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กิตตกิรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” ซึ่ง
ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกงอาชญากรรม
ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจ
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคาม
ตอประเทศไทยและเพื่อศึกษาถึงนโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

คณะผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) พล.ต.ท.ดร.อดุลย ณรงคศักด์ิและทุกทานที่ เกี่ยวของที่ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
อาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามสําคัญตอประเทศไทย
โดยกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ  

คณะผูวิจัยตองขอขอบพระคุณอธิบดีกรมราชทัณฑ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทุกทาน รวมทั้งผูตองขังกลุมตัวอยางที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยเพื่อนําไปสูแนวทาง 
ในการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศ 

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวารายงานวิจัยฉบับน้ีจะมีสวนสําคัญที่ในการปองกันและแกไขปญหา 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งเปนภัยคุกคามตอประเทศไทยและหวังเปนอยางย่ิงวารายงานวิจัยฉบับ
น้ีจะเปนประโยชนตอสังคมไทย หากรายงานวิจัยฉบับน้ีมีความผิดพลาดประการใด คณะผูวิจัยขอนอมรับไว 
แตเพียงผูเดียว 
 

รองศาสตราจารย ดร.สุมนทพิย จิตสวาง 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของ
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของ
เจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร
และเพื่อศึกษาถึงนโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย  

วิธีการวิจัยคือ เปนการวิจัยเชิงสํารวจทั้งที่เปนการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและการจัดสัมมนากลุมยอย โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากเจาหนาที่ตํารวจ
และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 18 ราย 
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ถูกจําคุกที่เรือนจํา จํานวน 45 รายและเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 5 ราย  

ผลการศึกษาพบวาแกงคอลเซ็นเตอรมีพัฒนาการมาจากประเทศไตหวัน จากน้ันจึงมีการแตกกระจาย
ขยายไปยังประเทศอื่นๆ มีพฤติกรรมการกระทําผิดที่แสดงออกถึงความเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
อาชญากรรมอาชีพมีความเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี การแบงงานกันทําอยางชัดเจนคือ มีศูนยกลางในการ
กระทําผิดและมีเครือขายในการกระทําผิด 5 ประการคือ กลุมคอลเซ็นเตอร กลุมมาถอนเงิน กลุมจัดหาบัญชี
ธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวนกลุมและกลุมผูที่อยู
เบื้องหลังหรือชักใยในการกระทําผิดโดยองคประกอบสําคัญในการหลอกลวงเหย่ือในปจจุบันไดแก โทรศัพท
ผานระบบวีโอไอพี (VoIP: Voice over Internet Protocol) รวมทั้งอินเตอรเน็ต เน้ือหาที่ใชในการสนทนา 
ที่ใชจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือและกระบวนการหลอกลวงเหย่ือมีความรวดเร็วจนเหย่ือต้ังตัวไมทัน 
นอกจากน้ีหากตองการหลอกลวงเหย่ือในประเทศใดจะไมต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือ 
ในประเทศน้ัน หากแตจะมีการต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือในตางประเทศ มีการสอนการกระทําผิด 
ในรปูแบบของแกงคอลเซ็นเตอรโดยการใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ บางประเทศมีการต้ังโรงเรียน
สอนการหลอกลวงในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอร การศึกษาบริบททางสงัคม ระบบการเงินและกฎหมายของ
ประเทศที่ตองการหลอกลวงเหย่ือ การหลอกลวงเหย่ือ ในรูปแบบของการสรางตัวตนหลอกลวงและการไร
ตัวตน (Anonymous) ที่ไมสามารถทราบตัวตนของผูที่หลอกเหย่ือ การแสวงหาคนเขารวมกระบวนการแกง
คอลเซ็นเตอรทั้งโดยสมัครใจ หลอกลวงและการบังคับ สําหรบัมลูเหตุจูงใจการกระทําผิดคือ รายไดที่ไดรับเปน
จํานวนมูลคามหาศาล ในขณะที่บทลงโทษที่ไดรับไมมีความรุนแรง ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรคือ ปญหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่มีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพและ 
มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ ปญหาในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ ประสบปญหา 
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไมสามารถนําผูกระทําผิดรายใหญมาลงโทษ ปญหาการประสานงานและสราง
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและเหย่ือที่เปดโอกาสใหแกงคอลเซ็นเตอร กระทําผิดเน่ืองจากการถูก
หลอกลวง ปญหาจากประเทศไทยที่เปรียบเสมือนดินแดนสวรรคของโจร 

ขอเสนอแนะของงานวิจัยคือ การจัดต้ังศูนยหรือหนวยงานเฉพาะที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การทํางานในลักษณะ
ของหนวยงานเดียวกันทั้งโลก (One Team One World) การปองกันการตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร 
ในระดับบุคคลและมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดที่มีความเหมาะสม 
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Abstract 
 

The main objectives of the research entitled “Transnational Crime: the threat to Thailand from 
the call center gangs” were: to gain knowledge of the transnational call center crime, especially its 
pattern, behavior, network, trace, characteristics and identity; to identify problems and difficulties for the 
police officers and relevant staff in dealing with the transnational call center gangs; and to study the 
policy and measures on preventing and solving such illegal act, acknowledged as the national threat to 
Thailand. 

This study was an exploratory research, combining documentary analysis with qualitative research 
methods, including in-depth interview and focus group seminar. By using the purposive sampling, the 
research population was composed of 18 police officers and relevant staff working on prevention and 
suppression of call center gangs, 45 call center gang members sentenced to imprisonment, and 5 victims 
of call center gangs. 

According to the research findings, the call center gangs had their origin in Taiwan before further 
expanding to other countries. Their criminal behavior showed similarity to both transnational organized 
and professional crimes which involved in technology application. Besides, there was a clear division of 
labor in each gang, starting from a center for carrying out crime to a support network of undertaking 4 
criminal activities: a call center group; a person, aka ‘the horse’, making a withdrawal of money; a group 
finding bank accounts or electronic cards (Automatic Teller Machine – ATM); and a team responsible for 
financial management or underground banking. In addition, the fundamental element in deceiving victims 
was a telephone call, either via VoIP (Voice over Internet Protocol) or internet, applying various 
psychological tactics during conversation with the target. The deception process was so fast that the 
victims were completely unaware. It was also found that the criminals would set up their base of 
operation in other locations instead of the countries of the victims. Interestingly, there was a skill and 
knowledge transfer between the gang members, particularly the psychological techniques in deceiving 
victims. In some countries, they even established a specific school to teach not only about the deception 
by a call center scam, but also the social context, as well as the financial system, and relevant laws 
enforced in the victim’s society. Other criminal skills to be shared ranged from a scam creating false 
identity or becoming anonymous to avoid possible personal identification, to the seeking for new gang 
members by one way or another: voluntary, compulsory or deception. Considering the motivation, the 
key reason was that the offenders could gain a huge amount of money while the sentence was relatively 
light. As for the problems and difficulties, the first one was derived from its characteristics of professional 
and transnational organized crimes. Additionally, some issues may arise during prosecution process, 
namely an evidence and witness gathering problem, an inability to bring master criminals to justice, a 
problem about coordination and cooperation between related agencies, the victims themselves who 
opened up opportunity for deception, and finally the obstacle occurred from the nation since Thailand 
was perceived as a paradise for criminals. 

The research suggested that the special agency or center should be established to prevent and 
suppress the call center gangs while the integration of cooperation between concerned authorities was 
also crucial. Further, the working style as ‘one team one world’ to combat this crime and the prevention 
of possible victims at an individual level should be emphasized. Finally, there should be an effective 
measure for sentencing offenders appropriately. 
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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

งานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” 
มีวัตถุประสงคศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) 
ของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค
ของเจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยและเพื่อศึกษาถึงนโยบายและมาตรการในการปองกันแกไข
ปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยทั้งที่เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งการจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) รวมทั้งการศึกษา
ขอมูลจากเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรและการศึกษาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยถูกจําคุก
ในเรือนจํา มีวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ 
Snowball Sampling) จากเจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ที่ปฏิบั ติงานเกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร ที่ประสบความสําเร็จในการจับกุมและการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรที่เปน
ภัยคุกคามตอประเทศไทย จํานวน 18 ราย นอกจากน้ียังศึกษาแกงคอลเซ็นเตอรที่ถูกจําคุก จํานวน 45 ราย 
เจาหนาที่เรือนจําที่ปฏิบัติงานกับแกงคอลเซ็นเตอร 6 คน และศึกษาขอมูลจากเหย่ือหรือผูเสียหาย จํานวน 
5 ราย 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยประกอบดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัยและการดําเนินการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
จากหนวยงานจริยธรรมและดําเนินการตามขอเสนอแนะของหนวยงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี 
วัตถุประสงคท่ี 1: รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) 

ของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรท่ีเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกงอาชญากรรม

ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยมีลักษณะที่สําคัญคือ  
แกงคอลเซ็นเตอรมีพัฒนาการมาจากประเทศไตหวัน จากน้ันจึงมีการแตกกระจายขยายไป 

ยังประเทศอื่นๆ มีการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี การทํางานของ
แกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีศูนยกลางในการกระทําผิดและมีเครือขายในการกระทําผิด 4 ประการคือ กลุม 
คอลเซ็นเตอร (Call Center) กลุมมาถอนเงิน กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) 
กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวนและกลุมผูที่อยูเบื้องหลังหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
  องคประกอบในการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรจะประกอบดวยเครื่องมือในการติดตอ
เหย่ือไดแก การใชโทรศัพทพื้นฐาน ใชโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทผานระบบวีโอไอพี (VoIP: Voice over 
Internet Protocol) หรืออินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันพบวาแกงคอลเซ็นเตอรมีการหลอกลวงเหย่ือดวยการใช
โทรศัพทผานระบบวีโอไอพีในการหลอกลวงเหย่ือเปนสาํคัญ หมายเลขโทรศัพททีแ่อบอางเปนหนวยงานในการ
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หลอกลวง เน้ือหาที่ใชในการสนทนาซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือขอขอมูลสวนบุคคล
ของเหย่ือ กระบวนการหลอกลวงเหย่ือที่มีความรวดเร็วโดยการใชหลักจิตวิทยาทําใหเหย่ือมีความโลภ 
ความกลัวและความไมรู 

การต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือมีอัตลกัษณที่สําคัญไดแก หากตองการหลอกลวงเหย่ือในประเทศใด
จะไมต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือในประเทศน้ัน หากแตจะมีการต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือ
ในตางประเทศ การจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีความเกี่ยวของกับประเทศ 3 ประเทศ
คือ ประเทศไตหวัน ประเทศที่ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรและประเทศที่สามที่แกงคอลเซ็นเตอรหลอกเหย่ือ  

มีพฤติกรรมการกระทําผิดที่แสดงออกถึงความเปนอาชญากรรมขามชาติมีการสอนการกระทําผิด 
ในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอรอยางมืออาชีพ การใชหลักจิตวิทยาที่เปนจุดออนในการหลอกลวงเหย่ือ โดยมี 
“หนังสือตําราจิตวิทยาข้ันสูงในการหลอกลวงอาชญากร การเปดโรงเรียนสอนการหลอกลวงในรูปแบบของ
แกงคอลเซ็นเตอร มีสื่อการสอนที่หลากหลายทั้งที่เปนบทสนทนาใหทองจํา วีดีทัศนที่สอนการกระทําผิด” 
รวมทั้งการศึกษาบริบททางสังคม ระบบการเงินและกฎหมายของประเทศที่ตองการหลอกลวงเหย่ือ 
การหลอกลวงเหย่ือในรูปของการไรตัวตน (Anonymous): การสรางตัวตนสมมติจากการไรตัวตนของ 
อาชญากร 
 นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรมีการแสวงหาคนเขารวมกระบวนการแกงคอลเซ็นเตอรหลากหลาย
รูปแบบประกอบดวย การสมัครใจเขารวมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งมีการชักจูงดวยการเสนอ
คาตอบแทนที่สูง การหลอกลวงใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนพนักงานรับโทรศัพท ผูที่รับจาง
เปดบัญชี มาถอนเงิน ตลอดจนการบังคับใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรหากไมปฏิบัติตามหรือขัดขืน
คําสั่งจะถูกทํารายรางกาย 

2. สาเหตุในการกระทําผิดแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร  
  สาเหตุสําคัญในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามของประเทศไทยประกอบดวย  
ลักษณะของประเทศไทยที่เอื้อตอการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดแก การเดินทางเขา-ออกประเทศ 
ไดงาย การสงเสริมการทองเที่ยว วัฒนธรรมที่ดีงามในการตอนรับแขกที่มาเยือนในประเทศไทยมานับแต
โบราณจนกระทั่งถึงปจจุบัน เปนศูนยกลางที่มีสาธารณูปโภคสําหรับโจรครบครันไดแก หนังสือเดินทางปลอม 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว ใชเงินซื้อไดทุกอยาง ศูนยกลางคมนาคม คาครองชีพ 
ในประเทศไทยไมแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น นอกจากน้ียังประกอบดวยสาเหตุจากแกง 
คอลเซ็นเตอรอาชญากรรมขามชาติที่ไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษในการกระทําผิดของประเทศไทย  
ลักษณะของประเทศที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่มีบทลงโทษที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไมสูงทําให
ยังคงมีการกระทําผดิที่เกีย่วของกับแกงคอลเซ็นเตอรตอเน่ืองและสาเหตุจากเหย่ืออาชญากรรมซึ่งเกิดจากการ
ใชหลักจิตวิทยาของแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อทําใหเหย่ือเปดชองโอกาสใหแกงคอลเซ็นเตอรหลอกลวงเหย่ือ  
นอกจากน้ีมูลเหตุจงูใจการกระทาํผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเซ็นเตอรทีส่ําคัญคือ รายไดที่ไดรับเปนจํานวนมูลคา
มหาศาลในขณะที่บทลงโทษที่ไดรับไมมีความรุนแรงอันสงใหแกงคอลเซ็นเตอรยังคงมีการกระทําผิด 
อยางตอเน่ือง 
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3. ผลกระทบของการกระทําผิดท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติท่ีเปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทย 

แกงคอลเซ็นเตอรไดกอกําเนิดในประเทศไตหวัน หากแตปจจุบันไดมีการหลอกลวงเหย่ือในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกไดแก เอเชีย แอฟริกา ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา อันแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของแกง 
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศตางๆ ทั่วโลกโดยมีผลกระทบที่สําคัญดังน้ี  

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล ทั้งเปนผลกระทบตอ

เศรษฐกิจในระดับจุลภาคคือ เหย่ือที่ไดรับผลกระทบจากการหลอกลวงเหย่ือและผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของประเทศที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากขอมูลของประเทศจีนระบุวา 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันสรางความเสียหายแกจีนแผนดินใหญปละมากกวา 1,500 ลานดอลลารสหรัฐหรือ 
ราว 52,500 ลานบาท สําหรับประเทศไทยพบการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่จําแนกตามปที่กระทําผิด
ในระหวาง พ.ศ.2561-2562 มีมูลคาการกระทําผิด จํานวน 260,437,332 บาท ซึ่งเปนตัวเลขที่ไดมีการแจง
ความดําเนินคดีอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามมูลคาความเสียหายที่ เกิดจากการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรที่ไมไดมีการแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอาจมีจํานวนมากกวาน้ี  

- ผลกระทบทางสังคม 
เหย่ือที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจะประสบกับความเครียด โดยเหย่ือ

อาชญากรรมบางรายไดมีการฆาตัวตาย หากยังคงมีการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรอยางตอเน่ืองจะสงผล
กระทบตอสังคมเพราะสมาชิกของสังคมสวนหน่ึงตองประสบกับการสูญเสียเงินที่ไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
นําไปสูความยากจนอันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาสังคมไทยเปนสําคัญ รวมทั้งสมาชิกของสังคมตอง
ประสบกับความเครียด อันอาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิต เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมตอไป  

- ผลกระทบตอการทองเท่ียวของประเทศไทย 
ปญหาอาชญากรรมไดสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทยและสงผลกระทบตอการทองเที่ยว

ของประเทศที่อาจทําใหนักทองเที่ยวตางชาติอาจไมตองการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย  
 

วัตถุประสงค ท่ี 2: ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของใน 
การดําเนินการตอปญหาแกงคอลเซ็นเตอร 

สําหรับปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหา
แกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย 
 1. ปญหาท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับปญหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินคดีประกอบดวยปญหา 
ที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่มีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ แกงคอลเซ็นเตอรศึกษาขอมูลบริบท 
ทางสังคมของประเทศที่จะหลอกลวงเหย่ือ ปญหาการใชหลกัจติวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ ปญหาที่เกีย่วของ
กับการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
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2. ปญหาในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับปญหาในการดําเนินคดีของแกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวยปญหาจากลักษณะของ
อาชญากรรมที่เปนการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมองคกรขามชาติ 
ใชความรูความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเกี่ยวของกับอาชญากรรมไซเบอรและอาชญากรรมเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การเช่ือมโยงของโลกที่ไรพรมแดนในปจจุบันจึงสงผลใหไมมีระบบในการปองกันปญหาอาชญากรรมอยาง
แทจริง อันสงผลตอปญหาดานการจับกุมตัว ดําเนินคดีผูกระทําผิดยากตอการจับกุมดําเนินคดีผูกระทําผิดราย
สําคัญ  ปญหาโทษที่ ไดรับนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอร ปญหาที่เกี่ยวของกับการลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวันที่มี
บทลงโทษไมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับมีมูลคามหาศาล  

ปญหาจากประเทศไทย: “ดินแดนสวรรคของโจร” ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทยเปน
ศูนยกลางในการกระทําผิด ปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ทําใหเกิดการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
ประกอบดวยปญหาขอมูลรั่วไหลจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลลูกคา รวมทั้ง
ปญหาจากผู เสียหายเปดโอกาสใหแกงคอลเซ็นเตอรกระทําผิด โดยแกงคอลเซ็นเตอรมักเลือกเหย่ือ 
ที่เปนผูสูงอายุเน่ืองจากสามารถหลอกลวงหรือชักจูงใจไดงายกวาผูกระทําผิดวัยทํางาน รวมทั้งอาศัยความโลภ
ของเหย่ือหรือความกลัวของเหย่ือเปนเปาหมายในการกระทําผิด การหลอกลวงที่รวดเร็วเกินกวาเหย่ือจะคิด
ทบทวนอยางรอบคอบ 

อันนําไปสูปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกระทําผิด ปญหาระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่ เกี่ยวของกับอาชญากรขามชาติ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปญหาไมมีการสํารวจ 
ติดตามเพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาเรื่องกลองวงจรปดหรือ 
CCTV ปญหาการยืนยันตัวบุคคล ปญหาดานการดําเนินคดี ปญหาเจาหนาที่ตํารวจไมมีความรูความเช่ียวชาญ
ในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร การต้ังขอกลาวหาในการกระทําผิด ปญหาไมไดดําเนินคดีในลักษณะ
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ปญหาเรื่องภาษา ปญหาเรื่องภาระหนาทีใ่นการปฏิบัติงานของตํารวจ ปญหา
การสลับตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและปญหา
งบประมาณในการดําเนินการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญและปญหาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
ที่ทําใหตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศทั้งที่เปนความรวมมือตอฐานขอมูลในการกระทําผิด การจับกุม
และการรวบรวมยานหลกัฐานในการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอร ปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและเหย่ือ
อาชญากรรม 
 

วัตถุประสงคท่ี 3: นโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซ็นเตอรท่ีเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

สําหรับนโยบายและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยประกอบดวย การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางหน่ึงคือ การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอร การทํางานในลักษณะของหนวยงานเดียวกันทั้งโลก (One Team one world) การจัดต้ัง



 

 ซ  

 

ศูนยหรือหนวยงานเฉพาะที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร การปองกันการตก 
เปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคลและการปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทาง
การเงิน 
 

สรุปการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเกิดข้ึนเมื่อมีองคประกอบทั้ง 3 ประการครบถวนคือ 
ผูกระทําผิดที่เกิดจากความสมัครใจเพราะมีความโลกเห็นวาบทลงโทษที่ไดรับนอยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได 
ที่ไดรับหรือมีความคุมคาตอการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งผูที่เปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรเน่ืองจาก
การถูกหลอกลวงและถูกบังคับใหกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร ในขณะที่เหย่ือขาดความ
ระมัดระวังตอการตองถูกหลอกใหตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากความโลภ ความกลัว ความไมรู
และความเช่ือหรือความศรัทธาที่แกงคอลเซ็นเตอรไดหลอกเหย่ือใหตกลงสูกับดักที่ไดหลอกลวงเหย่ือ ในขณะ 
ที่ไดมีชองโอกาสที่เหมาะสมตอการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใชเปน
เครื่องมือหลอกเหย่ือใหหลงเช่ือ การใชศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศเพื่อหลอกลวงเหย่ือและปองกัน 
การถูกจับกุมดําเนินคดี ดังน้ันแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซน็เตอรที่เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทยคือ การปองกันและแกไขที่ผูกระทําผิดคือ ตองปราบปรามหัวหนาแกงอยางเด็ดขาดและปองกัน
ไมใหมีลูกนองหรือสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรที่ถูกหลอกเขาไปสูวงจรในการกระทําผิด ในขณะเดียวกัน
จะตองปองกันการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมโดยการใหความรู ความเขาใจกับผูที่มีโอกาสในการตกเปนเหย่ือ 
ใหมีความระมัดระวังและรูทันกลลวงของแกงคอลเซ็นเตอรและการลดโอกาสในการกระทําผิดโดยการอาศัย
ความรวมมือของประเทศตางๆ ในการปองกันและปราบปราม รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตามที่มา
ของแหลงศูนยคอลเซ็นเตอรในการจัดการกับผูกระทําผิดและทลายศูนยคอลเซ็นเตอรตอไป  
 

ขอเสนอแนะของการศึกษา 
ขอเสนอแนะของการศึกษา “อาชญากรรมขามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกง 

คอลเซ็นเตอร” ประกอบดวย 
- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแก  
การจัดต้ังศูนยหรือหนวยงานเฉพาะที่เกี่ยวของกับการปองกนัและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร  
- ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การทํางานในลักษณะของหนวยงานเดียวกัน

ทั้งโลก (One Team One World) การสรางความรวมมือระหวาประเทศในการแลกเปลี่ยนขาวกรอง 
การตรวจสอบความรวมมือและการดําเนินการที่ตรงกัน การชวยเหลือในการสืบสวนขอเท็จจริงทางอาญา 
การดําเนินการตามความยุติธรรมตองอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางอาญาที่สมบูรณ เปาหมาย การปองกัน
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาขอมูล
ของลูกคา ดําเนินการวิเคราะหเสนทางการเงินของผูกระทาํความผิดและแจงแกธนาคารเพื่อปองกันการกระทํา
ผิดของแกงคอลเซ็นเตอร การเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายและใชมาตรการยึดทรัพยและการดําเนินการ
ทางดานภาษีอากร การปองกันการตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคล มาตรการในการลงโทษ
ผูกระทําผิดที่มีความเหมาะสม 
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บทที่ 1 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

ปญหาอาชญากรรมที่ยังคงเปนปญหาสําคัญในทุกสังคมมาต้ังแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันไดแก 
ปญหาอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) ที่ เกี่ยวของกับการฉก ชิง ว่ิงราว ทรัพย การขมขืนหรือ 
การฆาตกรรมที่ปรากฏใหเห็นในหนาหนังสือพิมพไมเวนแตละวัน โดยเปนปญหาอาชญากรรมที่ควบคูกับทุก
สังคมมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อสังคมมีความเจริญกาวหนาอาชญากรรมพื้นฐานดังกลาวหาไดหมดไปจาก
สังคมไม  หากแตยังคงเติบโตควบคูกับความเจริญเติบโตของสังคมเมืองอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นได 
จากกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศไทยยังคงเผชิญกับอาชญากรรมพื้นฐานอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่สรางปญหาใหกับประชาชนในเขตกรุงเทพมาเปนเวลานาน
ไดแก ปญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยไมวาจะเปนการลักทรัพยในเขตที่พักอาศัย การขโมยรถจักรยานยนต
หรือรถยนต รวมทั้งการปลนทรัพยหรือชิงทรัพย  
 หากแตปจจุบันอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่ไดสรางปญหาใหกับประชาชนโดยกอใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยสินของประชาชนคือ การกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแก็งคอลเซ็นเตอรที่เปนการหลอกลวงใหประชาชน
หลงเช่ือทั้งที่เปนการใชโทรศัพทในการหลอกลวง หรือการใชโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต (VoIP) หลอกลวงให
ประชาชนหลงเช่ือ อาทิ การอางตัวเปนเจาหนาที่และหลอกลวงใหประชาชนหลงโอนเงินทําใหประชาชนตอง
สูญเสียเงินทองเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดเรียกวา “กลุมแกงคอลเซ็นเตอร
นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรไดมีการกระทําผิดในรูปแบบใหมตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี อาทิ 
แกงคอลเซ็นเตอร ใชชองทางนําเงินที่ไดจากการหลอกลวงไปลงทุนโดยโอนเขาระบบสกุลเงินดิจิทัลหรือ 
บิทคอยนทําใหยากตอการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี โดยพฤติกรรมการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมที่สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนเปนวงกวาง 
หลายคนตองสูญเสียเงินกอนสุดทายในชีวิต อันถือเปนภัยตอความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทย 

นอกจากน้ีปจจุบันประเทศไทยมีภัยทางการเงินที่สําคัญ 5 ประเภทไดแก สื่อสังคมออนไลน 
แชรลูกโซ การใชบัตรอิเล็กทรอนิกส การสวมรอยปลอมแปลงเอกสารบัตรและการหลอกลวงในลักษณะของ
แกงคอลเซ็นเตอร โดยรายงานของกระทรวงการคลังพบวา การรองเรียนปญหากลโกงประชาชนเมื่อ พ.ศ.
2561 ที่ผานมา มีจํานวนสูงข้ึนนับพันราย โดยวิธีที่กลุมมิจฉาชีพนิยมเขามาหลอกลวงประชาชนมากสุดคือ 
การกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งจะโทรศัพทเขามาหลอกประชาชนในหลายรูปแบบ เชน 
หลอกวาเปนผูโชคดีและขอขอมูลสวนบุคคลเพื่อยืนยันการไดรับรางวัล จากน้ันนําขอมูลไปโจรกรรมแฮกเกอร
ในระบบหรือหลอกวาไดรับสินคาทางไปรษณียจากตางประเทศและใหมีการโอนเงินคาภาษีเขาไปกอนและ 
จึงจัดสงสินคาให รวมถึงวิธีการแชรลูกโซก็ยังทําใหมีผูเสียหายจํานวนมากเชนกัน อาทิ หลอกใหไปลงทุน
ลักษณะตางๆ เพื่อใหผลตอบแทนสูงในชวงแรก จากน้ันก็จะไมจายและหนีหายไปอันสงผลกระทบตอ
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ประชาชนที่ตกเปนเหย่ือจํานวนมากที่ตองสูญเสียเงินใหกับแกงคอลเซ็นเตอร (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 
2562) 

สําหรับจุดเริม่ตนของเกงคอลเซ็นเตอรเกิดจากแกงอาชญากรรมในประเทศไตหวันที่ใชกลอุบายหลอก
เหย่ือในประเทศเรื่องบัตรเครดิตตอมาไดมีการเขาไปต้ังฐานในการปฏิบัติการที่ประเทศจีน แตหลังจาก 
ถูกกวาดลางอยางหนักทําใหแกงดังกลาวที่ยังหลงเหลืออยูไปต้ังฐานปฏิบัติการลอลวงเหย่ือที่ประเทศอื่นๆ 
ในแถบเอเชียแทนไมวาจะเปนประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว กัมพูชา รวมไปถึงประเทศไทยดวย (เดลินิวส, 
2559) อันสงผลใหการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยยังคงมีอยางตอเน่ือง  

ดังน้ันแกงคอลเซ็นเตอรที่เขามาหลอกลวงคนไทยน้ันเปนเครือขายอาชญากรรมขามชาติที่ประสาน 
โยงใยกันระหวางตัวการใหญซึ่งเปนชาวไตหวันกับแกงอาชญากรรมในประเทศแถบเอเชียไดแก ประเทศจีน 
กัมพูชา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและไทย วิธีการคือ ตัวการใหญชาวไตหวันจะสงตัวแทนเขาไป
ประสานและรวมมือกับแกงอาชญากรรมในประเทศตางๆ ซึ่งแกงเหลาน้ีจะรูขอมูลเกี่ยวกับระบบการเงิน 
ขอกฎหมายและบริบททางสงัคมของผูคนในประเทศตนเองซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือ โดยจะไปต้ัง
ศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศอื่นทีไ่มใชประเทศของเหย่ือเพื่อปองกันการตรวจสอบและติดตามจับกุม ซึ่งแตละ
ประเทศก็จะมีแกงที่ดูแลโดยชาวไตหวันและประสานกับหัวหนาเครือขายที่ประเทศไตหวัน เชน แกงอาซื่อ 
ซึ่งอยูในยานศรีเปอรตาลิ่ง กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย แกงฉีเคอ ซึ่งอยูที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ     
เอมิเรตส 

อุปกรณที่แกงคอลเซ็นเตอรในแตละแหงใชหลอกลวงเหย่ือน้ันจะมีลักษณะเดียวกันไดแก โทรศัพท 
คอมพิวเตอร เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท VoIP ซึ่งจะแปลงสัญญาณโทรศัพทดวยระบบอินเทอรเน็ตใหเปน
หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่จะแอบอาง พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทของเหย่ือ โดยจะมีทีมงาน 
คอลเซ็นเตอรจากประเทศกลุมเปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือ โดยมีวิธีการคือ ถาเหย่ือเปาหมายเปนคนไทย 
แกงดังกลาวจะไปเชาบานหรืออาคารเพื่อต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา มาเลเซีย 
ดูไบ แลวใหคนไทยไปทําหนาที่โทรศัพท โดยจะมีเครื่อง VoIP ซึ่งจะแปลงสัญญาณเปนเบอรโทร.ของหนวย
ราชการตางๆ ที่จะใชในการแอบอาง เชน สถานีตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เจาหนาที่จาก
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เจาหนาที่ไปรษณีย สถาบันการเงิน 
เพื่อสรางความนาเช่ือถือ เมื่อเหย่ือตรวจสอบเบอรโทรศัพทจะพบวาเบอรที่โทรมาตรงกับเบอรของหนวย
ราชการ โดยใหทีมงานซึ่งเปนคนไทยโทรศัพทขามประเทศไปหลอกใหเหย่ือโอนเงนิ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 
2561) 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยยังคงมีการกระทําผิดอยางตอเน่ืองโดยกอใหเกิด
ผลกระทบตอทรัพยสินของประชาชนที่หลงเช่ือและตองตกเปนเหย่ือจํานวนมาก ซึ่งตลอดกวา 10 ปที่เกิดข้ึน
จนกระทั่งถึง พ.ศ.2561 พบวา ขบวนการแกงคอลเซ็นเตอรทําใหคนไทยตองตกเปนเหย่ือรูไมทันถูกหลอกลวง
ไปแลวหลายพันคน มูลคาความเสียหายอยูที่หลักกวา 200 ลานบาท (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) 

