาพร, 2559) เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยมาตรการต่อต้ านการฟอกเงิ น
กรณีศกึ ษา : การปฏิบตั ิตามมาตรการกากับดูแลด้ านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้ านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย, (2558) ศึกษาเพื่อทราบระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
มาตรการการกากับดูแลด้ านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ าย (AML/CFT) ของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพฯ รวมทังศึ
้ กษาถึง
ทัศนคติในการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์ของมาตรการการกากับดูแลด้ านการป้องกันการฟอกเงิน
และการต่อ ต้ านการสนับ สนุน ทางการเงิน แก่ การก่ อการร้ าย (AML/CFT) ของพนัก งาน บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้ แบบจาลองการถดถอยเชิงเส้ นโดยอธิบายตามหลักทฤษฎี
ดังนี ้
1. การประมาณค่าเชิงปริมาณความสัมพันธ์ของการฟอกเงิน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน
โดยใช้ วิธีการศึกษา คือ ผู้วิจยั ศึกษาจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การศึกษา แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ ในการศึกษาประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ พิจารณาคัดเลือกจากพนักงาน บมจ.ธนาคาร
กรุ งเทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 303 สาขา ผลการศึกษาพนักงานจากภาคสาขาต่างๆ
ของธนาคารกรุงเทพ มีความเข้ าใจ และตระหนักถึงผลของการกระทาผิดตามมารตราการป้อ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยทางผู้วิจยั ได้ มีข้อเสนอแนะต่อธนาคารกรุงเทพฯ ดังนี ้
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1. บมจ.ธนาคารกรุ ง เทพ ควรมี ก ารจั ด อบรมหรื อ Brush Up หลั ก สู ต ร
AML/CFT อย่างสม่าเสมอ โดยเพิ่มความถี่ ในการ Brush Up มากยิ่งขึ ้น หรื อปรับรู ปแบบการจัด
อบรมแบบใหม่ๆ มีการนาสื่อเทคโนโลยี เข้ ามาเพิ่มความนาสนใจและเข้ าถึงพนักงานได้ มากขึน้
เพื่อให้ พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปูองกันการฟอกเงินและปฏิบตั งิ านได้ อย่างถูกต้ อง
มากยิ่งขึ ้น โดยหัวข้ อที่ควรให้ ความสาคัญ ได้ แก่ สภาวการณ์ทวั่ ไปของการฟอกเงิน , นโยบายการ
รับลูกค้ า, การบริหารความเสี่ยง (จัดระดับความเสี่ยง)
2. บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ ควรปรับปรุ งระบบสารสนเทศของธนาคารอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอัพเดทข้ อมูลข่าวสารด้ านการฟอกเงินให้ พนักงานได้ รับทราบและปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด
3. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ อาจต้ องให้ ความสาคัญกับธุรกิจ ห้ างร้ านต่างๆเป็ น
กรณี พิเศษ เนื่องจากลูกค้ าธุรกิจแต่ละรายมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างกัน ซึ่งบางรายอาจมี
ความเสี่ ยงต่อการใช้ ธนาคารเป็ นเครื่ องมื อในการฟอกเงิน และลูกค้ าบางรายที่ ปฏิ เสธการเป็ น
ลูกค้ าของธนาคารในอนาคต อาจทาให้ จานวนลูกค้ าของธนาคารลดลงได้
(ปภาสิ ริ ภาคอัต , 2545) การป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น ศึก ษากรณี ก าร
ดาเนินการกับธุรกรรมเงินสด การศึกษาดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมทางด้ านเงินสด ถือว่าเป็ น
ปั จจัยหลักของสถาบันการเงิน เพราะธุรกรรมเงินสดคือเป็ นทัง้ รายรับ และรายจ่ายของสถาบัน
การเงิน โดยเน้ นยา้ ไปที่ การศึกษาความหมาย รู ปแบบองค์ประกอบที่ เป็ นสาระส าคัญ ของการ
กระทาความผิด และลักษณะของการกระทาความผิดฐานฟอกเงินทัง้ ในและต่างประเทศ และ
วิเคราะห์ เสนอแนะมาตรการ ในการดาเนินการกับธุรกรรมเงินสดในประเทศไทย ทัง้ มาตรการ
ควบคุมจานวนธุรกรรมเงินสด และมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ ายเงินสด
ผลการวิจัย เนื่องจากการทรัพย์สินที่ได้ มาเกิดจากการก่ออาชญากรรม จึงต้ อ งหา
วิธีการในการปกปิ ดหรื อซ่อนเร้ นทรัพย์สินเหล่านัน้ โดยมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ได้ แก่ มาตรการสกัดกันมิ
้ ให้ เกิดการฟอกเงิน มีหลักเกณฑ์ที่สาคัญ คือ การกาหนดให้ การฟอก
เงิ น นัน้ เป็ น ความผิ ด อาญา และให้ ห น่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การฟอกเงิ น มี ห น้ าที่ รายงานการ
เคลื่ อ นไหวของธุ รกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย ให้ แก่ ห น่วยงานกลางของรั ฐ รับ ทราบ เนื่ อ งจาก
หน่วยงานเหล่านันทราบดี
้
วา่ เงินสด และทรัพย์สินเหล่านันเคลื
้ ่อนไหวไปที่ไหน มาตรการนี ้เกิดจาก
แนวความคิดที่ว่า เงินหรื อทรัพย์สินนัน้ จะไม่มีประโยชน์ใดๆ แก่ผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าของ ถ้ าอาชญากรนัน้
ไม่ส ามารถใช้ ประโยชน์ จากทรัพ ย์ สินเหล่านัน้ ได้ ผลที่ ไดด้ คืออาชญากรไม่สามารถใช้ ทรัย์สิน
สกปรกนันขยายเครื
้
อข่ายการกระทาตวามผิดได้
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(วินยั ศักดาไกร, 2545) กระบวนฟอกเงินในสถาบันการเงิน กรณี Bank Of Credit And
Commerce International (BCCI) ทาการศึกษาถึงกระบวนการในการฟอกเงินในสถาบันการเงิน
โดย Bank Of Credit And Commerce International เพื่ อ มาวิ เ คราะห์ ถึ ง สภาพปั ญหา และ
อุปสรรคในการบังคับใช้ กฎหมายการฟอกเงิน และมาตรการที่ บังคับ ใช้ โดยอาศัยหลักทฤษฎี
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างประเทศ (การฟอกเงินกับสถาบันการเงิน)
และทาการศึกษาตัวแปร รู ปแบบ และวิธีการฟองเงิน เช่น การนาเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ
การโอนเงินออกนอกประเทศ หรื อการฝากเงินกับสถาบันการเงิน เป็ นต้ น
สรุปผลการวิจยั ผู้วิจยั สแดงความเห็นว่า จากมาตรการที่ธนาคาร BCCI ใช้ แสดงให้
เห็นถึงความบกพร่ องของกฏหมาย การกระทาที่อาศัยความซับซ้ อนของ BBCI ในด้ านต่างๆ ใน
การจัดทาข้ อมูลเท็จ และการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามกฏหมายท้ องถิ่นของแต่ละประเทศที่ BCCI
ดาเนินการอยู่ ในลักษณะความประพฤติที่ผิดจนถือเป็ นเรื่ องปกติในการดาเนินการซึ่งยากต่อการ
ไต่สวน ดาเนินคดี
วิธีการหนึ่งที่ BCCI กระทาเพื่อการฟอกเงินโดยใช้ เครื่ องบินของธนาคารขนเงินสดที่
น่าสงสัยว่าเป็ นเงินจากการกระทาผิดนาไปปยังธนาคารสาขาที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ประเทศปานามา และโอน
เงินไปฝากที่ประเทศลักเซมเบิร์กจนไม่อาจติดตามร่องรอยทางการเงินได้ เป็ นต้ น เทคนิคที่ BCCI
ใช้ ในการซุกซ่อน และทาการฟอกเงินได้ แก่ การจัดทารายการสมุดบัญชีเป็ นเท็จ และจัดทารายการ
กู้เงินเท็จขึ ้นมา เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาความผิด
(บริ พตั ร ถนอมนาม, 2559) มาตรการปราบปรามการทุจริตกับการบังคับใช้ กฎหมายของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้จยั มีความสนใจในความหมายของการฟอกเงิน
ขบวนการต่อต้ านและการปราบปราการทุจริ ตในการฟอกเงินของอาชญากร และศึกษาแนวคิดใน
การจัด การต่อ ปั ญ หาการฟอกเงิ น ในมิ ติระหว่างประเทศและมิ ติภ ายในประเทศ โดยอาศัย
เครื่ องมือในการสารวจคือ การศึกษาข้ อ มูล สถิติที่เกี่ยวกับภาพรวมของการปราบปรามการทุจริ ต
ในวงการราชการ ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานที่บงั คับใช้ มาตรการต่างๆ เพื่อปราบปรามการ
กระทาความผิดในประเทศ และต่างประเทศ
สรุปผลการวิจยั คือ ประสานความร่วมมือยังไม่มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ส่งผลการ
ดาเนินการกับทรัพย์ สินที่เกี่ยวกับการทุจริ ตไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ในคราวเดียว และการปราบปราม
การทุจริ ตยังไม่สมั ฤทธิ์ ผลเท่าที่ควร เมื่อศึกษาขันตอนการจั
้
ดการกับทรัพย์สินที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ทุจริต และแนวทางในการประสานความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการปราบปรามการทุจริ ต
และการปราบปรามการฟอกเงิ น ของต่างประเทศพบว่า มี ก ารบัง คับ ใช้ ม าตรการต่า งๆ เพื่ อ
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ดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริ ตไปในคราวเดียว และให้ ความสาคัญกับการประสาน
ความร่วมมือระหว่างองค์กรในหลายรูปแบบ การประสานความร่วมมือเพื่อดาเนินการกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตไปในคราวเดียว อันเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริ ต
ให้ ดียิ่งขึ ้น
(ชาลิ นี ถนัด งาน, 2541) ศึก ษาเกี่ ย วกับ ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
หน่วยงานราชการ การศึกษาการทุจริ ตที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินในงานวิจยั นี ้มีความต่างออกไป
เนื่องจากผู้วิจยั มีการระบุเฉพาะเจาะจง เพื่อศึกษาในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะโดย
1. ศึกษาถึงขัน้ ตอน และอุปสรรคในการสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. หรื อ
องค์กรที่ทาหน้ าที่ปอ้ งกัน และปราบปรามการธุจริต
2. ศึกษาถึงผลของการนาเอาหลักกฏหมายฟอกเงินมาใช้ กับการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ในกรณีร่ ารวยผิดปกติ โดยเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรังปรุงมาตรการกฎหมายในการปราบปรามการทุจริ ต
การวิเคราะห์ ข้อ มูล การทุจ ริ ต ท าได้ โดยการศึก ษาจากเอกสาร และกฎหมาย หรื อมาตราการ
ดาเนินการเกี่ ยวกับเงินสด มาตรการในการเคลื่อนย้ ายเงินของหน่วยงานราชการเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ ยวกับมาตราการสืบสวนสอบสวนของสานักงาน ปปป. โดยศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมาย ไม่มีการเก็บแบบสอบถาม จากการศึกษาได้ ให้ คาเสนอแนะเพื่อเป็ นการ
เพิ่มกระบวนการ และชี ้แนะได้ สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับปัจจัย หรื อ ผลกระทบที่เกี่ยวข้ องปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
(สายสมร วงศ์สวัสดิ,์ 2559) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินของประเทศไทย ผู้วิจยั ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ วิธีการวิเคราะห์สมการการถดถอย (Regression) มาทาการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ของตัวแปรอิสระต่างๆ ด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least
Square : OLS) ประมวลผลข้ อ มูล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ส่ว นบุค คล (Personal Computer) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปจากนันท
้ าการทดสอบค่าสถิติ โดยสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
1. การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณเงิ น ทุน ส ารองเงิ น ตราต่า งประเทศ มี ผ ลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ที่ถือในมือประชาชนในทิศทางเดียวกัน ส่วน
สิ น เชื่ อ สุท ธิ ในภาครัฐ บาล พบว่าไม่มี ผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณธนบัตรและเหรี ย ญ
กษาปณ์ที่ถือในมือประชาชน
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2. การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ที่ ถือในมื อประชาชน
และอัตราการเพิมของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากเผื่อเรี ยก
ที่ถือในมือประชาชนในทิศทางเดียวกัน
3. การเปลี่ยนแปลงของดุลการชาระเงิน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพ ย์
ต่างประเทศสุทธิ
4. การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ของรัฐบาล มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อสุทธิ
ในภาครัฐบาลในทิศทางตรงกันข้ ามส่วนการเปลี่ ยนแปลงของรายจ่ายของรัฐบาล มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสินเชื่อสุทธิในภาครัฐบาลในทิศทางเดียวกัน
5. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ สินเชื่อ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สินเชื่อที่ให้ แก่ภาคเอกชนสุทธิในทิศทางตรงกันข้ าม ส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อที่ให้ แก่ภาคเอกชนสุทธิในทิศทางเดียวกัน
(เจดมะณี วงค์ภัก ดี , 2559) ผู้วิจัย มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย และเพื่ อศึกษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างปั จ จัยทาง
เศรษฐกิจกับปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยเก็บผู้วิจยั ได้ ทาการ
เก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ อนุกรมเวลา และสถิติ ที่ได้ มาจากการเก็บรวบรวมตามลาดับ
เวลาอย่างต่อเนื่อง โดยทาการเก็บข้ อมูลแบบไตรมาส ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 - 2558 โดยปั จจัยที่ผ้ วู ิจยั
นามาทาการศึกษาได้ แก่ ปั จจัยที่นามาศึกษา ได้ แก่ 1. อัตราดอกเบี ย้ 2. อัตราแลกเปลี่ยน บาท/
ดอลลาร์ 3. ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 4.จานวนสินทรัพย์รวม 5. จานวนสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ 6.
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ้ไทยพาณิชย์
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนตราสารหนี ้ไทยพาณิชย์ และ
อัตราดอกเบี ้ย ไม่มีผลกระทบต่อปริ มาณเงินรั บฝากของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ส่วนจานวนสาขา
ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีผลต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 แต่
เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ าม คือ เมื่อจานวนสาขาเพิ่มมากขึ ้นจะส่งผลต่อปริ มาณเงินรับฝากของ
ธนาคารลดลง ค่าเงินบาท มีผลต่อปริ มาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันส่วนจานวนสินทรัพย์รวม ก็มีผลต่อปริ มาณเงินรับฝากของธนาคาร
ไทยพาณิชย์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อจานวนสินทรัพย์รวมหรื อ
ค่าเงินบาทสูงขึ ้นจะส่งผลทาให้ ปริมาณเงินรับฝากเพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในบทนีเ้ ป็ นรายละเอียดของวิธีการศึกษา จากการทบทวนเอกสารต่างๆ ทังทฤษฎี
้
และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยทาการศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อความสัมพันธ์ของการฟอกเงิน กับ
ตัวแปรเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยทาการวิเคราะห์จากตัวแปรที่อาจมีความสัมพันธ์ เช่น ธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ปริ ม าณเงินในความหมายอย่างแคบ มูลค่าทรัพ ย์สินที่สานักงานปปง.ยึด
อายัด ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม มูลค่าที่ ศาลมีคาสั่งยึดทรัพ ย์ และจานวนคดีที่ศาลมี คาสั่ง วิธี
การศึกษาในบทที่ 3 นีไ้ ด้ อธิบายถึงการศึกษาตามหัวข้ อต่างๆคื อ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
วิเคราะห์ และแบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา กรอบแนวความคิดในการวิจยั รายละเอียดการศึกษา
มีดงั ต่อไปนี ้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ นีใ้ ช้ ข้อมูล ทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน เป็ น
ระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557- 2560 จานวนทังหมด
้
48 เดือน โดยทาการรวบรวมข้ อมูลสถิติ
จากส านักงานป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น (ปปง.) และธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยข้ อมูล ปริมาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย, ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ,
มูลค่าที่ศาลสัง่ ยึดทรัพย์, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม, จานวนคดีที่ศาลสัง่ ยึดทรัพย์, มูลค่าทรัพย์สิน
ที่สานักงานปปงยึด รวบรวมจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานปปง.
การวิเคราะห์ ข้อมูลและแบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวความคิดในการวิจยั นามาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณ โดยในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. เพื่ อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์โดยการคานวณหาความสัมพันธ์ ของการฟอกเงิน ดัง
สมการต่อไปนี ้
SUS
= ปริมาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
AML
= มูลค่าทรัพย์สินที่สานักงานปปงยึด
Court 1
= มูลค่าที่ศาลสัง่ ยึดทรัพย์
Court 2
= จานวนคดีที่ศาลสัง่ ยึดทรัพย์
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MS
MPI

= ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
= ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ดังสมการ
SUS = MS
(8.1)
Court 1 = MS
(8.2)
Court 1 = MPI
(8.3)
Court 2 = SUS
(8.4)
AML = MS
(8.5)
AML = MPI
(8.6)
จะนาไปคานวณหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรการฟอกเงิน อันได้ แก่ ปริ มาณธุรกรรมที่มี
เหตุอัน ควรสงสัย , มูล ค่าที่ ศ าลสั่ง ยึ ด ทรั พ ย์ , จ านวนคดี ที่ ศ าลสั่ง ยึด ทรั พ ย์ , มูล ค่าทรัพ ย์ สิ น ที่
สานักงานปปงยึด และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค อันได้ แก่ ปริ มาณเงินในความหมาย
อย่างแคบ, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาความสัมพันธ์ ของการฟอกเงินกับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาค จะใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยการทดสอบ 3 วิธี
2.1 การทดสอบ unit root (Unit Root Test)
2.2 การทดสอบการร่วมไปด้ วยกัน (Co-Integration Test)
2.3 การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลด้ วยวิธี Granger Ccausality Test
การทดสอบ Unit root (Unit root test)
ในการศึกษานี ้จะทาการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลอนุกรมเวลาที่นามาใช้ ในแบบจาลอง
เป็ นอันดับแรก ก่อนที่จะนาชุดข้ อมูลนัน้ ๆไปใช้ ในการประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปมักพบว่าข้ อมูล
อนุ ก รมเวลามี ลั ก ษณะไม่ นิ่ ง (Non-stationary) แตกต่ า งจากข้ อสมมุ ติ ฐ านดั ง้ เดิ ม ของนั ก
เศรษฐศาสตร์ คลาสสิกที่ กล่าวว่า ข้ อมูลมีลักษณะนิ่ง (Stationary) ค่าเฉลี่ย (Mean) และความ
แปรปรวน (Variance) มีค่าคงที่ ดังนันจึ
้ งต้ องนาข้ อมูลเหล่านี ้มาทดสอบคุณสมบัติว่ามีความนิ่ง
หรื อ ไม่ (Enders 2004) ในการศึกษานี เ้ ลื อ กทดสอบความนิ่ งของข้ อ มูล อนุก รมเวลาโดยใช้ วิ ธี
Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ที่ เสนอโดย Dickey and Fuller 1979 และ 1981 และวิธี
ของ Phillips-Perron (PP) test เสนอโดย Phillips and Perron 1988 เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ได้ รับการ
ยอมรับและเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการศึกษาความนิ่งของข้ อมูลอนุกรมเวลา และหากผล
การทดสอบที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลมีความไม่นิ่ง นั่นคือ ชุดของข้ อมูลเหล่านี ้มีการเคลื่อนไหวไป
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ตามแนวโน้ ม ที่ เพิ่มขึน้ ตามกาลเวลา (Time Trend) และความแปรปรวนวิ่งห่างออกจากเดิม ไป
เรื่ อยๆตามแนวโน้ มของระยะเวลาที่เพิ่มขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อให้ การประมาณค่ามีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ
ข้ อมูลเหล่านีจ้ ะถูกนามาปรับให้ นิ่งโดยผลต่างลาดับที่ 1 (First Difference) หรื อลาดับที่สูงขึ ้นไป
จนกว่าข้ อมูลจะมีความนิ่ง แล้ วจึงนาไปใช้ ในการประมาณค่าในแบบจาลองต่อไป (Enders 2004)
เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางว่าการใช้ ข้อมูลที่มีความไม่นิ่ง ไปใช้ ประมาณ
ค่ า ในแบบจ าลองต่ า งๆอาจส่ ง ผลให้ เกิ ด ปรากฎการณ์ ข องความสัม พั น ธ์ ป ลอม (Spurious
Regression)
สมการที่ใช้ ในการทดสอบต่อตัวแปรทางการฟอกเงิน และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมห
ภาค มีดงั ต่อไปนี ้
∆ ln Susit =α1i +α2i T+δ1i ∆ ln Susit-1 + ∑ni=1 θ∆ ln Sus+eit
(9)
∆ ln Court1it = +β2i T+δ2i ∆ ln Court1it-1 + ∑ni=1 γ∆ ln Court1+μit

(10)

∆ ln Court2it = +β2i T+δ2i ∆ ln Court2it-1 + ∑ni=1 γ∆ ln Court2+μit

(11)

∆ ln Amlit = +β2i T+δ2i ∆ ln Amlit-1 + ∑ni=1 γ∆ ln Aml+μit

(12)

∆ ln Msit = +β2i T+δ2i ∆ ln Msit it-1 + ∑ni=1 γ∆ ln Msit +μit

(13)

∆ ln Mpiit = +β2i T+δ2i ∆ ln Mpiit-1 + ∑ni=1 γ∆ ln Mpi+μit

(14)

โดยที่

∆ ln Susit ∆ ln Susit-1 เท่ากับ ปริ มาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ณ เวลา t และ
t-1
∆ ln Court1it ∆ ln Court1it-1 เท่ากับ มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดอายัดทรัพย์ ณ เวลา t
และ t-1
∆ ln Court2it ∆ ln Court2it-1 เท่ากับ จ านวนคดีที่ศาลมี คาสั่งยึดทรัพ ย์ ณ เวลา t
และ t-1
∆ ln Amlit ∆ ln Amlit it-1 เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินที่สานักงานปปง.ยึด ณ เวลา t และ
t-1
∆ ln Msit ∆ ln Msit it-1 เท่ากับ ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ณ เวลา t และ
t-1
∆ ln Mpiit ∆ ln Mpiit it-1 เท่ากับ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ณ เวลา t และ t-1
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α1i ,α2i ,β1i ,β2i ,δ1i δ2i,θ,γ เท่ากับ ค่าสัมประสิทธิ์
eit ,μit เท่ากับ ค่าแนวโน้ ม
จากการทดสอบสมการจะได้ ค่าสัมประสิทธิ์ จากการพิจารณาค่าสถิติ t ( t-statistic) ซึ่ง
เป็ นค่าสถิติ ADF (ADF-statistic) ต้ องมีค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับค่าวิกฤต Mckinnon ในรู ปแบบ
ค่าสัมบูรณ์ จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ และหากทดสอบแล้ วพบว่า ข้ อมูลมีลกั ษณะไม่นิ่ง
ต้ องทาการ Difference ข้ อมูล 1 ครัง้ แล้ วพิจารณาค่าสถิติ t (t-statistic) จากค่าประสิทธิ์ อีกครัง้
โดยข้ อมูลจะมีลกั ษณะนิ่งได้ ต้ องทาการ Difference ข้ อมูล ไม่เกิน 2 ครัง้
การทดสอบการร่ วมไปด้ วยกัน (Co-Integration Test)
การทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวหรื อการทดสอบการร่วมไปด้ วยกัน เป็ นการทดสอบ
ความสอดคล้ องของข้ อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรคูใ่ ดๆ ว่ามีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้ องกันหรื อไม่
เนื่ อ งจากในทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้ อ ยในระยะยาวตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษาควรจะมี ค วาม
เคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่สอดคล้ องกัน แม้ ว่าในระยะสัน้ การเคลื่อนไหวของตัวแปร
ดัง กล่าวอาจมี ก ารเคลื่ อนไหวที่ ไม่ส ามารถก าหนดทิ ศ ทางที่ แน่น อนได้ ก็ ต าม และยัง เป็ น การ
ทดสอบการเคลื่อนไหวของค่าความคลาดเคลื่อน )Error Term) ของสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรที่ ต้องการทดสอบด้ วย การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลเชิงดุลยภาพระยะยาวด้ วยวิธี
Engle and Granger (EG) Cointegration Test ประกอบด้ วย 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ทาการตรวจสอบอันดับความหยุดนิ่งของอนุกรมเวลา ซึ่งมีแนวทางในการ
เลื อกแบบจาลองในการวิเคราะห์ ข้อมูลอนุกรมเวลา หลังจากมี การตรวจสอบความหยุดนิ่งขง
ข้ อ มูล (Order of Integration) หากพบว่า (1) ถ้ าชุด ข้ อ มูล ของตัว แปรเป็ น I (0) ทัง้ หมด จะใช้
วิธีการทดสอบ Regression analysis (2) หากพบว่าถ้ าชุดข้ อมูลของแปรเป็ น I (1) ทังหมด
้
จะใช้
วิธี ก ารทดสอบขัน้ ตอนที่ 2 ด้ วยวิธี Cointegration Test (3) แต่ห ากพบว่าข้ อ มูล อนุก รมเวลามี
ลักษณะเป็ น I (0) หรื อ I (1) หรื อ I (2) อยู่ร่วมกันจะไม่สามารถทดสอบ Cointegration Test ด้ วย
วิ ธี Engle and Ganger แ ล ะ Johansen ต่ อ ไป ได้ )Engle and Granger, 1987; Johansen,
1988, 1991, 1995) โดยที่ Pesaran et al. (2001) ได้ เสนอแน วความ คิ ด ในการวิ เ คราะห์
Cointegration Test จากค วาม แต กต่ า งของอั น ดั บ ชั น้ ความ ห ยุ ด นิ่ ง ที่ เรี ยกว่ า Bound
Cointegration หรื อ Autoregressive Distributed Lag (ARDL bound Cointegration)

