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ในยุคปัจจุบนัท่ีสภาพสังคมมีความสลบัซับซ้อนอย่างมาก อาชญากรรมประเภทฉ้อโกง     

ก็มีความสลับซับซ้อนมากข้ึนตามไปด้วย โดยแม้ว่าการฉ้อโกงในบางรูปแบบอาจมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันกับท่ีเคยปรากฏในอดีตเม่ือหลายสิบปีก่อน แต่ก็มีการสร้างเครือข่ายองค์กร

อาชญากรรมหรือนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการฉ้อโกงอนัทาํให้มีประชาชนท่ีไม่รู้เท่าทนั

หลงเช่ือและตกเป็นเหยื่อมากข้ึน ก่อความเสียหายอยา่งมากทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม จึงขอ

ประมวลรูปแบบการฉอ้โกงในยคุปัจจุบนั ๘ รูปแบบ มาเสนอเพื่อเตือนใจและเตือนภยัดงัต่อไปน้ี 

๑. การฉ้อโกงโดยหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในลกัษณะแชร์ลูกโซ่ 

มกัทาํเป็นขบวนการและเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้วิธีโฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนทัว่ไป   

นาํเงินมาร่วมลงทุนโดยอา้งว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจท่ีทาํกาํไรมหาศาลให้ผลตอบแทนสูง และ

ยงัให้ส่วนแบ่งผลตอบแทนเพิ่มอีกต่างหากถ้าสามารถชักชวนคนอ่ืนให้นาํเงินมาร่วมลงทุนได ้   

โดยมีการแสดงวิธีคาํนวณอยา่งเป็นระบบตามท่ีมีการกาํหนดรูปแบบมาก่อน ผูท่ี้หลงเช่ือนาํเงินมา

ลงทุนมกัจะได้รับเงินโอนเข้าบญัชีในระยะแรกๆ ตรงตามท่ีมีการโฆษณาชักชวน ซ่ึงยิ่งทาํให้

หลงเช่ือและชกัชวนญาติมิตรมาร่วมลงทุนดว้ยจาํนวนมาก โดยท่ีความจริงแลว้ขบวนการน้ีไม่มีการ

ทาํธุรกิจหรือคา้ขายส่ิงใดตามความเป็นจริง หากแต่นาํเงินจากเหยื่อรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้แก่

เหยื่อรายเก่าต่อเน่ืองเป็นทอดๆ ซ่ึงสร้างความเสียหายทั้งแก่เหยื่อรายยอ่ยจาํนวนมากและต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมต่อไปด้วย และแม้เคยเกิดกรณีดังกล่าวข้ึนมาให้เห็นในอดีตซ่ึงทางราชการ        

ไดป้ราบปรามจบักุมดาํเนินคดีมาแลว้หลายคดี แต่โดยท่ีมกัจะไม่สามารถจบักุมตวัการรายใหญ่ได ้

ทาํให้กลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจในลกัษณะน้ีคิดวิธีพลิกแพลงทางหนีทีไล่โดยมีการจดัตั้งบริษทั

อย่างเป็นกิจจะลกัษณะทั้งในประเทศและในต่างประเทศรองรับรวมทั้งบางกรณีก็ดาํเนินการให้

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเพื่อให้ดูน่าเช่ือถือ กบัใช้วิธีดึงคนท่ีมีหรือเคยมีตาํแหน่ง

ระดบัสูงในวงราชการมาร่วมขบวนการและใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัการ สร้างภาพ

การประชุมโฆษณาว่ามีบริษทัระหว่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงให้การสนับสนุนกบัมีการใช้รูปแบบ  

ทางจิตวิทยาประกาศเกียรติคุณและมอบรางวลัให้แก่คนท่ีสามารถชกัชวนคนอ่ืนมาร่วมลงทุนตาม

เป้าหมายได ้ประกอบกนัทาํใหมี้ผูต้กเป็นเหยือ่ถูกหลอกลวงจาํนวนมากอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว 

                                                 
*อธิบดีอยัการ สาํนกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 เน้ือความในบทความน้ีมาจากขอ้มูลท่ีสาํนกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไดรั้บและ

พิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นประโยชน์สาํหรับประชาชนทัว่ไป จึงรับเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ดงักล่าว  



 ๒ 

แถมเหยือ่บางคนเม่ือรู้ตวัวา่น่าจะถูกหลอกลวงแลว้แต่ดว้ยความท่ีอยากไดเ้งินคืนก็ไปชกัชวนคนอ่ืน