นอกจากน้ีจากสถิติการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในรอบ 3 เดือนระหวางเดือนมกราคมถึง
มีนาคม พ.ศ.2561 พบวามีการแจงความจากผูเสียหายทั่วประเทศ จํานวน 383 คดี ตอศูนยปองกันและ
ปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(ศป.ฉปทน.ตร.) ไดรับมูลคาความเสียหายประมาณ 200 ลานบาท (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) 
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ภายใตการบูรณาการปฏิบัติการรวมกันระหวางตํารวจ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หรือ ปปง. ที่ เปดสายดวนสําหรับผู ถูกหลอกลวงจากแกงคอลเซ็นเตอร หมายเลข 1710 ต้ังแตวันที ่
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงตนป พ.ศ.2561 ที่เริ่มมีการจัดทําสถิติการหลอกลวงและจํานวน ผูเสียหาย
พรอมคณะทํางานอยางเปนระบบ พบวา มีผูหลงเช่ือโอนเงินใหกับแกงคอลเซ็นเตอรมากถึง 157 คน มูลคา 
ความเสียหายที่สูญเสียไปแลวกวา 67 ลานบาท 

รวมทั้งสถิติการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรต้ังแตการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการ สํานักงาน 
ปปง. พบวา มีผูแจงผานสายดวน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต้ังแตวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จนถึง 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 มีผูเสียหายหลงเช่ือและโอนเงิน จํานวน 210 ราย 
เหตุเกิดแลวรีบแจง 88 ราย เหตุเกิดแลวแจงภายหลัง 122 ราย รวมมูลคาความเสียหายประมาณ 
81,517,259.53 บาท (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) 
 สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยเปนมูลคามหาศาล
ดังจะเห็นไดจากขอมูลของศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรระหวาง พ.ศ.2561-2562 ปรากฏดังน้ี  
ตารางที่ 1.1 แสดงการกระทําผิดและสรุปผลการปฏิบัติการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ของศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

การรับแจงความการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอร 

(คดี) 

การดําเนินคดีเสร็จสิ้น 
(คดี) 

คดีคงเหลือ 
(คดี) 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

514 498 16 260,437,332 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่จําแนกตามปที่กระทําผิดในระหวาง พ.ศ.2561-2562 
พบวามีมูลคาการกระทําผิดมหาศาล อันสงผลกระทบตอเหย่ืออาชญากรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
มูลคามหาศาลดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 1.2  
ตารางที่ 1.2 แสดงการกระทําผิดและมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร
ระหวาง พ.ศ.2561-2562 ที่ไดรับแจงของศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพท
และสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. การรับแจงความ 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร (คดี) 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

2561 508 259,706,632 
2562 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) 6 730,700 

ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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 จากการรับแจงความการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในป 2561 รวมจํานวน 508 คดี มีมูลคา
ความเสียหาย 259,706,632 บาท ในขณะที่การรับแจงความการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรใน พ.ศ.
2562 ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เพียงแคเดือนเดียวพบการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดรบแจง
ความจํานวน 6 คดี มีมูลคาความเสียหาย จํานวน 730,700 บาท ซึ่งแมจะเปนการรับแจงความเพียงแคเดือน
เดียว หากแตไดแสดงใหเห็นถึงมูลคาความเสียหาย จํานวนมากถึง 730,000 บาท อันเปนการแสดงใหเห็นถึง
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ยังคงมีตอเน่ืองและหากไมมีกระบวนการในการปองกันและแกไขที่มี
ประสิทธิภาพยอมเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
 นอกจากน้ีจากการดําเนินการตามหมายจับกุมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติพบหมายจับในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งเจาหนาที่ตํารวจไดมีการดําเนินการ
จับกุมและอายัดทรัพยสินปรากฏดังน้ี  
ตารางที่ 1.3 แสดงการดําเนินการตามหมายจับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

การดําเนินการ หมายจับ 
 

หมายจับเดิม 675 หมาย 610 
หมายที่เพิ่มมาใหม - 
จับกุม (กอน 24 ส.ค.62) 553 
จับกุม/อายัด ( 24-30 ส.ค.62 ) - 

คงเหลือ 57 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

การเยียวยาแกเหยื่ออาชญากรรม 
 สําหรับการเยียวยาใหแกผู เสียหายหรือเหย่ือจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร พบวา 
ศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สามารถดําเนินการดังน้ี  

1) คืนเงินใหแกผูเสียหาย 25 ครั้ง จํานวน 125 ราย  
2) รวมเปนเงิน 25,765,022.43 บาท 

 จากสถิติการกระทําผิดและมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปน 
ภัยคุกคามตอประเทศไทย ไดแสดงใหเห็นวาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเปนภัยคุกคามที่สําคัญตอ
ประเทศไทยเปนอยางมาก เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดมีการกระทําผิดในลักษณะของการหลอกลวงเหย่ือ 
ที่เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ มีการกระทําผิดในลักษณะของอาชญากรรมอาชีพ รวมทั้งมีรูปแบบ 
การกระทําผิดที่ มีความสลับซับซอนยากตอการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดี ซึ่ งปจจุบั น 
แกงคอลเซ็นเตอรไดมีการรวมกลุมในลักษณะของอาชญากรรมองคกรขามชาติที่หากมีการหลอกลวงเหย่ือ
ประเทศใดจะใหคนในประเทศน้ันทําหนาที่ในการโทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ เชนเดียวกับการหลอกลวง
เหย่ือคนไทยซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรตางชาติโดยเฉพาะชาวไตหวันจะมีการชักชวนคนไทยในการรวมกระทําผิด
เพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทยเปนสําคัญ โดยมีแกงที่กระทําผิดในลักษณะขามชาติที่มีความหลากหลายเช้ือชาติ
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รวมกับคนไทยในการกระทําผิด ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยที่สําคัญจําแนกไดประมาณ 8 แกง มีทั้ง 
คนไทยและชาวตางชาติ บางสวนใชฐานปฏิบัติการในตางประเทศโทรศัพทมาหลอกลวงคนไทยดังจะเห็นได
จากพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติดังน้ี 

1) แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน  
แก็งคอลเซ็นเตอรดังกลาวเปนแกงคอลเซ็นเตอรรายใหญที่สําคัญของโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยมี

การฉอโกงเงินจากประชาชนทั่วโลกไปหลายพันลานดอลลารสหรัฐ ดังจะเห็นไดจากการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันใน พ.ศ.2560 แกงหน่ึงที่มีผูกระทําผิดจํานวน 7 คน รวมกับคนไทย 18 คน 
หลอกเหย่ือจํานวนประมาณ 100 ราย กอใหเกิดการสูญเสียเงินมูลคามากกวา 200 ลานบาท โดยมีจํานวน
ผูตองหาทั้งหมด 25 ราย นอกจากน้ียังมีคนไทยรวมในการกระทําผิดโดยไดรับไดคาจางเดือนละ 100,000 
บาท (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2560)   

2) แกงคอลเซ็นเตอรจีน 
จากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเมื่อ พ.ศ.2560 พบ ผูกระทําผิดเปนชาวจีนแผนดินใหญและ

ชาวไตหวันรวม 44 คน พรอมของกลางโทรศัพทมือถือกวา 100 เครื่อง บัตรเอทีเอ็ม 19 ใบ เครื่องอานขอมูล
เอสดีการด (SDCARD) 10 เครื่อง ซิมการดใหม  23 ช้ิน โมเด็มเราเตอร  (Modem Router) 3 เครื่อง 
เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพทไรสาย 1 เครื่องและรถยนต 1 คัน โดยเปนเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ขนาดใหญ มีเครือขายเช่ือมโยงกวา 6 ประเทศ อาทิ ประเทศจีน พมา ไตหวัน กัมพูชา สเปนและเคนยา 
โดยเปนแกงคอลเซ็นเตอรขนาดใหญที่ เขามาต้ังฐานในประเทศไทยและตามพื้นที่ชายแดนประเทศ 
เพื่อนบาน โดยแกงดังกลาวเขามาต้ังฐานในประเทศไทยโดยเชาบานเปนฐานคอลเซ็นเตอรหลายพื้นที่ทั้งยาน
รามอินทรา คลองสาน กทม. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรีและพัทยา เกือบทุกจุดจะติดต้ังกลองวงจรปด
รักษาความปลอดภัยอยางแนนหนา ซึ่งพบวาสมาชิกแกงไดหมด 44 คน แบงเปนชาวจีน 19 คนและ 
ชาวไตหวัน 25 คน โดยมีประชาชนตกเปนเหย่ือนับพันในหลายประเทศ มูลคาความเสียหายกวา 100 
ลานบาท หลังจากรับโอนเงินที่หลอกลวงมาไดจะรีบโอนตอไปอีกประเทศทันทีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ 
การจับกุมคดีลักษณะน้ีทําไดยากเน่ืองจากทําโยงใยไปหลายประเทศ (ไทยรัฐ, 2560) นายเลนนอน จาง 
นักอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย ผูเช่ียวชาญการฉอโกงทางโทรศัพทระบุวา 
แกงชาวจีนเรรอนไปต้ังศูนยเพื่อหลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยอาศัยชองโหววีซาทองเที่ยวและ 
การเช่ือมตออินเตอรเน็ตที่รวดเร็วในหลายๆ ประเทศ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561)  

3) แกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซีย 
สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซียมีการกระทําผิดตอประเทศไทยอยางตอเน่ือง 

โดยการกระทําผิดที่กอใหเกิดความเสียหายรายสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร
ชาวอินโดนีเซียใน พ.ศ.2560 ที่มีชาวอินโดนีเซียเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรรวมกับคนไทยอีกจํานวน 2 คน 
ในการกระทําผิด โดยการนําคนไทยไปทํางานที่ฟลิปปนส แลวต้ังศูนยโทรศัพทกลับมาหลอกลวงคนไทยดวยกนั
กอใหเกิดความเสียหายไมตํ่ากวา 120 ลานบาท (ไทยรัฐ, 2560) 

4) แกงคอลเซ็นเตอรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรวมกับชาวไทย

จํานวน 28 คน ทําหนาที่รับจางเปดบัญชีโอนเงินจากการหลอกลวง รวมกับเครือขายนายทุนในตุรกีและ 
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เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งไดคาจางเปดบัญชีคนละ 1,500 บาท กอใหเกิดมูลคาความ
เสียหายแกประเทศไทยจํานวนมาก ตัวอยางการกระทําผิดของแกงคอลเซน็เตอรรายใหญที่สามารถจับกุมไดใน 
พ.ศ.2561 ไดแก แกงคอลเซ็นเตอรที่มีการกระทําผิดจากเมืองดูไบที่มีจํานวนคนมาก มีความเช่ียวชาญสูง 
หลอกลวงคนไทยมูลคาความเสียหายประมาณ 100 ลานบาท การเขาทลายแกงคอลเซ็นเตอรที่เมืองดูไบ 
เปนผลมาจากการเขาทลายแกงคอลเซ็นเตอรที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งพบเสนทางการเงินเช่ือมโยงจึงทราบ
แหลงที่มาถึงตัวขบวนการชาวไตหวัน เพราะแตละจุดจะมีชาวไตหวันเปนหัวหนาควบคุมทุกจุด ซึ่งรอยละ 70 
การหลอกลวงมาจากกลุมน้ี หลังจากกลุมน้ีถูกจับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีจํานวนลดลง 
สวนผูตองหาที่จับไดที่ประเทศกัมพูชาอยูระหวางการประสานงานเพื่อขอนําตัวคนไทยกลับมาดําเนินคดี 
ที่ประเทศไทย แกงคอลเซ็นเตอรที่เมืองดูไบ เปนแกงใหญรอยละ 60-70 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) 

5) แกงคอลเซ็นเตอรในฟลิปปนส 
สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรฟลิปปนสที่ สําคัญดังจะเห็นไดจากการจับกุม 

แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลิปปนสใน พ.ศ.2561 กลางกรุงมะนิลา พบวา ไดโทรศัพทหลอกคนไทยมานาน
กวา 1 ป  เห ย่ือรายลาสุดสูญ เงินเกือบ 2 ล านบาท  โดยมีคนไทยหลงกลตกเปนเห ย่ือโอนเงินให 
แกงคอลเซ็นเตอรแกงน้ี โดยเหย่ือรายลาสุด พบวา ถูกหลอกใหโอนเงินจํานวนเกือบ 2,000,000 บาท ถือเปน 
แกงคอลเซ็นเตอรขบวนการใหญที่มีการปรับเปลี่ยนการโอนเงินเหย่ือ กระจายไปหลายบัญชีแลวตระเวน 
ถอนเงินออกจากบัญชี โดยผานตู ATM ภายในประเทศไทย เปนการใชระบบ อีแบงคกิ้ง รวบรวมเงินไป ณ 
จุดเดียว แลวทําการที่ไหนก็ได ทั้งน้ีคนไทยที่รวมขบวนการแกงคอลเซ็นเตอรและถูกจับกุมยอมรับวาโทรศัพท
ไปหลอกลวงคนจํานวนไมนอย โดยบทสนทนาสวนใหญจะเปนเรื่องการสงสินคากลับไปตางแดน พรอมอางวา 
ถูกหลอกใหมาทํางาน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561) 

6) แกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซีย 
แกงคอลเซนเตอรมาเลเซียจะกระทําผิดทั้งในรูปของคอลเซนเตอรและสกิมเมอร โดยมีลักษณะของ

การกระทําผิดในประเทศไทยคือ แกงคอลเซ็นเตอรชาวมาเลเซียที่เขาออกประเทศไทยเปนประจําจะกดเงิน 
ที่ตูเอทีเอ็ม หลังจากแก็งคอลเซ็นเตอรหลอกใหผูเสียหายโอนเงินสําเร็จจะมีผูกระทําผิดรายหน่ึงเปนคน
รวบรวมเงินสงออกตางประเทศซึ่งรายทีดํ่าเนินการจับกุมไดมีการโอนเงินออกไปถึง 1.2 ลานบาท โดยมีคนไทย
รวมกระทําผิดในการเปดบัญชีธนาคารให เปนตน นอกจากน้ีจากการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศ
มาเลเซียและกัมพูชา จํานวน 5 แหง สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน 55 ราย มีเบอรโทรศัพทที่คนราย 
ใชสัญญาณ VoIP ปลอมหมายเลขโทรศัพท โทรเขามาหลอกลวงประชาชนจํานวนกวา 150 หมายเลข 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

7) แกงคอลเซ็นเตอรกัมพูชา 
สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชา พบวา สวนหน่ึงเปนแกงคอลเซ็นเตอร

ซึ่งเปนชาวไตหวันรวมกับชาวจีนหรือชาวไทยในการใชสถานที่ของประเทศกัมพูชาในการกระทําผิด ดังจะเห็น
ไดจากการทลายแกงคอลเซ็นเตอรในกัมพูชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2561 พบโรงเรียนสอนการทํา 
แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งมี นายเฉิน หยวนไข ชาวไตหวัน เปนแกนนําคนสําคัญระดับสั่งการที่ถูกตํารวจทองเที่ยว
และกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนกัมพูชา บุกเขาจับกุม โดยตํารวจพบหลักฐานการทํา 
คอลเซ็นเตอรระดับพื้นฐาน ต้ังแตสอนการจัดทําบทพูด (Script) ใหคนไทย สอนโทรศัพทหาเหย่ือในประเทศ
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ไทย โดยทุกพื้นที่แบงเปนหองที่เก็บเสียงไวอยางดีเพื่อใหแนบเนียน ซึ่งผลจากการจับกุมพบวา 1 ในผูตองหา
ยอมรับวาบทพูด (Script) ที่ใชพูดในการหลอกลวงคนไทยรวมถึงเบอรโทรศัพทและคูสายที่ถูกโอนเขามา 
ใหพนักงานพูดคุยถูกควบคุมโดยชาวไตหวัน โดยหน่ึงในแกนนําจะใหเงินสดมากอนหน่ึงเพื่อจัดทําระบบและ 
หาคนไทยมาเปนพนักงาน หากหาไมไดก็จะใชวิธีหลอกลวงมากักขังไวกอนสอนระบบการพูด เฉิน หยวนไข 
ถือเปนแกนนําคนสําคัญจากไตห วันที่ มีอํานาจในการควบคุมพื้นที่ ในภูมิภาคเอเชียในการจัดทํ า 
ศูนยคอลเซ็นเตอรหาคนไทยมาเปนพนักงาน คนเปดบัญชีและใหชาวไตหวันเปนคนตระเวนกดเงินเพื่อโอน
กลับไปยังประเทศตนทางผานระบบ Bitcoin สําหรับการจับกุมคนไทยได 25 คน ไตหวัน 5 คนและกัมพูชา 
อีก 3 คน ในจํานวนน้ีมีทั้งผูสมรูรวมคิดและเหย่ือที่ถูกหลอกมาถือเปนแกงใหญที่สุดในประเทศเพื่อนบาน 
ที่ตํารวจสามารถแกะรอยและประสานความรวมมือนํามาซึ่งการจับกุมแบบยกแกงที่สรางความเสียหายใหกับ
คนไทยมูลคานับ 100 ลานบาท 

นอกจากน้ีสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองกัมพูชาเปดเผยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 
วาเจาหนาที่ไดบุกเขาจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรรายใหญจากจีนไดผูตองหารวม 225 คน โดย 25 คนในจํานวนน้ี
เปนผูหญิง พรอมยึดของกลางเปนโตะทํางาน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกเปนจํานวนมาก หลังไดรับเบาะแส
ระบุวาคนทั้งหมดซึ่งอาศัยวีซาทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศมาและลงทุนเชาอาคารอพารตเมนต 11 ช้ัน 
ทั้งหลังในยานตูลกุก ยานที่พักอาศัยหรูหราในกรุงพนมเปญ ต้ังเปนศูนยกลางเพื่อโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือที่
สวนใหญเปนขาราชการและทหารเกษียณอายุในจีน โดยนายอุก ไหเสลา หัวหนาแผนกสืบสวนสอบสวนของ
สํานักงานระบุวา จากการสอบปากคําผูตองหารายหน่ึงยอมรับวาทํารายไดจากการโกงไดสูงถึงสัปดาหละ 
70,000 ดอลลารหรือราว 2.34 ลานบาท ชาวบานใกลเคียงเปดเผยวา คนในอพารตเมนตเก็บตัวเงียบ ทําตัว
ลึกลับจะออกมาซื้อหาอาหารเฉพาะในตอนกลางคืน ตอนแรกเขาใจวาคนเหลาน้ีเขามาเชาตึกเพื่อต้ังสํานักงาน
เพราะคาเชาสูงถึงเดือนละ 25,000 ดอลลาร (ราว 830,000 บาท) อันแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดใชประเทศกัมพูชาเปนฐานสําคัญในการกระทําผิดมาอยางตอเน่ือง (ขาวชอง 7 
ออนไลน, 2561) 

ดังน้ันปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยยังคงเปนปญหาสําคัญที่ยังคงเกิดข้ึน
อยางตอเน่ือง แมเจาหนาที่ ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดปองกันและปราบปรามอยางเต็มที ่
แตผูกระทําผิดที่ เกี่ ยวของกับแก งคอลเซ็นเตอรอาจไม ถูก ดําเนินคดีทั้ งหมด โดยสถิติการจับกุม 
แกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวขางตนเปนสถิติการกระทําผิดที่มีผูเขาแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ แตในความเปน
จริงสถิติอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจํานวนหน่ึงอาจเปนสถิติที่ไมมีการแจงความตอตํารวจ 
เน่ืองจากผูเสยีหายสวนหน่ึงไมเขาแจงความเพราะอาจเห็นวาทรัพยสินที่สูญหายมีจํานวนไมมากนักหรือเห็นวา
การแจงความเปนเรื่องความยุงยาก เสียเวลาหรือเหน็วาแมจะแจงความไปแลว เจาหนาที่ตํารวจอาจไมสามารถ
ติดตามทรัพยสินที่สูญหายไปกลบัคืนมาไดทําใหเกิดสถิติที่เปนตัวเลขมืด (Dark Figure) ไมไดสถิติที่แทจริงของ
คดีที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย ดังน้ันหากไมมีการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร
อยางมีประสิทธิภาพอาจทําใหแกงคอลเซ็นเตอรหันมาใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดไดอีกครั้ง 
อันนําไปสูผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากที่ตองสูญเสียเงินจากการถูกหลอกลวงใหแกแกงคอลเซ็นเตอร
และอาจกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทยในแงที่วาเปนศูนยกลางของอาชญากรรมขามชาติโดยใช
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ประเทศไทยเปนฐานในการกระทําผิด สงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ กระทบตอการทองเที่ยวหรือ
การสนใจเขามาลงทุนของชาวตางชาติอันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศไทยอยางแทจริง 

ดังน้ันจึงเปนสิ่งที่นาสนใจวาปจจุบันมีกลุมแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทยมากนอยเพียงใดมีพฤติกรรมในการกระทําผิดอยางไร มีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมประเภท
อื่นๆ หรือไม รวมทั้งการกระทําผิดของกลุมแกงคอลเซ็นเตอรกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมอยางไร เจาหนาที่
ตํารวจมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการตอกลุมแกงคอลเซ็นเตอรอยางไรและควรมีแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาอยางไร เพื่อทําใหประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทําใหประเทศไทยเปนหน่ึง 
ในกลุมประชาคมอาเซียนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ  

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทยเพื่อศึกษาถึงรปูแบบ พฤติกรรมและเทคนิคในการทํางาน การสรางเครือขาย ตลอดจนการหลอก
ลอเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ ตํารวจที่ป ฏิบั ติงานเกี่ยวของกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร เพื่อมุงเสนอถึงแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่ดําเนินการ 
โดยเจาหนาที่ตํารวจเปนสําคัญเพื่อทําใหปญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไดลดนอยลงและ 
ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยดีข้ึนปราศจากความหวาดกลัวตอภัยอาชญากรรมประเภทน้ี
และสามารถเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไทยไดอยางแทจริง 
 

1.2 คําถามในการวิจัย 
 

1. รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกงอาชญากรรม     
ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยมีลักษณะอยางไร 

2. ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหา 
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยเปนอยางไร 

3. นโยบายและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับแกงอาชญากรรม
ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนควรเปนอยางไร 
 

1.3 วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกง
อาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอ
ปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาถึงนโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวิจัยในเรื่องน้ีผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตดังน้ี 
1. ขอบเขตดานประชากร 
ขอบเขตดานประชากร ประกอบดวย เจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ 

การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยไดแก เจาหนาที่ตํารวจตรวจ
คนเขาเมือง เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยว เจาหนาที่ตํารวจที่ทําหนาที่ปองกันปรามปราม จับกุมและสืบสวน
สอบสวนแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เจาหนาที่ประจําศูนย
ปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส (ศป.ฉปทน.ตร.) 
เจาหนาที่ของสํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และเจาหนาที่ธนาคาร เจาหนาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  

ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไดแก เจาหนาที่ เรือนจําที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร เหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร แกงคอลเซ็นเตอรรายสาํคัญทั้งที่เปนชาวไทยที่กระทําผิดในประเทศ
ไทยและชาวตางชาติที่เขามากระทําผิดตอประเทศไทยที่ถูกจําคุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. ขอบเขตดานเน้ือหาท่ีจะทําวิจัย 
1) ศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของ 

แกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยประกอบดวยรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย 
คุณลักษณะ และอัตลักษณ (Identity) การกระทําผิดของแกงคอลเซน็เตอรที่กระทาํผิดตอเหย่ือในประเทศไทย 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด เหย่ือ โอกาส การเกรงกลัวตอกฎหมายหรือโทษที่ไดรับ  

2) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทย 
3) ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของตํารวจในการดําเนินการตอปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิด 

ตอเหย่ือในประเทศไทย 
4) ศึกษาถึงมาตรการในการปองกันแกไขแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทย 
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา 10 เดือน 

 

1.5 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการในการวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร” ประกอบดวย    

แกง หมายถึง กลุมคนที่รวมกลุมต้ังแต 3 คนข้ึนไปเพื่อกระทําผิดกฎหมาย โดยมีสัญลักษณที่แสดง 
ใหเห็นความเปนแกงและเรียกตัวเองวาสมาชิกของแกงกลาว  

แกงคอลเซ็นเตอร หมายถึง กลุมคนต้ังแต 3 คนข้ึนไปที่กระทําผิดเกี่ยวของกับการใชโทรศัพทหรือ 
อินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือใหมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งวิธีการหลอกลวงเหย่ือจะใชวิธี
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โทรศัพทหรือโทรศัพทผานระบบคอมพิวเตอรหรือ VoIP (Voice over IP) เพื่อทําการแปลงสัญญาณ ปลอม
เปนหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานภาครัฐหรือสถาบันการเงิน อันเปนการสรางความนาเช่ือถือและทําให
เหย่ือหลงเช่ือและถูกหลอกลวง 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีองคประกอบ 4 ประการคือ กลุมคอลเซ็นเตอร กลุมมาถอนเงิน  
กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) และกลุมจัดการทางการเงิน  

 กลุมคอลเซ็นเตอร หมายถึง กลุมผูที่ปฏิบัติงานประจําที่ศูนยคอลเซ็นเตอร ซึ่งประกอบดวย
พนักงานพูดโทรศัพทหรือใชอินเตอรเน็ตเพื่อหลอกลวงเหย่ือ  

 กลุมมาถอนเงิน หมายถึง กลุมผูที่ใชบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) ทําการถอนเงินจาก 
ตูถอนเงินสดอัตโนมัติหรือตูเอทีเอ็มหรือถอนเงินโดยไมตองใชอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) จากตูถอนเงินสด
อัตโนมัติหรือตูเอทีเอ็ม  

 กลุมจัดหารบัญชีธนาคาร หมายถึง ผูที่ทําหนาที่รวบรวมบัญชีและบัตรอิเล็กทรอนิกส 
(บัตรเอทีเอ็ม) เพื่อสงใหแกกลุมมาถอนเงิน 

 กลุมจัดการทางการเงิน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการรวบรวมเงินสดจากมาถอนเงินสงเงินไป
ใหหัวหนาแกงหรือผูบังคับบัญชาในระดับถัดไป  

องคกรอาชญากรรม หมายถึง คณะบุคคลต้ังแต 3 คนข้ึนไปที่รวมตัวกันชวงระยะเวลาหน่ึงและ
รวมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําความผิดรายแรงและเพื่อไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน 
ทรัพยสินหรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

องคกรอาชญากรรมขามชาติ หมายถึง องคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดซึ่งมีลักษณะ 
อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

(1) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกวาหน่ึงรัฐ 
(2) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือ 

การควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหน่ึง 
(3) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดมากกวา

หน่ึงรัฐ 
(4) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตผลของการกระทําที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐหน่ึง 
อาชญากรรมขามชาติ หมายถึง การกระทําความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา โดยผูกอกระทําข้ึน 

ในประเทศหน่ึงมีผลเสียหายเช่ือมโยงอีกประเทศหน่ึง โดยมีลักษณะความผิดตอไปน้ี  
1) ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ 
2) ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตสวนสําคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ

หรือการควบคุมไดกระทําในอีกประเทศหน่ึง 
3) ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ 

การกระทําความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกวาหน่ึงประเทศหรือ 
4) ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึงแตมีผลกระทบที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกประเทศหน่ึง 
การปองกันปราบปราม หมายถึง การดําเนินการใชมาตรการในการทําใหปญหาแกงคอลเซ็นเตอร 

ไมเกิดข้ึนและการทําใหปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่เกิดข้ึนไดบรรเทาหรือหมดไป 
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อัตลักษณ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเปนตัวบงช้ีของลักษณะเฉพาะของแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยที่มีลักษณะโดดเดนแตกตางจากแกงอาชญากรรมขามชาติอื่นๆ  

ภัยคุกคามตอประเทศไทย หมายถึง การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่สงผลกระทบตอทรัพยสิน
ของประชาชนชาวไทยทําใหประชาชนชาวไทยสวนหน่ึงตองตกเปนเหย่ืออาชญากรรมและทําใหประเทศไทย
ไดรับผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยในทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งอาจสงผลกระทบ
ตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับ
แกงคอลเซ็นเตอร” ประกอบดวย 

1. ทําใหทราบถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของ
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยเพื่อนําไปสูแนวทางในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามในประเทศไทยเปนสําคัญ  

2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ตอปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย เพื่อนําไปสูแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

3. ทําใหไดแนวนโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซน็เตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยเพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิด
ตอประเทศไทยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 

1.7 แผนการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 
 
           แผนการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย ประกอบดวย 

1. ดานวิชาการ 
การนําผลงานวิจัยไปใชประกอบการสอนใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งคณะผูทําวิจัยเปนผูสอน ในวิชา 
ที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมในสังคมรวมสมัย อาชญาวิทยา กระบวนทัศนในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและ 
เหย่ืออาชญากรรม สัมมนาประเด็นคัดเฉพาะทางดานอาชญาวิทยาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยเพื่อรวมกัน
แสวงหาแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมตอการปองกันและแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

รวมทั้งการเผยแพรงานวิจัยดวยการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ TCI ระดับ 1 หรือ 
วารสารกระบวนการยุติธรรมหรือการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเพื่อกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดมี
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สวนรวมที่สําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทย 

2. ดานนโยบาย 
การนําผลงานวิจัยที่ไดเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญตอการเสนอแนะรัฐบาล หนวยงานในกระบวน 

การยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของตอแนวทางการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรม 
ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

3. ดานหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับเหยื่ออาชญากรรม 
การเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของตอการชวยเหลือเหย่ือและการจัดทําคูมือเพื่อเผยแพรการปองกัน

การตกเปนเหย่ือของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
4. ดานสังคมและชุมชน 
การนําเสนอผลงานวิจัยผานสื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ เพื่อทําใหสังคมไดตระหนักถึงปญหา 

แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยและใหความรวมมือกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมในการปองกันและแกไขปญหาแกงอาชญากรรม 
ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย รวมทั้งการใหความรูผานทางสื่ออินเตอรเน็ตและ 
สื่อตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจ สามารถปองกันตนเองจากการตกเปนเหย่ือ 
แกงคอลเซ็นเตอร 
 
1.8 ผลที่คาดวาจะไดรับเม่ือสิ้นสุดการวิจัย  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  
1. Output 

ผลผลิต ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- รายงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับปญหา 
ส า เห ตุ แ ล ะ แน วท า งก า ร ป อ งกั น
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัย
คุกคามตอประเทศไทย 

- ได ง าน วิ จั ย ที่ ส ร า ง อ ง ค
ความรู เกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศ
ไทย  

- ทําใหสามารถระบุถึงประเภท
ของความรุนแรงและผลกระทบ
แ ล ะ แ น วท า ง ก า ร ป อ ง กั น
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