30
ขันตอนที
้
่ 2 ทาการสร้ างแบบจาลองการถดถอยระหว่างตัวแปร โดยกาหนดแบบจาลอง
การถดถอยระหว่างตัวแปรในสมการที่ 1 เพื่อสร้ างสมการชุดค่าหลงเหลือในสมการที่ 2 ดังนี ้
Yt  0  1 X t  ˆt
(15)
สมการที่ 1 จะถูกกาหนดให้ เป็ นแบบจาลองเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่าง X และ Y
(16)
ˆt  Yt  ˆ 0  ˆ1 X t
โดยกาหนดให้ ˆt คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของ X t เรี ยกว่า Cointegrating Parameter
ขัน้ ตอนที่ 3 ท าการตรวจสอบความหยุดนิ่ ง Unit Root ของชุด ค่าหลงเหลื อ (Residual
Series) ที่ ไ ด้ จากขัน้ ตอนที่ 2 โดยการตรวจสอบความหยุ ด นิ่ ง ของชุ ด ค่ า หลงเหลื อ ด้ วยวิ ธี
Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test) ซึ่งจะไม่พิจารณาค่าคงที่ (Constant) และแนวโน้ ม
เวลา (Time Trend) ในแบบจ าลองเพื่ อ ตรวจสอบความหยุดนิ่ งของข้ อมูล (Asteriou and Hall,
2007; Gujarati and Porter, 2009)
p

ˆt  1ˆt 1    2i ˆt 1  Vt

(17)

i 1

โดยก าหนดให้ Vt คื อ ค่า หลงเหลื อ ในแบบจ าลอง (White Noise) ซึ่ ง ในการทดสอบ
สมมติฐานของชุดค่าหลงเหลือพิจารณาได้ เป็ น 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 หากปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 : Non-stationary) ในระดับปกติ (Level stage)
แสดงว่า X และ Y มี Cointegration เกิ ดขึน้ คือ ความสัม พันธ์ ของ X และ Y ในสมการที่ 1 เป็ น
ความสัมพันธ์ เชิง ดุลยภาพในระยะยาว และไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ ที่ไม่แท้ จริ ง (Spurious
Relationship)
กรณีที่ 2 หากไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 : Non-stationary) ได้ แสดงว่า X และ
Y ไม่มี Cointegration เกิดขึ ้นคือ X และ Y ไม่มีความสมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างกัน
และอาจจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้ จริง (Spurious Relationship) ในสมการที่ 1
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ระเบียบวิธีวิจยั ตามวัตถุประสงค์
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปรการฟอกเงิน และตัว
แปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยวิธีการทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว และ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test) ซึ่งใช้ ข้อมูลตังแต่
้ ปี 25572560 รวมทังสิ
้ ้น 48 เดือน โดยทาการศึกษาตัวแปร ได้ แก่ มูลค่าทรัพย์สินที่ สานักปปง. ยึดทรัพย์
ปริ ม าณเงิ นในความหมายอย่างแคบ ดัช นี ผลผลิต อุตสาหกรรม มูลค่าที่ ศ าลมี คาสั่งยึดทรัพ ย์
จานวนคาสั่งคดีอายัดทรัพ ย์ ของศาล และจ านวนธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย ซึ่งการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรูปแบบความสัมพันธ์ดงั นี ้
In Aml t
=
(18)
 0 +  1 In Mst + et
In Aml t
=
(19)
 0 +  1 In Mpit + et
In Court1 t
=
(20)
 0 +  1 In Mst + et
In Court 2 t =
(21)
 0 +  1 In Mpit + et
In Court 2 t =
(22)
 0 +  1 In Sust + et
In Sust
=
(23)
 0 +  1 In Mst + et
โดยที่

In Aml
คือ
In Court
คือ
In Court 2 คือ
In Ms
คือ
In Mpi
คือ
In Sus
คือ
et
คือ
 0 ,  1 ,  2 ,  3 คือ

Natural Logarithm ของมูลค่าทรัพย์สินที่ปปง . ยึด
Natural Logarithm ของมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์
Natural Logarithm ของจานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาล
Natural Logarithm ของปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
Natural Logarithm ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
Natural Logarithm ของจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าพารามิเตอร์
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และได้ ท าการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ และคานิยามความผิ ดมูล ฐาน โดยมี การกาหนด
ความผิดอาญาฐานฟอกเงินใหม่ ว่าด้ วยพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ฉบับ พ.ศ. 2558 ประกาศลงราชกิ จ จานุเบกษา มี ผ ลใช้ บัง คับ ตัง้ แต่วัน ที่ 9 ตุล าคม 2558 มี
สาระสาคัญของกฎหมายฟอกเงิน และระบุความผิดมูลฐานการฟอกเงินไว้ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กาหนดความผิดมูลฐานการฟอกเงินไว้ 26 มูล
ฐาน
คานิยาม “ความผิดมูลฐาน” สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะหลักตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี ้
1. การกระทาผิดโดยบุคคลที่มีตาแหน่งหน้ าที่และใช้ ตาแหน่งหน้ าที่นนกระท
ั้
าความผิด
และได้ เงินทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์จากการกระทาความผิดตามกฎหมายอื่น
2. การกระทาผิดโดยบุคคลที่มีตาแหน่งหน้ าที่และใช้ ตาแหน่งหน้ าที่กระทาการแสวงหา
ประโยชน์อนั มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ตามกฎหมายอื่น
ตาราง 2 แสดงจานวนความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน

ที่มา สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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จากตาราง 2 แสดงจ านวนความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2559 ถึง 2560 แสดงให้ เห็นความผิดมูลฐานที่ครอบคลุมหลากหลาย
ความผิดมูลฐาน ความผิดมูลฐานที่มีจานวนลดลง เช่น ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด,
การพนัน ซึ่งมีจานวนลดลงร้ อยละ 30 และจานวนความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ ้น เช่น ความผิดมูลฐาน
การฉ้ อโกงประชาชน ที่มีการกระทาความผิดมูลฐาน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 80 แสดงทังความผิ
้
ดมูลฐานที่
มีจานวนลดลงและเพิ่มขึ ้น การลดลงของผู้กระทาความผิดมูลฐานยาเสพติดที่ลดลง อาจมีสาเหตุ
มาจากมาตราการที่เข้ มงวดของสานักงานปปง. ในการกวาดล้ างยาเสพติด ทังเครื
้ อข่ายขบวนการ
และตัวบุคคล และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเช่น สานักงานป.ป.ช. ที่ประสารความร่วมมือกันในการ
กวาดล้ างยาเสพติด
4.1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลหรื อยูนิทรู ท (Unit Root Test)
ในการทดสอบยูนิทรูท ของข้ อมูลเพื่อตรวจสอบว่าข้ อมูลที่จะนามาใช้ มีลกั ษณะนิ่งหรื อไม่
เพื่ อ หลี ก เลี่ ยงข้ อ มูล ที่ มี ค่า เฉลี่ ย (Mean) และความแปรปรวน (Variances) ที่ ไม่ ค งที่ ในแต่ล ะ
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยทาการทดสอบด้ วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) เริ่ มต้ น
การทดสอบข้ อ มูล ที่ Order of Integration เท่ า กับ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดับ Level with Trend and
Intercept, Level with Intercept และ Level without Trend and Intercept ตามล าดับ แล้ วท า
การเปรี ยบเทียบค่าสถิติ ADF กับค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 ของแบบจาลอง
ถ้ า หากค่า สถิ ติ ADF มี ค่า มากกว่า ค่า MacKinnon Critical แสดงว่า ข้ อ มูล อนุก รมเวลานัน้ มี
ลักษณะไม่นิ่ง (Non-stationary) ซึ่ง แก้ ไขโดยการท า Differencing ล าดับต่อๆ ไปจนกว่าข้ อมูล
อนุกรมเวลานันมี
้ จะลักษณะนิ่ง (Stationary) ซึง่ ผลการทดสอบยูนิทรูทได้ ผลดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่สานักงานปปง . ยึดทรัพย์ (AML)
ตาราง 3 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง . ยึด (AML)
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ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic
จากตาราง 3 การทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลมูลค่าทรัพ ย์สินที่ ปปง . ยึด (AML) ที่
order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) คื อ ที่ ร ะดั บ Level with Trend and Intercept, Level
with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 พบว่า ค่าสถิติ
ADF ที่ ระดับ Level with Trend and Intercept และ Level without Trend and Intercept ที่ ได้ มี
ค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับ นัย ส าคัญ 0.01 จึง อยู่ในช่วงยอมรับ สมมติฐ านว่าง ที่ ว่า ข้ อมูล
อนุกรมเวลามีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ที่ I(0) ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ค่ า สถิ ติ ADF ที่ ร ะดั บ Level with Intercept มี ค่ า น้ อยกว่ า ค่ า วิ ก ฤติ MacKinnon ณ
ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะนิ่ง (Stationary) แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงนาข้ อมูลไป
ทดสอบที่ Order of Integration ที่ สู ง ขึ น้ คื อ ที่ Order of Integration เท่ า กับ 1 หรื อ I(1) คื อ ที่
ระดั บ First Difference with Trend and Intercept, First Difference with Intercept และ First
Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ผ ล ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ระ ดั บ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) เมื่อทาการตรวจสอบปั ญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) พบว่าค่า
Durbin-Watson Statistic ที่ระดับ First Difference อยู่ระหว่าง 1.565084 ถึง 1.577852 แสดงว่า
แบบจาลองนี ้ไม่มีปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
ดัง นัน้ ข้ อมูล มูล ค่าทรัพ ย์ สิน ที่ ป ปง. ยึด (AML) มี ลักษณะนิ่ ง (Stationary) ที่ order of
integration เท่ากับ1 หรื อ I(1) ที่ระดับ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ0
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ข้ อมูลปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ (MS)
ตาราง 4 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ (MS)

ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic
จากตาราง 4 การทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ (MS)
ที่ Order of Integration เท่ากับ 0 หรื อ I (0) คือ ที่ระดับ Level with Trend and Intercept, Level
with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 พบว่า ค่าสถิติ
ADF ที่ ระดับ Level with Trend and Intercept, Level with Intercept และ Level without Trend
and Interceptที่ได้ มีคา่ มากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 จึงอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐาน
ว่าง ที่วา่ ข้ อมูลอนุกรมเวลามีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ที่ I(0) ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ดัง นัน้ จึง น าข้ อ มูล ทดสอบที่ Order of Integration ที่ สูง ขึน้ คื อ ที่ Order of Integration
เท่ากับ 1 หรื อ I(1) คือ ที่ระดับFirst Difference with Trend and Intercept, First Difference with
Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ผ ล ก า รท ด ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ระ ดั บ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมี
ลักษณะนิ่ง )Stationary)
เมื่อทาการตรวจสอบปั ญ หาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) พบว่าค่า Durbin-Watson
Statistic ที่ระดับ First Difference อยูร่ ะหว่าง 2.135105 ถึง 2.135380 แสดงว่าแบบจาลองนี ้ไม่มี
ปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
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ดัง นัน้ ข้ อ มูล ปริ ม าณเงิ น ในความหมายอย่า งแคบ (MS) มี ลัก ษณะนิ่ ง (Stationary) ที่
order of integration เท่ากับ 1 หรื อ I(1) ที่ ระดับ First Difference without Trend and Intercept
ณ ช่วงเวลา 0
ข้ อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ตาราง 5 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic
จากตาราง 5 การทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ที่order
of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) คื อ ที่ ร ะดั บ Level with Trend and Intercept, Level with
Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับ นัย ส าคัญ 0.01 พบว่ า ค่ า สถิ ติ
ADF ที่ ระดับ Level with Trend and Intercept, Level with Intercept และ Level without Trend
and Intercept ที่ได้ มีคา่ มากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 จึงอยูใ่ นช่วงยอมรับสมมติฐาน
ว่างที่วา่ ข้ อมูลอนุกรมเวลามีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ที่ I(0) ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ดังนัน้ จึงน าข้ อมูล ทดสอบที่ Order of Integration ที่ สูง ขึน้ คือที่ Order of Integration
เท่ า กั บ 1 หรื อ I(1) คื อ ที่ ร ะดั บ First Difference with Trend and Intercept, First Difference
with Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ผ ล ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ระ ดั บ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมี

38
ลักษณะนิ่ง (Stationary) เมื่อทาการตรวจสอบปั ญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) พบว่าค่า
Durbin-Watson Statistic ที่ ระดับ First Difference อยู่ระหว่า ง 2.173133 ถึ ง 2.204822 แสดง
ว่าแบบจาลองนี ้ไม่มีปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
ดัง นัน้ ข้ อ มูล ดัช นี ผ ลผลิ ต อุต สาหกรรม (MPI) มี ลัก ษณะนิ่ ง (Stationary) ที่ order of
integration เท่ า กั บ 1 ห รื อ I(1) ที่ ระ ดั บ First Difference without Trend and Intercept ณ
ช่วงเวลา 0
ข้ อมูลจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (SUS)
ตาราง 6 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (SUS)

ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic
จากตารางที่ 6 การทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลจานวนธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย
(SUS) ที่ order of integration เท่า กับ 0 หรื อ I(0) คื อ ที่ ระดับ Level with Trend and Intercept,
Level with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับ นัยส าคัญ 0.01 พบว่า
ค่ า ส ถิ ติ ADF ที่ ระ ดั บ Level with Trend and Intercept, Level with Intercept แ ล ะ Level
without Trend and Interceptที่ ได้ มี ค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 จึงอยู่ในช่วง
ยอมรับสมมติฐานว่าง ที่ว่าข้ อมูลอนุกรมเวลามีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ที่ I(0) ณ ระดับ
นัยสาคัญ 0.01
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ดังนัน้ จึงน าข้ อมูล ทดสอบที่ Order of Integration ที่ สูง ขึน้ คือที่ Order of Integration
เท่ า กั บ 1 หรื อ I(1) คื อ ที่ ร ะดั บ First Difference with Trend and Intercept, First Difference
with Intercept และ First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ผ ล ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ระ ดั บ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) เมื่อทาการตรวจสอบปั ญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) พบว่าค่า
Durbin-Watson Statistic ที่ระดับ First Difference อยูร่ ะหว่าง 2.285015 ถึง 2.354862
แสดงว่าแบบจาลองนี ้ไม่มีปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) ดังนันข้
้ อมูลจานวน
ธุรกรรมที่ มี เหตุอันควรสงสัย (SUS) มี ลัก ษณะนิ่ ง (Stationary) ที่ order of integration เท่ากั 1
หรื อ I(1) ที่ระดับ First Difference without Trend and Intercept ณ ช่วงเวลา 0
ข้ อมูลมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ (COURT1)
ตาราง 7 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ (COURT1)

ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ Durbin-Watson Statistic
จากตารางที่ 7 การทดสอบ Unit Root ของข้ อมู ล มู ล ค่ า ที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ยึ ด ทรั พ ย์
(COURT1) ที่ order of integration เท่ ากั บ 0 ห รื อ I(0) คื อ ที่ ระดั บ Level with Trend and
Intercept, Level with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 พบว่า ค่าสถิติ ADF ที่ระดับ Level without Trend and Intercept ที่ได้ มีคา่ มากกว่าค่าวิกฤติ
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ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 จึงอยูใ่ นช่วงยอมรับสมมติฐานว่าง ที่วา่ ข้ อมูลอนุกรมเวลามีลกั ษณะไม่นิ่ง
(Non-Stationary) ที่ I(0) ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
แต่ ค่าสถิ ติ ADF ที่ ระดับ Level with Trend and Intercept และ Level with Intercept
มี ค่ า น้ อยกว่ า ค่ า วิ ก ฤติ MacKinnon ณ ระดับ นั ย ส าคัญ 0.01 แสดงว่ า ข้ อมู ล มี ลั ก ษณะนิ่ ง
(Stationary)
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงนาข้ อมูลไปทดสอบที่ Order of Integration ที่สงู ขึ ้น คือที่ Order
of Integration เท่ากับ 1 หรื อ I(1) คือ ที่ ระดับ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept แ ล ะ First Difference without Trend and Intercept ณ ร ะ ดั บ
นัยสาคัญ 0.01
ผ ล ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ระ ดั บ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) เมื่อทาการตรวจสอบปั ญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) พบว่าค่า
Durbin-Watson Statistic ที่ระดับ First Difference อยู่ระหว่าง 2.262464 ถึง 2.286580 แสดงว่า
แบบจาลองนี ้ไม่มีปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
ดัง นัน้ ข้ อ มู ล มู ล ค่า ที่ ศ าลมี ค าสั่ง ยึ ด ทรั พ ย์ (COURT1) มี ลัก ษณะนิ่ ง (Stationary) ที่
order of integration เท่ากับ 1 หรื อ I(1) ที่ ระดับ First Difference without Trend and Intercept
ณ ช่วงเวลา 0
ข้ อมูลจานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาล (COURT2)
ตาราง 8 ผลการทดสอบ Unit Root ของข้ อมูลจานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาล (COURT2)
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ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01 และตัวเลขในวงเล็บ คือ ( )Durbin-Watson Statistic
จากตารางที่ 8 การทดสอบ Unit Root ของข้ อมูล จานวนคาสั่งคดีอายัดทรัพ ย์ของศาล
)COURT2) ที่ order of integration เท่ ากั บ 0 ห รื อ I(0 คื อ ที่ ระดั บ ( Level with Trend and
Intercept, Level with Intercept และ Level without Trend and Intercept ณ ระดับ นั ย ส าคัญ
0.01 พบว่ า ค่ า สถิ ติ ADF ที่ ร ะดับ Level without Trend and Intercept ที่ ไ ด้ มี ค่ า มากกว่ า ค่ า
วิก ฤติณ ระดับ นัย ส าคัญ 0.01 จึง อยู่ในช่วงยอมรั บ สมมติฐ านว่า ง ที่ ว่า ข้ อมูล อนุก รมเวลามี
ลักษณะไม่นิ่ง )Non-Stationary) ที่ I(0 (ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
แต่ ค่าสถิติ ADF ที่ระดับ Level with Trend and Intercept และ Level with Intercept มี
ค่ า น้ อยกว่ า ค่ า วิ ก ฤติ MacKinnon ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 แสดงว่ า ข้ อมู ล มี ลั ก ษณ ะนิ่ ง
)Stationary)
อย่างไรก็ ต ามยังคงน าข้ อมูล ไปทดสอบที่ Order of Integration ที่ สูง ขึน้ คือ ที่ Order of
Integration เท่ า กั บ 1 หรื อ I(1 คื อ ที่ ร ะดับ ( First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept แ ล ะ First Difference without Trend and Intercept ณ ร ะ ดั บ
นัยสาคัญ 0.01
ผ ล ก า รท ด ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ระ ดั บ First Difference with Trend and Intercept, First
Difference with Intercept, First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ นัยส าคัญ
0.01 ค่าสถิติ ADF มีค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูลมี
ลักษณะนิ่ง (Stationary)
เมื่ อทาการตรวจสอบปั ญ หาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) พบว่าค่า Durbin-Watson
Statistic ที่ระดับ First Difference อยูร่ ะหว่าง 2.074378 ถึง 2.098041 แสดงว่าแบบจาลองนี ้ไม่มี
ปัญหาอัตสหสัมพันธ์ )Autocorrelation)
ดังนันข้
้ อมูลจานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาล )COURT2) มีลกั ษณะนิ่ง )Stationary)
ที่ order of integration เท่ า กั บ 1 ห รื อ I(1) ที่ ร ะ ดั บ First Difference without Trend and
Intercept ณ ช่วงเวลา 0
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4.2 ผลการทดสอบ Cointegration
การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องดุ ล ยภาพในระยะยาว ตามวิ ธี ก ารของ Engle and
Grangerทาโดยการประมาณค่าสมการถดถอยด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ (OLS) ของสมการทัง้ 6
สมการข้ างต้ น จากนันน
้ าค่าความคลาดเคลื่อนจากสมการที่ป ระมาณได้ ไปทดสอบว่ามีลกั ษณะ
นิ่ง(Stationary) หรื อไม่ โดยการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) ที่
Said and Dickyได้ ก ล่ า วไว้ เพื่ อ ทดสอบความนิ่ ง ของข้ อ มูล ที่ น ามาศึ ก ษา โดยน าค่ า ADF tstatistic ของข้ อมู ล ที่ ท าการทดสอบมาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า วิ ก ฤติ MacKinnon ที่ Order of
Integration เท่ากับ 0 หรื อ I(0) ในระดับที่ปราศจากจุดตัดแกนและแนวโน้ มเวลา ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 ถ้ าพบว่ า ข้ อมู ล มี ลั ก ษณ ะนิ่ ง (Stationary) สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ตั ว แปรทั ง้ สองมี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ผลการทดสอบ Cointegration
4.2.1 กรณี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส านัก งาน ปปง. ยึ ด ทรั พ ย์ เป็ น ตัว แปรตาม และปริ ม าณเงิ น ใน
ความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ
ตาราง 9 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของค่าคลาดเคลื่อน กรณีมลู ค่าทรัพย์สิน
ที่ ปปง. ยึด เป็ นตัวแปรตามและปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบเป็ นตัวแปรอิสระ

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01
ผลการวิเคราะห์จดั ให้ อยูใ่ นรูปสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
LNAML
=
123.9110 – 7.0201LNMS
(0.0449)
(0.0892)
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หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงสถิตคิ วามน่าจะเป็ น
จากตาราง 9 การปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาวในกรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ สานักงาน
ปปง. ยึด เป็ นตัวแปรตามและปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ นันเมื
้ ่อพิจารณา
จากค่าสถิติ Adjusted R-squared ( R 2 ) ของแบบจาลอง ปรากฏว่าตัวแปรอิสระปริ มาณเงินใน
ความหมายอย่างแคบ (MS) สามารถอธิบายแบบจาลองได้ ร้อยละ 5.56 ( R 2 = 0.0556)
สมการแสดงความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่าง ปริ มาณเงินในความหมาย
อย่างแคบและมูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าเท่ากับ -7.0201
แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่มีความสัมพันธ์กนั แบบผกผันตาม คือ ถ้ าปริมาณเงิน
ในความหมายอย่างแคบ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 1 จะท าให้ มูล ค่าทรั พ ย์ สิ น ที่ ปปง. ยึด ลดลง ร้ อยละ
7.0201 ในทางกลับกัน ถ้ าปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ลดลง ร้ อยละ 1 จะทาให้ มูลค่า
ทรัพย์สินที่ ปปง. ยึดทรัพย์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.0201
นอกจากนัน้ ผลการทดสอบความนิ่ ง ของค่า ความคลาดเคลื่ อ นโดยวิ ธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ที่ order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดั บ Level without trend
and interceptพบว่าค่าสถิติ ADF (-3.7396) มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต (-2.6327) ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01จึงปฏิ เสธสมมติฐานว่าง แสดงว่าข้ อมูลมี ลักษณะนิ่ง ดังนัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่ากรณี มูลค่า
ทรัพย์สินที่ ปปง . ยึดทรัพย์ เป็ นตัวแปรตามและปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ
ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว
4.2.2 กรณีมลู ค่าทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด เป็ นตัวแปรตาม และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมตัวแปรอิสระ
ตาราง 10 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของค่าคลาดเคลื่อน กรณีมลู ค่า
ทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด เป็ นตัวแปรตามและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็ นตัวแปรอิสระ
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ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01
ผลการวิเคราะห์จดั ให้ อยูใ่ นรูปสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
LNAML
=
-62.5937 + 19.5907LNMPI
(0.2035) (0.0970)
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงสถิตคิ วามน่าจะเป็ น
จากตาราง10 การปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาวในกรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด
เป็ นตัวแปรตามและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมตัวแปรอิสระ นันเมื
้ ่อพิจารณาจากค่าสถิติ Adjusted
R-squared ( R 2 ) ของแบบจ าลอง ปรากฏว่า ตัว แปรอิ ส ระดัช นี ผ ลผลิ ต อุต สาหกรรม (MPI)
สามารถอธิบายแบบจาลองได้ ร้อยละ 5.18 ( R 2 = 0.0518)
สมการแสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่าง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและ
มูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีคา่ เท่ากับ 19.5907 แสดงถึงอัตรา
การเปลี่ ย นแปลงในระยะยาวที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แบบแปรผั น ตาม คื อ ถ้ าดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุต สาหกรรมเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 1 จะท าให้ มูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ปปง. ยึด เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 19.5907
ในทางกลับกัน ถ้ าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลง ร้ อยละ 1 จะทาให้ มูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด
ลดลงร้ อยละ 19.5907
นอกจากนัน้ ผลการทดสอบความนิ่ ง ของค่า ความคลาดเคลื่ อ นโดยวิ ธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ที่ order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดั บ Level without trend
and interceptพบว่าค่าสถิติ ADF (-4.4282) มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต (-2.6327) ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01จึงปฏิเสธสมมติฐานว่างแสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะนิ่ง
ดังนัน้ สามารถสรุ ป ได้ ว่า กรณี มูล ค่าทรั พ ย์ สิ น ที่ ปปง. ยึด เป็ น ตัวแปรตามและดัช นี
ผลผลิตอุตสาหกรรมตัวแปรอิสระ ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว
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4.2.3 กรณี มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ (ตัวแปรตาม) และปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ
(ตัวแปรอิสระ)
ตาราง 11 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของค่าคลาดเคลื่อน กรณีมลู ค่าที่ศาลมี
คาสัง่ ยึดทรัพย์เป็ นตัวแปรตามและปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบเป็ นตัวแปรอิสระ