ใหม้าเป็นเหยือ่ลาํดบัต่อไป ซ่ึงเท่ากบัเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการหลอกลวงนั้นไปดว้ย  

ประชาชนทั่วไปท่ีพบพฤติการณ์ในลักษณะน้ี ควรตั้ งสติให้ดีและระลึกไว้เสมอว่า           

ไม่มีธุรกิจใดๆ ในโลกน้ีท่ีจะใหเ้งินตอบแทนแก่เราจาํนวนมากแบบง่ายๆ นอกเสียจากเป็นธุรกิจท่ีมี

เบ้ืองหลงัท่ีไม่สุจริตและผิดกฎหมาย ดงันั้น ถ้ามีใครมาชักชวนให้ไปฟังโฆษณาชกัชวนให้ร่วม

ลงทุนในลกัษณะเช่นน้ี ก็ไม่ควรจะรู้สึกอยากรู้อยากเห็นหรือเกรงใจจนหลวมตวัไปเขา้ร่วมหรือ   

คิดเสียดายว่าหากไม่ไปร่วมแล้วจะเสียโอกาส หากแต่ควรตดัใจให้ขาดตั้งแต่แรกซ่ึงย่อมดีกว่า    

การถูกหลอกลวงให้ตอ้งสูญเสียเงินจาํนวนมากทีหลงั อีกทั้งยงัอาจประสบเคราะห์กรรมตกเป็น

ผูต้อ้งหาว่าร่วมกระทาํผิดไปดว้ย  นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั

และปราบปรามก็ควรจดัคนแฝงตวัไปสอดส่องรวบรวมหลกัฐานและวางแผนจบักุมตวัการใหญ่  

ใหไ้ดแ้ต่เน่ินๆ เพื่อยบัย ั้งขบวนการขององคก์รอาชญากรรมประเภทน้ีใหท้นัท่วงทีก็จะเป็นคุณูปการ

แก่สังคมของเราอยา่งมาก   

๒. การฉ้อโกงโดยหลอกลวงให้ทาํรายการทีตู้่เอทเีอม็ 

เป็นขบวนการและเครือข่ายขนาดใหญ่อีกเช่นกันท่ีเช่ือมโยงทั้ งจากต่างประเทศและ        

ในประเทศโดยมีการจดัระบบและแบ่งหนา้ท่ีกนัเป็นส่วนๆ โดยส่วนหน่ึงจะประจาํท่ี call center 

โทรศพัท์ไปหลอกลวงคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมกัอยู่ในบา้นพกัตามลาํพงั โดยสร้างเร่ืองข้ึนว่า 

โทรมาจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้า ท่ี เ ก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม               

ทางเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบวา่บญัชีธนาคารของคนนั้นถูกคนร้ายใชก้รรมวิธีทางเทคนิคนาํไปเป็น

ทางผ่านในการกระทาํทุจริตหรือฟอกเงิน อนัจาํเป็นท่ีทางราชการจะตอ้งอายดัเงินในบญัชีนั้นไว ้

และแสดงความห่วงใยว่าตอ้งการช่วยเหลือไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน โดยคนนั้นจะตอ้งไปท่ี        

ตู้เอทีเอ็มทาํรายการในบญัชีตามรหัสท่ีจะบอกแล้วจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้บัญชีถูกอายดั      

กลุ่มคนร้ายท่ีโทรมาสร้างเร่ืองหลอกลวงดังกล่าวจะมีการอ้างตาํแหน่งหน้าท่ีทางราชการและ    

โอนสายให้มีคนอ่ืนสลบัมาพูดหลอกลวงเหยื่อโดยใช้ชั้นเชิงทางจิตวิทยาท่ีฝึกมาอย่างดีจนทาํให้

เหยื่อซ่ึงตกอยูใ่นภาวะความกลวัวา่จะสูญเสียเงินในบญัชีหลงเช่ือและรีบไปท่ีตูเ้อทีเอ็มทาํรายการ

ตามท่ีกลุ่มคนร้ายบอก ซ่ึงเม่ือกดตวัเลขต่างๆ ตามท่ีคนร้ายคอยโทรมากาํกบับอกเป็นระยะๆ ก็ทาํให้