- การจัดการความรูที่ เกี่ ย วข อ งกั บ       
แก งคอลเซ็น เตอรที่ เปน ภัยคุกคาม     
ตอประเทศไทย 
 

- ไ ด ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู
เ กี่ ย ว กั บ อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศ
ไทยเกี่ยวกบัแกงคอลเซ็นเตอร 
- ท ราบ ส ถิ ติ  พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผลกระทบของแกงคอลเซ็นเตอร 

- ทราบพฤติกรรม สาเหตุการณ
กระทํ าผิดและแนวทางการ
ปองกันปราบปรามการกระทํา
ผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

- คูมือการปองกันการตกเปน
เห ย่ือแก งคอลเซ็นเตอรให 
แกประชาชน 

- ประชาชนมีความรูความเขาใจ 
สามารถปองกันตนเองจากการ
ตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร 
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2. Outcome 
ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- แนวทางตนแบบในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอล
เซ็นเตอร 
 

- มีแนวทางตนแบบที่มีแนว
ป ฏิบั ติ ที่ ดี  (Best Practice) 
ในการปองกันและปราบปราม
การกระทําผิดของแกงคอล
เซ็นเตอร 

- มีการนําแนวทางตนแบบใน
การปองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร
มาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  

- มาตรการในการปองกันแกไขปญหา
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร
ที่ เป นภัยคุกคามตอประเทศไทยใน
สังคมไทย 

- ไดมาตรการในการปองกัน
แกไขปญหาแกงอาชญากรรม
ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปน
ภัยคุกคามตอประเทศไทยใน
สังคมไทยอยางนอย 2 ระดับ
คือ  
- ระดับนโยบาย 
- ระดับปฏิบัติการ 

- ก ารป อ งกั น แ ก ไขป ญ ห า 
แกงอาชญากรรมขามชาติคอล
เซ็นเตอรที่ เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทยสามารถดําเนินการ
ได อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
มากย่ิงข้ึน 
 

- การลดและปองกันการกระทําผิดของ
แกงคอลเซ็นเตอร 

- ไดแนวทางในการปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอร 

- สมาชิกของสั งคมใหความ
ตระหนักและรวมมือในการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

 
3. Impact 

ประเทศไทยมีองคความรูและแนวทางตนแบบในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของ              
แกงคอลเซ็นเตอรของสังคมไทยไดอยางเหมาะสม 

ประเด็น กลุมเปาหมาย แผนการถายทอดผลงานวิจัย 
1. ดานวิชาการ - นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ 

และประชาชนทั่วไป  
 

- การนําผลงานวิจัยไปสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก 
ทั้งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและที่อื่นๆ  
- การตีพิมพบทความในวารสารในประเทศ TCI 1 และ
วารสารระดับนานาชาติ 
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ประเด็น กลุมเปาหมาย แผนการถายทอดผลงานวิจัย 
2. ดานนโยบาย 
- ก า ร กํ า ห น ด
นโยบายในการ
ปองกันและแกไข
สังคมไทยไรความ
รุนแรง 

- หนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐ 
 

- ผลงานวิจัยที่มีขอเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตอนโยบายการสรางสังคมไทยไรความ
รุนแรง 
- การจั ดสัมมนาเพื่ อ เสนอแนะต อแนวนโยบาย 
ในสังคมไทยไรความรุนแรงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม กระทรวงที่เกี่ยวของ 
ห น วย ง าน ที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน 

- การเสนอแนะแนวทางในการปรับแกกฎหมาย 
การปฏิบัติงานของกระบวนการยุติธรรมและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตอการแกปญหาสังคมไทยไรความรุนแรง
ดวยการจัดสัมมนา การจัดทําขอเสนอแนะใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ดานปฏิบัติ 
3.1 ตนแบบสังคม
ที่ไรความรุนแรงที่
พรอมจะขยายผล
ไปในพื้นที่ ตางๆ 
ทั่วประเทศ 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
ห น วย ง าน ที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
ที่เกี่ยวของในสังคม 

- แนวทางตนแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการขัดเกลาและเสริมสรางภูมิตานทานในการขจัด
ความรุนแรงในมิติตางๆ ในแตละพื้นที่ของสังคมไทย
โดยการจัดสัมมนา การจัดทําคูมือของสังคมตนแบบ
เพื่อเปนแบบอยางใหแกสังคมอื่นๆ ไดปฏิบัติตาม 

3.2 โปรแกรมการ
บําบัด แกไขผู ใช
ความรุนแรง 

- กรมราชทัณฑ กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน 
- ผูใชความรุนแรง 
 

- โปรแกรมหลักในการแกไขปญหาการใชความรุนแรง
ในสังคมไทย โดยการถายทอดผานคูมือ การฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ราชทัณฑและเจาหนาที่ของกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนไดใชโปรแกรมดังกลาวใน
การปฏิบัติตอผูที่ใชความรุนแรง  
- การจัดการฝกอบรมดวยการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของ
กับการยุติความรุนแรงใหแกผูตองขังและเยาวชนที่
ตองโทษจําคุกในเรือนจําหรือในศูนยฝกของกรมพินิจฯ 

3.3 โปรแกรมการ
ชวยเหลือ เห ย่ือ
อาชญากรรม 

- หนวยงานภาครัฐ NGO และ
หนวยงานภาคเอกชน 

- โปรแกรมเกี่ยวของกับการชวยเหลือเหย่ือของความ
รุนแรง โดยการถายทอดผานคูมือ การฝกอบรมใหแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและการใชโปรแกรมดังกลาวเหย่ือ
ผูที่ถูกใชความรุนแรง 
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บทที่ 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

 
งานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” พบวา 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีลักษณะการกระทําผิดคือ กลโกงของคดีรวมกันฉอโกงประชาชน 
โดยแสดงตนเปนคนอื่น โดยอาจมีช่ือเรียกพฤติกรรมในการกระทําผิดน้ีที่แตกตางกัน กลาวคือประเทศไทย 
เรียกวา คดีคอลเซ็นเตอร (Call Center) หรือในประเทศจีน เคยเรียกวา เอทีเอ็มเกม (ATM Game) ประวัติ
การกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร พบวา ชาวไตหวันเปนผูคิดริเริ่มการหลอกลวงดังกลาวมา
ประมาณ 10 ปเศษ เริ่มจากการหลอกลวงคนในประเทศตนเองแลวขยายสูตางประเทศ เชน ประเทศจีน 
เกาหลี ญี่ปุน ไทย มาเลเซีย สิงคโปรและอีกในหลายๆ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย โดยขยายฐานต้ังศูนย
โทรศัพทคอลเซ็นเตอร (Call Center) ในตางประเทศ เชน ประเทศจีน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ลาว 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เปนตน ปจจุบันมูลคาความเสียหายทั่วโลกหลายพันลานบาทตอป รูปแบบการ
หลอกลวงมักปรบัเปลีย่นอยูตลอดเวลาแลวแตสถานการณ มีการจัดต้ังเปนกลุมองคกรชัดเจน มีการแบงหนาที่
กันทํา มีรายไดจากการหลอกลวงโดยแบงตามเปอรเซ็นตและมีเงินเดือนประจําอันสงผลใหเหย่ือของ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีจํานวนมากมายหลายประเทศทั่วโลกอันสงผลกระทบสําคัญตอระบบบเศรษฐกิจและ
ผลกระทบทางสังคมที่ทําใหเหย่ือสวนหน่ึงตองสูญเสียเงินหรือทรัพยสิน ประสบปญหาความเครียดและทําให
เหย่ือจํานวนหน่ึงตองฆาตัวตาย ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ Pindrop (2017) ศึกษาเรื่อง “การหลอกลวง
ของแกงคอลเซ็นเตอรใน ค.ศ.2017” พบวา สถาบันทางการเงิน รานคาปลีกและองคกรอื่นๆ ที่มีกลุมลูกคา
จํานวนมากไดถูกหลอกลวงจากเครือขายของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งพบการกระทําผิดเกี่ยวของกับการหลอกลวง
ของแกงคอลเซ็นเตอรใน ค.ศ.2016 คือ มีการกระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรไดเพิ่มข้ึนรอยละ 113 
เมื่อเปรียบเทยีบกบัการกระทําผดิใน ค.ศ.2015 รวมทั้งความถ่ีของการโทรศัพทหลอกลวงที่ประสบความสาํเรจ็ 
ใน ค.ศ.2015 คือ 1 ใน 2,000 ครั้ง หากแตใน ค.ศ.2016 คือ 1 ใน 937 ครั้ง และคาใชจายในการโทรศัพท 
แตละครั้งคือ 0.58 เหรียญ ระหวาง ค.ศ.2015 และ 2016 

โดยการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความสลับซับซอนยังคงเพิ่มจํานวนข้ึนอยางตอเน่ือง 
สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรยังคงเพิ่มจํานวนข้ึน เน่ืองจากผูกระทําผิด 
มีทักษะความชํานาญ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในการกระทําผิดและหลบเลี่ยงการถูกจับกุมดําเนินคดี 
รวมทั้งการพัฒนาการใชเทคโนโลยี EMV (Chip และ Pin) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสงผลใหการกระทําผิด 
ที่เกี่ยวของกับคอลเซ็นเตอรไดเพิ่มจาํนวนมากข้ึนซึ่งผูทีท่ําการหลอกลวงไดยกเลิกการใชเทคนิคสวนบุคคลและ
ไดหันไปสูชองทางโทรศัพทที่อาจไดรับการปกปองคุมครองนอยกวา 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
 สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การรวมกลุมในการกระทําผิดคือ แนวคิดเก่ียวกับแกงอาชญากรรม ดังจะเห็นไดจาก Department of 
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Public Security ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหคํานิยามของ “แกง” หมายถึง การรวมกลุมของบุคคลใน 
การกระทําผิดซึ่งหากเปนกลุมแกงของเด็กและเยาวชนจะเปนการเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติของวัยรุนในพื้นที่
เมือง โดยมีการพัฒนากลุมแกงข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมแกงเพื่อเปนการแสดงออกซึ่งสิทธิ 
ที่ครอบครัว ชุมชนหรือรัฐบาลไมสามารถตอบสนองความตองการของเยาวชนดังกลาวได เน่ืองจากความ
ยากจนที่เพิ่มมากข้ึน การถูกกีดกันและการขาดโอกาสในการดํารงชีวิตจึงไดมีการรวมกลุมเปนแกงเพื่อปกปอง
สิทธิของกลุมและเพื่อตอบสนองความตองการโดยการ รวมกลุมที่ปราศจากผูควบคุม โดยมีการพัฒนากฎของ
แกงเพื่อปกปองความปลอดภัยใหแกกลุมแกงโดยการกําหนดพื้นที่อาณาเขตและสรางสัญลักษณเพื่อสราง
ความหมายใหแกสมาชิกของกลุมแกง นอกจากน้ีมีการดําเนินการที่เปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในสังคม 
โดยมีการใชความรุนแรงหรือการประกอบอาชญากรรม โดยในปจจุบันนอกจากมีแกงอาชญากรรมที่เปน 
เพศชายแลว ยังมีแกงอาชญากรรมทีเ่ปนเพศหญงิทีแ่สดงออกถึงความแตกตางและความไมเทาเทียมกันในเรื่อง
เพศ โดย Department of Public Security ไดมีการจําแนกแกงเปน 4 ประเภทคือ แกงที่มีอายุสั้น 
Scavenger: Short-Lived Gangs) มีลักษณะที่สําคัญของแกงประเภทน้ีคือ มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
มีลักษณะความเปนแกงไมมากนัก สมาชิกสวนใหญเปนเพศชาย จะไมนิยมรับผูหญิงเขาเปนสมาชิก มีสมาชิก 
ที่หลากหลายสวนใหญเปนวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13-18 ป มีพฤติกรรมการกระทําผิดในโรงเรียนและบริเวณ
ใกลเคียงโรงเรียนที่ เกี่ยวของกับอาชญากรรมพื้นฐาน เปนการกระทําผิดที่ ไมใชความรุนแรงมากนัก 
มีพฤติกรรมการกระทําผิดที่แสดงออกถึงการตอตานสังคม นอกจากน้ียังประกอบดวยแกงที่ละเมิดกฎ 
(Transgressor Gangs) ซึ่งเปนแกงที่ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่ไมใชความรุนแรง มีขนาดเล็ก โดยมีสมาชิก 
ในกลุมประมาณ 40-80 คน เปนเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 10-18 คน มีเพศชายมากกวาเพศชาย 
(สัดสวน 5:1) มีการใชความรุนแรงกับแกงฝายตรงขามหรือการใชความรุนแรงในพื้นที่อาณาเขตของตนเอง 
รวมทั้งเกี่ยวของกับพฤติกรรมอาชญากรรมนอกพื้นที่ โดยกอต้ังแกงข้ึนเน่ืองจากความยากจนของเด็กและ
เยาวชนที่ตองการปกปองรกัษาสิทธิของตนเอง กอต้ังโดยไมมผีูบงัคับบญัชา จัดต้ังกฎข้ึนมาเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของกลุม นอกจากน้ี มีการสรางสัญลักษณเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณของกลุม นอกจากน้ีมีการ
รวมกลุมกันอยางเปนปกแผนเพื่อตอสูกับฝายตรงขาม รวมทั้งแกงที่ใชความรุนแรง (Violent Gangs) ซึ่งเปน
แกงที่ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคของการใชความรุนแรงเปนสําคัญเปนแกงที่มีขนาดใหญโดยมีสมาชิกประมาณ 
100-500 คน สมาชิกสวนใหญเปนเพศชาย โดยมีสัดสวนของเพศชายตอเพศหญิง 9:1 กอต้ังจากสมาชิก 
เช้ือชาติละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สมาชิกในแกงมีอายุระหวาง 15 ป ถึงมากกวา 30 ป มีการประกอบ
อาชญากรรมที่ใชความรุนแรงจนกระทั่งถึงฆาตกรรมหรือการประกอบอาชญากรรมที่มีความสลับซับซอน 
นอกจากน้ีวัตถุประสงคในการดําเนินชีวิตที่ปราศจากความหมายหรือการดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมายเพื่อใหได
กําไร นอกจากน้ียังประกอบดวยแกงผูหญิงซึ่งเปนแกงที่ต้ังข้ึนโดยเพศหญิง มีวัตถุประสงคที่ไมใชความรุนแรง 
โดยขนาดของแกงคือ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีสมาชิกประมาณ 15-40 คน โดยเปนแกงที่มีผูหญิงเปนสมาชิก
เทาน้ันในขณะที่บางแกงมีความสัมพันธกับแกงเพศชาย มีแกงเพศหญิงจํานวนไมมากนักที่พบวาหัวหนาแกง
เปนเพศหญิงหากแตมีสมาชิกเปนทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยสมาชิกของแกงสวนใหญกอต้ังข้ึนโดยเช้ือชาติ
ละตินอเมริกาและแอฟรกิา มีอายุระหวาง 15-25 ป สวนใหญจะพบในเมืองเลก็หรอืชนบทของอเมรกิา มคีวาม
เกี่ยวของกับอาชญากรรมที่ เกี่ยวกับการขูเข็ญ อาชญากรรมที่ไมรุนแรงมากนัก โดยมีพื้นที่ประกอบ
อาชญากรรมในเขตบริเวณบานเพื่อนบานและในชนบท การกําเนิดของแกงเน่ืองจากตองการเลียนแบบความมี
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อํานาจของแกงเพศชายและตองการแสวงหาโอกาสในการหนีจากการถูกทํารายรางกายและการถูกลวงละเมิด
ทางเพศในครอบครัวและเพื่อสรางอํานาจและการยอมรับ วัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อสรางชีวิตที่มีความหมาย
โดยปราศจากโอกาสในชีวิต โดยเปนแกงที่กําเนิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากความมีอคติทางเพศ แมวาจะมี
การับสมาชิกใหมหากแตมีแนวโนมที่จะหมดสิ้นไป เน่ืองจากแกงเพศหญิงจะมีการละทิ้งรูปแบบในการดําเนิน
ชีวิตในรูปแบบแกงมากกวาเพศชาย โดยอาจมีบางสวนที่มีการรวมกลุมกับแกงที่มีผูชายเปนผูนํา  

สําหรับแกงคอลเซ็นเตอรมีความสอดคลองกับประเภทของแกงที่จําแนกโดย Department of 
Public Security คือ แกงอาชญากรรม (Criminal Gangs) ซึ่งเปนแกงที่ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
อาชญากรรม มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยมีสมาชิกประมาณ 50-200 คน สมาชิกของแกงสวนใหญเปน 
เพศชายโดยมีสมาชิกเปนเพศหญิงจํานวนไมมากนัก มีการกระทําผิดที่ระบุอาณาเขตที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
ในบางครั้งมีการประกอบอาชญากรรมนอกพื้นที่ตามคําสั่ง การดําเนินการของแกงอาชญากรรมประกอบดวย 
มีการฝกหัดในระดับที่สูงข้ึน มีกฎระเบียบ มีการวางแผน มีการจัดองคกรและมีการดูแลในการประกอบ
อาชญากรรม มีสายการบังคับบัญชา รวมทั้งมีหนวยที่เช่ียวชาญในอาชญากรรมแตละประเภท ในหลาย
ประเทศแกงอาชญากรรมประเภทน้ีจะเปนที่รูจักจากตํารวจ นอกจากน้ีองคกรอาชญากรรมบางแหงมี 
การวาจางสมาชิกของแกงอาชญากรรมในการสังหารบอยครั้ง สําหรับจุดจบของสมาชิกในแกงอาชญากรรม
มักจะจบดวยการถูกจําคุกในเรือนจําหรือการเสียชีวิตจากการใชความรุนแรง โดยอาจกลาวไดวา 
แกงอาชญากรรมพัฒนาเปนองคกรอาชญากรรมเมื่อมีการรวมกลุมในการประกอบอาชญากรรมทีม่ีความสําคัญ
และมีการประกอบอาชญากรรมที่มีความสลับซับซอนมากข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ 
  สําหรับความแตกตางระหวางแกงอาชญากรรมและองคกรอาชญากรรมมีผูใหความหมายที่แตกตางกัน 
ดังน้ี 

Andre Bossard (1998) ไดกล าววา แก งอาชญากรรม  (Criminal Gangs) สวนใหญ เปนแก ง
อาชญากรรมที่กระทําผิดเปนครั้งคราว (Occasional Gangs) โดยเปนการรวมกลุมกับเพื่อนหรือกลุมอดีต
นักโทษ (เรือนจําเปนสถานที่ในการฝกหัดพฤติกรรมอาชญากร) โดยเปนการรวมกลุมกันเพื่อกระทําผิดหรือ 
การกระทําผิดอยางตอเน่ืองโดยอาจมีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะหรือไมมี โดยการรวมกลุมอาจมีการกระทํา
ผิดในระหวางประเทศ หากแตกระทําผิดภายใตคําสั่งของหัวหนาแกงเพียงคนเดียว โดยกลุมจะมีการสลายตัว
เมื่อหัวหนากลุมถูกจบักุมดําเนินคดีหรอืเสยีชีวิต สมาชิกภายในกลุมอาจมีการรวมกลุมกับแกงอื่นในการกระทํา
ผิดตอไปตามทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะ แกงอาชญากรรมจะมอีายุที่ไมมากนักหากแตยังคงมีวิวัฒนาการ
ที่มีความสําคัญตอการเกิดข้ึนในสังคมนอกกฎหมาย 

โดยความหมายขององคกรอาชญากรรมมใีหคํานิยามที่แตกตางกนัจากความหมายของ Europol ไดให
คํานิยาม องคกรอาชญากรรม คือ การรวมกลุมของบุคคลมากกวา 2 คนข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
อาชญากรรม โดยหากใชรูปแบบขององคกรอาชญากรรมมาเฟยจะเปนการรวมกลุมของบุคคลต้ังแต 3 คน 
ข้ึนไป ใชความรนุแรงหรือการขมขูบังคับในการประกอบอาชญากรรม การบริหารจัดการหรือควบคุมกิจกรรม 
ดานเศรษฐกิจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหกําไรที่ผิดกฎหมาย 

ดังจะเห็นไดจากบทความของ Andre Bossard (1998) ที่ ศึกษาเรื่อง  “มาเฟย (Mafias) เทรด 
(Triads) ยากูซา (Yakuza) และคารเทล (Cartels) การศึกษาเปรียบเทียบองคกรอาชญากรรม” โดยเปนการ
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พรรณนาถึงลักษณะขององคกรอาชญากรรมคือ มาเฟยซึ่งเปนองคกรอาชญากรรมที่สําคัญมีการกระทําผิดไป
ทั่วโลก โดยการระบุช่ือหรืออัตลักษณ โครงสรางขององคกร พฤติกรรมการกระทําผิดที่สําคัญในยุโรป เอเชีย 
อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกาและแอฟริกา สําหรับการระบุพฤติกรรมกลุมองคกรอาชญากรรมทั้งหมดจะมี
ลักษณะทั่วไป  สําหรับโครงสรางหน่ึงที่สําคัญมากที่สุดคือ มีพื้นฐานจากการรวมกลุมในลักษณะขององคกร 
ที่มีความรับผิดชอบตามสายบงัคับบญัชาที่มีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย โดยองคกรอาชญากรรม
จะสามารถคงอยูไดหากมีการดําเนินงานตามสายบังคับบัญชาที่กําหนดโดยมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ การรักษา
วินัยและการรักษาความลับอยางเครงครัด ซึ่งองคกรอาชญากรรมถูกครอบงําจากการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย
ที่จะตองใหไดกําไรมาในทุกวิถีทาง ดวยการใชการขมขูและการคอรัปช่ันเพื่อไปสูจุดหมายที่ไดกําหนดไว  

สําหรับการดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมนอกจากจะเกี่ยวของกับการประกอบอาชญากรรมแลว
ยังเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย การแทรกซึมและควบคุมภาคเศรษฐกิจ โดยองคกรอาชญากรรม
พยายามสรางอิทธิพลและคอรัปช่ันในการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งการสรางอํานาจทางการเมืองในทุก
ระดับและการวางตัวที่เปนการคุกคามตอระบอบประชาธิปไตย จากการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเมืองเปนขององคกรอาชญากรรมตนเอง  องคกรอาชญากรรมมีรายไดมูลคามหาศาลจากประกอบ
อาชญากรรมและการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายอันทําใหองคกรอาชญากรรมมีอํานาจในการคุกคามทั้งในระดับ
ปจเจกชน ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

องคกรอาชญากรรมประกอบอาชญากรรมทั่วไปซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ  
   - การขมขู กรรโชกเงิน การลักพาตัวเพือ่เรียกคาไถ การเรียกคาคุมครองและหน้ีนอกระบบ 
   - การใหบริการผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวของกับประกอบดวยการคายาเสพติด การคามนุษย การพนัน 
หน้ีนอกระบบ โสเภณี หนังสือวีดีโอลามกอนาจาร การลักลอบเขาเมืองหรือแรงงานผิดกฎหมาย 
   - อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก การปลอมแปลง ฉอฉล หลอกลวงและอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร 

ดังน้ันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมคีวามเกี่ยวของกับองคกรอาชญกรรมโดยตรง เน่ืองจาก
มีการรวมกลุมของอาชญากรต้ังแต 3 คนข้ึนไป มีการแบงงานตามสายการบังคับบัญชาตามความเช่ียวชาญ 
และมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยตรง  

รวมทั้งการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีลักษณะเปนลักษณะของคกรอาชญากรรมซึ่งมีความ
สอดคลองกับการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ.2000 (United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime-UNTOC) ที่ ไดกําหนดคํานิยามและความหมายของคําวา 
“องคกรอาชญากรรม” ไววา 
            1. กลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร” (Organized Criminal Group) หมายถึง กลุมที่มีการ
จัดโครงสรางประกอบดวยบุคคลต้ังแต 3 คนข้ึนไปที่ดํารงอยูเปนระยะเวลาหน่ึงและที่มีการประสานการ
ดําเนินงานระหวางกันโดยมีเปาหมายในการกออาชญากรรมรายแรงต้ังแตหน่ึงฐานความผิดข้ึนไปตามที่ได
กําหนดไวในอนุสัญญาน้ีเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม 



19 

 

            2. อาชญากรรมรายแรง” (Serious Crime) หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดซึ่งสามารถลงโทษ 
โดยการทําใหสูญเสียเสรีภาพข้ันสูงสุดเปนเวลาอยางนอย 4 ปหรือโดยโทษที่รุนแรงกวา 
            3. ทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม” (Proceeds of Crime) หมายถึง ทรัพยสินใดที่เกิดจากหรือ 
ไดรับมาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทําความผิด 
 และการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่ เกี่ยวของ
อาชญากรรมขามชาติ ดังจะเห็นไดจากอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ.2000 ที่ไดกําหนดใหการกระทําผิดในลักษณะดังตอไปน้ีเปนการกระทําผิด 
ที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติกลาวคือ  

“การมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ” ตามอนุสญัญาฯ สรปุไดดังน้ี 
รัฐภาคีตองมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อกําหนดใหการกระทาํตอไปน้ีเปนความผิดอาญา 
1)  การตกลงกับบุคคลต้ังแตหน่ึงคนข้ึนไปเพื่อกออาชญากรรมรายแรงเพื่อความมุ งประสงค 

ซึ่งเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร 
2)  การเขารวมการกระทําที่เปนความผิดอาญาของกลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร โดยรูถึง

เปาหมายของการกระทําที่เปนความผิดอาญาน้ัน รวมถึงการกระทําอื่นๆ โดยรูวาการเขามีสวนรวมของบุคคล
น้ันจะชวยใหบรรลุเปาหมายในการกระทําความผิดอาญาที่กลาวถึงขางตน 

3)  การจัดการ การสั่งการ การสนับสนุน การยุยง การอํานวยความสะดวกหรือการใหคําปรึกษา 
ในการกออาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร 

อันแสดงใหเห็นถึงการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเปนการกระทําผิดที่มีความสอดคลองกับ
ลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ เน่ืองจากเปนการรวมกลุมของบุคคลต้ังแต 3 คนข้ึนไปเพื่อประกอบ
อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงเหย่ือเกี่ยวกับทรัพย โดยมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมที่มีความ
รุนแรงที่มีกําหนดโทษจําคุกต้ังแต 4 ปข้ึนไป  
           นอกจากน้ีลักษณะที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรยังมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมขามชาติดังจะ
เห็นไดจากคํานิยามที่วา อาชญากรรมขามชาติ หมายถึง การกระทําความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา 
โดยผูกอกระทําข้ึนในประเทศหน่ึงมีผลเสียหายเช่ือมโยงอีกประเทศหน่ึง 

ความหมายของอาชญากรรมขามชาติในขอ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งวาดวย “ขอบเขตการใชบังคับ” 
ระบุไวชัดเจนวา ลักษณะความผิดตอไปน้ีใหถือวาเปนอาชญากรรมขามชาติหาก 
          1. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ 
          2. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตสวนสําคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ 
หรือการควบคุมไดกระทําในอีกประเทศหน่ึง 
          3. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ 
การกระทําความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ หรือ 
          4. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึงแตมีผลกระทบที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกประเทศหน่ึง 
 นอกจากน้ี  “อาชญากรรมขามชาติ” ยังไดรับการบัญญัติข้ึนโดย United Nations Crime and 
Criminal Justice Branch ในป ค.ศ.1974 โดยใหความหมายในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ 
Mueller (1998) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 5 ประการคือ  
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 (1) ธุรกิจอาชญากรรม องคกรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกจิและการคอรัปช่ัน  
 (2) เปนการกระทําความผิดที่ใชทักษะสูงและมีความสามารถมากกวาอาชญากรรมในรูป 

ทั่วๆ ไป  
 (3) อาชญากรมักมีความเกี่ยวของกับแอลกอฮอลและยาเสพติดโดยเฉพาะอยางย่ิงการคา 

ยาเสพติด  
 (4) เปนการกอความรุนแรงขามชาติและมผีลกระทบในทางระหวางประเทศและ  

 (5) อาชญากรมมีักจะตองเคลื่อนยาย หลบหนีจากการติดตามจับกุมและศัตรู  
ทั้งน้ีที่ผานมาองคกรอาชญากรรมขามชาติมักจะอาศัยความแตกตางของระบบกฎหมายของประเทศ

ตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเงื้อมมือของกฎหมาย อาทิ หลบหนีการจับกุมไปพํานักในประเทศที่ไมมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนหรือฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดในประเทศที่ยังไมมีกฎหมายตอตานการฟอกเงิน 
เปนตน 

สําหรับปญหาอาชญากรรมขามชาติที่มีผลสําคัญสงผลกระทบตอประเทศไทยและประเทศตางๆ อาทิ 
ปญหาโสเภณี ยาเสพยติด ลักทรัพย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร แรงงานขามชาติ การฉอโกงและ 
การกอการราย 

อยางไรก็ตามปจจุบันอาชญากรขามชาติไดเขามาในประเทศไทยคอนขางมากทั้งที่เขามาใชประเทศ
ไทยเปนแหลงในการหลบหนีการกระทําผิดจากประเทศอื่นๆ  รวมทั้งไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย 
เน่ืองจากเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางของอาชญากรขามชาติ กลาวคือ ประเทศไทย
เปนศูนยกลางคมนาคมที่สามารถเดินทางเขาออกประเทศไทยไดงาย ประเทศไทยมีการสงเสริมการทองเที่ยว 

ทําใหอาชญากรขามชาติสวนหน่ึงไดอาศัยเขาประเทศในลักษณะของนักทองเที่ยว นอกจากน้ีประเทศไทย 
มีคาครองชีพที่ไมสูงมากนัก อาทิ ที่พัก อาหารที่ไมแพงมากนักทําใหอาชญากรสามารถเขามาดํารงชีพและ
กระทําผิดในประเทศไทยได สามารถหาซื้อยาเสพติดหรืออาวุธเพื่อใชในการกระทําผิดไดงาย จึงเปนปจจัย
กระตุนใหอาชญากรเขามาในประเทศไทยและกระทาํผิดไดงายและอาชญากรสามารถทําหนังสือเดินทางปลอม
เพื่อใชหลอกลวงขณะพักอาศัยอยูในประเทศไทยไดไมยาก ทําใหอาชญากรที่สามารถเขามาในประเทศไทยได
แลวสวนหน่ึงมีการทําหนังสือเดินทางปลอมเพื่อใชในประเทศไทยไมใหตํารวจสามารถจับกุมตนเองได   

ปญหาการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีความเกี่ยวของกับการกระทําผิดในลักษณะขององคกร
อาชญากรรมขามชาติที่มีการรวมกลุมของอาชญากรต้ังแต 3 คนข้ึนไป มีการแบงงานตามความชํานาญและ 
มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมไซเบอร อาชญากรรมเศรษฐกิจ 
และมีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติที่มีความเกี่ยวของอยางนอย 2 ประเทศข้ึนไป  