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01
ผลการวิเคราะห์จดั ให้ อยูใ่ นรูปสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
LNCOURT =
45.1404 – 1.9076LNMS
(0.3886) (0.5877)
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงสถิตคิ วามน่าจะเป็ น
จากตาราง 11 การปรับตัวเข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาวในกรณี มูลค่าที่ ศาลมี คาสั่ง ยึด
ทรัพย์เป็ นตัวแปรตามและปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ นันเมื
้ ่อพิจารณาจาก
ค่า สถิ ติ Adjusted R-squared ( R 2 ) ของแบบจ าลอง ปรากฏว่า ตัว แปรอิ ส ระปริ ม าณเงิ น ใน
ความหมายอย่างแคบ (MS) สามารถอธิบายแบบจาลองได้ ร้อยละ -2.04 ( R 2 = -0.0204)
สมการแสดงความสัม พันธ์ เชิ งดุลยภาพระยะยาว ระหว่างปริ ม าณเงินในความหมาย
อย่างแคบและมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีคา่ เท่ากับ -1.9076
แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ มีความสัมพันธ์กนั แบบผกผันตาม คื ถ้ าปริ มาณเงิน
ในความหมายอย่างแคบ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะทาให้ มูลค่าที่ศาลมีคาสั่งยึดทรัพย์ ลดลง ร้ อยละ
1.9076 ในทางกลับกันถ้ าปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ลดลง ร้ อยละ 1 จะทาให้ มูลค่าที่
ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.9076
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นอกจากนัน้ ผลการทดสอบความนิ่ ง ของค่า ความคลาดเคลื่ อ นโดยวิ ธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ที่ order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดั บ Level without trend
and interceptพบว่าค่าสถิติ ADF (-5.1012) มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต (-2.6327) ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง แสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะนิ่ง
ดังนัน้ สามารถสรุปได้ ว่ากรณีมลู ค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ เป็ นตัวแปรตามและปริ มาณ
เงินในความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว
4.2.4 กรณี มูลค่าที่ ศาลมีคาสั่งยึดทรัพ ย์เป็ นตัวแปรตาม และดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรมตัวแปร
อิสระ
ตาราง 12 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของค่าคลาดเคลื่อน กรณีมลู ค่าที่ศาลมี
คาสัง่ ยึดทรัพย์เป็ นตัวแปรตามและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็ นตัวแปรอิสระ

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0
ผลการวิเคราะห์จดั ให้ อยูใ่ นรูปสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
LNCOURT =
67.2193 – 11.9779LNMPI
(0.1116) (0.2293)
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงสถิตคิ วามน่าจะเป็ น
จากตาราง 12 การปรับตัวเข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาวในกรณี มูลค่าที่ ศาลมี คาสั่ง ยึด
ทรัพ ย์ เป็ นตัวแปรตามและดัช นีผลผลิตอุตสาหกรรมตัวแปรอิสระ นัน้ เมื่ อพิจารณาจากค่าสถิ ติ
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Adjusted R-squared ( R 2 ) ของแบบจาลอง ปรากฏว่าตัวแปรอิสระดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) สามารถอธิบายแบบจาลองได้ ร้อยละ 1.41 ( R 2 = 0.0141)
สมการแสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่าง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และ
มูลค่าที่ศาลมีคาสั่งยึดทรัพ ย์ โดยเมื่ อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ที่มีค่าเท่ากับ -11.9779 แสดงถึง
อัต ราการเปลี่ ย นแปลงในระยะยาวที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน แบบผกผัน ตาม คื อ ถ้ า ดัช นี ผ ลผลิ ต
อุต สาหกรรม เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 1 จะท าให้ มูล ค่าที่ ศ าลมี ค าสั่ง ยึด ทรั พ ย์ ลดลงร้ อยละ 11.9779
ในทางกลับกัน ถ้ าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลง ร้ อยละ 1 จะทาให้ มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.9779
นอกจากนัน้ ผลการทดสอบความนิ่ ง ของค่า ความคลาดเคลื่ อ นโดยวิ ธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ที่ order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดั บ Level without trend
and interceptพบว่าค่าสถิติ ADF (-5.2970) มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต (-2.6327) ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง แสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะนิ่ง
ดังนัน้ สามารถสรุ ปได้ ว่ากรณี มูลค่าที่ ศาลมี คาสั่งยึดทรัพ ย์ เป็ นตัวแปรตามและดัช นี
ผลผลิตอุตสาหกรรมตัวแปรอิสระ ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว
4.2.5 กรณีจานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาลเป็ นตัวแปรตามและจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยตัวแปรอิสระ
ตาราง 13 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของค่าคลาดเคลื่อน กรณีจานวนคาสัง่
คดีอายัดทรัพย์ของศาลเป็ นตัวแปรตามและจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเป็ นตัวแปรอิสระ

ที่มา : จากการคานวณ
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หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01
ผลการวิเคราะห์จดั ให้ อยูใ่ นรูปสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
LNCOURT2 =
2.3392 + 0.0237LNSUS
(0.1345) (0.9016)
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงสถิตคิ วามน่าจะเป็ น
จากตารางที่ 13 การปรับตัวเข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาวในกรณี จานวนคาสั่งคดีอายัด
ทรัพ ย์ ของศาลเป็ น ตัวแปรตามและจ านวนธุ รกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย ตัวแปรอิส ระ นัน้ เมื่ อ
พิ จ ารณาจากค่ า สถิ ติ Adjusted R-squared ( R 2 ) ของแบบจ าลอง ปรากฏว่ า ตัว แปรอิ ส ระ
จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SUS) สามารถอธิบายแบบจาลองได้ ร้อยละ -2.98 ( R 2 = 0.0298)
สมการแสดงความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่างจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยและจ านวนคาสั่งคดีอายัดทรัพ ย์ของศาล โดยเมื่ อพิจ ารณาค่าสัม ประสิทธิ์ ที่มี ค่าเท่ากับ
0.0237 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ มีความสัมพันธ์ กันแบบแปรผันตาม คือ ถ้ า
จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะทาให้ จานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาล
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.0237 ในทางกลับกัน ถ้ าจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ลดลง ร้ อยละ 1 จะ
ทาให้ จานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาลลดลงร้ อยละ 0.0237
นอกจากนัน้ ผลการทดสอบความนิ่ ง ของค่า ความคลาดเคลื่ อ นโดยวิ ธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ที่ order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดั บ Level without trend
and interceptพบว่าค่าสถิติ ADF (-5.4663) มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต (-2.6347) ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง แสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะนิ่ง
ดัง นัน้ สามารถสรุ ป ได้ ว่าจ านวนค าสั่ง คดี อ ายัด ทรั พ ย์ ของศาลเป็ น ตัวแปรตามและ
จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยตัวแปรอิสระ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพใน
ระยะยาว
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4.2.6 กรณีจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (ตัวแปรตาม) และปริ มาณเงินในความหมายอย่าง
แคบ (ตัวแปรอิสระ)
ตาราง 14 ผลการทดสอบ Cointegration และ Unit Root ของค่าคลาดเคลื่อน กรณีจานวน
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเป็ นตัวแปรตามและปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบเป็ นตัวแปร
อิสระ

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.01
ผลการวิเคราะห์จดั ให้ อยูใ่ นรูปสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
LNSUS
=
-52.7322 + 4.0881LNMS
(0.0000) (0.0000)
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บแสดงสถิตคิ วามน่าจะเป็ น
จากตาราง 14 การปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาวในกรณี จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยเป็ นตัวแปรตามและปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ นันเมื
้ ่อพิจารณา
จากค่าสถิติ Adjusted R-squared ( R 2 ) ของแบบจาลอง ปรากฏว่าตัวแปรอิสระปริ มาณเงินใน
ความหมายอย่างแคบ (MS) สามารถอธิบายแบบจาลองได้ ร้อยละ 48.76 ( R 2 = 0.4876)
สมการแสดงความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว ระหว่าง ปริ มาณเงินในความหมาย
อย่างแคบ และจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีคา่ เท่ากับ
4.0881 แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ มีความสัมพันธ์ กันแบบแปรผันตาม คือ ถ้ า
ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 1 จะทาให้ จ านวนธุรกรรมที่ มี เหตุอันควร
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สงสัย เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.0881 ในทางกลับกันถ้ าปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบลดลงร้ อยละ
1 จะทาให้ จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยลดลงร้ อยละ 4.0881
นอกจากนัน้ ผลการทดสอบความนิ่ ง ของค่า ความคลาดเคลื่ อ นโดยวิ ธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) ที่ order of integration เท่ า กั บ 0 หรื อ I(0) ที่ ร ะดั บ Level without trend
and interceptพบว่าค่าสถิติ ADF (-2.9806) มีคา่ น้ อยกว่าค่าวิกฤต (-2.6041) ณ ระดับนัยสาคัญ
0.01จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง แสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะนิ่ง
ดังนัน้ สามารถสรุปได้ ว่ากรณี จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเป็ นตัวแปรตามและ
ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบตัวแปรอิสระ ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพใน
ระยะยาว
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานเชิงเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality Test)
จากผลการทดสอบ Cointegration แล้ วปรากฏว่าตัวแปรในแบบจาลองมีความสัมพันธ์
กันในระยาว ดังนันในหั
้ วข้ อนี ้เราจึงต้ องทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นามาศึกษา
ด้ วยวิธี Granger causality โดยแนวคิดของ Granger คือสมมติว่าเรามีตวั แปรอนุกรมเวลาอยู่ 2
ตัว แปร คื อ x และ y และทดสอบดู ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของตัว แปร x เป็ นสาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปร y หรื อว่า การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร y จะเป็ นสาเหตุของการเปลี่ย นแปลง
ของตัวแปร x โดยมีสมมติฐานหลักของการทดสอบทังสองกรณี
้
คือ “H0: x ไม่ได้เป็ นสาเหตุของ y
(x does not Granger Cause y)” ถ้ าค่ า F-Statistic ที่ ค านวณได้ สู ง กว่ า ค่ า วิ ก ฤติ (Prob.<α)
แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า x เป็ นสาเหตุของของการเปลี่ยนแปลงของ y
ในทานองเดียวกันจากสมมติฐานหลัก ที่ว่า “H0: y ไม่ได้เป็ นสาเหตุของ x (y does not Granger
Cause x)” ถ้ าค่า F-Statistic ที่คานวณได้ สงู กว่าค่าวิกฤติ (Prob.<α) แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า y เป็ นสาเหตุของของการเปลี่ยนแปลงของ x จากรายละเอียดข้ างต้ นเรา
จะทาการพิจารณาจากค่า probability ที่ระดับนัยสาคัญร้ อยละ 95 ว่ายอมรับสมมติฐานหรื อไม่
หากค่า probability มีคา่ มากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ซึ่งหมายความว่าค่า
x ไม่ได้ เป็ นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ y หรื อ y ไม่ได้ เป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของค่า x
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4.3.1 การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ ปปง . ยึดทรัพย์ และปริ มาณเงิน
ในความหมายอย่างแคบ ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 15 ผลการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality) ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่
สานักงานปปง . ยึดทรัพย์ และปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
Null Hypothesis:
Lags: 1
LNMS does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMS
Lags: 2
LNMS does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMS
Lags: 3
LNMS does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMS
Lags: 4
LNMS does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMS
Lags: 5
LNMS does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMS
Lags: 6
LNMS does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMS

F-Statistic

Probability

0.10466
0.01452

0.7484
0.9048

0.54829
0.62156

0.5838
0.5441

0.59754
0.46411

0.6223
0.7098

0.86412
0.51436

0.5002
0.7259

0.56975
0.91588

0.7223
0.4908

0.24950
0.77255

0.9528
0.6021

ที่มา : จากการคานวณ
จากตาราง 15 การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ 1,
2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดับ พบว่า ปริ ม าณเงิ นในความหมายอย่างแคบ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนด
จ านวนทรั พ ย์ สิ น ที่ ปปง. ยึ ด ซึ่ ง ได้ ค่ า สถิ ติ เ ท่ า กั บ 0.10466, 0.54829, 0.59754, 0.86412,
0.56975 และ 0.24950 ตามล าดับ ค่ า probability เท่ า กั บ 0.7484, 0.5838, 0.5223, 0.5002,
0.7223 และ 0.9528 ตามลาดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95
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และ จานวนทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ซึ่งได้
ค่า สถิ ติ เท่ า กับ 0.01452, 0.62156, 0.46441, 0.51436, 0.91588 และ 0.77255 ตามล าดับ ค่ า
probability เท่ากับ 0.9048, 0.5441, 0.7098, 0.7259, 0.7908 และ 0.6021 ตามลาดับ แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ดัง นัน้ สรุ ป ได้ ว่า ปริ ม าณเงิ น ในความหมายอย่ างแคบ ไม่ ได้ เป็ น ตัว ก าหนดจ านวน
ทรัพย์สินที่ สานักงานปปง. ยึดทรัพย์ และจานวนทรัพย์สินที่ สานักงานปปง. ยึดทรัพย์ ไม่ได้ เป็ น
ตัวกาหนดปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
4.3.2 การทดสอบความเป็ น เหตุเป็ น ผลระหว่างมูล ค่าทรัพ ย์ สิ น ที่ ปปง. ยึด และดัช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 16 ผลการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality) ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่
สานักงานปปง. ยึดทรัพย์ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
Null Hypothesis:

F-Statistic

Probability

LNMPI does not Granger Cause LNAML

1.27407

0.2674

LNAML does not Granger Cause LNMPI

1.86139

0.1820

LNMPI does not Granger Cause LNAML

1.31509

0.2840

LNAML does not Granger Cause LNMPI
Lags: 3

0.77621

0.4695

LNMPI does not Granger Cause LNAML
LNAML does not Granger Cause LNMPI

1.38274
0.77247

0.2702
0.5199

Lags: 1

Lags: 2

ที่มา : จากการคานวณ
จากตาราง 16 การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ1,
2 และ 3 ตามลาดับ พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนทรัพย์สินที่ปปง.
ยึ ด ซึ่ ง ได้ ค่ า สถิ ติ เท่ า กับ 1.27407, 1.31509 และ 1.38274 ตามล าดับ ค่า probability เท่ า กั บ
0.2674, 0.2840 และ 0.2702 ตามลาดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อย
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ละ 95 และจ านวนทรัพ ย์ สิ น ที่ ปปง. ยึด ไม่ได้ เป็ น ตัวก าหนดดัช นี ผลผลิ ต อุต สาหกรรม ซึ่งได้
ค่ า สถิ ติ เ ท่ า กั บ 1.86139, 0.77621 และ 0.77247 ตามล าดับ ค่ า probability เท่ า กั บ 0.1820,
0.4695 และ 0.5199 ตามลาดับ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนทรัพย์สินที่ ปปง.
ยึด และ จานวนทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
4.3.3 การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์และปริ มาณเงินใน
ความหมายอย่างแคบ ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 17 ผลการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality) ระหว่างมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่
ยึดทรัพย์ และปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
Null Hypothesis:

F-Statistic

Probability

0.40474
0.29084

0.5292
0.5934

0.28496

0.7541

LNCOURT does not Granger Cause LNMS
Lags: 3
LNMS does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMS
Lags: 4
LNMS does not Granger Cause LNCOURT

0.19228

0.8261

0.20310
0.13599

0.8933
0.9377

0.35575

0.8374

LNCOURT does not Granger Cause LNMS
Lags: 5
LNMS does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMS
Lags: 6
LNMS does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMS

0.50533

0.7322

0.21449
0.71240

0.9523
0.6213

2.10616
0.52040

0.1062
0.7850

Lags: 1
LNMS does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMS
Lags: 2
LNMS does not Granger Cause LNCOURT
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ที่มาจากการคานวณ
จากตารางที่ 17 การทดสอบความสัมพันธ์ ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ
1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลาดับ พบว่า ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนด
มู ล ค่ า ที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ยึ ด ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้ ค่ า สถิ ติ เท่ า กั บ 0.40474, 0.28496, 0.20310, 0.35575,
0.21449 และ 2.10616 ตามล าดับ ค่ า probability เท่ า กั บ 0.5292, 0.7541, 0.8933, 0.8374,
0.9523 และ 0.1062 ตามลาดับ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95
และ มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ซึ่งได้
ค่า สถิ ติ เท่ า กับ 0.29084, 0.19228, 0.13599, 0.50533, 0.71240 และ 0.52040 ตามล าดับ ค่ า
probability เท่ากับ 0.5934, 0.8261, 0.9377, 0.7322, 0.6213 และ 0.7850 ตามลาดับ แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่า ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดมูลค่าที่ศาลมี
คาสัง่ ยึดทรัพย์ และ มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริ มาณเงินในความหมาย
อย่างแคบ
4.3.4 การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างมูลค่าที่ ศาลมี คาสั่งยึดทรัพ ย์ และดัช นี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรม ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 18 ผลการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality) ระหว่างมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่
ยึดทรัพย์และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
Null Hypothesis:
Lags: 1
LNMPI does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMPI
Lags: 2
LNMPI does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMPI
Lags: 3
LNMPI does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMPI

F-Statistic

Probability

2.17910
0.30149

0.1497
0.5868

1.50183
0.19535

0.2395
0.8236

0.98472
0.11497

0.4152
0.9505
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ตาราง 18 (ต่อ)
Lags: 4
LNMPI does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMPI
Lags: 5
LNMPI does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMPI
Lags: 6
LNMPI does not Granger Cause LNCOURT
LNCOURT does not Granger Cause LNMPI

2.90954
0.15458

0.0439*
0.9590

2.16291
0.20508

0.0994
0.9565

1.57904
0.20127

0.2134
0.9718

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ: *หมายถึง มีนยั สาคัญที่ 0.0
จากตาราง 18 การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ1,
2, 3, 5 และ 6 ตามลาดับ พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่
ยึดทรัพ ย์ ซึ่ง ได้ ค่าสถิ ติเท่ากับ 2.17910, 1.50183, 0.98472, 2.16291 และ 1.57904ตามล าดับ
ค่ า probability เท่ า กั บ 0.1497, 0.2395, 0.4152, 0.0994 และ 0.2134 ตามล าดั บ แสดงว่ า
ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์
แต่ ณ ที่ (Lag) 4 ตามสมุติฐานพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดมูล
ค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ ซึ่งได้ คา่ สถิติเท่ากับ 2.90954 และค่า probability เท่ากับ 0.0439 แสดง
ว่ า ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 ดัง นั น้ สรุ ป ได้ ว่ า ดัช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม เป็ นตัวกาหนดมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์
และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5
และ 6 ตามล าดับ พบว่ า มู ล ค่ า ที่ ศ าลมี ค าสั่ง ยึ ด ทรั พ ย์ ไม่ ไ ด้ เป็ นตัว ก าหนดดัช นี ผ ลผลิ ต
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ได้ ค่ า สถิ ติ เ ท่ า กั บ 0.30149, 0.19535, 0.11497, 0.15458, 0.20508 แล ะ
0.20127 ตามล าดั บ ค่ า probability เท่ า กั บ 0.5868, 0.8236, 0.9505, 0.9590, 0.9565 และ
0.9718 ตามลาดับ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ดัง นัน้ สรุ ป ได้ ว่า มูล ค่าที่ ศ าลมี ค าสั่ง ยึ ด ทรั พ ย์ ไม่ ไ ด้ เป็ น ตัว ก าหนดของดัช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม
4.3.5 การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างจานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาลและจานวน
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 19 ผลการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality) ระหว่างจานวนคาสัง่ คดี
อายัดทรัพย์ของศาล และจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
Null Hypothesis:
Lags: 1
LNSTR does not Granger Cause LNCOURT2
LNCOURT2 does not Granger Cause LNSTR
Lags: 2
LNSTR does not Granger Cause LNCOURT2
LNCOURT2 does not Granger Cause LNSTR
Lags: 3
LNSTR does not Granger Cause LNCOURT2
LNCOURT2 does not Granger Cause LNSTR
Lags: 4
LNSTR does not Granger Cause LNCOURT2
LNCOURT2 does not Granger Cause LNSTR
Lags: 5
LNSTR does not Granger Cause LNCOURT2
LNCOURT2 does not Granger Cause LNSTR
Lags: 6
LNSTR does not Granger Cause LNCOURT2
LNCOURT2 does not Granger Cause LNSTR

F-Statistic

Probability

0.71723
1.52838

0.4035
0.2256

0.15887
0.51701

0.8539
0.6019

1.63535
0.63732

0.2064
0.5980

1.62624
1.21270

0.2032
0.3337

1.07185
2.48459

0.4068
0.0682

0.70423
2.54956

0.6207
0.0630

ที่มา : จากการคานวณ
จากตาราง 19 การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ 1,
2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดับ พบว่า จ านวนธุ รกรรมที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย ไม่ได้ เป็ น ตัวก าหนด
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จานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาลซึ่งได้ ค่าสถิติเท่ากับ 0.71723, 0.15887, 1.63535, 1.62624,
1.07185 และ 0.70423 ตามล าดับ ค่ า probability เท่ า กั บ 0.4035, 0.8539, 0.2064, 0.2032,
0.4068 และ 0.6207 ตามลาดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95
และ จานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาลไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ซึ่งได้ ค่าสถิติเท่ากับ 01.52838, 0.51701, 0.53732, 1.21270, 2.48459 และ 2.54956 ตามลาดับ
ค่า probability เท่ากับ 0.2256, 0.6019, 0.5980, 0.3337, 0.0682 และ 0.0630 ตามลาดับ แสดง
ว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนคาสัง่ คดี
อายัดทรัพย์ของศาล และ จานวนคาสัง่ คดีอายัดทรัพย์ของศาลไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนธุรกรรม
ที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
4.3.6 การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและปริ มาณ
เงินในความหมายอย่างแคบ ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 20 ผลการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล (Granger Causality) ระหว่างจานวนธุรกรรมที่มี
เหตุอนั ควรสงสัย และปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
Null Hypothesis:
Lags: 1
LNSTR does not Granger Cause LNMS
LNMS does not Granger Cause LNSTR
Lags: 2
LNSTR does not Granger Cause LNMS
LNMS does not Granger Cause LNSTR
Lags: 3
LNSTR does not Granger Cause LNMS
LNMS does not Granger Cause LNSTR
Lags: 4
LNSTR does not Granger Cause LNMS
LNMS does not Granger Cause LNSTR

F-Statistic

Probability

0.08790
8.71175

0.7679
0.0046*

3.87130
3.85471

0.0267*
0.0271*

2.66055
2.51171

0.0577
0.0687

1.54736
1.72127

0.2033
0.1604
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ตาราง 20 (ต่อ)
Lags: 5
LNSTR does not Granger Cause LNMS

1.44191

0.2274

LNMS does not Granger Cause LNSTR
Lags: 6
LNSTR does not Granger Cause LNMS
LNMS does not Granger Cause LNSTR