เงินในบญัชีของเหยื่อถูกโอนเขา้บญัชีท่ีกลุ่มคนร้ายจดัเตรียมไว ้ซ่ึงในช่วงเวลาเดียวกนักลุ่มคนร้าย 

ก็มีการจดัเตรียมคนอีกกลุ่มหน่ึงไปทาํหน้าท่ีกดถอนเงินจากบญัชีท่ีกลุ่มคนร้ายจดัเตรียมไวรั้บเงิน

โอนนั้น ซ่ึงกวา่เหยือ่จะรู้ตวัวา่ถูกหลอกลวงก็สูญเสียเงินไปจนเกือบหมดบญัชีเสียแลว้  

ส่วนหน่ึงท่ีทาํใหก้ลุ่มคนร้ายสามารถทาํเช่นน้ีไดก้็โดยใชว้ิธีจา้งคนท่ีเห็นแก่ค่าจา้งเล็กนอ้ย

ไปเปิดบญัชีและขอทาํบตัรเอทีเอ็มกับทางธนาคาร คร้ันได้สมุดบญัชีและบตัรเอทีเอ็มจากทาง

ธนาคารมาแล้วกลุ่มคนร้ายก็จะยึดสมุดบญัชีและบตัรเอทีเอ็มนั้นไวแ้ล้วนาํบตัรเอทีเอ็มไปมอบ

ให้แก่พวกของกลุ่มคนร้ายซ่ึงรับจ้างกดถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มโดยเฉพาะ การซอยแบ่งหน้าท่ี       



 ๓ 

เป็นตอนๆ แยกขาดจากกนัดงักล่าวเป็นการวางแผนจดัระบบของกลุ่มคนร้ายเพื่อให้เป็นการยาก    

ท่ีจะสาวถึงตวัการใหญ่  ในปัจจุบนัทางธนาคารต่างๆ ไดใ้ห้ความร่วมมือกบัทางราชการในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในลกัษณะดงักล่าวโดยการติดคาํเตือนผูท่ี้รับจา้งเปิดบญัชี

ให้กับคนอ่ืนให้รู้ว่าเป็นการกระทาํท่ีอาจเข้าข่ายร่วมกระทาํผิดกับกลุ่มคนร้าย และคาํเตือน             

ท่ีตูเ้อทีเอ็มเพื่อเตือนสติผูท่ี้อาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง ซ่ึงก็มีส่วนช่วยยบัย ั้งไม่ให้เหยื่อ    

ถูกหลอกลวงนั้นไดใ้นระดบัหน่ึง  ประชาชนท่านใดท่ีมีผูโ้ทรศพัท์มาโดยมีพฤติการณ์ในลกัษณะ

ดงักล่าวควรตั้งสติใหดี้ และอาจทาํทีเป็นวา่หลงเช่ือเพื่อดูท่าทีของกลุ่มคนร้าย จากนั้นขอให้รีบไปท่ี

ธนาคารหรือสถานีตาํรวจเพื่อปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีตวัจริงในการวางแผนล่อจบักลุ่มคนร้ายก็คง

จะเขา้ทีไม่นอ้ย 

๓. การฉ้อโกงโดยส่งอเีมล์มาทาํความรู้จักคุ้นเคยและหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชี 

มกัมีต้นตอมาจากในต่างประเทศบางประเทศ ซ่ึงบางกรณีกลุ่มคนร้ายในต่างประเทศ         

ก็อาศยัการสมคบกบัคนท่ีอยู่ในประเทศไทยจนเป็นขบวนการดว้ย โดยกลุ่มคนร้ายใช้วิธีส่งอีเมล์

ภาษาอังกฤษมายงัคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายว่าน่าจะเป็นเหยื่อในเร่ืองราวท่ีสร้างข้ึนนั้ นๆ ซ่ึงมี      

หลายกรณี เช่น บางกรณีก็สร้างเร่ืองข้ึนวา่ผูส่้งอีเมล์มาเป็นฝร่ังท่ีประสงค์จะยา้ยถ่ินฐานมาใช้ชีวิต

บั้นปลายท่ีประเทศไทยและต้องการทาํธุรกิจรวมทั้งตอ้งการมีเพื่อนเป็นคนไทย หากผูรั้บอีเมล ์   

เกิดสนใจเข้า ก็จะมีการส่งข้อความกันไปมา กลุ่มคนร้ายมักจะใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง          