ซึ่ง “อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกรหรือ 
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)” ไดเกิดข้ึนใน ค.ศ.
2000 ที่ไดใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของอาชญากรในลักษณะขององคกร
อาชญากรรมขามชาติ โดยประเทศไทยจึงไดรวมลงนามเปนประเทศสมาชิกในอนุสัญญาดังกลาว 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2543 ทําใหประเทศไทยไดบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปราม
องคกรอาชญากรรมขามชาติของประเทศไทยคือ “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556” โดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ เน่ืองจาก
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ปจจุบันประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
ซึ่งสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศเปนอยางมาก แตปรากฏวากฎหมายที่มีอยู
ในปจจุบันยังไมสามารถใชบังคับเพื่อดําเนินคดีกับการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม 
ขามชาติไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกรจึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทํา
ดังกลาว รวมทั้งกําหนดวิธีการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดดังกลาวน้ันดวยจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดมีขอกําหนดที่มีความสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 ไมวาจะเปนนิยามที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
ความผิดฐานการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ บทลงโทษ การใชเทคนิคพิเศษในการสืบสวน
สอบสวน การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกันในการปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมขามชาติ 
 อยางไรก็ตามการดําเนินการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติไมสามารถดําเนินไป 
โดยลําพังดวยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 
เทาน้ัน ยังตองอาศัยพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของมารวมใชบังคับดวยเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายและ 
การลงโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง พระราชบัญญัติที่มีความเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
ขามชาตินอกเหนือไปจากพระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
พ.ศ.2556 ไดแก  
 1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558   
 เน่ืองจากในปจจุบันผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดน้ันมากระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินเพื่อนําเงินหรือ
ทรัพยสินน้ันไปใชเปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทํา
ความผิดกฎหมายเหลาน้ันและโดยทีก่ฎหมายที่มีอยูกไ็มสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงิน
หรือทรัพยสินน้ันไดเทาที่ควร ดังน้ันเพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว สมควรกําหนด
มาตรการตางๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมปีระสิทธิภาพจึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 ความผิดมูลฐานที่เมื่อเกิดการกระทําผิดดังกลาวจะถือวาเขาขายความผิดฐานฟอกเงินดวยซึ่งมี
ความผิดมูลฐานทั้งสิ้น 21 มูลฐาน ซึ่งจัดกลุมความผิดมูลฐานไดเปนหัวขอใหญๆ คือ ยาเสพติด คามนุษย 
ฉอโกง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ อั้งย่ีหรือซองโจร การลักลอบหนีศุลกากร การกอการราย การพนัน การรับ
ของโจร การปลอมหรือการแปลง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม การประทุษรายตอ
ชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัส การหนวงเหน่ียวหรือกักขัง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
การกระทําอันเปนโจรสลัด การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การคาอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด 
 การกระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซน็เตอรเปนการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนอั้งย่ีซองโจรและการฉอโกง
ประชาชน ประกอบกับลักษณะของการกระทําผิดเขาขายเปนอาชญากรรมขามชาติ จึงมีความจําเปนตองนํา
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชควบคูกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
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การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 เพื่อใหการลงโทษสามารถทําใหผูกระทําผิด 
เกิดความเกรงกลัวเพราะสามารถลงโทษไดทั้งเน้ือตัว รางกาย เสรีภาพและทรัพยสิน 
 2) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
 ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 พิจารณาวาบุคคลใดจะเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม ตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี 
 2.1) ถูกกระทําอยางหน่ึงอยางใดดังน้ี จัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจาก สงไปยังที่ ใด 
หนวงเหน่ียวกักขัง จัดใหอยูอาศัยหรือรับไว 
 2.2) ถูกกระทําดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใดดังน้ี ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง 
ใชอํานาจโดยมิชอบ ใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลเพื่อใหความยินยอมแกผูกระทํา
ความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล 
 2.3) ถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดังน้ี (1) การแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณี (2) การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก (3) การแสวงหาประโยชนทางเพศ 
ในรูปแบบอื่นๆ (4) การเอาคนลงเปนทาส (5) การนําคนมาขอทาน (6) การบังคับใชแรงงานหรือบริการและ 
(7) การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคลไมวาบุคคลน้ันจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม 
 การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรน้ันเจาหนาที่สวนใหญจะคิดวาบุคคลที่ถูกจับกุมไดน้ันมีสวนรูเห็น
ในการกระทําผิดและเปนสวนหน่ึงของผูรวมแกงเสมอ แตเมื่อศึกษาเจาะลึกถึงลักษณะของผูกระทําผิด 
สวนใหญที่เปนระดับลางซึ่งไมใชตัวการสําคัญจะพบวาถูกหลอกใหไปกระทําผิด โดยมีลักษณะที่บงช้ีไดหลาย
ประการวาเปนการคามนุษยไดแก 
 1) การหลอกลวงวาใหไปทํางานสุจริตที่ตางประเทศดวยคาแรงที่สูงแตเมื่อไปถึงพบวาใหไปทําหนาที่ 
Call Center เพื่อหลอกลวงผูอื่น  
 2) ผูกระทําผิดที่ถูกหลอกไปถูกยึดหนังสือเดินทางและโทรศัพททุกคน  
 3) ถูกนําตัวไปกักขังไวในสถานที่ปดที่ไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดและมีระบบการควบคุม 
ที่เขมงวด 
 แตทวาแกงคอลเซ็นเตอรจะมีความแตกตางกับการคามนุษยตรงทีห่ากทาํงานใหไมไดตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไวจะไดรับการปลอยตัวกลับมา แตผลสุดทายคนสวนใหญที่ไปทํางานดังกลาวก็จะถูกดําเนินคดีในฐานะ 
วาเปน “ผูกระทําผิด” ซึ่งในความจริงแลว มิไดเปนเชนน้ันเสมอไป ผูที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิดน้ันอาจ 
ตกอยูในฐานะของ “เหย่ือ” จากการคามนุษยก็เปนได ซึ่งในประเด็นน้ีเจาหนาที่ผูบังคับใชกําหมายมีความ
จําเปนตองศึกษาใหรูแจงชัดวา บุคคลที่ถูกจับกุมมาน้ันในความจริงแลวบุคคลเหลาน้ันเปนผูกระทําผิดหรือ 
เปนเหย่ือซึ่งตองนําเอากรรมวิธีในการคัดแยกเหย่ือคามนุษยมาใชเพื่อคัดแยกตัวผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอร
ดวย 
 ดังน้ันพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ.2551 จึงเปนสิ่งที่มาชวยสงเสริมใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน การนําผูกระทําผิดไปลงโทษเพียงอยางเดียวอาจไมทําใหหลาบจําเทากับการทําใหสูญเสีย
ผลประโยชนอืน่ๆ 
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สําหรับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับสาเหตุในการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย 

1. แนวคิดของสํานักคลาสสิค (Classical School)  
ผูกอต้ังแนวความคิดอาชญาวิทยาด้ังเดิมคือ นักปราชญชาวอิตาลีช่ือ ซีซาร แบ็คคาเรีย (Cesare 

Bonesana, Marchese de Beccaria, ค.ศ.1738-1794)  โดยมีหลักปรัชญาสําคัญคือ “เจตจํานงเสรี (Free 
Will)” ซึ่งแบ็คคาเรียเช่ือวา เจตจํานงเสรีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย กลาวคือ หลักปรัชญาน้ีมีวา “มนุษย
เปนผูมีเหตุผลในการมุงแสวงหาเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดดานวัตถุและในการตัดสินใจเลอืกกระทําหรือ
งดเวนการกระทําใดๆ มนุษยจะพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่มีอยูอยางมีเหตุผลเพื่อพิจารณาและคํานวณ 
ถึงผลประโยชนหรือผลเสียที่จะไดรับจากการกระทําน้ันๆ หลังจากน้ันจึงเลือกการกระทําหรืองดเวน 
การกระทํา” นอกจากน้ีแบ็คคาเรียยังมีความเช่ือวาหากจะปองกันไมใหคนในสังคมกระทําผิดกฎหมาย 
บทลงโทษกฎหมายจะตองมลีักษณะทีรุ่นแรง แนนอนและรวดเร็วเพื่อทําใหคนในสังคมเห็นวาผลเสียที่จะไดรับ
จากการกระทําผิดมมีากกวาผลประโยชนที่จะไดรบัอันจะสงผลใหคนในสังคมตัดสนิใจไมประกอบอาชญากรรม 
(Adler, 1991) 

แนวคิดน้ีจึงมีหลักการสําคัญที่เช่ือวา มนุษยมีเจตจํานงอิสระ (Free Will) ในการตัดสินใจเลือก 
การกระทํา โดยคิดถึงผลดีผลเสียคนที่ประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเห็นวากอใหเกิดประโยชนมากกวาโทษ 
ที่ไดรับและไมเกรงกลัวบทลงโทษ โดยเปนแนวคิดที่สนใจการกระทําที่แสดงออกมาไมไดสนใจผูที่แสดง
พฤติกรรมออกมา แนวคิดของสํานักคลาสสิคมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องน้ีเน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอร 
ขามชาติที่เขามากระทําผิดในประเทศไทยอาจไมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษในประเทศไทย 
รวมทั้งอาจเห็นวาสามารถหลบหลีกการถูกจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจได อันนําไปสูมูลเหตุจูงในการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ 

2. ทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) 
ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวา บุคคลมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําผิดกฎหมาย แนวทางในการเลือก

พฤติกรรมผิดกฎหมายข้ึนอยูกับความพึงพอใจหรอืผลประโยชนที่ตองการน้ันไมจํากดัเฉพาะในรปูของทรัพยสนิ
เทาน้ัน หากแตยังรวมถึงผลประโยชนหรือความพึงพอใจดานจิตใจดวย ประเด็นสําคัญคือ การที่บุคคลไดคิด
คํานึงถึงผลที่จะตามมาหลังจากการประกอบอาชญากรรมแลวไมวาจะเปนผลประโยชนที่ไดรับ ความเปนไปได
ที่จะถูกจับกุม อัตราโทษที่ไดรับหากถูกจับกุม ตลอดจนหนทางเลือกอื่นที่ถูกกฎหมาย 
 นอกจากน้ีทฤษฎีน้ียังมองวาอาชญากรรมมีคุณสมบัติ 2 ประการคือ คุณสมบัติของการประกอบ
อาชญากรรม ซึ่งอาชญากรจะมีพฤติกรรมแตกตางกนัไปตามรูปแบบของอาชญากรรม ซึ่งจะแตกตางกันในดาน
ความชํานาญในการประกอบอาชญากรรม ทรัพยสินหรือผลประโยชนที่ไดรับที่จะไดรับจากการกระทําผิดและ
การมีอยูอยางแพรหลายของเหย่ืออาชญากรรม สวนคุณสมบัติของอาชญากรซึ่งมีความแตกตางของตัว 
อาชญากรในการตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรม โดยตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยทั่วไป อันไดแก 
โอกาสในการกระทําผิด ผลเสีย ผลประโยชน ตลอดจนความเสี่ยง รวมทั้งแรงกระตุนหรือมูลเหตุจูงใจใน 
การกระทําผิดของอาชญากรผูน้ันดวย ซึ่งหลังจากที่บุคคลไดคิดคํานวณถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การประกอบอาชญากรรมแลวจึงตัดสินใจวาจะประกอบอาชญากรรมหรือไม (Siegel, 2006) 
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 ดังน้ันทฤษฎีคิดกอนกระทําผิดมีสมมติฐาน 2 ประการคือ ทฤษฎีกลุมน้ีเช่ือวาบุคคลเปนผูมีอิสระ 
ในการเลือกที่จะกระทําผิดกฎหมายและสมมติฐานที่ 2 คือ แนวทางในการเลือกพฤติกรรมอาชญากรรมผิด
กฎหมายข้ึนอยูกับการที่บุคคลจะไดรับความพึงพอใจหรือผลประโยชนสูงสุดน่ันเอง ซึ่งความพึงพอใจหรือ
ผลประโยชนไมไดเฉพาะในรูปแบบเงินเทาน้ัน แตยังคงรวมถึงดานจิตใจดวย 
 นอกจากน้ีแลวการที่บุคคลไดคํานวณถึงผลทีจ่ะตามมาหลังจากการประกอบอาชญากรรมไมวาจะเปน
ผลประโยชนที่ไดรับ ความเปนไปไดที่จะถูกจับกุม อัตราโทษที่จะไดรับเมื่อไดรับการจับกุม ตลอดจนหนทาง
เลือกอื่นที่ถูกกฎหมาย (Sullivan, 1973) โดยนักคิดกลุมน้ีไดมองวาอาชญากรตองมีคุณสมบัติ 2 ประการ 
ในการที่จะประกอบอาชญากรรมกลาวคือ  
 1. คุณสมบัติของการประกอบอาชญากรรมคือ ขอเท็จจริงที่อาชญากรจะมีพฤติกรรมแตกตางกันไป
ตามรูปแบบของอาชญากรรม โดยแตกตางในดานความชํานาญ ทรัพยสิน ผลประโยชนที่จะไดและการมีเหย่ือ
จํานวนมาก 

2. คุณสมบัติของอาชญากรรม โดยคํานึงถึงการตัดสินใจ คํานึงถึงสภาพแวดลอมไดแก โอกาส ผลเสีย 
ประโยชน ความเสี่ยงและแรงจูงใจ (พรชัย ขันตีและคณะ, 2558: 74) 
 จากทฤษฎีดังกลาวจึงสรุปไดวา การที่อาชญากรจะตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมอยางใด 
อยางหน่ึง อาชญากรตองคํานึงการตัดสินใจ สภาพแวดลอมในการประกอบอาชญากรรม โอกาสในการ 
กระทําผิด ผลที่จะไดรับ ประโยชน ความเสี่ยงเพื่อช่ังนํ้าหนักที่จะกระทําความผิดและตองมีแรงจูงใจที่จะ
ประกอบอาชญากรรม เชน ผลตอบแทนมีมูลคาสูง เปนตน นอกจากน้ีแลวหากอาชญากรคํานวนระหวางโทษ
และผลประโยชนที่จะไดรับอีกดวย หากโทษนอยกวาและไดผลประโยชนอาชญากรก็ตัดสินใจที่จะประกอบ
อาชญากรรมอยูดี 

ตัวอยางเชน คดีอาชญากรรมคอลเซ็นเตอรไดมีผูเสียหายเขาแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
วาไดรับโทรศัพทปลายสายระบุวาตนเองเปนหน้ีบัตรเครดิต พรอมอางตัวเปนเจาหนาที่ ดานสินเช่ือบัตรเครดิต
ธนาคารแหงหน่ึงและยังออกอบุายใหหลงเช่ือวามีหน้ีสินคางชําระและใหรีบไปดําเนินการทํารายการที่ตูเอทเีอม็ 
จนมาทราบภายหลังวาเปนการหลอกลวงใหโอนเงินไปยังบัญชีของกลุมผูตองหา โดยความเสียหายทั้งหมด
ประมาณ 861,971 บาท เจาหนาที่ตํารวจติดตามจนพบที่ต้ังของแกงคอลเซ็นเตอร ที่ใชหลอกลวงผูเสียหาย
ครั้งน้ี ต้ังอยูที่เมืองฉางอัน เขตตงกวน มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูตองหาเปนชาวไทยและจีน 
รวม 15 คน และพบอีกวายังมีผูตองหาชาวไทยรายอื่นๆ ที่รวมกระทําความผิดเพิ่มเติมอีกจํานวน 8 คน 
ซึ่งตอมาไดดําเนินการติดตามจับกุมตัวไดแลวจํานวน 7 คน คงเหลือเพียง 1 คน ที่ยังคงหลบหนีอยูและ
ภายหลังจึงสามารถจับกุมได (คมชัดลึกออนไลน, 2562) จากกรณีจะเห็นไดวาทางกลุมอาชญากรมีชองโอกาส
ที่จะกระทําผิดสูงเพราะต้ังฐานในการกระทําผิดที่จีน รวมถึงมีกลุมอาชญากรจํานวนหลายคนที่คอยชวยเหลือ
กันหลอกหลวงและไดรับเงินที่เปนคาเสียหายเปนจํานวนมากจึงทํากลุมอาชญากรดังกลาวตัดสินใจที่จะ 
กระทําผิด 

3. ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน (Routine Activity Theory)  
นักวิชาการที่ถือวาเปนผูพัฒนาทฤษฎีน้ีคือ Cohen & Felson ไดใหความหมายของกิจวัตรประจําวัน 

(Routine Activity) ไววา “กิจวัตรหรือการกระทาํใดของบุคคลที่เกิดข้ึนบอยครั้งเปนประจํา เชน การออกไป
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ทํางาน ปลอยใหบานไมมีคนเฝา การสวมใสเครื่องประดับที่มีราคาแพงและหมายรวมถึงลักษณะของบุคคล 
ที่อาจตกเปนเหย่ืออาชญากรรมไดงาย เชน เพศหญิงอายุนอยหรืออายุมาก ฯลฯ” 

ทฤษฎีกิจวัตรประจําวันเปรียบเสมือนทฤษฎีตอบรับกับทฤษฎีการเลือก ซึ่งทั้งสองทฤษฎีเสนอแนวคิด
วา สถิติอาชญากรรมเปนผลผลิตของโอกาสอาชญากรรม ถามีการเพิ่มการดูแล (Guardian) มากข้ึน จะลด
เปาประสงคหรอืเปาหมายของการกออาชญากรรมได ในขณะเดียวกันจะลดสถิติของผูกระทําผิดลงดวย ในทาง
กลับกันถาลดจํานวนคนดูแล สถิติอาชญากรรมจะสูงข้ึน ทฤษฎีกิจวัตรประจําวันเสนอแนวคิดวา การมีกิจกรรม
ประจําวันของคนเราที่ทําอยางสม่ําเสมอ ต้ังแตเชาออกจากบาน ไปทํางาน/ไปโรงเรียนจนถึงกลับบาน ทุกวัน
ธรรมดาจะปฏิบัติเชนน้ี วัดหยุดสุดสัปดาหจะมีกิจวัตรประจําวันเชนเดียวกันทุกสัปดาห กระทําเชนน้ีเหมือนกัน
โดยไมเปลี่ยน ทําใหอาชญากรสังเกตและวางแผนไดวาคนคนน้ีจะทําอะไรตอไป (สุดสงวน สุธีสร, 2545: 64) 

ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน (Routine Activity Theory) เปนทฤษฎีที่ ใชอธิบายสาเหตุของการกอ
อาชญากรรมหรือการกระทําความผิด โดยกลาวถึงองคประกอบสําคัญ 3 ประการ (Lilly, 2007: 267) ไดแก 

1) เหย่ือหรือเปาหมายที่เหมาะสม (Suitable Target) 
เงื่อนไขประการแรกของการเกิดอาชญากรรมคือ เหย่ือหรือเปาหมายที่เหมาะสม โดยเหย่ือหรือ

เปาหมายสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภทคือ คน สิ่งของและสถานที่ ซึ่งอะไรก็ตามที่เคยเปนเหย่ือหรือ
เปาหมายแลวก็สามารถกลับไปเปนเหย่ือหรือเปาหมายไดอีก 

2) การขาดผูดูแลสถานที่น้ันๆ (Absence of a Capable Guardian) 
เงื่อนไขประการที่ 2 คือ ผูดูแลไมอยูหรือมีอยูแตไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูดูแลก็คืออะไรก็ไดที่สามารถ

ยับย้ังไมใหเกิดอาชญากรรม ซึ่งสวนใหญจะเปนคน แตอาจจะเปนอุปกรณตางๆ ก็ได เชน ตํารวจลาดตระเวน 
พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อนบาน คนเฝาประตูหรือกลองวงจรปด 

3) บุคคลที่ มีแนวโนมหรือแรงจู งใจที่ จะกอให เกิดการกระทํ าผิด (Likely and Motivated 
Offenders)  

เงื่อนไขประการที่ 3 คือ ตัวผูกระทําความผิดซึ่งคิดวาเหย่ือหรือเปาหมายมีความเหมาะสมและ 
ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองจึงตัดสินใจที่จะกระทําความผิด ซึ่งตัวผูกระทําความผิดมีเหตุผลหลาย
ประการที่จะกระทําการไปเชนน้ัน เชน ความยากจน ติดยาเสพติด เปนเด็กหรือเยาวชนที่ขาดการดูแลเอาใจใส
ทั้งน้ีองคประกอบดังกลาวสามารถแสดงดังแผนภาพตอไปน้ี 
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ภาพที่ 2.1 องคประกอบของการกระทําผิดตามทฤษฎีกจิวัตรประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นอกจากองคประกอบแวดลอมที่เหมาะแกการประกอบอาชญากรรมแลว สิ่งที่สําคัญสิ่งหน่ึงคือ 
ความตองการและสภาพจิตใจของผูกระทําผิดที่มีความประสงคจะประกอบอาชญากรรม เปนสิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมข้ึน หากสภาพจิตใจหรือความคิดไมไดมีความประสงคที่จะกระทําผิด พฤติกรรม
อาชญากรรมก็จะไมเกิดข้ึน 

ดังน้ันทฤษฎีน้ีเช่ือวาอาชญากรรมเกิดจากปจจัย 3 ประการเปนตัวกระตุนใหบุคคลตองตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรมไดแก  

1. ผูกระทําความผิดที่ไดรับการจูงใจ (Motivated Offenders)  
2. เปาหมายที่เหมาะสม (Suitable Targets)  
3. การขาดผูดูแลที่มีความสามารถ (The Absence of Capable Guardians) 
โดยอาจกลาวไดวา ผูที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติอาจเกิดจากกิจวัตรประจําวัน

ในการดํารงชีวิตของเหย่ืออาชญากรรมที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอาชญากรรม โดยมีพฤติกรรมที่อาจขาด
ความสามารถในการดูแลทรัพยสนิ เน่ืองจากถูกแกงคอลเซ็นเตอรหลอกลวงทาํใหหลงเช่ือและตองตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรม รวมทั้งผูที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรอาจเน่ืองจากมีความโลภหรือความกลัว 
เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดหลอกลวงเหย่ือและแกงคอลเซ็นเตอรที่มีการกระทําผิดเน่ืองจากเห็นวาไดรับ

 
การขาดผูดูแลสถานที่ 

(Absence of a Capable 
Guardian) 

- เจาของบาน (Homeowner) 
- เจาหนาที่ตํารวจ (Police) 
- เพื่อนบาน (Neighborhood watch) 

 

เปาหมายที่เหมาะสม 
(Suitable Targets) 

   - บานที่ไมมีการรักษาความ
ปลอดภัย (Unguarded homes) 

   - รถยนตไมไดล็อค (Unlocked cars)                     
    - รานคาไมมีระบบปองกันขโมย 

(Unprotected   
                           stores) 

 

   

 

แรงจูงใจที่จะกระทําผิด        
(Motivate Offenders) 
- เหยื่อเปนวัยรุนผูหญิง          
(Teenager Females) 

 

crime 
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คาตอบแทนจํานวนมากจากการกระทําผิดมีเปาหมายที่เหย่ือซึ่งมีกิจวัตรประจําวันที่อาจขาดการดูแลปกปอง
ทรัพยที่เหมาะสม  

4. แนวคิดของสํานักปฏิฐานนิยม (Positive School)  
ซีซาร ลอมโบโซ (Cesare Lombroso, 1835-1909) เปนผูริเริ่มนําหลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร 

มาใชในการศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมและเปนผูริเริ่มกอต้ังความเช่ือของแนวคิดน้ี โดยเช่ือในสาเหตุของ
พฤติกรรมอาชญากรรมแตกตางไปจากแนวคิดของสํานักคลาสสิค กลาวคือ แนวคิดของสํานักปฏิฐานนิยม  
เช่ือวา “มนุษยเกิดมาเปรียบเสมือนผาขาวที่บริสุทธ์ิหากแตกระทําผิดหรือประกอบอาชญากรรม เน่ืองจาก
สภาพแวดลอม (Determinism) เปนตัวบีบบังคับใหตองประกอบอาชญากรรม” ซึ่ งมนุษยประกอบ
อาชญากรรมเน่ืองจากสภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญทําใหตองประกอบอาชญากรรม โดยสภาพแวดลอม 
ที่บีบบังคับใหบุคคลตองประกอบอาชญากรรมประกอบดวยสภาพแวดลอมทั้งในระดับมหภาคไดแก 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งหากสภาพแวดลอมดังกลาวไมมีความเหมาะสมจะหลอ
หลอมหรือบีบบังคับใหบุคคลตองประกอบอาชญากรรม อาทิ หากสภาพเศรษฐกิจไมดี บคุคลในสังคมตกงาน 
จะทําใหบุคคลสวนหน่ึงอาจหันไปประกอบอาชญากรรมเพื่อความอยูรอดของสังคมเปนสําคัญ เชนเดียวกับ
ปญหาสภาพแวดลอมทางสังคม ไมวาจะเปนคานิยมทางสังคมที่เนนวัตถุนิยม ศีลธรรมและคุณธรรมที่บุคคล 
ในสังคมไมไดใหความสําคัญ โดยสังคมเต็มไปดวยปญหาอบายมุขที่ชักนําใหบุคคลในสังคมกระทําผิด รวมทั้ง
ปญหาการคบเพื่อนที่ไมดี ปญหาการขาดความผูกพันทางสังคม ปญหาความกดดันทางสังคมที่ลวนแลวแตเปน
สภาพแวดลอมที่หลอหลอมและบีบบังคับใหบุคคลในสังคมสวนหน่ึงตองหันไปประกอบอาชญากรรม 
 แนวความคิดของสํานักปฏิฐานนิยมมีสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุอาชญากรรมที่สําคัญ 2 ประการคือ  
พฤติกรรมของมนุษยมีสาเหตุมาจากแรงกดดันหรือปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย (Criminal 
Behavior as Caused) และปจจัยที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมจะแตกตางจากปจจัยกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมตามกฎหมาย โดยปจจัยที่ทําใหเกิดอาชญากรรมประกอบดวยปจจัยทางชีวภาค ปจจัยทางจิตและ
ปจจัยทางสภาพแวดลอมภายนอก (Adler, 1991) 

แนวความคิดน้ีมีความเช่ือวา ผูที่ประกอบอาชญากรรม คือ ผูที่ถูกสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ 
บีบบังคับ (Determinism) โดยอาชญากรเปรียบเสมือนผูปวย จําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา สําหรับ 
การอธิบายถึงสาเหตุในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดวา อาชญากรกระทําผิดอาจเน่ืองจาก
สภาพแวดลอมที่เปนตัวหลอหลอมใหกระทําผิด โดยอาจเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจน 
การขัดเกลาทางสังคมที่ไมมีประสิทธิภาพทําใหอาชญากรขาดความยับย้ังช่ังใจตอพฤติกรรมการกระทําผิด 

5. ทฤษฎีความแตกตางในการคบหาสมาคมหรือความสัมพันธ ท่ีแตกตาง (Theory of 
Differential Association) 

     ซัทเธอรแลนด (Sutherland) ไดอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรวาเกิดข้ึนจาก 
1. เกิดจากการเรียนรูไมใชเกิดจากการถายทอดจากบรรพบุรุษ 
2. การเรียนรู โดยมีปฏิกิริยาตอบโตกับผูอื่นในกระบวนการติดตอสัมพันธ 
3. สวนสิ่งสําคัญของการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากรเกิดข้ึนภายในกลุมที่สนิทสนมคุนเคยกัน 
4. การเรียนรูพฤติกรรมอาชญากรน้ัน เรียนรูถึงเทคนิคในการประกอบอาชญากรรมและทิศทางของ

แรงจูงใจ เหตุผลและทัศนคติตางๆ 
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5. การที่จะมแีรงจูงใจหรือความตองการในการกระทําอยางไร เรียนรูจากการกําหนดในกฎหมาย 
6. คนกระทําผิดกฎหมายเพราะมีการกําหนดใหชอบที่จะละเมิดกฎหมายมากกวาที่กําหนดไมให

กระทําอยางน้ัน 
7. การเขาสมาคมกับกลุมที่แตกตางกันน้ีเกิดข้ึนมากนอยตางกันในความถ่ี การจัดลําดับกอนหลังและ

ความรูสึกแรงกลา 
8. กระบวนการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากร โดยการเขาสมาคมกบัผูที่เปนแบบอยางในการเปนอาชญา

กรหรือผูเปนแบบอยางในการเปนปรปกษตออาชญากร เกี่ยวของกับกลไกตางๆ ในการเรียนรูทํานองเดียวกับ
การเรียนรูเรื่องอื่นๆ 

9. พฤติกรรมอาชญากรน้ันแสดงออกถึงความตองการและคานิยมโดยทั่วๆ ไป 
สรุปไดวาพฤติกรรมทางอาชญากรเรียนรูโดยการติดตอกันอยางใกลชิดภายในกลุม โดยความประพฤติ

ที่แสดงมาในลักษณะอาชญากร ข้ึนอยูกับความแตกตางในชวงระยะเวลาและความสม่ําเสมอในการติดตอ 
ซึ่งเปนความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ
สวนหน่ึงอาจเกิดจากการสมาคมติดตอใกล ชิดภายในกลุมแกงอาชญากรรมจนกระทั่ งเกิดคานิยม 
การลอกเลียนแบบระหวางสมาชิกภายในกลุมจนกระทั่งนําไปสูพฤติกรรมในการกระทําผิด ซึ่งมีความ
สอดคลองกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่สมาชิกสวนหน่ึงไดเรียนรูการประกอบอาชญากรรม 
จากผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรทีชั่กชวนหรือสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรทีถู่กจําคุกในเรือนจําสวนหน่ึงไดมี
การชักชวนเพื่อนผูตองขังใหรวมเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรขณะตองโทษในเรอืนจําใหรวมกระทําผิด
ภายหลังพนโทษจําคุก 

6. ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Sub-Cultural Theories)   
ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของทราสเซอร (Trasher) ไดกลาววา ในสังคมมีวัฒนธรรมหลักที่คนสวนใหญ 

ยึดปฏิบัติแตมีวัฒนธรรมรองซึ่งเปนของกลุมยอยในสังคมและอาจนําไปสูการประกอบอาชญากรรม มีความ
เกี่ยวของกับการเรียนรูทางสังคมเรียนรูในการละเมิดบรรทัดฐานของสังคม แตตองการผูที่สนับสนุนวา
พฤติกรรมดังกลาวมีความถูกตอง โดยทฤษฎีวัฒนธรรมรอง เรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางของกลุมจากสังคมและ
ยอมรับพฤติกรรมดังกลาวทําใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือการกระทําผิดเกิดข้ึนในสังคม ซึ่งจากทฤษฎีคานิยม
ของชนช้ันกลาง (Albert Cohen) ไดกลาววา วัฒนธรรมรองกอใหเกิดพฤติกรรมอาชญากรมักจะมีลักษณะ 
3 ประการคือ ความสามารถรอบดาน การแสวงหาความสุขช่ัวแลนและความเปนอิสระของกลุม โดยแกงคอล
เซ็นเตอรอาจมีวัฒนธรรมรองในการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมรองในการกระทาํผิดที่มคีวามแตกตางจากบุคคล
ทั่วไปในสังคมซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีวัฒนธรรมรองในกลุมที่ตองการ
รายไดจํานวนมากจากการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 