1.91484

0.1101

1.34775
1.25766

0.2574
0.2969

ที่มา จากการคานวณ
จากตาราง 20 การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ1,
3, 4, 5 และ 6 ตามลาดับ พบว่า จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริ มาณ
เงิ น ในความหมายอย่ า งแคบ ซึ่ง ได้ ค่า สถิ ติ เท่ า กับ 0.0879, 2.66055, 1.54736, 1.44191 และ
1.34775 ตามล าดั บ ค่ า probability เท่ า กั บ 0.7679, 0.0577, 0.2033, 0.2274 และ 0.2574
ตามลาดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ จานวน
ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
แต่ ณ ที่ (Lag) 2 พบว่า จากสมมติฐานจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ได้ เป็ น
ตัวกาหนดปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ซึ่งได้ คา่ สถิติเท่ากับ 3.87130 และค่า probability
เท่ากับ 0.0267 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ดังนัน้ สรุ ปได้ ว่า
จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย เป็ นตัวกาหนดปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ และเมื่อ
ทดสอบความสัม พัน ธ์ ที่ เป็ น เหตุเป็ น ผลในช่วงเวลาที่ (Lag) เท่ากับ 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดับ
พบว่า ปริ ม าณเงินในความหมายอย่างแคบไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจ านวนธุรกรรมที่ มี เหตุอันควร
สงสั ย ซึ่ ง ได้ ค่ า ส ถิ ติ เ ท่ า กั บ 2.51171, 1.72127, 1.91484, แล ะ 1.25766 ต าม ล าดั บ ค่ า
probability เท่ากับ 0.0687, 0.1604, 0.1101 และ 0.2969 ตามลาดับ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน
หลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบไม่ได้ เป็ น
ตัวกาหนดจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
แต่ ณ ที่ (Lag) 1 และ 2 ดังสมมติฐานตามลาดับ พบว่า ปริมาณเงินในความหมายอย่าง
แคบไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ซึ่งได้ ค่าสถิติเท่ากับ 8.71175 และ
3.85470 ตามล าดับ และค่ า probability เท่ า กั บ 0.0046 และ 0.0271 ตามล าดั บ แสดงว่ า
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ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันสรุ
้ ปได้ ว่า ปริ มาณเงินในความหมาย
อย่างแคบเป็ นตัวกาหนดจานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
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บทที่ 5
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุปผล
การศึก ษาเรื่ อ งการศึก ษาการฟอกเงิ น กับ ตัว แปรทางเศรษฐกิ จ ระดับ มหภาค ตาม
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของความสัมพันธ์ การฟอกเงิน
กับตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ทาการศึกษาจานวนทังหมด
้
48 เดือน ปี พ.ศ. 2557- 2560
โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา Content Analysis เพื่ออธิบายลักษณะและ
รูปแบบ และใช้ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของข้ อมูล ปัญหาการฟอกเงิน
ในประเทศไทยได้ รับการสนใจเพิ่มมากจากหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ และเอกชน เนื่องด้ วยการตื่นตัวต่อ
การเข้ าประเมินของคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ ยวกับการฟอกเงิน
(Financial Action Task Force หรื อ FATF) ประเทศไทยก็ถกู จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีข้อบกพร่อง
เชิงยุทธศาสตร์ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการ
ร้ ายในระดับสูงโดยตลอดที่ผ่านมา (Force & Laundering, 2015) แต่ในรอบการประเมินล่าสุดปี
พ.ศ. 2559-2560 ประเทศไทยพ้ นจากบัญชีดา หรื อ “ต้ องเฝ้าระวังสูงสุด” ชี ้ให้ เห็นว่าประเทศไทยมี
การด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากลในด้ า นกรอบกฎหมายและมี ค วามจริ ง จัง ต่อ
มาตราการความร่ วมมือและป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินในระดับนานาชาติ แต่การที่ไทย
หลุดพ้ นจากบัญ ชีดานัน้ ยังไม่ได้ หมายความว่าไทยเองมี มาตราการการป้องกันการฟอกเงินที่ ดี
เยี่ยม แต่ประเทศไทยควรตะหนัก ถึงความปั ญหาและผลพวงจากอดีตที่ผ่านมาทาให้ เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศโดยเฉพาะความเชื่อมัน่ ของนัก
ลงทุนต่างชาติที่ได้ รับผลกระทบในทางลบทังผลกระทบในระยะสั
้
น้ และผลกระทบในระยะยาว
การศึกษาครัง้ นี ้จึงทาการศึกษาการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจในระดับมหภาค ผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่า ผลการทดสอบความหยุดนิ่งของข้ อมูลของตัวแปรทางการฟอก
เงิน อันได้ แก่ ปริ มาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย , มูลค่าที่ศาลสัง่ ยึดทรัพย์ , จานวนคดีที่ศาลสัง่
ยึดทรัพย์ , มูลค่าทรัพย์สินที่สานักงานปปงยึด และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค อันได้ แก่
ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ณ ค่าระดับ พบว่า ข้ อมูลมูลค่า
ทรัพย์สินที่สานักงานปปง . ยึดทรัพย์ (AML) ผลการทดสอบพบว่าที่ระดับ First Difference with
Trend and Intercept, First Difference with Intercept, First Difference without Trend and
Intercept ณ ระดับ นัยส าคัญ 0.01 ค่าสถิ ติ ADF มี ค่าน้ อยกว่าค่าวิกฤติ MacKinnon ณ ระดับ
นั ย ส าคัญ 0.01 แสดงว่ า ข้ อมู ล มี ลั ก ษณะนิ่ ง (Stationary) เมื่ อ ท าการตรวจสอบปั ญ หาอั ต
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สหสัม พัน ธ์ (Autocorrelation) พบว่า ค่า Durbin-Watson Statistic ที่ ระดับ First Difference อยู่
ระ ห ว่ า ง 1.565084 ถึ ง 1.577852 แ ส ด ง ว่ า แ บ บ จ า ล อ งนี ้ไ ม่ มี ปั ญ ห า อั ต ส ห สั ม พั น ธ์
(Autocorrelation)หรื อปั ญหาที่ตวั รบกวนในสมการมีคา่ ต่า แสดงให้ เห็นว่า ข้ อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่
ปปง. ยึด (AML) มี ลัก ษณะนิ่ ง (Stationary) ที่ order of integration เท่ า กับ 1 หรื อ I(1) ที่ ระดับ
First Difference without Trend and Intercept ณ ระดับ 0 เช่นเดียวกับ
ข้ อมูลปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ (MS) ณ ระดับ First Difference อยู่ระหว่าง
2.135105 ถึ ง 2.135380 แสดงว่ า แบบจ าลองนี ไ้ ม่ มี ปั ญ หาอัต สหสัม พั น ธ์ (Autocorrelation)
ข้ อมู ล ปริ ม าณ เงิ น ในความหมายอย่ า งแคบ (MS) มี ลั ก ษณ ะนิ่ ง (Stationary) ที่ order of
integration เท่ า กั บ 1 ห รื อ I(1) ที่ ระ ดั บ First Difference without Trend and Intercept ณ
ช่วงเวลา 0
ข้ อมูล จ านวนธุ รกรรมที่ มี เหตุอั นควรสงสัย (SUS) ระดับ First Difference อยู่ระหว่าง
2.285015 ถึ ง 2.354862 แ ส ด งว่ า แ บ บ จ าล อ งนี ้ มี ลั ก ษ ณ ะ นิ่ ง (Stationary) ที่ order of
integration เท่ า กั 1 ห รื อ I(1) ที่ ร ะ ดั บ First Difference without Trend and Intercept ณ
ช่วงเวลา 0
ข้ อ มู ล มู ล ค่า ที่ ศ าลมี ค าสั่ง ยึ ด ทรั พ ย์ (COURT1) ระดับ First Difference อยู่ร ะหว่ า ง
2.262464 ถึง 2.286580 ก็ มี ลักษณะนิ่ง (Stationary) ที่ order of integration เท่ากับ 1 หรื อ I(1)
ที่ระดับ First Difference without Trend and Intercept ณ ช่วงเวลา 0
ข้ อ มู ล ดัช นี ผ ลผลิ ต อุต สาหกรรม (MPI) พบว่า ค่ า สถิ ติ ADF มี ค่า น้ อยกว่า ค่ า วิ ก ฤติ
MacKinnon ณ ระดับ นัย ส าคัญ 0.01 แสดงว่าข้ อมูล มี ลักษณะนิ่ ง (Stationary) ณ ระดับ First
Difference อยู่ระหว่าง 2.173133 ถึง 2.204822 แสดงว่าแบบจาลองนี ้ไม่มีปัญหาอัตสหสัมพันธ์
(Autocorrelation) จึ ง มี ลั ก ษณะนิ่ ง (Stationary) ที่ order of integration เท่ า กั บ 1 หรื อ I(1) ที่
ระดับ First Difference without Trend and Intercept ณ ช่วงเวลา 0
ข้ อมูล จานวนคาสั่งคดีอายัดทรัพ ย์ของศาล (COURT2) ณ ระดับ First Difference อยู่
ระ ห ว่ า ง 2.074378 ถึ ง 2.098041 แ ส ด ง ว่ า แ บ บ จ า ล อ ง นี ้ไ ม่ มี ปั ญ ห า อั ต ส ห สั ม พั น ธ์
(Autocorrelation) ดังนัน้ ข้ อมูล จ านวนค าสั่งคดีอ ายัด ทรัพ ย์ ของศาล (COURT2) มี ลักษณะนิ่ ง
(Stationary) ที่ order of integration เท่ากับ 1 หรื อ I(1) ที่ ระดับ First Difference without Trend
and Intercept ณ ช่วงเวลา 0
ส่วนการแสดงผลการทดสอบการร่ วมไปด้ วยกันของอนุกรมเวลา หรื อ Co-Integration
Testพบว่า ปริ มาณธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอนั ควรสงสัย กับ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
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ลักษณะร่วมไปด้ วยกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยมีรูปแบบของ
ลักษณะร่วมไปด้ วยกันอย่างน้ อย 1 รูปแบบ ในขณะที่ผลการทดสอบการร่วมไปด้ วยกันของอนุกรม
เวลา หรื อ Co-Integration Test ส าหรั บ ข้ อมูล จ านวนคดี ที่ ศ าลชัน้ ตัน้ พิ พ ากษายึด ทรั พ ย์ ต าม
ความผิดมูลฐานเรื่ องการฟอกเงิน กับ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่มีลกั ษณะร่วมไปด้ วยกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
เมื่อทาการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลกันของตัวแปร ด้ วยวิธี Granger เพื่อหาการร่วม
ไปด้ วยกันพบว่า
สมการที่1 ของตัวแปร คือ ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนด
จานวนทรัพย์สินที่สานักงานปปง. ยึดทรัพย์ และทางกลับกันจานวนทรัพย์สินที่สานักงา นปปง. ยึด
ทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ
สมการที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดจานวนทรัพย์สินที่ ปปง.
ยึด และ ในทางกลับกันจานวนทรัพย์สินที่ ปปง. ยึด ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เช่นกัน
สมการที่ 3 ปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดมูลค่าที่ศาลมี
คาสัง่ ยึดทรัพย์ และ มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดปริ มาณเงินในความหมาย
อย่างแคบ
แต่ ณ (Lag) 4 ตามสมติฐานพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนด
มูล ค่าที่ ศาลมีคาสั่งยึ ดทรัพ ย์ ซึ่งได้ ค่าสถิติเท่ากับ 2.90954 และค่า probability เท่ากับ 0.0439
แสดงว่า ปฏิ เสธสมมติฐ านหลักที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น ร้ อยละ 95 ดัง นัน้ สรุ ป ได้ ว่า ดัช นี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรม เป็ นตัวกาหนดมูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์ เพียงทางเดียว สามารถอธิบายได้ ว่า
เมื่อ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ มูลค่าที่ศาลมีคาสัง่ ยึดทรัพย์เพิ่มขึ ้น ตาม
ไปด้ วย
สมการที่ 4 มื่อปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบ (Ms) กับปริ มาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรสงสัย (Sus) ณ Lag 1 และ 2 ดังสมมติฐานตามลาดับ พบว่า ค่า probability เท่ากับ 0.0046
และ 0.0271 ตามลาดับ แสดงค่าปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันสรุ
้ ป
ได้ ว่า ปริ ม าณเงินในความหมายอย่างแคบ (Ms) เป็ นตัวกาหนดจ านวนธุรกรรมที่ มี เหตุอันควร
สงสัย (Sus) เมื่อปริ มาณเงินในความหมายอย่างแคบมีค่าเพิ่มขึ ้น1 หน่วย จานวนธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยจะมีค่าเพิ่ม ขึ ้นตามไปด้ วย โดยพบทิศทางความสัมพันธ์ ที่ปริ มาณการเพิ่ม ขึ ้นของ
จานวนธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย และปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบทิศทางเดียว
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ทังนี
้ ก้ ารที่พบว่า ผลแสดงผลการทดสอบการร่ วมไปด้ วยกันของอนุกรมเวลา หรื อ CoIntegration Test พบว่า ปริ ม าณธุ รกรรมทางการเงิ น ที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย กับ ปริ ม าณเงิ น ใน
ความหมายอย่างแคบ มีลกั ษณะร่วมไปด้ วยกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อย
ละ 95 แสดงให้ เห็นว่า ข้ อมูลอนุกรมเวลาทังสองข้
้
อมูลนันมี
้ ลกั ษณะร่วมไปด้ วยกัน สะท้ อนให้ เห็น
ว่า ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและปริมาณจานวนธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนัน้
มีความสัมพันธ์ กันในดุลยภาพระยะยาว แม้ ว่างานศึกษานี ้จะไม่ได้ ทาการทดสอบทิศทาง ขนาด
ของความสัมพันธ์ และความเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่งกัน และกันของข้ อมูลอนุกรมเวลา อย่างไรก็ตาม
จากผลการศึกษาดังกล่าวก็สะท้ อ นให้ เห็นว่า มีการฟอกเงินในรูปแบบหรื อลักษณะต่างๆแอบแฝง
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และพบว่ามูลค่าการฟอกเงินนันมี
้ ความสัมพันธ์ กัน กับความเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิต
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการทดสอบความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 พบว่า ปริ มาณธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอนั
ควรสงสัย กับ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ มีลกั ษณะร่วมกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล บ่งชี ้ได้
ว่า ปริ มาณธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ส่งผลต่อปริ มาณการมีเงินหมุนเวียนในมือ เพื่อ กิจกรรม
ต่างๆ ทังทางด้
้
านอุปโภค และบริ โภคของประชาชน ดังนัน้ แสดงให้ เห็นว่า เงินที่หมุนอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจอาจมีเงินจากการฟอกเงิน หรื อ เงินสกปรกเข้ ามาในระบบเศรษฐกิจ ด้ วยลักษณะร่วมกัน
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลนี ้ แสดงให้ เห็นว่า มาตรการที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง ใช้ บงั คับ และ
ป้องกันการฟอกเงิน ป้องกันได้ ในระดับหนึ่ง ทังภาครั
้
ฐควรทาศึกษา และเข้ าใจถึงความสัมพันธ์
ของปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการฟอกเงิน และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องด้ วยภาครัฐเป็ นผู้ตรา
กฎหมาย เพื่อบังคับใช้ ณ ที่นี่ คือ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และ กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย. และ
การแพร่ ขยายอาวุธ ที่ มี อ านุภ าพท าลายล้ างสูง พ.ศ. 2559 น ามาใช้ กับ บุค คล หรื อ หน่วยงาน
ภาคเอกชนกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้ อานาจแก่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาการควบคุม และตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันการเงิน เพื่ อ
ป้องกันการปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ที่กฎหมายได้ กาหนดไว้ เพราะรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสยัมา
จากการรายงานของสถาบันการเงิน
2. ปั จจัยทังตั
้ วแปรทางการฟอกเงิน และตัวแปรทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ที่มีลั กษณะ
ไม่ร่วมกันตามสมมติฐาน เนื่องด้ วยผลจากการทดสอบ ซึ่งอาจต้ องทาการศึกษาถึงตัวแปรอื่ น
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ประกอบด้ วย เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ ซึ่งด้ านตัวแปรอาชี พ ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่ อง แนวทางการกาหนดปั จจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้ าเกี่ยวกับอาชีพ ประกาศ ณ วันที่
20 มี น าคม 2560 มี ก ารก าหนดอาชี พ เสี่ ย ง 9 อาชี พ ที่ เสี่ ย งต่อ การท าธุ รกรรมทางการเงิ น กับ
สถาบันการเงิน โดยระบุว่า สถาบันการเงินต้ องมีการจัดระดับความเสี่ยงการของลูกค้ าที่เข้ าข่าย 9
อาชีพ เพื่อเฝ้าระวังการฟอกเงิน
ข้ อเสอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. การศึกษาในครัง้ นี ้ มีการเก็บข้ อมูล ปี 2557-2560 จานวน 48 เดือนและทาการรวบรวม
ข้ อมูล จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ด้วยเนื่ องจากการเก็ บ ข้ อมูลของ
สานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น นิ ยมท าเป็ น รายปี แต่ช่วงปี ที่ ท าการวิจัยมี ก าร
รวบรวมข้ อมูลเป็ นรายเดือน จึงเลือกใช้ ข้อมูล ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไป มีการเพิ่มจานวนข้ อมูล
ให้ มากขึ ้นเพื่อให้ ผลการศึกษามีความครอบคลุมมากขึ ้น
2. การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินในครัง้ นี ้ ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรทางการฟอก
เงิ น และตัวแปรทางเศรษฐกิจ ระดับมหภาคเท่านัน้ อาจมี การเพิ่ม ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษา วิธี
การศึกษา ที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงิน กระบวนการต่อต้ านการจัดการฟอกเงินต่อไป
3. การศึกษาครัง้ นี ้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่เข้ าข่ายการฟอกเงินที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ดังนัน้ ในกรณีการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจ
นาปั จจัยอื่นๆ มาศึกษาร่ วมด้ วย เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระดับ
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ความหมายของความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 มีการกาหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินเดิมประกอบไปด้ วย 9 ความผิดมูลฐาน
ต่อมา กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับ พ.ศ. 2558 ประกาศลงราช
กิจจานุเบกษา มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2558 มีสาระสาคัญของกฎหมายฟอกเงิน และ
ระบุความผิดมูลฐานการฟอกเงินไว้ ตามพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 กาหนดความผิดมูลฐานการฟอกเงินไว้ 26 มูลฐาน ดังต่อไปนี ้
ตารางแสดงความผิ ดมูลฐาน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
จานวน 26 ความผิดมูลฐาน
ความผิดมูลฐาน
ยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทระพย์สนิ ทางปั ญญา
การค้ ามนุษย์/ค้ าหญิงและเด็ก
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ฉ้ อโกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรื อฉ้ อโกงหรื อ
ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินการแพร่ขยายอาวุธที่
ประทุษร้ ายต่อทรัพย์หรื อกระทาโดยทุจริ ต
มีอานุภาพทาลายล้ างสุง
ความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ราชการ
ความผิดเกี่ยวกับการกักขังหน่วงเหนี่ยว
ความผิดต่อการกรรโชก หรื อรี ดเอาทรัพย์
ความผิดฐานการเลีย่ งภาษี
ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศลุ กากร
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันเป็ นโจรสลัด
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ าย
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยอาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื นวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้ เพลิง
ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรี ดเอาทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตัง้
ความผิดเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกอังยี
้ ่
ความผิดเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ
ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร
ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรื อการแปลง
ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศลุ กากรตามกฎหมายว่าด้ วย
เงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว๋
ศุลกากร