ของคนอ่ืนท่ีได้มาโดยทางใดก็ตามโดยท่ีเจา้ของหนังสือเดินทางนั้นไม่รู้เร่ืองด้วย มาแอบอา้งว่า   

ตนเป็นคนในรูปถ่ายตามภาพถ่ายหนงัสือเดินทางท่ีแนบมากบัอีเมล์นั้น เม่ือผูรั้บอีเมล์ซ่ึงเป็นเหยื่อ

ส่งข้อความโต้ตอบไปมาบ่อยคร้ังเข้าก็จะเกิดความคุ้นเคยและหลงเช่ือ จากนั้นกลุ่มคนร้าย              

ก็จะกุเร่ืองข้ึนวา่ไดส่้งของมีค่าต่างๆ มาให้ผูรั้บอีเมล์ แต่ของถูกกกัไวท่ี้ด่านศุลกากรและจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ขอให้ช่วยออกค่าใชจ่้ายให้ไปก่อนโดยโอนเงินเขา้บญัชีตามท่ีระบุซ่ึงจะมีผูรั้บ

จดัการนาํของมาส่งให้ หากเหยื่อเกิดรู้สึกเคลิบเคล้ิมและหลงเช่ือโอนเงินไปให้คร้ังหน่ึง ก็จะมีการ

เรียกเงินเพิ่มเติมอีกโดยสารพดัจะหาเหตุผลมาอ้าง ซ่ึงเหยื่อก็มกัจะคิดว่าไหนๆ ก็จ่ายไปแล้ว       

จ่ายเพิ่มอีกก็จะได้ของมีค่านั้นๆ ท่ีกลุ่มคนร้ายอา้งว่าส่งมาให้  กว่าเหยื่อจะรู้ตวัว่าถูกหลอกลวง       

ก็มกัจะสูญเสียเงินใหแ้ก่กลุ่มคนร้ายไปเป็นเงินจาํนวนมาก  

ประชาชนท่ีได้รับอีเมล์จากคนแปลกหน้าในลกัษณะเช่นน้ี พึงระมดัระวงัไวต้ั้งแต่ตน้ว่า    

มีความเป็นไปสูงท่ีจะมาจากกลุ่มมิจฉาชีพซ่ึงปรากฏข่าวการหลอกลวงอยูเ่นืองๆ เม่ือทราบข่าวสาร

เช่นน้ีแล้วก็ควรตดัไฟตั้งแต่ตน้ลม อย่าไปเปิดอ่านให้เสียเวลา เพราะหากเผลอไผลไปเปิดอ่าน    

ดว้ยความสนใจหรืออยากรู้อยากเห็นและเขียนโตต้อบกบัเขาเขา้ก็มีโอกาสสูงท่ีจะไม่ทนัเล่ห์เหล่ียม

ของกลุ่มคนร้ายท่ีฝึกฝนเทคนิคการล่อลวงมาเป็นอยา่งดีทาํให้ตอ้งสูญเสียเงินให้รู้สึกเจ็บใจภายหลงั  

การเตือนตนและตดัความอยากรู้อยากเห็นข้อความในอีเมล์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรไปรู้ตั้งแต่แรก     

ในกรณีเช่นน้ี ก็จะเป็นการตดัทอนปัญหาเสียตั้งแต่ตน้  



 ๔ 

๔. การฉ้อโกงโดยปลอมตัวและปลอมทีอ่ยู่อเีมล์มาหลอกลวงให้โอนเงินผดิบัญชี 

เป้าหมายของกลุ่มคนร้ายมกัจะเป็นบริษทัธุรกิจท่ีมีการซ้ือขายและโอนเงินชาํระค่าสินคา้

เป็นประจาํ ซ่ึงกลุ่มคนร้ายอาจล่วงรู้ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจของเหยื่อเน่ืองจากมีคนภายในบริษทั

ของเหยื่อเป็นพวกของกลุ่มคนร้ายอยู่ด้วย หรือบางกรณีกลุ่มคนร้ายก็อาศยัความสามารถในการ

เขา้ถึงขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษทัของเหยื่อ จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็จะสร้าง email address 

ปลอมข้ึนมาซ่ึงคลา้ยกนักบั email address ของบริษทัท่ีเป็นคู่คา้กนักบับริษทัเหยื่อ โดยตวัสะกดอาจ

แตกต่างกนัเล็กนอ้ยจนหากไม่สังเกตใหล้ะเอียดจะไม่ทราบวา่เป็น email address ปลอม เช่น กรณีท่ี