อยางไรก็ตามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีดานเหย่ือ
อาชญากรรม โดย ทฤษฎีการมีสวนรวมของเหยื่อ (Victim Precipitation Theory) ของโวฟแกงก 
(Marvin Worfgang) ที่ไดอธิบายวา เหย่ือบางคนมีสวนทําใหตนเองเผชิญกับเหตุการณที่นําไปสูการตกเปน
เหย่ือได ซึ่งเหย่ืออาจมพีฤติกรรมทีแ่สดงออกมาหรือน่ิงเฉย พฤติกรรมที่แสดงออก เชน เมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึน 
ตัวเหย่ืออาจใชคําขูหรือคําทาทายหรืออาจจะเปนผูย่ัวยุหรือริเริ่มในการทํารายกอนก็ไดรูปแบบน้ีเรียกวา 
Victim-Precipitation Crime หรืออาชญากรรมที่เหย่ือมีสวนรวม  
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 โวฟแกงกไดทําการศึกษารายงานของตํารวจ พบวา เหย่ือมักมีสวนที่กอให เกิดการกระทําผิด 
โดยเหตุผลที่มาสนับสนุนการมีสวนรวมของเหย่ืออาชญากรรมมีอิทธิพลตอทฤษฎีวาดวยเหย่ือเปนอยางย่ิง  
 เหตุผลที่ 1 การที่เหย่ือเขามามีสวนรวมในการเกิดอาชญากรรมทําใหสังคมใหความสนใจตอเหย่ือ
นอยลงเพราะถือวาเหย่ือเปนตัวกระตุนใหเกิดการกระทําผิด เชน การเขาไปอยูในสถานที่ที่มีความเสี่ยง 
การละทิ้งไมดูแลทรัพยสิน การปฏิบติัตออาชญากร เปนตน  
 เหตุผลที่ 2 ความไมรอบคอบของเหย่ือทําใหงายตอการเขาถึงตัวเหย่ือซึ่งสังเกตไดจากกิจวัตร
ประจําวันของเหย่ือที่ทําบอยๆ เปนประจําจนทําใหตนเองงายตอการตกเปนเหย่ือ  
 โวฟแกงกไดศึกษาการฆาตกรรมของอาชญากร โดยสรุปพฤติกรรมของเหย่ือกระตุนใหอาชญากร 
ตองฆา ตัวอยางเห็นจากการประทุษรายในรานคาราโอเกะตางๆ หรือจากการที่ภรรยาถูกทํารายและขูฆา 
จากสามีจนทําใหตองฆาสามี เปนตน อีกรูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนบอย กลุมเหย่ือถูกจัดใหอยูในพวกหรือกลุมๆ 
หน่ึงที่ทําใหผูกระทํารูสึกกลัวไมปลอดภัย ทําลายช่ือเสียง เกียรติยศ สถานะ รวมถึงเศรษฐกิจ ความเปนอยู
ตางๆ ที่ เรียกวาอาชญากรรมแหงความเกลียด (Hate Crime) กรณีผูอพยพลี้ภัยที่ยายมาอยูในชุมชน 
ในประเทศอเมริกาทําใหอเมริการูสึกวาถูกแขงขัน ในเรื่องการแยงงาน ความมั่นคงในชีวิต ความเปนอยูเดิมๆ 
เปลี่ยนไป ทําใหเกิดความกลัว เกลียดชัง กลุมผูลี้ภัยจึงตกเปนเปาหมายหรือเหย่ือถูกกระทําตางๆ นานา เชน 
กรณีกลุมคนขาวใสถุงคลุมศีรษะเขารานขายของชําของคนจีนโดยไมรูจักกันมากอน ทําลายขาวของในราน
เสียหาย เปนตน (สุพิศาล ภักดีนฤบาล, 2556) ซึ่งมีความสอดคลองกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่สวนหน่ึงเหย่ือมีสวนรวมสําคัญในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดใชหลัก
จิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือทั้งที่เปนความโลภ ความกลัว ความไมรูหรือการใชความเช่ือและศรัทธาและ
การสรางสถานการณจําลองที่ทําใหเหย่ือไมสามารถหลุดออกจากกับดักของแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งในที่สุดเหย่ือ
เปนผูที่เดินไปถอนเงินออกจากธนาคาร โดยที่แกงคอลเซ็นเตอรไมไดมีการใชอาวุธในการบีบบังคับเหย่ือ 
แตประการใด 

นอกจากน้ีการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรยังมีความเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การปองกันอาชญากรรม กลาวคือ การปองกันอาชญากรรมหรือการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรประกอบ
ดวยแนวทางที่สําคัญ โดยการพิจารณาจากสาเหตุในการเกิดอาชญากรรมเปนสําคัญ ซึ่งอาชญากรรมเกิดข้ึน
จากมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดหรือการเปดชองโอกาสในการกระทําผิดใหกับอาชญากร การปองกัน
อาชญากรรมจึงประกอบดวยการตัดมูลเหตุจูงใจของผูกระทําผิดซึ่งเปนการปองกันอาชญากรรมไมใหเกิด
ผูกระทําผิดข้ึนและในขณะเดียวกันก็มีการปองกันบุคคลทั่วไปไมใหตกเปนเหย่ืออาชญากรรมโดยการตัดชอง
โอกาสในการกระทําผิดของอาชญากร  

สําหรับวิธีในการปองกันอาชญากรรมประกอบดวย 4 วิธีไดแก 
1) การบังคับใชกฎหมาย 
มีความสอดคลองกับทฤษฎีการบั งคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Theory) ที่กลาวถึง 

แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมายเกิดข้ึนตามความเช่ือของสํานักด้ังเดิม (Classical 
School) ที่มีความเช่ือวา อาชญากรรมเกิดข้ึนเน่ืองจากมนุษยมีเจตจํานงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาต้ังแต
กําเนิด มนุษยมักจะทําในสิ่งที่เกิดประโยชนกับตัวเองมากกวาโทษที่ไดรับ หากเห็นวาการกระทําใดมีโทษ
มากกวาประโยชนที่ไดรับมนุษยก็จะเลี่ยงไมกระทําในสิ่งดังกลาวและการที่เกิดอาชญากรรรมข้ึนเน่ืองจาก
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มนุษยพิจารณาแลววาการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชนมากกวาโทษที่จะไดรับตอไป ไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายหรือบทลงโทษรวมทั้งบทลงโทษที่ไดรับไมมีความรุนแรงจึงไมมีความเกรงกลัว 

ดังน้ันแนวทางการปองกันอาชญากรรมวิธีน้ีจึงมุงเนนการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อเปนการปองปรามอาชญากรรมทําใหคนในสังคมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายและบทลงโทษเปนสําคัญทํา
ใหตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด ทฤษฎีน้ีสามารถนําไปอธิบายและเสนอแนะแนวทางการปองกันการกระทํา
ผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยจะมุงเนนการบังคับใชกฎหมายใหมปีระสิทธิภาพสูงสดุเพื่อเปนการปองปรามการ
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกรงกลัวตอกฎหมายและบทลงโทษอันเปน 
การตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ 

2) การปรับสภาพแวดลอมและจิตใจ 
แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยการปรับสภาพแวดลอมและจิตใจเกิดข้ึนตามความเช่ือของ

สํานักปฏิฐานนิยม (Positive School) ที่มีความเช่ือวา ผูที่ประกอบอาชญากรรม คือ ผูที่ถูกสภาพแวดลอม
และปจจัยตางๆ บีบบังคับ (Determinism) และหลอหลอมใหตองประกอบอาชญากรรม  

“อาชญากร เปรียบเสมือน ผูปวย จําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา” โดยการแกไขผูมีบุคลิกภาพที่เสีย
ใหกลับสูสังคมเปนบุคลที่มีบุคลิกภาพที่ทนทานตอสิ่งย่ัวยุใหประกอบอาชญากรรม 

แนวทางการปองกันอาชญากรรมดวยการปรับสภาพแวดลอมและจิตใจจึงมีวิธีในการปองกัน
อาชญากรรม 2 รูปแบบคือ การปองกันไมใหผูทีอ่ยูในสงัคมตองกลายเปนอาชญากรดวยการปรับสภาพแวดลอม
ทั้งในระดับมหภาคและระดับจลุภาคใหมีความเหมาะสมและการปองกันผูที่มบีุคลกิภาพที่เสยีไปหรอืเปนอาชญา
กรไมใหมีการถลําลึกหรือการประกอบอาชญากรรมซ้ํา ดวยการใชมาตรการการปรับสภาพแวดลอมในสถานที่
ควบคุมแกไขใหมีความเหมาะสม 

สําหรับแนวทางน้ีนําไปใชในการปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การปรับสภาพแวดลอม
กอนกระทําผิดโดยการสรางระบบ 

3) การลดชองโอกาสการกระทําความผิด 
การปองกันอาชญากรรมโดยการลดชองโอกาสในการกระทําผิดสามารถกระทําไดโดยการตัดชอง

โอกาสโดยใชเทคโนโลยีหรือการลดชองโอกาสในการกระทําผิดทั้งในระดับเมือง ระดับอาคารบานเรือนและ
ระดับบุคคล โดยแนวทางการปองกันอาชญากรรมของแกงคอลเซ็นเตอรอาจมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีใน
การปองกันไมใหมีการกระทําผิด 

4) การปองกันอาชญากรรมดวยการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม  
เปนการสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีของสมาชิกในชุมชน ใหสมาชิกแตละคนมีสวนในการ

รับผิดชอบสังคมและการปองกันอาชญากรรมอยางแทจริง ซึ่งแนวทางการปองกันอาชญากรรมดวยแนวทางน้ี 
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงดวยการใหสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันปญหาอาชญากรรม 
ในชุมชนที่จะมีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของสมาชิกชุมชนโดยตรง อันเปนการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอทองถ่ินชุมชนที่อาศัยและเปนการปองกันปญหาอาชญากรรมที่สามารถกระทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพหากสมาชิกของชุมชนเปนผูที่มีสวนสําคัญในการรวมมือปองกันปญหาอาชญากรรม 
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การปองกันอาชญากรรมหรือการใชความรุนแรงที่มีประสิทธิภาพมีความจําเปนตองบูรณาการ 
การปองกันอาชญากรรมทั้ง 4 แนวทางเขาดวยกัน เน่ืองจากแตละวิธีจะมีจุดแข็งและจุดออนในการปองกัน
อาชญากรรม ดังน้ันการบูรณาการดวยการปองกันอาชญากรรมหรือการใชความรุนแรงทั้ง 4 แนวทางจะทําให
การปองกันอาชญากรรมสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากน้ีแนวทางที่สําคัญในการปองกันปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรยังประกอบดวย 
7. ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) 

 ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุหรือองคประกอบของการเกิด
อาชญากรรมไดอยางชัดเจน เขาใจงายและเจาหนาที่ตํารวจทุกระดับสามารถนําเอาแนวคิดจากทฤษฎีดังกลาว
ไปกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธ การแกปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ทั้งดานการปองกันและการปราบปราม
อาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม เหมาะกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน
เปนอยางย่ิง (วิสูตร ฉัตรชัยเดช, 2554) 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) ไดอธิบายถึงสาเหตุหรือองคประกอบของ
การเกิดอาชญากรรมประกอบดวยดานตางๆ ของสามเหลี่ยม 3 ดาน 

1. ผูกระทําผิด/คนราย (Criminals) หมายถึง ผูที่มีความตองการ (Desire) จะกอเหตุลงมือกระทําผิด 
2. เหย่ือ (Victims) เปาหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่หรือวัตถุที่ผูกระทําผิดหรือคนราย 

มุงหมาย กระทําตอหรือเปนเปาหมายที่ตองการ 
3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ชวงเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่ผูกระทําผิด

หรือคนราย มีความสามารถจะลงมือกระทําผิดหรือกออาชญากรรม 
เมื่อเหตุการณหรือสถานการณครบองคประกอบทั้ง 3 ดาน ดังกลาวขางตนจะทําใหเกิดอาชญากรรม

ข้ึน ซึ่งการปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรตองพยายามทําอยางไรก็ตามที่จะใหองคประกอบของ
สามเหลี่ยมอาชญากรรมดานใดดานหน่ึงหายไปจะทําใหอาชญากรรมไมเกิดข้ึนกลาวคือ  

  1. ดานผูกระทําผิดหรือคนราย (Criminals) ตองพยายามลดหรือควบคุมจํานวนผูกระทํา
ผิดหรือคนรายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมุงเนนใชทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย (Law Enforce Theory) เชน 
การเพิ่มบทลงโทษเพื่อตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดเปนสําคัญ  

  2. เหยื่อ (Victims) เปาหมาย (Target) ผูเสียหายหรือเหย่ือหรือประชาชนทั่วไป ตองรูจัก
การปองกันตนเอง โดยมีการประชาสัมพันธใหความรู ขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนตอประชาชนในการ
ปองกันการตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร 

  3. ดานโอกาส (Opportunity) โอกาสที่ผูกระทาํผิดหรือคนรายจะกระทาํผิดในรูปแบบของ
แกงคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือจะตองอาศัยเวลาและการสรางสถานการณเพื่อหลอกเหย่ือจึง
จําเปนตองตัดโอกาสดานเวลาดวยการประชาสัมพันธให เห ย่ือไมหลงเช่ือตอการหลอกลวงของแกง 
คอลเซ็นเตอร รวมทั้งการตัดโอกาสดานสถานที่โดยการปองกันการโทรศัพทหรือการใชอินเตอรเน็ตจาก
ตางประเทศในการหลอกลวงเหย่ือในประเทศไทย เปนตน 
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ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดังน้ันในการปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจึงตองตัดปจจัยใดปจจัยหน่ึงใน 3 ปจจัยน้ี 
คือ การใหความรูแกเหย่ืออาชญากรรม จับกุมดําเนินคดีผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและมีบทลงโทษที่เหมาะสม
เพื่อตัดโอกาสในการกระทําผิดและการตัดชองโอกาสในการกระทําผิดโดยการใชเทคโนโลยีเปนสําคัญ  
 
 
 
 

มาตรการในการปองกัน
อาชญากรรม 

- โดยตํารวจ 

- โดยเจาหนาที่ 
- โดยผูใชพื้นที่ 
- โดยหนวยงานอ่ืนๆ  
- โดยหนวยงานที่เก่ียวของ 

- โดยใชเทคโนโลย ี

ที่มา: Cohen, L.E. & Felson, M.,1979        

 

 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม 
(Crime Triangle Theory) 

รณรงคใหประชาชนรูจักปองกันตน 
ตํารวจเย่ียมเยียนประชาชน (Knock Door) 

   ตํารวจเตือนภัยการใหความคุมครองเหย่ือ/เปาหมาย 

 

คนราย 

เหยื่อ/เปาหมาย 

 

  สรางความหวาดกลัวใหคนราย 

เฝาระวังบุคคลพนโทษท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

ควบคุมแหลงมั่วสุม/อบายมุข ไประงับ

เหตุดวยความรวดเร็ว ระดมกวาดลาง

อยางสม่ําเสมอสมาชิก แจงขาวอาชญา

กรร มจับกุมผู ตองหาตามหมายจับ      

ยึดรถตองสงสัย 

สรางความอุนใจใหกับคนด ี
ปรับสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันอาชญากรรม 

ทฤษฎีหนาตางแตก (Broken Windows Theory) 

ตํารวจผูรับใชชุมชน (Community Policing) 

พ้ืนท่ีปลอดภัย (Safety Zone 

เพ่ือนบานเตือนภัย (Neighborhood Watch) 

 

         อาชญากรรม    โอกาส = เวลา + สถานท่ี 

ที่มา: Lawrence  E. Cohen and Marcus Felson, 1979 
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2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 สําหรับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทย
เกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร”ประกอบดวย 
 ทวีป ศรีนวม (2555) วิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการรวมกันฉอโกง
ประชาชนโดยใชระบบโทรศัพท ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับการรวมกัน
ฉอโกงประชาชนโดยใชระบบโทรศัพท มีการจัดต้ังองคกรโดยมีการแบงหนาที่กันทําอยางเปนระบบและ 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการต้ังเครือขายเพื่อลงมือกระทําความผิดตอเน่ืองขามพรมแดนจากประเทศหน่ึงไป
ยังอีกประเทศหน่ึงหรือหลายประเทศในเวลาเดียวกัน โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมีลักษณะเปน
องคกรอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ.2000 แตบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของของไทยในปจจุบันมุงเนน
เพื่อใชปราบปรามอาชญากรรมที่เปนลักษณะปจเจกชน มิไดมุงเนนเพื่อใชปราบปรามการกระทําความผิด 
ในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติจึงทําใหไมสามารถจับกุมและดําเนินคดีกับผูที่รวมกระทําความผิดได
หมดทั้งขบวนการ 2) วิธีการสืบสวนสอบสวนธรรมดาเพื่อพิสูจนใหเห็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับการรวมกัน
ฉอโกงประชาชนโดยใชระบบโทรศัพทมักไมประสบผลสําเร็จ จึงจําเปนตองนําเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
พิเศษมาบังคับใชกับความผิดในลักษณะน้ี ซึ่งปรากฏวาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสืบสวนพิเศษตาม
กฎหมายของไทยที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวในปจจุบันมีเพียง 2 ฉบับคือ 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 โดยในสวนของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 น้ันมุงเนนเฉพาะ 
ในสวนที่ เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินเปนหลักและในสวนของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ.2547 การบังคับใชก็ยังมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษอยูหลายประการ เชน ปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ปญหาการใชเทคนิคพิเศษตางๆ ในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษหรือปญหาการทับซอนของการบังคับใชกฎหมายวาดวยคดีพิเศษกับกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เปนตน กรณีดังกลาวจึงทําใหการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษกับกรณีการรวมกันฉอโกง
ประชาชนโดยใชระบบโทรศัพทยังไมมีความชัดเจน  

สุมนทิพย จิตสวางและคณะ (2556) เรื่อง “การจัดการความรูเกี่ยวกับการปองกันปราบปราม 
แกงอาชญากรรมขามชาติที่กอเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา 
แกงอาชญากรรมขามชาติที่เขามาทําผิดในประเทศไทย ในคดีเกี่ยวกับทรัพยน้ีจะมีการประกอบอาชญากรรม
ช้ันสูงที่มีการใชเทคโนโลยีและความรูเฉพาะทางในการโจรกรรม รวมทั้งการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน เชน 
การลักทรัพย ชิงทรัพยและฉอโกง โดยการกระทําผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียน บางประเทศจะ
ประกอบอาชญากรรมช้ันสูง ในขณะที่อาชญากรทีม่าจากประเทศในแอฟรกิา อเมริกาใตและเอเชียตะวันตกจะ
เกี่ยวของกับอาชญากรรมระดับรองลงมาและอาชญากรที่มาจากกลุมประเทศอาเซยีนจะประกอบอาชญากรรม
พื้นฐานเปนหลัก โดยเฉพาะการลักทรัพย การฉอโกงและการชิงทรัพย เปนตน ทั้งน้ีนาจะเน่ืองมาจากการเดิน
ทางเขาออกประเทศไทยสามารถทําไดสะดวก เน่ืองจากมีชายแดนติดกัน นอกจากน้ียังมีความกลมกลืนกับ 
คนไทยจึงทําใหไมเปนที่สังเกต สงสัย สามารถแฝงตัวเขาไปในฝูงชนหรือน่ังในธนาคารโดยไมเปนที่สังเกตแลว
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เขาโจรกรรม เมื่อกระทําผิดสําเร็จก็เดินทางกลับประเทศไดงาย คาใชจายในการเดินทางก็ไมสูงจึงคุมคาในการ
ที่จะเขามากระทําผิดเล็กๆ นอยๆ หรือความผิดที่ไดทรัพยสินไปครั้งละไมสูงและผูกระทําผิดสวนใหญเปน 
ผูที่ขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชญากรรมซึ่งตรงกันขามกับชาวตะวันตกที่จะใชวิธีการประกอบ
อาชญากรรมช้ันสูงที่ไดผลตอบแทนสูง คุมคาตอการเดินทางมาไกล นอกจากน้ียังใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่ยังไม
เคยปรากฏในประเทศไทยทําใหเหย่ือไมทันระวังตัว มีโอกาสสูงที่จะประกอบอาชญากรรมไดสําเร็จ รวมทั้งการ
ประกอบอาชญากรรมที่ไมตองใชรางกายติดตอกับผูเสียหายหรือมีการปรากฏตัวจะทําใหผูเสียหายเห็น 
ความแตกตางและเปนที่สังเกต ชาวตะวันตกจึงไมเลือกประกอบอาชญากรรมดังกลาว สําหรับผลกระทบของ
แกงอาชญากรรมขามชาติที่กอเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพยโดยเฉพาะการกระทําผิดประเภทอาชญากรรมช้ันสูง 
โดยเฉพาะการกระทําผิดประเภทสกิมมิ่งเอทีเอ็ม ปรากฏวา กอใหเกิดมูลคาความเสียหายมากกวาปละ 1,000 
ลานบาท อันแสดงใหเห็นถึงปญหาอาชญากรรมขามชาติที่ทวีความรุนแรง นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา
ปญหาและอุปสรรคประการหน่ึงในการปองกันปราบปรามแกงอาชญากรรมขามชาติที่กอเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย
คือ เจาหนาที่ตํารวจไดมีการจับกุมและดําเนินคดีแกงอาชญากรรมขามชาติที่กอเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพยตาม
ความผิดที่ไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาเปนหลัก ไมไดดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติปองกัน
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรขามชาติ พ.ศ.2556 อันอาจเน่ืองจากพระราชบัญญัติปองกันปราบปราม
การมีสวนรวมในองคกรขามชาติ พ.ศ.2556 เพิ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 อันเปน
ระยะเวลาไมนานนักจึงอาจทําใหเจาหนาที่ตํารวจสวนหน่ึงขาดความรูความเขาใจตอกฎหมายดังกลาวจึงไมได
นํามาใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปองกันปราบปรามและดําเนินคดีกับการกระทําผิดของอาชญากรรม 
ขามชาติอันสงผลใหอาชญากรขามชาติถูกต้ังขอหาและดําเนินคดีในคดีลักทรัพยธรรมดาเปนสวนใหญทําให
อาชญากรขามชาติไดรับการประกันตัวในช้ันศาลและหนีประกัน หลังจากน้ันอาชญากรขามชาติสวนหน่ึงไดมี
การเปลี่ยนช่ือ นามสกุล แลวกลับเขามากระทําผิดในประเทศไทยอีกครั้ง 

สุมนทิพย จิตสวางและนัทธี จิตสวาง (2556) ศึกษาเรื่อง“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การบังคับใชพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
พ.ศ.2556” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศในการปองกันปราบปราม
องคกรอาชญากรรมขามชาติ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและผลกระทบของการบังคับใช รวมทั้งปญหา
อุปสรรคของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของตอการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 และเพื่อเสนอแนะ 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี เปนการวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการวิจัยเชิงเอกสารและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
การสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ จํานวน 200 คน และไดคัดเลือกกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพดวยวิธีการเฉพาะเจาะจงจาก 
ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ จํานวน 28 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติฉบับน้ีนอยและไดนําพระราชบัญญัติฉบับน้ีมาใชในการดําเนินคดีกับองคกรอาชญากรรม 
ขามชาติที่มีการบันทึกอยางเปนทางการ 10 คดี เน่ืองจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจ 
ขาดประสบการณและไมทราบแนวทางในการนําพระราชบัญญัติมาใช นอกจากน้ียังประสบกับความยุงยาก
ของการบังคับใชพระราชบัญญัติ อาทิ การใชเทคนิคพิเศษ การพิสูจนการกระทําผิดขององคกรอาชญากรรม
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ขามชาติฐานการมีสวนรวม การกําหนดอํานาจในการสืบสวนสอบสวนที่ไมมีความชัดเจน ไมใชเปนกฎหมาย
หลักในการดําเนินคดี การกําหนดระเบียบปฏิบัติที่ไมชัดเจน ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ที่ เกี่ยวของ ปญหาที่ เกิดจากลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติที่มีการกระทําผิดที่ มีความ
สลับซับซอน เปนองคกรที่มีเงินมีอํานาจและมีอิทธิพล ปญหาการขมขูพยานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ปญหา
การรวบรวบพยานหลักฐานจากตางประเทศ สําหรับการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ พบวา มีประสิทธิภาพ 
ในดานคุณภาพของการนําพระราชบัญญัติฉบับน้ีมาใช โดยสามารถเปนเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทาํผิดขององคกรอาชญากรรมขามชาติขนาดใหญที่สงผลกระทบมูลคามหาศาลได หากแต
ประสบปญหาในการนําพระราชบัญญัติมาใชในการดําเนินคดีองคกรอาชญากรรมขามชาติเพียงจํานวนนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาชญากรรมขามชาติที่มีจํานวนมาก รวมทั้งประสิทธิผลที่ไดจากการบังคับใช
พระราชบัญญัติคือ สามารถบรรลุเจตนารมณของกฎหมายที่สามารถลงโทษองคกรอาชญากรรมขามชาติที่มี
ความรุนแรงไมวาจะเปนการจําคุกหรือการยึดทรัพยจนกอใหเกิดผลกระทบที่ดีตอเศรษฐกิจ สังคมและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ หากแตประสบปญหาเจตนารมณของกฎหมายในการบูรณาการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางหนวยงาน ขอเสนอแนะที่สําคัญคือ การกําหนดนโยบายในการนําพระราชบัญญัติฉบับน้ีมาใช
อยางจริงจัง การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานควบคูกับการสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
การจัดต้ังหนวยงานกลาง การจัดต้ังหนวยงานกลางทําหนาที่ในการตรวจสอบคดีที่ เกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรมขามชาติ การจัดต้ังกองทุนเฉพาะสําหรับการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ การกําหนดระเบียบ
การปฏิบัติที่ชัดเจนและการกําหนดประเภทคดีที่มีความเหมาะสมกับการบังคับใชพระราชบัญญัติและ 
การ บูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานที่ เกี่ยวของ   

ฐิติมา อินกล่ํา (2558) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทําธุรกรรมทางการ
เงินออนไลนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตรของ 
กลุมตัวอยางที่ถูกหลอกลวง 2) ลักษณะการถูกหลอกลวง 3) องคประกอบของวาทกรรมที่มีผลตอการถูก
หลอกลวงและ 4) ผลกระทบจากการถูกหลอกลวง เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ถูกหลอกลวงใหทําธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 16 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
1. กลุมตัวอยางที่ถูกหลอกลวงใหทําธุรกรรมทางการเงินออนไลนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุสูงสุด 73 ป อายุตํ่าสุด 20 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย 29,000 
บาท/เดือน รายไดสูงสุดคือ 50,000 บาท/เดือน และรายไดตํ่าสุดคือ 6,000 บาท/เดือน มีอาชีพรับราชการ 
ทําธุรกิจ พนักงานเอกชน เกษตรกร และนักศึกษาตามลําดับ สวนใหญสมรสแลว ดานลักษณะการถูก
หลอกลวงใหทําธุรกรรมทางการเงินออนไลนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส พบวา มีมูลคาความเสียหายเฉลี่ย 
115,889 บาท มูลคาความเสียหายสูงสุด 320,000 บาท และตํ่าสุด 1,000 บาทผูเสียหายจํานวน 5 คน 
ทราบทันทีวาถูกหลอกใหทําธุรกรรมผานเครื่อง ATM และจํานวน 5 คนเชนกัน ทราบวาถูกหลอกภายใน
ระยะเวลา 1-3 วัน โดยใช โทรศัพท เคลื่ อนที่ เปนชองทางหลักในการสื่อสาร รองลงมาคือ  การใช
โทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับสื่อออนไลน และสวนใหญทําธุรกรรมผานเครื่อง ATM 2. วาทกรรมที่มีผลตอการถูก
หลอกลวงใหทําธุรกรรมทางการเงินออนไลนผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 สวนคือ องคประกอบ
และการนําเสนอสวนองคประกอบไดแก 1) ปจจัยดานความนาเช่ือถือของผูสงสาร (มิจฉาชีพ) 2) ปจจัยดาน
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เน้ือหาและวาทกรรมและ 3) ปจจัยดานบริบทของผูรับสารไดแก บริบทดานสถานการณ เงื่อนไขเวลา 
ดานจิตวิทยา 3. สวนเทคนิคการนําเสนอวาทกรรมประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ การสรางความสนใจ การสราง
ความตองการหรือปญหา ทางออกของปญหา การอธิบายใหเห็นภาพและการใหลงมือปฏิบัติที่สงผลใหเหย่ือ
หลงเช่ือกลอุบายของมิจฉาชีพและทําใหเกิดผลกระทบกับเหย่ือในดานจิตใจ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

ผลงานวิจัยตางประเทศ 
สํานักงานการคาที่ เปนธรรม (2009) หรือ Office of Fair Trading (OFT) ได ศึกษาวิจัยเรื่อง

“จิตวิทยาของการหลอกลวง: การกระตุนและการทําผิดพลาดในการตัดสินใจ” ซึ่งดําเนินการจัดทําโดยคณะ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการหลอกลวง โดยมีวัตถุประสงค
หลักคือ การพัฒนาความเขาใจวาเหตุใด คนถึงหลงเช่ือการหลอกลวงและจิตวิทยาที่ถูกใชโดยผูหลอกลวง 
ที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค พรอมพยายามสรางกรอบทฤษฎีและการทดสอบเชิงประจักษในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อมุงเนนการอธิบายเชิงจติวิทยาในการตอบสนองตอการหลอกลวง การวิจัยของ OFT น้ี เริ่มตนดวย
คําถามพื้นฐานวา “ทําไมคนจํานวนมากมักตอบสนองตอขอเสนอหลอกลวงอันไรคาเหลาน้ี?” จากขอมูลของ 
OFT เองพบวา มีประชากรถึง 3.2 ลานคนในสหราชอาณาจักรที่ตกเปนเหย่ือการหลอกลวงทางการตลาด
มวลชนทุกป รวมมูลคาความเสียหายสูงถึง 3.5 พันลานปอนด วัตถุประสงคอีกประการของการวิจัยคือ 
เพื่อปราบปรามและตอสูกับการหลอกลวงอยางมีประสิทธิผล อันจะชวยลดความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการ
หลอกลวง 

ในงานวิจัยของสํานักงานการคาที่เปนธรรมประกอบดวยขอมูลสําคัญหลายสวน กลาวคือ เริ่มตนดวย
การอธิบายถึงความหมายของ การหลอกลวง ที่อางอิงจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English 
Dictionary) วา การหลอกลวง (Scam) คือ เลหเหลี่ยม อุบาย การตมตุน การหลอก โดยมีทั้งแบบเปนการ
ทั่วไปและเปนการเฉพาะ ซึ่งคําที่มีความหมายเหมือนกันและใกลเคียงที่สุดน่ันคือ คําวา การฉอโกงหรือตมตุน 
(Fraud) การหลอกลวง มักสื่อถึงประเภทของการโกง ตมตุนหรือการกระทําที่หลอกลวงในระยะทางไกลกับ 
คนที่ไมรูจักกันกับผูกระทําผิดหรือผูหลอกลวง (Scammer) โดยผูที่หลอกลวงน้ันคาดหวังการตอบสนองตอ
ขอเสนอในอัตราที่ตํ่า แตถือวายังสามารถสรางกําไรไดเพราะวิธีการน้ีมีตนทุนไมสูงนัก 