ที่มา รายงานประจาปี สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th
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1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรื อกฎหมายว่าด้ วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ความผิ ด เกี่ ย วกับ การค้ า มนุษ ย์ ต ามกฎหมายว่าด้ วยการป้อ งกัน และปราบปราม
การค้ ามนุษย์หรื อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การเป็ นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรื อรับไว้ เพื่อการอนาจารซึง่ ชายหรื อหญิง เพื่อสนองความใคร่ของ
ผู้อื่น หรื อความผิดฐานพรากเด็ก และผู้เยาว์ เฉพาะที่ เกี่ ยวกับการกระทาเพื่ อหากาไรหรื อเพื่ อ
อนาจาร หรื อโดยทุจริ ต ซื ้อ จาหน่าย หรื อรับตัว เด็กหรื อผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนัน้ หรื อความผิดตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็ นธุระจัดหา ล่อ
ไป หรื อชักพาไปเพื่อให้ บุคคลนันกระท
้
าการค้ าประเวณี หรื อที่เกี่ยวกับการเป็ นเจ้ าของกิจการการ
ค้ าประเวณี ผู้ดแู ลหรื อผู้จดั การกิจการค้ าประเวณี หรื อ สถานการค้ าประเวณี หรื อเป็ นผู้ควบคุม
ผู้กระทาการค้ าประเวณีในสถานการค้ าประเวณี
3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้ อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อความผิดตาม
กฎหมายว่าด้ วยการกู้ยืมเงินที่เป็ นการฉ้ อโกงประชาชน
4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรื อฉ้ อโกงหรื อประทุษร้ ายต่อทรัพย์หรื อกระทาโดยทุจริ ต
ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
กระทาโดยกรรมการ หรื อผู้จัดการ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรื อมีประโยชน์ เกี่ ยวข้ องในการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินนัน้
5. ความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ราชการ หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่หรื อทุจริตต่อหน้ าที่ตามกฎหมายอื่น
6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรื อรี ดเอาทรัพย์ที่ กระทาโดยอ้ างอานาจอังยี
้ ่ หรื อซ่อง
โจรตามประมวลกฎหมายอาญา
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศลุ กากรตามกฎหมายว่าด้ วยศุลกากร
8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา
9. ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้ วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ
เป็ นผู้จัดให้ มี การเล่นการพนันโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยมี วงเงินในการกระทาความผิดรวมกันมี
มูลค่าตังแต่
้ ห้าล้ านบาทขึ ้นไป หรื อเป็ นการจัดให้ มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. ความผิดเกี่ ยวกับการเป็ นสมาชิกอังยี
้ ่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อการมีส่วน
ร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกาหนดเป็ นความผิด
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11. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ช่วยจาหน่าย ซื ้อ รับจานา หรื อรับไว้ ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้ มาโดยการกระทาความผิดอันมี
ลักษณะเป็ นการค้ า
12. ความผิ ดเกี่ ยวกับการปลอมหรื อการแปลงเงิน ตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลกั ษณะเป็ นการค้ า
13. ความผิ ดเกี่ ยวกับการค้ าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ ยวกับการปลอม
หรื อการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของสินค้ าหรื อความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลกั ษณะ เป็ นการค้ า
14. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อหนังสื อเดินทางตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลกั ษณะเป็ นปกติธุระหรื อเพื่อการ ค้ า
15. ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อม โดยการใช้ ยึ ด ถื อ หรื อ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรื อกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติโดยมิ
ชอบด้ วยกฎหมายอันมีลกั ษณะเป็ นการค้ า
16. ความผิ ดเกี่ ยวกับการประทุษร้ ายต่อชี วิตหรื อร่ างกายจนเป็ นเหตุให้ เกิ ด อันตราย
สาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สิน
17. ความผิ ด เกี่ ย วกับ การหน่ ว งเหนี่ ย วหรื อ กัก ขัง ผู้อื่ น ตามประมวลกฎหมายอาญา
เฉพาะกรณีเพื่อเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์หรื อเพื่อต่อรองให้ ได้ รับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึง่
18. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รี ดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ ฉ้ อโกงหรื อ
ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลกั ษณะเป็ นปกติธุระ
19. ความผิดเกี่ ยวกับการกระทาอันเป็ นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาอันเป็ นโจรสลัด
20. ความผิ ดเกี่ ย วกับ การกระท าอัน ไม่เป็ น ธรรมเกี่ ย วกับ การซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรื อความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรม
เกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าหรื อความผิ ดเกี่ยวกับ
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าหรื อเกี่ยวกับการ
ใช้ ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
21. ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยอาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปื น เฉพาะที่เป็ นการค้ าอาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น และวัตถุระเบิด และความผิด
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ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็ นการค้ ายุทธภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ ในการก่อ
การร้ ายการรบ หรื อการสงคราม
นอกจากความผิดมูลฐานทัง้ 21 มูลฐานดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมีความผิดตามกฎหมาย
อื่นที่ได้ มีการกาหนดให้ ถือว่าเป็ นความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน อีก 5 ความผิดมูลฐาน (รวมเป็ น
26 ความผิดมูลฐาน) ดังต่อไปนี ้
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ห้ ามมิให้ ผ้ สู มัครหรื อผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อจูงใจให้ ผ้ มู ี สิทธิเลือกตังลงคะแนนเสี
้
ยงเลือกตังให้
้ แก่ตนเอง หรื อผู้สมัครอื่น หรื อพรรค
การเมืองใด หรื อให้ งดเว้ นการลงคะแนนให้ แก่ผ้ สู มัครหรื อพรรคการเมืองใด ด้ วยวิธีการต่อไปนี ้
1.1 จัด ท า ให้ เสนอให้ สัญ ญาว่า จะให้ หรื อ จัด เตรี ย มเพื่ อ จะให้ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็ นเงินได้ แก่ผ้ ใู ด
1.2 ให้ เสนอให้ หรื อ สัญ ญาว่าจะให้ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดไม่ ว่า จะ
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม แก่ชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรื อสถาบัน
อื่นใด
1.3 ทาการโฆษณาหาเสียงด้ วยการจัดให้ มีมหรสพ หรื อการรื่ นเริงต่าง ๆ
1.4 เลี ้ยงหรื อรับจะจัดเลี ้ยงผู้ใด
1.5 หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ อิทธิ พ ลคุกคาม ใส่ร้ายด้ วยความเท็จ หรื อจูงใจให้
เข้ าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรื อพรรคการเมืองใด
ความผิ ดตาม 1.1 หรื อ 1.2 ให้ ถือว่าเป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า ด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ คณะกรรมการการเลือกตังมี
้ อานาจส่ง เรื่ องให้
สานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
2. พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ ามชาติ พ.ศ.2556 ตามมาตรา 22 ให้ การกระทาความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ ามชาติ ของบุคคล คณะบุคคล องค์กร ตามพระราชบัญญัตินี ้ เป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. ความผิ ดเกี่ ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติปอ้ งกัน และปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และการแพร่อาวุธ
ที่มีอานาจทาลายล้ างสูง พ.ศ. 2559
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4. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง ตามมาตรา 25 แห่งพะราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่อาวุธที่มีอานาจทาลายล้ างสูง พ.ศ. 2559
5. ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรื อฉ้ อโกงภาษี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่ อ การร้ ายและการแพร่ ข ยายอาวุธ ที่ มี อ านุภ าพท าลายล้ า งสู ง พ.ศ. 2559 ประกาศเมื่ อ 29
ธันวาคม 2559 ในราชกิ จจานุเบกษา โดยพระราชบัญ ญั ติฉบับนี ม้ ี สาระส าคัญ คือ การกาหนด
นิยามเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัตฉิ บับก่อนหน้ า ดังนี ้
การก่อการร้ าย หมายความว่า การกระทาที่เป็ นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรื อการกระทาที่เป็ น ความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
อนุสญ
ั ญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ ายที่ประเทศไทยเป็ นภาคี หรื อรับรอง
อานุภาพทาลายล้ างสูง หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรื อ
อาวุธ อื่น ใดซึ่งก่อให้ เกิ ด อันตรายต่อชี วิตมนุษ ย์ สัตว์ พื ช จ านวนมาก หรื อต่อสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ร้ ายแรง รวมทังระบบการส่
้
งอาวุธส่วนประกอบ หรื ออุปกรณ์อาวุธดังกล่าวด้ วย
ความผิดมูลฐานทัง้ 26 ความผิดมูลฐานที่กล่าวนัน้ ถือว่าเป็ นขอบเขตของการระวางโทษ
ที่ ป ระเทศไทยมี ก ารพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง ให้ เกิ ด ความเข้ มงวด รั ด กุ ม เพื่ อ เป็ นการสกั ด กั น
กระบวนการ และผู้กระทาความผิดให้ ได้ มากที่สุด พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ฉบับนี ย้ ังก าหนดให้ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงานปปง.)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมติคณะรัฐมนตรี หรื อประกาศภายใต้ คณะมนตรี ความมัง่
คงแห่งสหประชาชาติที่กาหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรื อองค์กรใดเป็ นผู้ที่มีการ
กระทาอันเป็ นการก่อการร้ าย โดยสานักงาน ปปง.ให้ ความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการธุรกรรม
พิจาณาส่งรายชื่อผู้นนให้
ั ้ พนักงานอัยการพิจารณายื่นคาร้ องฝ่ ายเดียวขอให้ ศาลมีคาสัง่ เป็ นบุคคล
ถูก ก าหนดในกรณี ที่ มี เหตุอัน ควรสงสัย ว่ า บุ ค คล คณะบุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ องค์ ก รใด มี
พฤติการณ์ ที่อาจเกี่ ยวข้ องหรื อการสนับสุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ าย และเกี่ ยวข้ องกับการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ ายสูง
พระราชบัญ ญัติฉบับนี ย้ ังกาหนดความผิดมูลฐาน แก่ความผิดด้ านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ าย และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพ
ทาลายล้ างสูง ให้ เป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

74
เงิน และกาหนดให้ ผ้ ูสนับสนุนหรื อผู้สมคบคิดในการกระทาความผิดต้ องระวางโทษ เช่น เกี่ยวกับ
ตัวการในการกระทาความผิดนัน้ และกรณีกระทาความผิดนอกราชอาณาจักรในบางกรณีต้องรับ
โทษในราชอาณาจักรด้ วย
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