ตวัสะกดต่างกนัเพียงตวัเลข 1 (หน่ึง) กบัอกัษร l (ไอ) เป็นตน้ แลว้ส่งอีเมล์ปลอมไปยงับริษทัเหยื่อ

โดยสวมรอยเป็นบริษทัท่ีเป็นคู่คา้กนักบับริษทัเหยื่ออา้งว่า ขอเปล่ียนแปลงบญัชีธนาคารท่ีจะให้

โอนเงินค่าสินคา้ ซ่ึงหากเจา้หน้าท่ีของบริษทัเหยื่อขาดความรอบคอบ โดยเพียงแต่ส่งอีเมล์ถามย ํ้า

กลบัไปท่ี email address ท่ีกลุ่มคนร้ายทาํปลอมข้ึนดงักล่าว ก็ย่อมเป็นท่ีแน่นอนวา่กลุ่มคนร้ายนั้น

จะตอ้งยืนยนัตามท่ีไดแ้จง้หลอกลวงมาวา่ถูกตอ้ง ซ่ึงกว่าบริษทัเหยื่อจะรู้วา่ถูกหลอกก็อาจหลงเช่ือ

โอนเงินไปเข้าบญัชีของกลุ่มคนร้ายเป็นจาํนวนมากนั้นแล้ว และแม้จะเป็นการฉ้อโกงท่ีอยู่ใน

วงจาํกดัระหว่างบุคคลแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของการดาํเนินธุรกิจ

โดยทัว่ไปดว้ย 

จากการท่ีการหลอกลวงโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์มีการพลิกแพลงรูปแบบและ

วิธีการออกไปเร่ือยๆ เจา้หน้าท่ีของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเพิ่มความรอบคอบรัดกุม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีไดรั้บแจง้ใหก้ระทาํธุรกรรมในรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยมีการ

ตกลงกันไวเ้ดิมกับบริษทัคู่ค้า เช่น การแจ้งเปล่ียนแปลงบญัชีธนาคาร เป็นต้น ควรท่ีจะมีการ

ตรวจสอบไปยังบริษัทคู่ค้าให้ได้ความแน่ชัดตามสมควรเสียก่อน ซ่ึงในยุคปัจจุบันท่ีการ

ติดต่อส่ือสารกระทาํไดโ้ดยสะดวก ก็คงจะไม่ไดยุ้ง่ยากอะไรมากนกัซ่ึงจะเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิด

เร่ืองท่ียุง่ยากมากกวา่ตามมาในภายหลงั  

๕. การฉ้อโกงโดยอ้างการรักษาพยาบาลมาหลอกลวงเอาเงิน 

เป็นการนาํเอาความเจบ็ไขไ้ดป่้วยของประชาชนมาเป็นช่องทางในการฉ้อโกงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

ก่ออนัตรายทั้งแก่คนไข้และสังคมส่วนรวม เพราะกลุ่มคนร้ายท่ีหลอกลวงนั้นไม่มีความรู้ทาง

การแพทย์ดีพอและไม่ได้รับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตขายยา เป็นต้น แต่อาศัยเพียงแค่เคยมี

ประสบการณ์ทาํงานอยู่ในสถานพยาบาลมาบ้าง ทาํให้พอรู้วิธีการบาํบัดรักษาบางกรณี และ          

ใชท้กัษะในการจดัทาํส่ือต่างๆ มาช่วยสร้างภาพใหดู้น่าเช่ือถือ แลว้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลโรค

ต่างๆ อนัเป็นการหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน ซ่ึงบางกรณีก็ทาํให้คนไขมี้อาการทรุดหนกัลง

หรือถึงแก่ชีวิตเพราะไม่ไดรั้บการบาํบดัรักษาอย่างถูกตอ้งและทนัการณ์ และบางกรณีท่ีเป็นโรคท่ี



 ๕ 

หายไดเ้องหรือหายโดยเหตุอ่ืน ก็ถูกสวมรอยทาํให้เกิดการหลงเช่ือในทางท่ีผิดแพร่ขยายออกไป  

อนัทาํใหเ้กิดการเอาอยา่งของเหล่ามิจฉาชีพและใชช่้องทางหลอกลวงในลกัษณะเช่นน้ีขยายตวัมาก