อยางไรก็ดีในการวิจัยฉบับน้ีของ OFT จํากัดวงแคบลงไปที่หัวขอ การหลอกลวงทางการตลาดมวลชน 
(Mass Marketed Scams) ซึ่งสํานักงานการคาที่เปนธรรม (2006) เคยใหนิยามไววาเปน “การดําเนินธุรกิจ 
ที่หลอกลวงและสรางความหลงผิด ซึ่งบุคคลจะไดรับการติดตอในแบบไมไดรับเชิญหรือไมไดรองขอ (เชน 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จดหมาย โทรศัพทหรือการโฆษณา) และสัญญาแบบปลอมๆ เพื่อหลอกลวงโกหก 
ใหเสียเงิน” การหลอกลวงน้ีจะไมสําเร็จ หากเหย่ือไมตอบสนองตอขอเสนอ ตัวอยางของการหลอกลวงทาง
การตลาดมวลชนที่พบเห็นทั่วไปไดแก ลอตเตอรี่ปลอม การจับรางวัลปลอม เงินการพนัน คนทรงเจาปลอม 
การรักษาสุขภาพแบบปาฏิหาริย การทํากําไรจากเงินตราตางประเทศ ตลอดจนขอเสนอและโครงการเพื่อใหมี
ฐานะร่ํารวยแบบรวดเร็ว ฯลฯ 

ในสวนตอมารายงานของ OFT ไดทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูกอนหนาในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา 
การหลอกลวง พบวา ที่ผานมาการศึกษาวิจัยเชิงประจักษมีนอยมาก มักแยกสวนเปนช้ินๆ และเปนลักษณะ
พรรณนา รวมทั้งมีคุณภาพที่คอนขางจํากัดในการระบุกระบวนการทางจิตวิทยา บางช้ินมุงเนนไปที่ประเด็น
ทางเทคนิค บางการศึกษาเนนไปที่การรวบรวมขอมูลความถ่ีที่บุคคลตอบสนองหรือจาํนวนเงนิที่ตองสญูไปและ
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กลุมประชากรยอยใดที่มีแนวโนมมากกวาหรือนอยกวาที่จะตอบสนอง ในขณะเดียวกันการศึกษาบางฉบับเปน
การถายโอนทฤษฎีเกาเกี่ยวกับจิตวิทยาการชักจูงโดยทั่วไป (เชน Cialdini, 1984-2007) โดยไมไดมีการเก็บ
ขอมูลใดๆ ข้ึนมาใหม อยางไรก็ดีวรรณกรรมทีม่ีอยูแลวน้ีถือวามีประโยชนกับงานวิจัยของ OFT เพราะสามารถ
ใหภาพบริบทและที่มาภูมิหลังทางทฤษฎีได 

สํานักงานการคาที่เปนธรรมหรือ OFT จัดแบงการทบทวนวรรณกรรมออกเปนหัวขอตางๆ เรียบเรียง
ตามบริบทของ “ทฤษฎีการสื่อสาร” น่ันคือ เหตุการณการสื่อสารใดๆ ลวนเกี่ยวของกับปจจัยประกอบดวย 
“แหลงที่มา สื่อกลาง ขอความและผูรับ” อยางไรก็ดีดวยเหตุที่การหลอกลวงเปนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังน้ัน
จึงเปนการยากที่จะเขาถึงหรือศึกษาปจจัยแหลงที่มา ที่หมายรวมถึง แรงจูงใจและแผนการของนักหลอกลวง 
ในทางกลับกัน พบวา มีงานวิจัยหลายช้ินเกี่ยวของกับสื่อกลางเปนการเฉพาะดังที่เห็นบอยคือ อินเตอรเน็ต 
และสวนมากมักเปนลักษณะเชิงเทคนิค มุงเปาที่การแสวงหาวิธีทางเทคนิคในการสกัดกั้นการหลอกหลวงและ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับไมพึงประสงค (Spam Email) ฉะน้ันงานวิจัยสวนใหญที่มีอยูในศาสตรดานน้ี 
จึงใหความสําคัญไปยังประเด็นขอความและปจจัยผูรับ ซึ่งในรายงานของสํานักงานการคาที่เปนธรรมสามารถ
สรุปวรรณกรรมที่มีความสําคัญตามปจจัยการสื่อสารดังที่กลาวมาประกอบดวย 

1. ปจจัยเกี่ยวกับแหลงที่มา 
มีผลงานหลายช้ินที่ศึกษาและต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับแหลงที่มา เชน งานของ Duffield และ Grabosky 

(2001) อีกทั้ ง Grabosky และ Duffield (2001) ที่ ใหการวิเคราะห เชิงทฤษฎีเพื่อระบุความเช่ือมโยง 
ทางจิตวิทยาของการกระทําผิดฉอโกง โดยสรุปวาสื่อสมัยใหมและเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตชวยอํานวยความ
สะดวกใหการหลอกลวงเกิดงายข้ึน เน่ืองจากผูกระทําผิดสามารถหลีกเลี่ยงการพบหนาโดยตรงกับเหย่ือ 
นอกจากน้ัน Batson (1998) ไดศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมการชอบและตอตานสงัคม ซึ่งมองวา 
การติดตอแบบมองเห็นกันโดยทันที จะเพิ่มความรูสึกสงสาร ลดแนวโนมของบุคคลที่จะแสดงความกาวราว
หรือรุนแรงตอผูอื่น สําหรับกรณีของการหลอกลวงทางอินเตอรเน็ตน้ัน เทคโนโลยีทางไกลปองกันไมใหเกิด
ทัศนคติและความสงสารแบบทันดวน ซึ่งจะชวยใหผูกระทําผิดสามารถหลอกเหย่ือไดโดยงาย อีกนัยหน่ึงคือ 
เมื่อนักหลอกลวงรูสึกสงสารเหย่ือนอยลงก็จะทําใหมีความรูสึกผิดที่ทรยศตอเหย่ือเบาบางลงดวยเชนกัน  

2. ปจจัยเกี่ยวกับขอความ 
วรรณกรรมสําคัญในเรื่องน้ีปรากฏในผลงานของ Rusch (1999) อัยการของกระทรวงยุติธรรม

สหรัฐอเมริกาที่วิเคราะหวา นักหลอกลวงทางอินเตอรเน็ตใชสิ่งที่เรียกวา “เทคนิควิศวกรรมทางสังคม” 
ชักชวนคนใหทําตามในแนวทางการฉอโกงแบบด้ังเดิม Rusch มุงเนนไปที่ประเด็นทางจิตวิทยาสังคม 
3 ประการเพื่อใหเขาใจขอความหรือสารการหลอกลวง (Message) อันประกอบดวย (1) ความแตกตางกัน
ระหวางเสนทางตรงกลาง (สวนของตรรกะและมีลักษณะเปนระบบ) และเสนทางบริเวณรอบๆ (สวนของ
อารมณและมีลักษณะผิวเผิน) เพื่อชักชวนบุคคล สิ่งสําคัญคือ คนที่ฉอโกง มักพึ่งพิงเสนทางบริเวณรอบๆ เชน 
การย่ัวยุอารมณรุนแรง การทําใหต่ืนเตน การทําใหกลัวในชวงเริ่มตนของการมีปฏิสัมพันธ (2) ทัศนคติและ
ความเช่ือที่อาจเกิดผลไดหลายแบบ อาทิ แนวโนมของนักหลอกลวงในการลดทอนคุณคาของเหย่ือและ 
เหย่ือมักใหความสนใจไปที่ความจริงใจของนักหลอกลวง มากกวาการวิเคราะหในสิ่งที่ไดรับการบอกเลาและ 
(3) การชักชวนและเทคนิคอิทธิพล ซึ่ง Rusch สรางลําดับรายการเทคนิคยาวเหยียดไดแก การมีอํานาจ 
การขาดแคลน การช่ืนชอบและความคลายคลึง การตางตอบแทน พันธะสัญญาและความสม่ําเสมอ  
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Langenderfer และ Shimp (2001) พัฒนาการศึกษาตามแนวคิดของ Rusch โดยทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เพื่อนําเสนอเปนทฤษฎีที่ยังไมสมบูรณของความเปราะบางตอการหลอกลวง 
ซึ่งทั้งคูมองวา นักหลอกลวงไดใชสิ่งที่ Loewenstein (1996) เรียกวา รางวัลที่มุงเนนสัญชาตญาณ หมายถึง 
รางวัลที่เหย่ือมักจะมีแรงจูงใจสูงมาก ไมวาจะเปนมานานหรือถูกกระตุนโดยขอความที่หลอกลวง ตัวอยางที่
เห็นชัดคือ เงินตราหรือทรัพยสิน ความรูสึกทางเพศ ความกระวนกระวายและความเจ็บปวด ดังน้ันขอความ
หลอกลวงมักจะเนนยํ้าความตองการพื้นฐานของมนุษย เชน ความโลภ ความกระวนกระวายหรือความ
เจ็บปวดทางรางกาย โดยกลาวอางแบบหลอกๆ วาผูรับน้ันไดชนะเงินรางวัลมหาศาลจากลอตเตอรี่หรือการขอ
เงินเพื่อเสนอการรักษาใหกับผูเจ็บปวยโรคขอตออักเสบซึ่งตองทุกขทรมานทางรางกายอยางรุนแรง 

ทั้งสองคนยังเสนอเพิ่มเติมวาภายใตสภาพที่มีสัญชาตญาณสูงจะสงผลตอกลไกการเปลี่ยนแปลง 
การตัดสินใจของบุคคลทําใหมคีวามเปนไปไดนอยลงที่จะสังเกตเห็นและเกิดความสงสัยตอสถานะของขอความ
การหลอกลวงน้ันๆ เชน การหลอกลวงสินคาทางสุขภาพ ที่มักกลาวอางวา สามารถบรรเทาความเจ็บปวด 
ในกรณีเชนน้ี หากเหย่ือมีความเจ็บปวดและแรงจูงใจมากเพียงแคเพื่อตองการลดความเจ็บปวยน้ันจะทําให
มองขามสัญญาณการเตือนและไมสามารถตรวจพบการหลอกลวง อีกลักษณะที่สําคัญคือ ขอความที่หลอกลวง
มักเนนยํ้าถึง “ความเรงดวนหรือความเปนเอกลักษณเฉพาะ” ของโอกาสที่ใหครั้งน้ีเทาน้ัน เชน หากมีความ
เขาใจวาสินคาเหลาน้ันหายากและมีความตองการสูง ซึ่งเทคนิคน้ีก็ถูกใชในการตลาดที่ถูกกฎหมายเชนเดียวกัน 
และไดรับการยอมรับแพรหลายวามีประสิทธิผลจริง  

การวิเคราะหกระบวนการจิตวิทยาทางสังคมในการชักชวนของ Rusch (1999) ยังถูกนํามาใช 
โดย Cukier, Nesselroth และ Cody (2007) ตลอดจน Kienpointner (2006) ที่ ได ศึกษาเน้ือหาของ
จดหมายหลอกลวงไนจีเรีย (Nigerian Scam Letters) จํานวน 111 ฉบับ พบวา จดหมายไนจีเรียเปน
จดหมายหลอกลวงที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกส็นับสนุนขอเสนอของ Langenderfer และ Shimp (2001) ที่
มองวาการสื่อสารการหลอกลวงมเีปาหมายทีจ่ะนําสูสัญชาตญาณ มากกวาใหเกิดการประมวลผลขอมลูเชิงรบัรู 
องคประกอบหลักในจดหมายคือ การพรรณนาอยางเต็มที่พรอมนําสูอารมณรุนแรง เชน ความโลภ ความผิด 
และความปรารถนา ซึ่งนักหลอกลวงใช ความเช่ือตนแบบของโชคลาภที่ลอยมา ในลักษณะแบบ “ผาข้ีริ้วสูมหา
เศรษฐี” อันพบเห็นไดในหลายวัฒนธรรม แนวคิดเชนน้ีถูกสรางข้ึนจากเรื่องราวที่คลายกับเรื่องเทพนิยายหรือ 
แนวคิดคติความเช่ือของคนอเมริกันเกี่ยวกับความสุขและความสําเร็จในชีวิตที่ทุกคนปรารถนา (American 
dream) ผูเขียนไดสรุปวา เหย่ือสวนใหญตอบสนองตอจดหมายเหลาน้ีเพราะความโลภ ความปรารถนาที่จะ
ร่ํารวยอยางรวดเร็วหรือมีฐานะรวยข้ึนโดยทันทีทําใหผูไดรับจดหมายหลงเช่ือกับการหลอกลวง  

3. ปจจัยเกี่ยวกับผูรับ 
การศึกษาเกี่ยวกับผูรับ (Recipient) สวนใหญสามารถอธิบายไดดวยการศึกษาความเปราะบางหรือ

ความออนแอ (Vulnerability) ที่แตกตางกันน่ันคือ ความพยายามในการสํารวจวา คนกลุมใดในสังคมที่นาจะ
ตกเปนเหย่ือของการหลอกลวงทั้งกรณีทั่วไปและกรณีเฉพาะมากที่สุด ผลการคนพบที่เปนหลักฐานสําคัญ 
มาจากชุดรายงานโดยสมาคมผู เกษียณอายุแห งสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษที่  1990 (American 
Association of Retired Persons, 1996) ซึ่งสนใจไปที่เหย่ือสูงวัยและถูกหลอกลวงจากการพูดคุยทาง
โทรศัพท ผลการศึกษาดังกลาว ปรากฏวารอยละ 56 ของเหย่ือการขายสินคาและบริการทางโทรศัพทมีอายุ
มากกวา 50 ป โดยรอยละ 40 อธิบายเหตุผลที่ตอบสนองตอการหลอกลวงคือ การไมทราบวาวิธีการเชนน้ันคือ
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การหลอกลวงและรอยละ 64 ระบุวา ไมเคยทราบถึงองคกรหรือหนวยงานที่สามารถเขาถึงการชวยเหลือ 
ในการระบุวิธีการหลอกลวงเหลาน้ีเลย  

งานวิจัยอีกฉบับเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการตลาดมวลชนในสหราชอาณาจักร โดยสํานักงานการคา
ที่เปนธรรม ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเบื้องตน 11,200 คน และการสัมภาษณชนิดลงรายละเอียด
จํานวน 1,900 คน ในกลุมผูที่เคยตกเปนเหย่ือการหลอกลวง หรือรูจักใครที่เคยเปนเหย่ือหรือเปาหมายของ
การหลอกลวง ผลการวิจัยดังกลาวทําใหเห็นการคาดการณวาเกือบครึ่งของประชากรที่เปนผูใหญ เคยตกเปน
เปาของการหลอกลวงและทุกๆ ป อาจกลาวไดวา 1 ใน 15 คน ในสหราชอาณาจักรจะตกเปนเหย่ือของ 
การหลอกลวง ทั้งน้ีผูบริโภคที่มีอายุมาก มักตกเปนเหย่ือการหลอกลวงไดงาย การคนพบน้ีเปนไปในลักษณะ
เดียวกันกับอีกหลายการศึกษาวิจัยที่เนนความแตกตางในกลุมประชากรศาสตร กลาวคือ ผูสูงอายุ ผูที่มี
การศึกษานอยกวาและผูที่มีความโดดเด่ียวทางสังคม มักมีความเปราะบางมากกวา นอกจากน้ี Grimes et al. 
(2007) เสนอวา ผูใชอินเตอรเน็ตที่สูงอายุ มักมีความเปราะบางหรือออนแอเปนสองเทาที่จะถูกหลอกลวง 
เพราะคนกลุมน้ีจะไดรับไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหลอกลวงเทาๆ กับผูใชที่อายุออนกวา แมวาจะมีการใชนอย
ครั้งกวาก็ตามทําใหทายที่สุดมีแนวโนมที่ถูกหลอกใหเสียเงิน เหตุผลหลักในการคนพบน้ีนาจะมาจากความจริง
ที่วา (ก) คนที่สูงอายุมีประสบการณกับการใชอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางนอยกวา (ข) มักสามารถรับรูในการ
ตรวจจับลักษณะการหลอกลวงไดนอยกวาและ (ค) อาจเจ็บปวยจากความบกพรองทางการรับรู ซึ่งอาจลดทอน
ศักยภาพในการรับรูและจูงใจที่จะพิจารณาขอความหลอกลวงน้ันโดยละเอียด 

งานที่ศึกษาเกี่ยวกับความเปราะบางหรือความออนแอตอการหลอกลวงทางอินเตอรเน็ต ไดช้ีแนะ
ปจจัยเพิ่มเติมที่นาสนใจ เชน Dutton และ Shepherd (2004) เสนอวา ความคุนเคยกับสื่อกลางที่การ
หลอกลวงเกิดข้ึนน้ันอาจทําใหเกิดการเปราะบางมากข้ึน ไมใชนอยลงแบบที่หลายคนเขาใจ กลาวคือ คนที่มี
ประสบการณกับอินเตอรเน็ตมากๆ หรือมีความไวใจอินเตอรเน็ตในระดับสูงหรือเปนผูใชงานบอยๆ อาจมี
โอกาสที่จะตกเปนเหย่ือถูกหลอกลวงทางอินเตอรเน็ตมากกวาคนที่มีประสบการณอินเตอรเน็ตนอย  

ในสวนของปจจัยผูรับยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความรูสึกของบุคคลภายหลังจากการถูกหลอกลวง เชน 
Shichor et al. (1994) ได ศึกษาปฏิกิริยาของเห ย่ือการหลอกลวงใหลงทุนทางโทรศัพทครั้งใหญ ใน
สหรัฐอเมริกาและสรุปผลการศึกษาดวยคํา 3 คํา น่ันคือ “ความโกรธ ความผิดหวังและความนารังเกียจ” 
ปฏิกิริยาเหลาน้ีจะเกิดข้ึนภายในตัวเหย่ือเองทําใหความเปนไปไดที่เหย่ือจะไปแจงความหรือรายงานวาถูก
หลอกลวงน้ันมีนอยลง ทั้งน้ีคนมักหาทางบรรเทาความรูสกึในทางลบ ดวยการเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง 
และสวนหน่ึงเหย่ือ มักเกิดความอับอายและกลัววาจะเสื่อมเสียช่ือเสียง 

นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของปจจัยการสื่อสารแลว สวนตอมาในรายงานของ
สํานักงานการคาที่เปนธรรม (2009) ยังไดอธิบายกระบวนการในการวิจัยหลัก 4 ขอ อันเปนเน้ือหาสําคัญของ
การเก็บขอมูลประกอบดวย 

(1) การสัมภาษณเชิงลึกกับเหย่ือการหลอกลวง ซึ่งรวมถึงผูที่เคยอยูใกลชิดกับการหลอกลวงแตไมได
ตกเปนเหย่ือ (เชน อยูใกลกับเหย่ือหรือเปนญาติพี่นองกับเหย่ือ) การศึกษาน้ีทําใหสามารถตรวจสอบ
กระบวนการทางจิตวิทยาเชิงลึกและผลกระทบในการตกเปนเหย่ือการหลอกลวง  

(2) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) หรือการคนหาความรูในฐานขอมูลเอกสารจํานวนมากของ
ตัวอยางที่เกิดข้ึนจริงของการหลอกลวง โดยในสวนน้ีไดวิเคราะหกลุมตัวอยางของการสื่อสารการหลอกลวง
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ขนาดใหญ (ที่เปนหลักคือ การสงจดหมาย แตก็รวมถึงการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและเอกสารขอมูล 
ทางเว็บไซต) กระบวนการสวนน้ีทําใหสามารถมองลึกไปยังจิตวิทยาของการหลอกลวงจากมุมมองของ 
นักหลอกลวง ดังน้ันทําใหสามารถเปรยีบเทียบกับสิง่ทีนั่กหลอกลวงพยายามทีจ่ะทําเพื่อสงผลตอการหลอกลวง 

(3) การศึกษาโดยแบบสอบถาม ซึ่ งกลุมเปาหมายคือสาธารณชนหรือบุคคลทั่วไป สําหรับ
แบบสอบถามน้ันมีสองชุดประกอบดวยชุด สําหรบับุคคลที่อาสาทําแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อใหมีอัตราการ
ตอบแบบสอบถามสูงและชุดที่สอง สําหรับคนที่ถูกคัดเลือกจากการสงจดหมายไปยังบานแตละหลังเพื่อใหได
กลุมตัวอยางที่มากข้ึน การศึกษาสวนน้ีทําใหสามารถตรวจสอบทัศนคติของบุคคลทั่วไปตอการหลอกลวงและ
สิ่งที่ประชาชนคิดวาจะทําใหหลงเช่ือการหลอกลวงไดงายข้ึน 

(4) การทดลองเชิงพฤติกรรมซึ่งพยายามใหไดขอมูลการตอบสนองของคนตางๆ ตอการจําลอง
เลียนแบบการจับรางวัล ซึ่งสงทางจดหมายเหมือนกับวิธีการที่ใชจริงๆ ในการหลอกลวง อน่ึง ในการทดลองน้ี 
ดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมและกฎหมาย ทําใหไมสามารถสอบถามประชาชนเกี่ยวกับเงินไดแบบแทจริง 
แตตองเปดเผยใหทราบวา กระบวนการน้ีเปนการหลอกลวงที่จําลองข้ึนมา อยางไรก็ดีการนําเสนอการจําลอง 
ที่มีหลากหลายรูปแบบทําใหสามารถเขาใกลถึงกระบวนการในการตรวจสอบตอการหลอกลวงที่แทจริงและ
สามารถเห็นถึงปจจัยบางประการที่อยูเบื้องหลังการหลงเช่ือการหลอกลวงได 

ในทายที่สุดผลการศึกษาวิจัยของรายงาน OFT น้ัน สามารถสรุปเปนประเด็นใจความสําคัญไดดังน้ี  
1. การตอบสนองตอการหลอกลวงของเหย่ือ เกิดจาก 2 ประการหลักไดแก ประการแรกคือ 

ความผิดพลาดในการตัดสินใจ ซึ่งเกิดจากการเบี่ยงเบนจากการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล (Rational  
Decision Making) และประการที่ 2 คือ การสรางสถานการณของนักหลอกลวงใหเห ย่ือมีโอกาสทํา 
การผิดพลาดในการตัดสินใจเหลาน้ันเพิ่มสูงข้ึน  

2. เหตุผลทางจิตวิทยาสําหรับการตอบสนองตอการหลอกลวง เกี่ยวของกับการผสมผสานกันของ
กระบวนการรับรูและการสรางแรงจงูใจ โดยแสวงหาประโยชนจากความเปราะบางหรือออนแอ ที่มีเน้ือหาและ
การใชเทคนิคโนมนาวใจ ซึ่งสวนใหญที่เกิดมากที่สุดจะเนนไปที่แนวทางตอไปน้ี 

- การดึงดูดตอความไววางใจและผูมีอํานาจ กลาวคือ บุคคลมีแนวโนมที่จะเช่ือฟงผูที่มีอํานาจ 
ดังน้ันเหย่ือมักหลงเช่ือ หากนักหลอกลวงบอกเปนนัยๆ วา ขอเสนอน้ีเปนสิ่งที่ถูกกฎหมายและทําโดยสถาบัน
ทางการที่เช่ือถือไดหรือบริษัทที่มีช่ือเสียงที่กอต้ังมานาน 

- การกระตุนสัญชาตญาณ โดยการหลอกลวงจะใชประโยชนจากความปรารถนาและความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย เชน ความโลภ ความกลัว การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางกายภาพหรือความ
ปรารถนาตองการใหเปนที่ช่ืนชอบเพื่อกระตุนปฏิกิริยาสัญชาตญาณและลดความสนใจตอเน้ือหาของขอความ
การหลอกลวงน้ันอยางละเอียด เชน ผูหลอกลวงจะใชตัวกระตุนที่ทําใหเหย่ือในอนาคตใหความสนใจตอ 
เงินรางวัลหรือผลประโยชนมูลคามหาศาลของขอเสนอ 

3. กระบวนการที่นําสูความผดิพลาดในการตัดสินใจมักเกิดข้ึนจาก (1) การบอกเปนนัยเพียงเล็กนอย 
และมักจะดําเนินการเปนรายเฉพาะบุคคลเพื่อสรางความประทับใจตอผูรับ อีกทั้งเนนยํ้าถึงความเรงดวน 
ในการตอบสนองเพื่อลดความสนใจของเหย่ือในการพิจารณาตอเน้ือหา (2) ความสัมพันธอยางไมไดสัดสวน
ระหวางขนาดของรางวัลกับคาใชจายเพื่อใหไดรางวัล หมายถึง เหย่ือมักถูกทําใหสนใจตอรางวัลขนาดใหญ 
หรือสิ่งที่ไดผลตอบแทนมหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินเพียงเล็กนอยที่ตองเสียไปในการไดโชคลาภ 
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ปรากฏการณน้ี เรียกวา “การครอบงําที่ลวงตา” โดยรางวัลมูลคาสูงน้ันเปนการตอบแทนแบบเปลี่ยนชีวิต 
คุมคากับการตอบสนองดวยการจายเงินเพียงเล็กนอยโดยเปรยีบเทียบ (3) การไมสามารถควบคุมอารมณได 
กลาวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมตกเปนเหย่ือ เหย่ือการหลอกลวงมีความสามารถนอยกวาในการควบคุม
และตานทานอารมณที่เกี่ยวเน่ืองกับขอเสนอจากการหลอกลวง เหย่ือเหลาน้ีดูเหมือนเขาถึงไดงายและถูก
ชักชวนมากเกินควรหรือบางครั้ง อาจไมระมัดระวังตัววาจะใหใครเขามาชักชวนบาง สิ่งน้ีทําใหเกิดความ
เปราะบางมากข้ึนในเหย่ือที่คอนขางอยูโดดเด่ียวจากสังคมเพราะเครือขายทางสังคมมักชักจูงคนสวนมากให
ควบคุมอารมณไดดีกวา 

4. นอกจากความเสียหายทางการเงิน เหย่ืออาจไดรับผลกระทบทางจิตวิทยาดวยเชนกัน ตัวอยางคือ 
การสูญเสียความเคารพในตนเอง จากการกลาวโทษความโงเขลาที่หลงเช่ือการหลอกลวง ย่ิงไปกวาน้ัน 
งานวิจัยน้ีเสนอแนะวามีคนจํานวนหน่ึงที่มีความเปราะบางหรือออนแอตอการหลอกลวงเปนพิเศษ น่ันคือ 
กลุมบุคคลประมาณรอยละ 10-20 ของประชากรที่เคยถูกหลอกลวงมาแลวมักมีแนวโนมที่จะแสดงความสนใจ
ในการตอบสนองตอการหลอกลวงอีกครั้งได  

5. การศึกษาวิจัยน้ีคนพบวาผูที่ไมตกเปนเหย่ือมักละทิ้งโดยไมอานขอความการหลอกลวงเลย รวมทั้ง
คนบางกลุมสามารถเรียนรูที่จะตระหนักรับรูและตอตานการหลอกลวงได ดวยเหตุน้ีการรณรงคใหความรูแก
สาธารณะจึงตองมุงเนนใหสามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอแนวทางบนความไววางใจ
และการมีอํานาจ ตลอดจนการสละการตัดสินใจอยางมีเหตุผล เมื่อเห็นขอเสนอรางวัลที่มีจํานวนมาก ทั้งน้ี 
ยุทธศาสตรการใหความรูที่มีประสทิธิผลมากที่สุดคือ การชวยใหผูที่สามารถตกเปนเหย่ือ รับรูตอการหลอกลวง 
แมมองขอความเพียงผานๆ ดังน้ันความพยายามในการปองกันการหลอกลวงสวนใหญตางมุงเนนไปที่ความ
พยายามในการใหความรูแกผูอาจตกเปนเหย่ือในการตรวจสอบ การแจงเตือนการหลอกลวงหรือสัญญาณ 
แจงเตือนภัย เปนตน 

Datar, Cole and Rogers (2014) ไดวิจัยเรื่อง “การตระหนักรับรูของการหลอกลวงทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส: การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ” เพื่อแสวงหาปจจัยที่สงผลตอความสามารถของผูใชงานในการ
แยกแยะไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลที่หลอกลวงและยังเพื่อเขาใจการตระหนักรับรูของผูใชงานเกี่ยวกับ
อีเมลหลอกลวงเหลาน้ันและการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเมื่อตกเปนเหย่ือการหลอกลวง การวิจัยน้ีเก็บขอมูล
จาก 163 คน ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Purdue มีทั้งนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท อาจารย เจาหนาที่
และบุคคลภายนอก โดยจะไดเห็นอีเมลจาํนวนทั้งหมด 4 ฉบับ แบงเปนอีเมลหลอกลวง 2 ฉบับ และอีเมลที่ถูก
กฎหมาย 2 ฉบับ ซึ่งผูเขารวมการวิจัยตองแยกแยะใหถูกตองระหวางอีเมลหลอกลวงหรืออีเมลฉบับจริง 
พรอมทั้งบอกเหตุผลดวยวาทําไมจึงเช่ือเชนน้ัน ผลการศึกษาปรากฏวา ความถ่ีในการใชอีเมลเปนเพียงปจจัย
เดียวที่มีอิทธิพลตอการตรวจจับอีเมลหลอกลวงไดอยางถูกตอง ทั้งน้ีมีแครอยละ 1.7 ของผูตอบเทาน้ัน 
ที่สามารถแยกแยะอีเมลทั้ง 4 ฉบับไดอยางแมนยําและมีถึงรอยละ 64.5 ที่สามารถระบุไดถูกตองจํานวน 
3 ฉบับ อยางไรก็ดีพบวาผูใชงานสวนใหญ มักลบอีเมลทิ้งหรือเพิกเฉย เมื่อไดรับอีเมลหลอกลวง รอยละ 59.3 
ยังยืนยันวาสามารถพิจารณาไดวาอีเมลเหลาน้ันคืออีเมลหลอกลวง นอกจากน้ันผูใชงานสวนใหญมักไววางใจ
บริษัทที่มีช่ือเสียง เมื่อพยายามแยกแยะอีเมลตางๆ วาเปนอีเมลหลอกลวงหรืออีเมลที่ถูกกฎหมาย  
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Datar, Cole and Rogers (2014) ยังไดเนนยํ้าความแตกตางระหวางการหลอกลวง (Scams) และ
อีเมลขยะ (Spam) หรือการสงขอความที่ไมพึงประสงคใหกับผูใชเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีหลายคนเกิด
ความสับสนระหวาง 2 คําน้ี โดยไดใชคํานิยามของบริษัทที่ดําเนินการดานการปองกันอีเมลขยะสําหรับ
บริษัทเอกชนช่ือ Spamhaus Project ซึ่งมองวา ขอความอิเล็กทรอนิกสใดๆ จะถือวาเปน อีเมลขยะก็ตอเมื่อ 
(ก) อัตลักษณสวนบุคคลของผูรับและขอความแวดลอมไมสัมพันธกันเพราะวา ขอความน้ันจะถูกนําไปใชกับ
ผูรับคนอื่นดวยเชนกันและ (ข) ผูรับจดหมายไมเคยอนุญาตโดยเจตนาหรืออยางแนชัด ที่จะขอใหสงขอความ
เหลาน้ันมาให อีกนัยหน่ึงหมายความวา อีเมลใดๆ จะเปนอีเมลขยะก็ตอเมื่อมีลักษณะคอนขางใหญและสง 
มาใหโดยไมไดรองขอ ทั้งน้ีเน้ือหาใจความไมไดมีสวนสําคัญ (Spamhaus, 2012 อางถึงใน Datar, Cole and 
Rogers, 2014) นอกจากน้ันอาจพิจารณาโดยยึดพระราชบัญญัติการควบคุมการทํารายดวยสื่อลามกและ
การตลาดโดยไมสมัครใจ พ.ศ.2546 (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And 
Marketing-CAN-PAM Act, 2003) ที่กําหนดวิธีการสงอีเมลเชิงพาณิชยแบบถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือ 
อีเมลจะตองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุวาถูกกฎหมายประกอบดวย 1) มีหัวจดหมายที่ ถูกตองแมนยํา 
2) ช่ือหัวขอจดหมายที่ไมหลอกลวง 3) มีการระบุชัดเจนวาเปนการโฆษณา 4) มีที่อยูอีเมลตอบกลับ 5) มีสวน
ที่ใหกดเลือกออก 6) เมื่อไดกดเลือกออกแลวตองไมมีการติดตออีก 7) มีการระบุที่อยูของสถานที่ที่มีอยูจริง 
อน่ึงพระราชบัญญัติฯ น้ีกําหนดไวเฉพาะสําหรับอีเมลทางการคาหรือเชิงพาณิชยเทาน้ัน   