ยิง่ข้ึน ก่อผลร้ายต่อวถีิชีวิตของคนในสังคมไทยโดยรวมในระยะยาวให้มีชีวิตอยูว่นเวียนกบัการตก

เป็นเหยือ่ของการหลอกลวงในลกัษณะดงักล่าว    

ควรท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะประสานความร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการวางแผน 

ตรวจสอบและล่อซ้ือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทาํผิดในลกัษณะดังกล่าว รวมทั้ง

เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนและเปิดช่องทางท่ีชดัเจนใหป้ระชาชนสามารถแจง้

เบาะแสหรือร้องเรียนใหมี้การตรวจสอบอยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที     

๖. การฉ้อโกงโดยอ้างการเร่ียไรเงินไปช่วยเหลือทางราชการหรือผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มคนร้ายมกัมีการกระทาํอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนในการสร้างภาพเพื่อการหลอกลวง เพราะ

รู้ดีวา่การหลอกลวงกนัตรงๆ ในเร่ืองน้ีจะทาํไดย้าก เน่ืองจากคนทัว่ไปมีโอกาสจะตรวจสอบขอ้มูล

ไดไ้ม่ยากนกั กลุ่มคนร้ายจึงมกัฉวยโอกาสท่ีบา้นเมืองเกิดการแตกแยกแบ่งฝักฝ่ายต่อกนันั้นเขา้สวม

รอยเป็นพวกใดพวกหน่ึง จากนั้นก็ป้ันแต่งเร่ืองให้ตนแลดูเป็นผูก้ล้า บางคร้ังก็แอบอ้างยศหรือ

ตาํแหน่งต่างๆ คร้ันมีประชาชนในฝักฝ่ายนั้นให้ความสนใจและเช่ือถือศรัทธาในระดบัหน่ึงแล้ว 

กลุ่มคนร้ายก็จะขอเร่ียไรเงิน บางทีก็อา้งวา่จะนาํไปจดัทาํอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับเจา้หนา้ท่ีในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส หรืออา้งเร่ืองราวอ่ืนๆ สุดแต่จะป้ันแต่งเร่ือง

ข้ึนมาเผยแพร่ทาง Facebook และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าแปลกอย่างยิ่งท่ีปรากฏว่า  

มีผูห้ลงเช่ือจาํนวนไม่น้อยยอมโอนเงินให้กบักลุ่มคนร้าย โดยท่ีเหยื่อท่ีหลงเช่ือบางรายก็เป็นผูมี้

การศึกษาและหน้าท่ีการงานท่ีมีเกียรติอย่างสูงในวงสังคม แต่เม่ือเสียรู้ไปแลว้ก็เกิดความอบัอาย   

ไม่กลา้ไปแสดงตวัแจง้ความร้องทุกข ์ทาํใหบ้างกรณีกลุ่มคนร้ายเหล่าน้ีก็ลอยนวลและยิง่เหิมเกริม  

ประชาชนท่ีพบเห็นพฤติการณ์ในลกัษณะดงักล่าวควรตั้งสติให้ดี อยา่ไดห้ลงเช่ือคลอ้ยตาม

ใครง่ายๆ ควรจะตรวจสอบกับทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่ามีการเร่ียไรเงินกัน           

โดยถูกตอ้งหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ขณะเดียวกันทางราชการและหน่วยงาน        

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถูกแอบอา้งก็ควรมีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคประชาสังคมเพื่อการแจง้เบาะแสและ

ตรวจสอบอนัจะเป็นการป้องกนัและปราบปรามกลุ่มคนร้ายเหล่าน้ีไดต้ั้งแต่ตน้    

๗. การฉ้อโกงโดยใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการหลอกลวง 

มีทั้งกรณีท่ีเป็นเหล่ามิจฉาชีพในประเทศไทยใช้ขบวนการออกส่ือสร้างภาพโดยอา้งวดัมา

บังหน้า เ ร่ียไรเงินโดยอ้างว่าจะนําไปก่อสร้างอนุสรณ์บูชาสถานในพุทธศาสนาหรือจัด

สาธารณูปการท่ีจาํเป็นของวดั แต่ความจริงแลว้เป็นเพียงอุบายล่อลวงเอาเงินจาํนวนมากไปแบ่งกนั

ในหมู่ญาติหรือพวกของตน โดยมอบให้วดัเพียงบางส่วนเท่านั้ น กับกรณีท่ีเป็นขบวนการ           

ชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและจัดคนสวมเคร่ืองแบบหลวงจีนทั้งท่ีไม่ใช่หลวงจีน     



 ๖ 

ออกเร่ียไรหาเงินแล้วนําไปแบ่งกันในกลุ่มของตน ซ่ึงทั้ งสองกรณีเป็นการฉ้อโกงประชาชน       

โดยอาศยัความท่ีคนไทยจาํนวนมากนิยมการทาํทานในศาสนา กรณีเช่นน้ีนอกจากจะเป็นภยัต่อ

สังคมไทยแลว้ยงักระทบต่อความศรัทธาและทศันคติท่ีคนในสังคมจะมีต่อองคก์รทางศาสนาดว้ย  

หนทางท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีน้ี นอกจากจะได้แก่ การท่ีหน่วยงาน              

ท่ีเก่ียวขอ้งจะแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาสังคมเพื่อการสอดส่อง ตรวจสอบและบงัคบัใช้

กฎหมายอย่างจริงจงัแลว้ คนไทยท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรมีสติระลึกว่า แมก้ารให้ทานเป็นส่ิงดี 

แต่จะดีจริงหากศึกษาขอ้มูลให้ดีเสียก่อน ก็จะเป็นการช่วยกนัป้องกนัมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัมาเป็น

เหลือบของศาสนาในทางหน่ึง   

๘. การฉ้อโกงโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและหลอกลวงเอาเงิน    

โดยอ้างว่าเพือ่ช่วยเหลอืทางคดีความ 

มกัจะเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนอยู่เนืองๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยมีเหล่า

มิจฉาชีพท่ีคุน้เคยกบัสภาพและขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมเป็นอยา่งดี เขา้มาแสดงตวั

แอบอา้งกบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยรวมทั้งญาติมิตรของบุคคลดงักล่าววา่ ตนเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํแหน่งนั้น

ตาํแหน่งน้ีในหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือจากผิดเป็นถูกหรือ

ผอ่นหนกัเป็นเบาไดโ้ดยเรียกเงินค่าวิ่งเตน้ดาํเนินการ เหล่ามิจฉาชีพดงักล่าวมีการพฒันาบุคลิกภาพ

ให้แลดูน่าเช่ือถือและสมจริง บางรายมีความรู้ทางกฎหมายและขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

ยุติธรรม และยงัสามารถพูดจาส่ือสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเม่ือจาํเป็นตอ้งส่ือสารกับ

ชาวต่างชาติ ทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยรวมทั้งญาติมิตรของบุคคลดงักล่าวหลงเช่ือและสูญเสียเงิน

ใหก้บัเหล่ามิจฉาชีพดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก  คร้ันรู้ความจริงวา่ถูกหลอกลวง ก็ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไร 

เพราะลําพงัความพะวกัพะวงกับคดีความเดิมท่ีต้องเผชิญอยู่ก็ รู้สึกเป็นทุกข์หนักหนาอยู่แล้ว          

จึงยิ่งทาํให้ขบวนการเหล่ามิจฉาชีพท่ีใช้ช่องทางความทุกข์ร้อนเช่นน้ีเป็นเคร่ืองมือทาํมาหากิน  

อยา่งฉอ้ฉลยงัคงลอยนวลอยูเ่ป็นจาํนวนไม่นอ้ย  

กรณีน้ีถือเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีบัน่ทอนความเช่ือมัน่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างมากและ    

เป็นการทาํลายความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมายบา้นเมืองโดยรวมมากข้ึนเร่ือยๆ อนัควรท่ีทุกองค์กร   

ในกระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกนัวางมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างจริงจงั 

หรือแมแ้ต่มาตรการในระยะสั้ นอนัไดแ้ก่ การติดป้ายเตือนภยัลกัษณะดงักล่าวในทุกท่ีทาํการของ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้กิดสติไม่ไปหลงเช่ือพวกเหล่า

มิจฉาชีพ รวมทั้งเปิดช่องทางให้มีการแจง้เบาะแสเพื่อการปราบปรามและยบัย ั้งพฤติการณ์ดงักล่าว

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ก็น่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควร 

สุดท้ายนีข้อส่งความปรารถนาดีขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่ม

คนร้ายทีเ่ข้ามาฉ้อโกงไม่ว่าในรูปแบบใดดังกล่าวข้างต้นหรือรูปแบบอืน่ใดทั้งส้ิน  