ผลงานวิจัยหัวขอ “คุณรักฉันไหม? ลักษณะทางจิตวิทยาของเหย่ือการหลอกลวงโดยใชความรัก” 
ศึกษาโดย Whitty (2017) มุงเนนไปที่ประเด็นการหลอกลวงโดยใชความรักหรือโรแมนซสแกม (Romance 
Scam) ซึ่งถือเปนการฉอโกงทางการตลาดมวลชน (Mass-Marketing Fraud) ที่ ถูกรายงานมากที่สุดใน 
กลุมประเทศตะวันตกและมักดําเนินการโดยกลุมอาชญากรระหวางประเทศผานเว็บไซตหาคูออนไลนหรือ
เว็บไซตเครือขายทางสังคมออนไลนในลักษณะที่ผูกระทําผิดเสแสรงเริ่มตนความสัมพันธดวยเจตนาที่จะ 
หลอกใหเหย่ือสูญเสียเงินจํานวนมาก  

สําหรับการกระทําผดิประเภทน้ีอาชญากรจะสรางประวัติเท็จในเว็บไซตหาคูหรือเว็บไซตเครือขายทาง
สังคมออนไลน ดวยรูปภาพที่ขโมยมา (เชน รูปของนายแบบที่มีเสนห เจาหนาที่กองทัพ ฯลฯ) แลวสราง 
อัตลักษณตัวตนข้ึนมาใหม จากน้ันจะพัฒนาความสัมพันธสวนบุคคลกับเหย่ือในภายหลงัจนกระทั่งรูสึกวาเหย่ือ
พรอมที่จะจายเงนิใหแลว ดวยเหตุน้ีการหลอกลวงประเภทน้ีอาจสงผลตอการสูญเสยีสองตอน่ันคือ การสูญเสีย
ความสัมพันธและการสูญเสียเงินในคราวเดียวกัน ซึ่ง Whitty and Buchanan (2016 อางถึงใน Whitty, 
2017) มองวาเหย่ือบางรายมีความรูสึกผิดหวังกับการตองเสียความสัมพันธที่มีมากกวาการสูญเสียทรัพยสิน 
ที่เปนตัวเงิน 

Archer (2017) ไดศึกษาเรื่อง “กลยุทธการชักชวนของกลุมนักหลอกลวงโดยใชความรักออนไลน 
(Romance Scam)” จากหลักการยินยอมทําตามของ Cialdini เชนเดียวกันกับ Seager (2018) โดยทํา 
การวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมขอมูลที่เหย่ือมปีระสบการณจริงเพื่อวิเคราะหกลยุทธหลักๆ ที่นักหลอกลวงมักใช
ในการชักชวน พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาดวยหลักการยินยอมทําตามของ Cialdini (2007)  

Archer (2017) ไดเก็บขอมูลจาก 82 เรื่องราวของเหย่ือที่มีการโพสทางเว็บไซตระหวางเดือนธันวาคม 
ค.ศ.2014 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.2016 โดยปรากฏวาเรื่องราวหลักที่เหย่ือมักหลงเช่ือคือ ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
รูปลักษณของนักหลอกลวง ขอเสนอใหแตงงานหรือการอางของนักหลอกลวงถึงความสัมพันธที่ถาวร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสและครอบครัว โศกนาฏกรรมและหรือความสะเทือนใจที่เกิดข้ึนตอ 
นักหลอกลวง สําหรับเรื่องราวอื่นๆ ที่อาจพบไดไมบอยนัก แตก็แพรหลาย เชน การทําใหเช่ือวามีบุคคลอื่นๆ 
นอกจากเหย่ือเขามาเกี่ยวของในการใหความชวยเหลือนักหลอกลวงดวยเหมือนกันหรือการทําใหเช่ือวา 
เหย่ือจะไดรับรางวัลตอบแทนที่เปนวัตถุ รวมทั้งนักหลอกลวงอาจขมขูและย่ืนคําขาดตอเหย่ือ 
 นอกจากน้ันเหย่ือสวนมากหรือเกินครึ่งรูจักกับนักหลอกลวงทางเว็บไซตหาคู ที่เหลือระบุวารูจักผาน
เว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ันเครือขายทางสังคม โดยนักหลอกลวงมักบอกวาตนเองประกอบอาชีพที่มีรายไดสูง 
หรือมีสถานะสูง เชน วิศวกร ทหาร นักธุรกิจ เปนตน และปรากฏรูปภาพประจําตัวที่มีเสนหมากหรือดูมีฐานะ 
พรอมเสนอขอแตงงานหรือมีความสัมพันธที่ถาวร จากน้ันมักเลาเรื่องราวสวนตัวในลักษณะเหตุการณสะเทือน
ใจ การสูญเสียคูรักหรอืการตองกําพราบิดามารดาต้ังแตเด็กหรือการสูญเสียบุตรในอุบัติเหตุ ฯลฯ ภายหลังการ
ทําความรูจักระยะหน่ึง นักหลอกลวงจะเริ่มขอใหเหย่ือชวยเหลอืในลกัษณะการสงเงินหรือดําเนินการชวยเหลอื
อื่นๆ ที่พบบอย เชน การกลาวอางวาถูกควบคุมตัวที่สนามบินและตองจายคาปรับกอนถึงจะไดรับการปลอยตัว 
การถูกสงตัวไปปฏิบัติหนาที่ทางทหารในตางประเทศและติดอยูที่น่ัน โดยกองทัพไมมีเงินออกคาเดินทาง 
ใหกลับประเทศหรือการประสบอุบัติเหตุรุนแรงตองเขารับการรักษาพยาบาลและรองขอความชวยเหลือให
เหย่ือจายคารักษาพยาบาลให 
 โดย Archer ยังเสนอวาหลักการยินยอมทําตามของ Cialdini สามารถนํามาใชวิเคราะหการหลงเช่ือ
ของเหย่ือการหลอกลวงไดหมดทุกขอ อยางไรก็ตาม ในการวิจัยน้ีไดสรุปหลักการยินยอมทําตามของ Cialdini 
(2007) ไมเหมือนกับที่ Seager (2018) อธิบายไว แตก็มีเน้ือหาสวนใหญคลายคลึงกัน สําหรับ Archer (2017) 
หลักการของ Cialdini (2007) มี 6 ขอคือ 1) หลักตางตอบแทน (Reciprocation) เชน ในกรณีที่นักหลอกลวง
บอกวาไดซื้อของขวัญหรือของมีคาเพื่อมอบใหแกเหย่ือ ดังน้ันเหย่ือจึงมีความรูสึกเปนหน้ีบุญคุณที่จะตองให
ความชวยเหลือหากถูกรองขอ 2) หลักความสม่ําเสมอและพันธสัญญา (Commitment and Consistency) 
ขอน้ีมีความเช่ือมโยงกับสถานการณการขอแตงงานของนักหลอกลวงหรือการยอมรับของขวัญ ซึ่งเปน
สัญลักษณแสดงการยอมรับพันธสัญญาที่มีระหวางเหย่ือและนักหลอกลวง โดยหากย่ิงเปนลายลักษณอักษรจะ
ย่ิงทําใหเกิดขอผูกพันมากข้ึนไปดวย 3) หลักการพิสูจนทางสังคม (Social Proof) พบเห็นไดบอยในกรณี 
ที่เหย่ือไดรับทราบวามีบุคคลอื่นย่ืนมือเขามาชวยเหลือนักหลอกลวงเชนเดียวกัน ดังน้ันเมื่อบุคคลอื่นทําเหย่ือ
จึงยินดีที่จะทําใหดวย 4) หลักการชอบ (Liking) โดยหลักๆ เกิดจากการไดเห็นรูปภาพประวัติของนักหลอกลวง
ที่มีเสนหและนาดึงดูดจนเกิดความรูสึกชอบ หรือพึงพอใจในตอนแรก ซึ่งคนมักมีความรูสึกโดยอัตโนมัติตอคน
หนาตาดีวาจะมีลักษณะนิสัยเชิงบวก เชน มีความสามารถ จิตใจดี ซื่อสัตยและฉลาด เปนตน นอกจากน้ัน 
ยังหมายรวมถึง คนที่มีลักษณะบางอยางเหมือนกันดวยที่จะเพิ่มความชอบน้ีใหมีอํานาจมากย่ิงข้ึน 5) หลักการ
ผูมีอํานาจ (Authority) กลาวคือ เหย่ือมักจะหลงเช่ือหากไดรับการบอกเลาวานักหลอกลวงมีการศึกษาหรือ
สถานะทางสังคมที่สูง ทําใหยินยอมทําตามคําขอของบุคคลที่มีตําแหนงสูงเหลาน้ันไดงาย ในกรณีน้ีพบวา 
ย่ิงนักหลอกลวงมีตําแหนงสําคัญก็จะย่ิงมีอิทธิพลตอการเช่ือของเหย่ือมากข้ึน เชน หัวหนาวิศวกร วิศวกร 
ทางทะเล ผู เช่ียวชาญทางไฟฟา ฯลฯ และ 6) หลักการหายาก (Scarcity) โดยใชกลยุทธเสนตายของ
กําหนดเวลา (Deadline Tactic) เพื่อใหเหย่ือกลัวที่จะสูญเสียโอกาสไป  
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 อน่ึงจะเห็นไดวางานของ Archer (2017) มีประโยชนในลักษณะเดียวกันกับของ Seager (2018) และ 
Whitty (2017) กลาวคือ มุงเนนในการปองกันเหย่ือในอนาคต รวมทั้ งหนวยงานที่ เกี่ยวของใหเขามา
ดําเนินการสรางการตระหนักรับรูใหเกิดข้ึนตออาชญากรรมประเภทน้ี 

Whitty (2017) ใชการเปรียบเทียบเหย่ือการหลอกลวงโดยใชความรักกับผูที่ไมเคยตกเปนเหย่ือผาน
แบบสอบถาม จํานวนรวมทั้งสิ้น 11,780 คน ประกอบดวย ผูที่ไมเคยตกเปนเหย่ือ 10,723 คน เหย่ือครั้งเดียว 
728 คน และเหย่ือการหลอกลวงซ้ํา 329 คน ทั้งน้ี พบวาเหย่ือโรแมนซสแกมมีแนวโนมที่จะมีลักษณะดังน้ีคือ 
1) มักเปนผูหญิงที่มีการศึกษาดี ดวยสาเหตุที่ผูที่มีการศึกษา ชอบใชเว็บไซตหาคูและบางครั้งพบวาการมีความ
มั่นใจมากเกินไปอาจสงผลใหตกเปนเหย่ือถูกหลอกไดงายกวา กลาวคือ คนที่มีการศึกษาดีมักมั่นใจวาจะ
สามารถตรวจจับการหลอกลวงได 2) วัยกลางคนมีความเปราะบางตอการถูกหลอกเพราะเปนกลุมที่มีรายรับ
เพียงพอใชจายไดสะดวกและอาจอยูในชวงอายุที่มุงคนหาคูชีวิตจากเว็บไซตหาคูอินเตอรเน็ต เมื่อเปรียบเทียบ
กับคนในวัยอื่น 3) มักเปนผูถูกกระตุนไดงายและมีนิสัยที่คอนขางติด (Addictive) กับบางสิ่งบางอยาง 
โดยพบวาเมื่อเหย่ือหลงเช่ือกับเรื่องราวของคําหลอกลวงแลวจะไมสามารถดึงออกมาจากความเช่ือน้ันๆ ไดงาย 
แมกระทั่งเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายมาพูดก็ยังไมเช่ือวาถูกหลอกจริง 4) มักมีความเมตตากรุณานอย 
เน่ืองจากคนกลุมน้ีอาจไมมีเครือขายหรือมีเพื่อนนอยกวา ในการใหชวยตรวจสอบประวัติของนักหลอกลวง 
พบวา ในชวงที่ถูกหลอกใหรักน้ันอาชญากรจะแยกเหย่ือออกมาใหหางจากคนใกลชิดและผลักดันใหเหย่ือใช
เวลาและทรัพยากรที่มีไปสนใจเฉพาะตอความสัมพันธที่แตงข้ึนมาเทาน้ัน ทั้งน้ีผลการวิจัยฉบับน้ีมีประโยชน
มากตอการพัฒนาโปรแกรมการปองกันและการสรางการตระหนักรับรูตางๆ 

Seager (2018) ไดระบุเหตุผลทางจิตวิทยา 5 ประการที่ทําใหคนตกเปนเหย่ือของการหลอกลวง 
โดยนําแนวคิดการยินยอมทําตาม (Compliance) ของ Cialdini (2000) มาอธิบาย ประกอบดวยประการแรก 
“การตางตอบแทน” แนวคิดน้ีเปนสิ่งที่ตองระมัดระวังเพราะหากมีใครทําประโยชนใหแลว คนมักรูสึกตอง
กระทําการบางอยางเพื่อตอบแทนเชนกัน ซึ่งนักหลอกลวงมักจะใชการเปนหน้ีบุญคุณกดดันใหเหย่ือหรือ
เปาหมายมีการดําเนินการที่ขาดสติ ประการที่ 2 หากมีความเช่ือวา “คนอื่นทําได เหย่ือก็ตองทําไดเชนกัน” 
ลักษณะน้ีมักใชในสถานการณที่คลุมเครือและกดดัน เชน พนักงานขายสินคา มักกลาวอางวามีผูสนใจ
ลงทะเบียนในโครงการทางการเงินน้ีถึงรอยละ 75 บุคคลที่รับฟงก็มักที่จะรวมลงทะเบียนดวย แมวาในใจ
อาจจะมีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกลาววาจริงหรือไมก็ตาม ประการที่ 3 คือ เทคนิค “คอยๆ ทีละนิดๆ” 
หมายถึง นักหลอกลวงมักจะคอยๆ สรางความสัมพันธกับเหย่ือ โดยเริ่มตนดวยคําถามและคําทักทายงายๆ 
พรอมทําใหเหย่ือยินดีที่จะแสดงความเปนมิตรกับบุคคลแปลกหนา ซึ่งคําถามเหลาน้ีจะคอยๆ นําสูขอมูล 
สวนบุคคลทีละนิดๆ ทั้งน้ีนักหลอกลวงตระหนักดีวา มนุษยทุกคนตองการใหถูกมองวาเปนคนที่เปนมิตร 
ชอบชวยเหลือและสุภาพออนโยน ประการตอมา “การพลาดโอกาส” หรือความกลัววาจะพลาดโอกาสเชนน้ัน 
(the Fear of Missing Out-FOMO) มนุษยมักมีความกังวลวาจะเสียโอกาสบางอยางไป โดยเฉพาะสิ่งดีๆ 
ที่กําลังจะเกิดข้ึนและย่ิงหากมีเวลาจํากัดสําหรับขอเสนอดังกลาวจะทําใหคนมักถูกดึงเขาไปในการหลอกลวง
ทันทีเพื่อไมใหพลาดโอกาสที่หายากน้ัน ตัวอยางเชน พนักงานขายมักย่ืนขอเสนอทางการเงิน พรอมระบุวา 
เงื่อนไขน้ีใชไดเฉพาะเวลาน้ีเทาน้ัน หากจบบทสนทนาน้ีขอเสนอจะหมดไปดวยทําใหเหย่ือมักกลัววาจะพลาด
กบัโอกาสในการรับขอเสนอดังกลาว ประการสุดทาย “ชางดีเหลือเกิน” น่ันคือ จากเหตุผลพื้นฐานที่มนุษย 
มักชอบบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกัน ดังน้ันบุคคลมักยินดีตอบรับคํารองหรือขอเสนอจากคนที่ช่ืนชอบหรือ 
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มีความรูสึกที่ ดีดวย อน่ึงการมีลักษณะเหมือนกันเปนคําที่คอนขางกวาง โดยอาจหมายถึงความสนใจ 
ในการลงทุนทางการเงินเหมือนกันหรือมีบุคลิกลักษณะที่เหมือนกันก็ไดเพราะเหตุน้ีนักหลอกลวงจะพยายาม 
หาบางอยางในตัวเปาหมายและทําใหดูเหมอืนกัน อาทิ สอบถามเหย่ือถึงวันเดือนปเกิด แลวบอกวามีวันเกิดวัน
เดียวกัน เปนตน ซึ่งอาจสงผลตอเหย่ือโดยไมรูตัว ทําใหช่ืนชอบและมีแนวโนมที่จะตอบรับกับขอเสนอตางๆ 
ทั้งน้ี Seager (2018) เช่ือวาหากบุคคลตระหนักและเขาใจตอแนวคิดจิตวิทยาทั้ง 5 ประการน้ีจะชวยให
สามารถตานทานและหลีกเลี่ยงการตกเปนเหย่ือการหลอกลวงไดไมมากก็นอย 
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

โอกาส 

เหยื่อ  

 

- เทค โน โลยีทั นส มั ย
ตรวจสอบการจับกุม 
- ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประเทศ 

- ความโลภ 
- ความกลัว 
- ความไมรู 
- ค วาม เ ช่ื อ /
ศรัทธา 

- สมัครใจ/โลภ 
- ถูกหลอก 
- ถูกบังคับ 

การกระทําผิด 

รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย  
รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ 
(Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอร 

ผูกระทําผิด 

นโยบายและมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

ท่ีเปนภัยคุกคามตอ 
ประเทศไทย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” มีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยคือ 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยทั้งที่เปนการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัย 
เชิงคุณภาพเพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่เกี่ยวของกับรูปแบบ พฤติกรรมและเครือขาย รองรอย คุณลักษณะและ 
อัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อทําใหทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคและการหามาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือใน
ประเทศไทย โดยศึกษาจากเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานซึ่งเปนตัวอยางที่ดี (Best Practice) ในการปองกัน
แกไขปญหาอาชญากรรมดังกลาว รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากผูที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยและการศึกษาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยถูก
จําคุกในเรือนจํา โดยมีผลลัพธสุดทายคือ การสรางคูมือในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงาน
และคูมือในการปองกันภัยแกงคอลเซ็นเตอรที่ใหแกประชาชนทั่วไปในสังคม โดยมีวิธีการในการศึกษาดังน้ี   

1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้งศึกษาจากงานวิจัยและ
วิทยานิพนธตางๆ เพื่อทําใหทราบถึงปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยรวมทั้งแนวทาง 
ในการปองกันแกไขของตางประเทศ 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ  

3. วิธีการศึกษาโดยการจัดประชุมสัมมนา การจัดสัมมนาเพื่อแสวงหาแนวทางในการเพิม่ประสทิธิภาพ
ตอการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการจัดสัมมนากลุมยอย (Focus 
Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเจาหนาที่ตํารวจ
และเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทย เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจาหนาที่ กสทช. เจาหนาที่ธนาคาร นักวิชาการและประชาชน
ทั่วไปในสังคม  
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3.2 การเกบ็รวบรวมขอมูลการวิจัย 

 
โดยการวิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณแบบเจาะลกึ

และการจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) จึงมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
1. วิ ธีการศึกษาเชิงเอกสาร  ศึกษาขอมู ลแก งคอลเซ็นเตอรที่ กระทําผิดตอประเทศไทย 

จากขาวหนังสือพิมพในชวงป 2558 ถึงปจจุบัน  
 1.1 เพื่อใหไดขอมูลแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยที่ ถูกตํารวจจับกุมในชวง

ระยะเวลาดังกลาว 
 1.2 ทําใหทราบรายละเอียดเบื้องตนของแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยรายสําคัญ 
 1.3 ทําใหทราบรายละเอียดของตํารวจที่จับกุมดําเนินคดี ปองกันและปราบปรามแกง 

คอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยรายสําคัญ 
จากน้ันจึงไปสัมภาษณเจาะลึกเจาหนาที่ ตํารวจและผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยที่ปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพอันจะนําไปสู
การสัมภาษณเจาะลึกแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยที่ถูกจําคุกในเรือนจําและการสัมภาษณ
เจาะลึกเจาหนาที่เรือนจําที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทย 

2. วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การวิจัยเรื่องน้ีมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดวยการใชกรณีศึกษา 
(Case Study) ซึ่งใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือในการศึกษาและการจัด
สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group)    

3. วิธีการศึกษาโดยการจัดประชุมสัมมนา การจัดสัมมนาเพื่ อแสวงหาแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพตอการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวยการจัดสัมมนา
กลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทย รวมทั้งนักวิชาการและ
ประชาชนทั่วไปในสังคม โดยไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่หองประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา อาคารเกษมอุทยานิน คณะรฐัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูเขารวมการสมัมนาประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Focus Group) จํานวน 15 คน  
 

3.3 กลุมเปาหมายและวิธีการคดัเลอืกกลุมเปาหมาย 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
สําหรับประชากรและกลุมตัวอยางมีวิธีการศึกษาดังน้ี  

 กลุมตัวอยาง 
         กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีประกอบดวย 
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1. แกงคอลเซ็นเตอร โดยมุงเนนศึกษาสมาชิกแกงคอลเซน็เตอรตางๆ ที่กระทําผิดตอประเทศไทยที่ถูก
คุมขังอยูในเรือนจําประกอบดวยแกงคอลเซ็นเตอรจีน ไตหวัน มาเลเซีย กัมพูชา ดูไบ ฟลิปปนสและแกงอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ จํานวน 45 ราย 

2. เจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ ผู เช่ียวชาญที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญ 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผดิตอเหย่ือในประเทศไทย 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากที่ปรากฏในขาวหนังสือพิมพที่มี 
การจับกุมดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยต้ังแต พ.ศ.2558 ถึงปจจุบัน  

รวมทั้งใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบกอนหิมะ (Snowball Sampling) โดยใหเจาหนาที่ ตํารวจ 
กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยไดแนะนําผูที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทย จํานวน 18 ราย 
ซึ่งประกอบดวย  

1) เจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมือง จํานวน 3 ราย 
2) เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยว จํานวน 3 ราย 
3) เจาหนาที่ตํารวจนครบาล จํานวน 3 ราย 

    4) เจาหนาที่ประจําศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส (ศป.ฉปทน.ตร.) จํานวน 3 ราย 

5) เจาหนาที่ ปปง. จํานวน 1 ราย 
6) เจาหนาที่ กสทช. จํานวน 1 ราย 
7) เจาหนาที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 1 ราย 
8) เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 1 ราย 
9) เจาหนาที่ธนาคาร จํานวน 1 ราย 
10) นักวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ราย รวม 18 ราย 

3. เจาหนาที่เรือนจําที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับแกงคอลเซ็นเตอร ศึกษาเจาหนาที่เรือนจําที่ปฏิบัติงาน
คลุกคลีกับผูตองขังที่เปนแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยในเรือนจําในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ประกอบดวยเรือนจาํกลางคลองเปรม เรือนจาํพิเศษกรงุเทพมหานคร เรือนจําพิเศษธนบุรีและทณัฑสถานหญงิ 

 4. เหย่ือหรือผูเสียหายจากแกงคอลเซ็นเตอร ศึกษาเหย่ือของแก็งคอลเซ็นเตอรหรือผูเสียหายที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยเขาแจงความเพื่อดําเนินคดีตอเจาหนาที่ตํารวจ 
จํานวน 5 ราย  
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

3.4 เครื่องมือในการวิจัย 
 

3.4.1 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

การสรางเครื่องมือการวิจัยของการศึกษาวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
การสรางเครื่องมือในการวิจัยไดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ

และตางประเทศ โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการศึกษาเพื่อศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
สําหรับโครงรางแบบสัมภาษณงานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับ

แกงคอลเซ็นตอร” ประกอบดวย 
1) แบบสัมภาษณเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
สวนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคล 

          ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย ช่ือ ตําแหนง สังกัดหนวยงาน อายุ ระดับการศึกษาและหนาที่
ปฏิบัติงานหลักของทานที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 

สวนท่ี 2: ปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นตอร 
ปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นตอรประกอบดวย  

  (1) แกงคอลเซ็นตอรที่ดําเนินการปองกันปราบปราบดวยมากที่สุด  
  (2) ประเภทแกง รูปแบบ จํานวนสมาชิก เครือขาย รายไดหลัก 

  (3) สถานทีพ่ักในประเทศไทย ความเกี่ยวของกบัคนไทย พฤติกรรมการเขาประเทศไทย 

  (4) พฤติกรรมการกระทําผิด สถานที่ในการกระทําผิด จํานวนครั้งในการกระทําผิด  
  (5) เวลา วัน เวลา ความถ่ี  
  (6) กลุมเปาหมายเหย่ืออาชญากรรม เพศ อายุ  
  (7) การปองกันตัว การเลือกชองโอกาสในการกระทําผิด  
  (8) ลักษณะความเปนแกงขามชาติ  
  (9) การเกี่ยวของคดีประเภทอื่น  
  (10) การเลือกประเทศอื่นๆ ในการกระทําผิดนอกจากประเทศไทย 
  (11) ความเกรงกลัวตอกฎหมาย  
  (12) ผลกระทบของอาชญากรรม  
  (13) การปฏิบัติงานของทานในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

สวนท่ี 3: ปญหาอุปสรรคของการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
สวนท่ี 4: แนวทางการสรางประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
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2) แบบสัมภาษณผูตองขังสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอร 
สวนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สัญชาติ ประเภทคดีที่ตองโทษและกําหนดโทษ 
สวนท่ี 2: ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
ประกอบดวย 
   (1) ทําไมถึงเลือกประเทศไทยในการเขามากระทาํผิด ทําไมไมเลือกประเทศอื่น เชน มาเลเซีย  

สิงคโปร ซึ่งมีความเจริญเชนเดียวกับประเทศไทย 
   (2) มีความยากลําบากในการเขาเมืองเพื่อเขามาประเทศไทยหรือไม อยางไร 
   (3) ไปเรียนรูวิธีการประกอบอาชญากรรมมาจากที่ใด มีโรงเรียนสอนหรือคนในแกงสอน

หรือไม เรียนรูต้ังแตอายุเทาใด 
  (4) พฤติกรรมการกระทําผิด 
  (5) รายไดหลัก 
  (6) การหลบหลีกการจับกุม 
สวนท่ี 3: ขอมูลเก่ียวกับชีวิตขณะตองโทษในเรือนจํา 
ประกอบดวย 
  (1) ตอนที่ติดคุกอยูเมืองไทย ใครดูแลสงเสีย 
  (2) พนโทษไปแลวจะกลับไปทําอาชีพอะไร กระทําผิดซ้ําอกีหรือไม 
  (3) ปญหาอุปสรรคของการใชชีวิตปจจบุัน 
สวนท่ี 4: ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

 
3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงาน โดยให

ผูเช่ียวชาญที่มีความรู ความชํานาญในการทํางานที่เกี่ยวของกับอาชญาวิทยาและการปองกันปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณ 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัย ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อตอบ
วัตถุประสงคในการวิจัยการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการการถอดถอยคําจากการจัดประชุมกลุมและการให
สัมภาษณแบบคําตอคํา จดบันทึกการสังเกตการณและคัดลอกขอความสําคัญจากเอกสารและบันทึกอยาง
ละเอียด เพื่อใหการตีความและการกําหนดประเด็นที่สําคัญไดอยางถูกตองเช่ือถือได แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลจะมีการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยพิจารณาขอมูลจากวิธีการที่แตกตางกันไดแก (1) การ



52 

 

สัมภาษณเชิงลึก (2) การวิจัยเอกสารและ (3) การทําประชุมกลุมยอย (Focus Group) ในการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลเพื่อนําไปสูการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

3.6 ระยะเวลาทําการวิจัย  
 

ระยะเวลาทําการวิจัย 10 เดือนประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 
 
          สรุปวิธีการศึกษาวิจัย 
          สําหรับวิธีการศึกษาวิจัยสรุปไดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 จริยธรรมของการวิจัยในคน 
 
        สําหรับจริยธรรมการวิจัยในคนผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยคํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยประกอบดวย 
        1) การเก็บขอมูลโดยไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยาง  
        2) การไมเปดเผยช่ือ นามสกุลของกลุมตัวอยาง หากแตจะมีการนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม  
        3) การดําเนินการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากหนวยงานจริยธรรมและดําเนินการ 
ตามขอเสนอแนะของหนวยงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
เพื่อทําใหทราบถึงปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทย รวมทั้งแนวทางในการปองกันแกไข

ของตางประเทศ 
 

การจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) 
เพื่อระดมความคิดเห็นตอแนวทางในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ: การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
1) การสํารวจปญหา สาเหตุ การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
2) การสํารวจปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
3) ขอเสนอแนะตอแนวทางการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและการอภปิรายผลการศกึษา 

 
 การวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” 
ประกอบดวยผลการศึกษา ดังน้ี  

สวนที่ 1: รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ  (Identity) ของ 
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

สวนที่ 2: ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการตอปญหาแกงคอลเซ็นเตอร 

สวนที่ 3: นโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

สวนที่ 4: การอภิปรายผลการศึกษา 
 โดยมีผลการศึกษาปรากฏดังน้ี  
 

สวนที่ 1: รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของ
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
 

1.1 พัฒนาการการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีลักษณะการกระทําผิดคือ กลโกงของคดีรวมกันฉอโกง
ประชาชนโดยแสดงตนเปนคนอื่น โดยอาจมีช่ือเรียกพฤติกรรมในการกระทําผิดน้ีที่แตกตางกัน กลาวคือ
ประเทศไทย เรียกวา คดีคอลเซ็นเตอร (Call Center) หรือในประเทศจีน เคยเรียกวา เอทีเอ็มเกม (ATM 
Game) ประวัติการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร พบวาชาวไตหวันเปนผูคิดริเริ่มการหลอกลวง
ดังกลาวมาประมาณ 10 ปเศษ เริ่มจากการหลอกลวงคนในประเทศตนเองแลวขยายสูตางประเทศ เชน  
ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุน ไทย มาเลเซีย สิงคโปรและอีกในหลายๆ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย โดยขยายฐาน
ต้ังศูนยโทรศัพทคอลเซ็นเตอร (Call Center) ในตางประเทศ เชน ประเทศจีน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย 
กัมพูชา ลาว ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เปนตน ปจจุบันมูลคาความเสียหายทั่วโลกหลายพันลานบาทตอป รูปแบบ
การหลอกลวงมักปรับเปลีย่นอยูตลอดเวลาแลวแตสถานการณ มีการจัดต้ังเปนกลุมองคกรชัดเจน มีการแบง
หนาที่กันทํา มีรายไดจากการหลอกลวงโดยแบงตามเปอรเซ็นตและมีเงินเดือนประจําอันสงผลใหเหย่ือของ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีจํานวนมากมายหลายประเทศทั่วโลก อันสงผลกระทบสําคัญตอระบบบเศรษฐกิจและ
ผลกระทบทางสังคมที่ทําใหเหย่ือสวนหน่ึงตองสูญเสียเงินหรือทรัพยสิน ประสบปญหาความเครียดและทําให
เหย่ือจํานวนหน่ึงตองฆาตัวตาย  
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 ประวัติการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
 ปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีมากในประเทศไตหวันมีประวัติในการกระทําผิด 
ที่เกี่ยวของกับการปราบปราบกลุมมาเฟยไตหวันดวยการจําคุก ซึ่งนําไปสู “โรงเรียนสอนอาชญากรรม 
(Crime Schools)”ที่ สําคัญและเปนประวัติที่ สําคัญที่ นํ าไปสูการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
โดยประเทศไตหวันมีประวัติยาวนานที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม องคกรสมาคมลับ กลุมที่รวมสาบาน
ตนเปนพี่นอง ซึ่งไดสนับสนุนซึ่งกันและกันและไดพัฒนาเปนองคกรอาชญากรรม ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
พัฒนาเกาะไตหวัน โดยมีนักการเมืองบางสวนที่ไดเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม สําหรับกลุมองคกร
อาชญากรรมที่สําคัญของไตหวัน อาทิ มาเฟยไตหวัน แกง Bamboo Union และ Four Seas จากไตหวัน 
 แมวาประเทศไตหวันจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในระหวางทศวรรษ
ที่ 1980 และ 1990 มาเฟยไตหวันยังคงมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจและการปกครอง โดยศาสตราจารย 
Chin Ko-lin นักวิชาการดานการบริหารงานยุติธรรม ไดเขียนหนังสือเรื่อง อาชญากรรมองคกร ธุรกิจและ
การเมืองในไตหวัน ซึ่งไดตีพิมพใน ค.ศ.2003 ไดกลาววา ความพยายามในการเปดประเทศเสรีของรัฐบาล
นําไปสูการเจริญเติบโตขององคกรอาชญากรรมหลายประเภท อาทิ การยกเลิกกฎอัยการศึกใน ค.ศ.1987 
นําไปสูการลดจํานวนลงของหนวยลาดตระเวนทางทะเล ซึ่งนําไปสูการเพิ่มข้ึนของจํานวนอาวุธปน ยาเสพติด 
และจํานวนอาชญากรรมที่เพิ่มจํานวนมากข้ึน ตอมาไดมีความพยายามในการปราบปรามการกระทําผิดของมา
เฟยไตหวันมากข้ึน อันนําไปสูการจับกุม ดําเนินคดีและการตัดสินจําคุก หากแตกลับเปรียบเสมือนดาบสองคม
เพราะนอกจากจะไมสามารถปราบปรามมาเฟยไตหวันใหหมดสิ้นได กลับนําไปสูการสรางเสนทางสวรรคของ
มาเฟยคือ การสรางเครือขาย เรียนรูและนําไปสูโรงเรียนสอนอาชญากรรม โดยเฉพาะการเรียนรูพฤติกรรม
จากอาชญากรจากมาเฟยทีติ่ดคุก อันนําไปสูการประกอบอาชญากรรมตางๆ ดังจะเห็นไดจากในชวงระยะเวลา
ดังกลาว หลัว ฟู-จู (Lo Fu-chu) เปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชาวไตหวันและผูนําตัวเองของ “Celestial 
Alliance” ไดจัดองคกรอาชญากรรมข้ึนเพื่อแขงขันกับองคกรอาชญากรรมในประเทศจีนแผนดินใหญ 
ในขณะที่ถูกจําคุกในระหวาง ค.ศ.1984-1985 อันเน่ืองมาจากการปราบปรามมาเฟยไตหวัน ซึ่งเปรียบเสมือน
เสนทางสวรรคของอาชญากร เน่ืองจากการรวมกลุมในเรือนจําดังกลาวนําไปสูการกระทําผิดที่นากลัวของ 
กลุมองคกรอาชญากรรมในไตหวัน ภายหลังพนโทษหลัว ฟู-จู (Lo Fu-chu) ไดเปนนักกฎหมายอิสระ ซึ่งเปน
หนวยงานกฎหมายช้ันนําของไตหวันในระหวาง ค.ศ.1996 ถึง 2002 กอนจะหนีออกจากประเทศใน ค.ศ.2013 
โดยไดกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการปนหุน อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวามาตรการในการปราบปรามองคกร
อาชญากรรม มาเฟยไตหวันดวยการใชมาตรการจําคุกกลับเปนเสนทางสวรรคของอาชญากรที่นําไปสู 
การรวมกลุม ขยายเครือขาย การเรยีนรูพฤติกรรมอาชญากร เปรียบเสมือนโรงเรียนสอนอาชญากรรม (Crime 
School) ที่สําคัญและนําไปสูการกระทําผิดที่สําคัญขององคกรอาชญากรรมไตหวันภายหลังพนโทษ 
 อยางไรก็ตามภายหลังเศรษฐกิจของไตหวันเย็นลงในชวงศตวรรษที่ 2000 การประกอบอาชญากรรม
ประเภทพื้นฐาน (Street Crime) ดวยการขมขู การเรียกคาไถ กลับไดรับการดึงดูดใจจากกลุมมาเฟยไตหวัน
นอยลงเน่ืองจากไดรับคาตอบแทนนอย รวมทั้งยังมีความเสี่ยงตอการถูกจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจ องคกร
อาชญากรรมในไตหวันจึงไดแสวงหาการประกอบอาชญากรรมใหมที่มีความเสีย่งนอยหากแตไดรับคาตอบแทน
เปนจํานวนมหาศาลดวยการเกี่ยวของกับการกระทําผิดตอเงินที่ผิดกฎหมาย 
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 ในชวงกลางทศวรรษที่ 1900-2000 ซึ่งมีความเจริญทางเทคโนโลยีดานการโทรคมนาคมในประเทศ
ไตหวันมากข้ึน จึงมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงทางโทรศัพทเกิดข้ึนซึ่งเปนความรวมมือกัน
ระหวางการหลอกลวงทางโทรศัพทและกลุมมาเฟย โดยเปนความสัมพันธที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก โดยกลุม
มาเฟยจัดหาแหลงทรัพยากรในการกระทําผิดไมวาจะเปนเงิน บุคคลที่มีความรูความสามารถ แตมาเฟย
เหลาน้ันไมไดดําเนินการในการหลอกลวงเหย่ือโดยตรง หากแตเปนผูที่คอยวางแผน ดําเนินการสั่งการและ
จัดการกับองคกรอาชญากรรมแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งเมื่อเหย่ือมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และมีการบอกตอ 
ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดดําเนินการปองกันและปราบปรามมากข้ึน รวมทั้งการแจงเตือนใหสังคมไดรับทราบถึง
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการปราบปรามการกระทําผิดขององคกรอาชญากรรมดังกลาว 
โดยการตัดสินจําคุก ซึ่งไดนําไปสูผลที่ตามมาคือ เรือนจําซึ่งเปนสถานที่ในการปราบปรามอาชญากรรมดังกลาว 
ไดกลายเปนโรงเรียนสอนอาชญากรรม โดยเรือนจําไดกลายเปนสถานที่ในการสอนทักษะความชํานาญตอ 
การหลอกลวงดวยการใชโทรศัพท โดยเจาหนาที่ตํารวจของประเทศไตหวันรายหน่ึงไดกลาววา  

“เมื่อผูกระทําผิดไดพนโทษออกไป พวกเขาไดพยายามในการจัดต้ังองคกรหรือบริษัทของตัวเองและ
เขาไปยังประเทศจีนเพื่อขยายเครือขาย” 

 
 โดยเฉพาะในชวงที่ประเทศจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อกระทําผิดตอเหย่ือ ซึ่งตอมา 

เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศจีนไดมีการพัฒนาในการแกปญหาดังกลาวจึงทําใหองคกรอาชญากรรม
ดังกลาวตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเปลี่ยนสถานที่ในการกระทําผิดไปยังประเทศเกาหลีใต โดยการ
วาจางชาวญี่ปุนหรือชาวเกาหลีใตที่สามารถพูดญี่ปุนไดเพื่อทําหนาที่ในการหลอกลวงชาวญี่ปุนในประเทศญี่ปุน 
และขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆ โดยที่มีคนในประเทศน้ันๆ เปนลูกนองในการกระทําผิด ในขณะที่ชาวไตหวัน
เปนหัวหนาสูงสุดของขบวนการกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอร (Tim Ferry, 2018) 

สําหรับพัฒาการการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรพบวาในขณะที่กําลังเขาสูศตวรรษที่ 21 
เทคโนโลยีดิจทัลไดพัฒนาอยางรวดเร็ว การทุจริตเกิดข้ึนในประเทศไตหวันต้ังแต พ.ศ.2543 การฉอโกง 
ไดดําเนินการผานอีเมลทางอินเทอรเน็ต ขอความโทรศัพทมือถือและการพัฒนาลาสุดของเทคโนโลยีรวมกับ
เทคโนโลยีปจจุบัน เชน การสื่อสารโทรคมนาคมอินเทอรเน็ต โทรศัพท บัญชีการเงินโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต
และเว็บไซตช็อปปงและนอกจากน้ียังมีการเปลีย่นหมายเลขโทรเขาจากตางประเทศ เชน การเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพทเปนจํานวนเจาหนาที่ หรือการประมูลซื้อสินคาออนไลนที่รูจักกันดีดวย VoIP (Voice over Internet 
Protocol) องคกรอาชญากรไตหวันใชระบบบริหารจัดการผลงานที่มี โบนัสและมีการจัดระบบงาน
อาชญากรรมอยางเปนระบบและมีตนแบบขององคกร การดําเนินงานมีความเสี่ยงตํ่า ลงทุนตํ่าและความรับผิด
ทางอาญาตํ่าแตใหผลตอบแทนที่สูง 

โครงสรางการจัดการที่ ไดรับการจัดการอยางดีจะใชการจัดการระดับและการแบงแรงงาน 
อยางละเอียด สมาชิกระดับลางที่มีหนาที่ทํางานแตละสวนไมรูจักกัน แบงออกเปนกลุมการเงิน กลุมสื่อสาร
โทรคมนาคมและกลุมอินเทอรเน็ต สมาชิกใหมจะไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมในสวนตางๆ ของ
องคกรและจัดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการหลอกลวงภาคสนาม สมาชิกอาวุโสขององคกรอาจถายทอด
ประสบการณการทุจรติในการจําลองการปฏิบติัที่ไมเหมาะสมและจัดต้ังองคกรอื่นเพื่อกออาชญากรรมประเภท
เดียวกัน อาชญากรรมขามชาติสามารถสรางหองโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมาย การใชโทรศัพทอินเทอรเน็ต

https://www.worldpoliticsreview.com/authors/2315/tim-ferry
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โทรคมนาคมและความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสั่งใหผูเพิกถอนนําเงิน 
ออกจากไตหวัน  

วิธีการหลอกลวงเหย่ือรูปแบบใหมดังกลาวไดอาศัยจิตวิทยาที่เปนจุดออนของมนุษย เชน ความโลภ 
ความกลัว ความรูสึกสูญเสียและความคิดเชิงวิเคราะหที่ไมเพียงพอ เปนตน นอกจากน้ี ยังสรางสถานการณ
จําลองเพื่อใหเหย่ือผูเคราะหรายเขาไปติดกับดักจากการที่พวกเขาไมสามารถคลี่คลายไดดวยตัวเอง อันสงผล
ใหเหย่ือตองติดกับดักของการหลอกลวงอยางหลีกเลี่ยงไมได ตองเดินไปถอนเงิน โอนเงินใหแกองคกร
อาชญากรรมเหลาน้ีดวยความสมัครใจ ปราศจากการใชอาวุธในการบังคับเพื่อปลนจี้ทรัพยสินแตประการใด  

ไตหวันไดกลายเปนฐานที่มั่ นของคดีฉอโกงทางโทรศัพทหรือการกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรที่แพรกระจายไปในบางประเทศในเอเชีย รวมทั้งปจจุบันไดแพรหลายไปยังทวีปตางๆ อันกอ
ผลกระทบตอเหย่ือในประเทศตางๆ ทั่วโลก ไมวาจะเปนแอฟริกา ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา  

ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา เจาหนาที่ตํารวจไตหวันจับกุมชายสองคนอายุระหวาง 29-35 ป 
ในคดีฉอโกงทางโทรศัพท พบวา ผูตองหาไดกระทําความผิดในประเทศแถบเอเชียโดยการใชอุปกรณไฮเทค 
จากไตหวัน ผูตองหาทั้ง 2 เปนสมาชิกของกลุมที่อยูในเมืองไทจงภาคกลางของประเทศไตหวัน โดยถูกกลาวหา
วาฉอโกง 100 ลานเหรยีญไตหวันจากเหย่ือในประเทศจีน เกาหลีใตและไทย 

แกงคนรายมีการซื้อโทรศัพทมือถือหลายแหงในตางประเทศแลวใชโทรศัพทมอืถือ อุปกรณไฮเทคอืน่ๆ 
และสายอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (IP) ราคาถูก ดวยการสรางระบบที่ชวยใหสามารถโทรออกหรือสงขอมูล
จํานวนมากโดยอัตโนมัติดวยอีเมล นอกจากน้ียังมีการบันทึกขอความปลอมในหลายภาษาดวยความชวยเหลือ
ของผูทํางานรวมกันในประเทศไตหวัน จีน เกาหลีใตและไทย ตัวอยางในขอความที่ใชหลอกลวงกลาววา 
“คุณยังไมไดชําระคาโทรศัพท” 

แกงอาชญากรไดสงขอความดังกลาวตลอดเวลาจากประเทศไตหวันไปยังพื้นที่อื่นๆ เมื่อมีเหย่ือ
ตอบสนอง แกงอาชญากรจะขอใหเหย่ือโอนเงินจากตูเอทีเอ็มหรือที่ทําการไปรษณียไปยังบัญชีที่เปดภายใตช่ือ
ที่ปลอมแปลง  

ซึ่งพบวาคดีการหลอกลวงเหลาน้ีเริ่มเกิดในชวงปลายทศวรรษ 1990 หรือ พ.ศ.2533 และกลายเปน
ปญหาทางสังคมที่รายแรงใน พ.ศ.2543 ในปเดียวกันแกงอาชญากรบางกลุมในไตหวันเริ่มยายฐานขยาย
เครือขายแกงอาชญากรขามทะเลไปยังในมณฑลฝูเจี้ยนของจีนแผนดินใหญและรวมมือกับชาวจีนในทองถ่ิน 
จากน้ันไดเขาสูเกาหลีใต เวียดนาม ไทยและฟลิปปนส 

ตํารวจจับกุมผูตองสงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวงทางโทรคมนาคมและจับกุมบัตรเครดิตจํานวนมาก 
ในเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองมณฑลกวางสี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2553 

ปญหาการดําเนินคดีของจีนเกิดจากระบบโทรคมนาคมขามพรมแดนและการธนาคาร เซิรฟเวอร
คอมพิวเตอรสวนใหญต้ังอยูนอกแผนดินใหญของจีน เชน ในไตหวัน ฮองกงและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มปญหา
ใหกับตํารวจในการสืบสวนพยานหลักฐาน นอกจากน้ีบริษัทโทรคมนาคมยังอนุญาตใหแกงอาชญากร 
ไดโทรศัพทไปยังจีนแผนดินใหญโดยใชหมายเลขที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปญหาของระบบธนาคารพาณิชย 
ที่พบวาผูตองสงสัยใชบัตรที่ขอยืม ขโมยหรือหยิบข้ึนมาจากถนนเพื่อยืนขอใชบัตรจากธนาคารและธนาคาร
ไมไดตรวจสอบคนเปดบัญชีอยางรอบครอบ  
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สําหรับคดีที่สําคัญ พบวา เจาหนาที่ตํารวจจีนไดจับกุมผูตองหา 186 คนจากแผนดินใหญจีน รวมทั้ง
ไดจับกุมผูตองหาจํานวน 410 จากไตหวัน ซึ่งสวนหน่ึงมาจากกัมพูชาและเวียดนาม นอกจากน้ีเจาหนาที่
ตํารวจจากประเทศจีนยังไดรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย บุกตรวจคน
ศูนยบริการโทรศัพท 106 แหง ตลอดจนยังทํางานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจไตหวัน โดยพบวาผูที่คอยควบคุม
กํากับดูแลอยูในไตหวันมีการแบงออกเปนกลุมใหญๆ หลายกลุม เชน กลุมโทรศัพทการบํารุงรักษาเครือขาย 
และผูเช่ียวชาญในกลุมถอนการโยกยายและการฟอกเงิน Chen เปนตน โดยหัวหนาองคกรอาชญากรรมไดซื้อ
หรือเชาเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ เพื่อติดต้ังคอมพิวเตอรแมขายและวงจรไฟฟาในประเทศ
ไตหวัน ซึ่งทําใหสามารถโทรออกโดยใชตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อหมุนหมายเลขกลุมตางๆ บนแผนดินใหญ
และรับสายเรียกคืน 

นอกจากน้ีคดีที่สําคัญอีกหน่ึงคดีคือ เจาหนาที่ตํารวจจีน พบวา ฐานการโทรศัพทกระจายอยูในไตหวัน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย จังหวัดมณฑลกวางตุงของจีนตอนใตและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนและแตละ
แหงมีพนักงานต้ังแต 10 ถึง 40 คน ดวยการวาจางชายหนุมที่ตกงานจากแผนดินใหญจีนและไตหวันที่ไดรับ
การฝกอบรมการทุจริตหลอกลวง ต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงมิถุนายน แกงอาชญากรไดโทรศัพทไปยังลูกคา
แผนดินใหญจํานวน 850,000 เลขหมาย โดยอางวาเปนตํารวจหรือเจาหนาที่ศาล แจงแกเหยือวาเกี่ยวของกับ
คดีฟอกเงินหรือการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ และขอใหเหย่ือเปดเผยขอมูลสวนตัว
ขอมูลสวนตัว แลวบอกวาบัญชีของเหย่ือไมปลอดภัยและตองโอนเงินไปยังบัญชีใหมที่กําหนด รวมทั้งเทคนิค
อื่นๆ รวมถึงการแจงใหผูที่ตกเปนเหย่ือไดวา ไดรับรางวัลหรือเปนหน้ีเงินคาโทรศัพทและการหลอกลวง
เกี่ยวกับบัตรเครดิต การช็อปปงออนไลน เพื่อนที่สูญหายไปนานหรือการขมขูวาจะถูกลักพาตัวและกรรโชก
หลังจากที่ผูที่ตกเปนเหย่ือไดโอนเงินของตนไปยังบัญชีที่ระบุไวแลว จากน้ันกลุมผูฟอกเงินจะแยกตัวออกมา
และโอนเงินโดยใชบัตรของธนาคารจํานวนมากกวาหลายรอยครั้ง ครั้งละ 20,000 หยวน แลวถอนเงินออกจาก
ตูเอทีเอ็มในสถานที่ตางๆ ในตางประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการแจงความตอตํารวจหรือการสืบสวนของเจาหนาที่
ตํารวจ  

สําหรับผูที่ตกเปนเหย่ือของแกงอาชญากรดังกลาวสวนใหญ เปนสตรีวัยสูงอายุหรือแมบาน 
การหลอกลวงเหย่ือมักกระทําในวันธรรมดา ต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. เมื่อผูที่ตกเปนเหย่ืออยูบาน 
คนเดียว พวกคนรายมักจะชักชวนผูที่ตกเปนเหย่ือใหโอนเงินไปยังบัญชีใหมและจะถอนเงินภายใน 15 นาที 
จากน้ันเงินสกปรกเหลาน้ีจะโอนขามพรมแดนผานระบบโพยกวนหรือธนาคารใตดิน ตอมาตํารวจไทเปและ
ปกกิ่งไดลงนามในขอตกลงความรวมมือกันมากข้ึนใน พ.ศ.2552 จนสามารถจับกุมสมาชิกของแกงอาชญากร
ไดเกือบ 6,000 คน ต้ังแตน้ันเปนตนมาภายใตขอตกลงทั้งสองฝายระหวางประเทศจีนและไตหวันไดใหความ
รวมมือกันในการแบงปนขอมลู การประสานงานการบุกและการสงผูรายขามแดนเพื่อปราบปรามอาชญากรรม
ตางๆ รวมถึงการฉอโกง การลักลอบขนยาเสพติดและการปลอมแปลงสกุลเงิน จนกระทั่งใน พ.ศ.2554 ไดมี
การจับกุมแกงอาชญากรในไตหวัน จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวา 800 คน 
 อยางไรก็ตามเจาหนาที่ของประเทศไตหวันไมไดน่ิงเฉยตอปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร
ไตหวัน โดยพยายามแกปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันทั้งในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใหหมดสิ้นไป โดยประเทศจีนและไตหวันไดรวมมือกันในการใหขอมูลและการดําเนินการ
จับกุมผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันและทําใหผูกระทําผิดจํานวนมากที่ถูกสงตัวกลับไปดําเนินคดี 
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ที่ประเทศไตหวัน หากแตแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันไดมีการปรับตัวอยางสําคัญ โดยการละทิ้งพฤติกรรม 
การกระทําผิดในทวีปเอเชียและไดมีการกระทําผิดในทวีปอื่นๆ ที่ไกลมากข้ึน ไมวาจะเปนทวีปอเมริกากลาง 
แอฟริกาและยุโรป  

ตัวอยางการกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรที่สําคัญในประเทศสเปนคือ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
ตํารวจสเปนจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนมากกวา 200 คน ภายในบานพักหรูหราหลายแหง ซึ่งถูกใชเปน
แหลงกบดานและฐานปฏิบัติการโทรศัพทขามประเทศเพื่อหลอกลวงเพื่อนรวมชาติชาวจีนใหโอนเงินมาให 
โดยตํารวจสเปนจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนมากกวา 200 คน ภายในบานพักหรูหราหลายแหง ซึ่งถูกใช
เปนแหลงกบดานและฐานปฏิบัติการโทรศัพทขามประเทศเพื่อหลอกลวงเพื่อนรวมชาติชาวจีนใหโอนเงินมาให 
ตํารวจสเปน จับกุมแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนกวา 200 คน ภายในบานพักหรูกวา 13 แหง ในกรุงมาดริด 
เมืองบารเซโลนาและเมืองอลิกานเต ซึ่งถูกใชเปนแหลงกบดานและฐานปฏิบัติการโทรศัพทขามประเทศ 
หลอกลวงเพื่อนรวมชาติ โอนเงินมาใหสรางความเสียหายรวมกวา 16 ลานยูโรหรือราว 600 ลานบาท 
สํานักงานตํารวจแหงชาติของสเปน เปดเผยวาไดรับแจงจากทางการจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 วามี
ชาวจีนตกเปนเหย่ือการหลอกลวงโอนเงินทางโทรศัพท ซึ่งโทรไปจากสเปนจํานวนมากจึงเริ่มสืบสวนและ
ติดตามผูตองสงสัยจนนํามาสูปฏิบัติการจับกุมในครั้งน้ี ผูที่ถูกจับกุมทั้งหมด มีสัญชาติจีนและเดินทางเขามา 
ในสเปน ในฐานะนักทองเที่ยวศาลของสเปนไดอนุมัติตามคําขอรองของรัฐบาลปกกิ่งในการสงผูกระทําผิด
สัญชาติไตหวันจํานวน 121 คน ไปยังจีนแผนดินใหญเพื่อดําเนินคดีฐานฉอโกงประชาชน (วอยซทีวีออนไลน, 
2559)  

ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจของไตหวันไดกลาววา การที่แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันเลอืกต้ังฐานในการกระทําผิด
ที่ประเทศสเปน เน่ืองจากอาจเห็นวาประเทศสเปนเปนประเทศที่มีความกาวหนาและคาดวาหากถูกจับกุมได 
ประเทศสเปนคงจะไมสงตัวผูกระทําผิดกลับไปดําเนินคดีในประเทศจีน แตองคกรอาชญากรรมเหลาน้ีคิดผิด 
เพราะไมทราบวาประเทศจีนและสเปนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน (เดลินิวส, 2560) 

นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรไดเลือกประเทศเคนยา เน่ืองจากช่ืนชอบตอระบบการใหบริการทาง 
ดานโทรคมนาคมและความพึงพอใจตอการบังคับใชกฎหมาย หากแตตองประสบความลมเหลวในการกระทํา
ผิดเน่ืองจากประเทศจีนมีสถานะที่มีบทบาทมากข้ึนในทวีปแอฟริกา  

การกระทําผิดในสาธารณรัฐโดมินิกันที่ใชเช่ือมตอความสัมพันธในการกระทําผิดไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยใน ค.ศ.2016 เจาหนาที่ตํารวจไตหวันไดจับกุมตัวผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน 
ที่เกิดจากการกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับประเทศไตหวัน จีนและสหรัฐอเมริกา โดยมี
การโอนเงินเขาและออกบัญชีธนาคารในประเทศไตหวันซึ่งเหย่ือประกอบดวยชาวไตหวันและบัญชีชาวอเมริกัน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผิดในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งคิดคนโดยชาวไตหวันที่ตองการ
ทําคะแนนหรือสถิติ เน่ืองจากการโทรศัพททางไกลตางประเทศที่มีราคาถูกลง รวมทั้งการโทรศัพทผานทาง
อินเตอรเน็ตไดทําใหการกระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรไดเพิ่มจํานวนมากข้ึนเชนเดียวกับสังคมเครือขาย
ไรพรมแดน การหลอกลวงดวยแกงคอลเซ็นเตอรจึงเปรียบเสมือนรูปแบบการประกอบธุรกิจของโลกที่เกิดข้ึน
มากวา 10 ป โดยมีการรวมกระทําผิดในประเทศหางไกลจากประเทศไตหวัน อาทิ ประเทศเคนยา โครเอเชีย 
สาธารณรัฐโดมินิกัน รวมทั้งการต้ังศูนยกระทําผดิในประเทศอินเดีย โดยดําเนินการโดยชาวอเมริกันที่มีสาํเนียง
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อินเดีย โดยเหย่ือเปนชาวอเมริกันที่ไดรับการโทรศัพทอางวาเปนเจาหนาที่สรรพากรโดยโนมนาวใจใหโอนเงิน
เพื่อเปนการหลบเลี่ยงภาษี 

นอกจากน้ียังมีการกระทําผิดในประเทศโปแลนด ที่ไดมีการจับกุมชาวไตหวันที่เปนหัวหนาและ 
ชาวไตหวันจํานวน 48 คนที่ไดเขาไปต้ังฐานในการหลอกลวงชาวจีน กอใหเกิดผลกระทบมีมูลคาเสียหาย
ประมาณ 2.2 ลานดอลลารสหรัฐ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เชนเดียวกับประเทศสโลวีเนียที่ไดจับกุม 
ชาวไตหวัน จํานวน 36 คน ชาวโครเอเชียและอื่น จํานวน 61 คน หลังจากที่ ถูกจับในประเทศโปแลนด 
1 อาทิตย ในการกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งการกระทําผิดในประเทศเคนยา 
ซึ่งชาวไตหวันไดถูกจับกุมใน ค.ศ.2014 จํานวน 28 คน และใน ค.ศ.2016 ชาวไตหวันไดกระทําผิดในคดี 
ที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจํานวน 22 คน ไดถูกสงผูรายขามแดนไปยังประเทศจีนและถูกลงโทษจําคุก
เปนระยะเวลา 15 ป (Tim Ferry, 2018)  

มูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน  
มูลเหตุจูงใจการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันซึ่งเปนผูสรางตํานานหรือกอกําเนิดแกงคอล

เซ็นเตอรที่สําคัญคือ รายไดที่ไดรับเปนจํานวนมูลคามหาศาลในขณะที่บทลงโทษที่ไดรับไมมีความรุนแรง 
ซึ่ งบทลงโทษผู กระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตห วันที่ เฉลี่ยมีระยะเวลาจําคุกเพียง 1 ป 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน อันเปนการสรางปญหาความขัดแยงระหวางประเทศจีนและประเทศไตหวัน 
โดยเจาหนาที่ตํารวจไดกลาววา 

“ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไตหวันประสบปญหาซบเซาทําใหคนหนุมสาวไมมีงานทํา หลังจบ
การศึกษาปริญญาตรี พวกเขาหางานทําและพวกเขาไดรับคําแนะนํา จากคนที่รูจักกันใหเดินทางไป
ทํางานในตางประเทศ จากน้ันพวกเขาไดถูกยึดหนังสือเดินทางและโทรศัพทสงผลใหคนหนุมสาว
เหลาน้ีตองทํางานผิดกฎหมายและตองยอมทํางานใหแกแกงคอลเซ็นเตอร 

 
นอกจากน้ีเจาหนาที่ตํารวจไตหวันกลาววา 
“แกงคอลเซ็นเตอรทํางานเปนกลุมเล็กๆ และระดมคนที่มีความรู สวนใหญเปนคนหนุมสาว 
ที่วางงานตองการรายไดคาตอบแทนจากการทํางานที่สูง” 

 
ตัวอยางหนุมชาวไตหวันรายหน่ึง ซึ่งตองสงสัยเปนแกงคอลเซ็นเตอรไดถูกเนรเทศจากเคนยาไปยัง 

กรุงปกกิ่งของจีนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ไดสารภาพวา 
“ไดมกีารที่เขารวมกับแกงคอลเซ็นเตอรเพราะหาเงินงายและตองการใหลูกมีชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งในชวงที่ได
ทํางานอยูในเคนยากับแกงคอลเซ็นเตอรสามารถทําเงินไดถึง 8,000 ดอลลารสหรัฐหรือเกือบ 
300,000 บาท และสงเงินไปใหอดีตภรรยา” 

 
แกงคอลเซ็นเตอรมักไดรับโทษจําคุกเฉลี่ยเพียงปเดียวในไตหวัน หากแตผลตอบแทนที่แกงคอล 

เซ็นเตอรไดรับมีความคุมคาตอการถูกลงโทษ ซึ่งเมื่อพนโทษออกมาผูกระทําผิดในคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
จะกลับไปเขารวมแกงคอลเซ็นเตอรเหมือนเดิม แตถาถูกสงตัวไปจีนจะตองเผชิญโทษสูงสุดคือจําคุกตลอดชีวิต 
(เดลินิวส, 2559) 

https://www.worldpoliticsreview.com/authors/2315/tim-ferry
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บทลงโทษแกงคอลเซ็นเตอรในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไตหวัน  
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันที่มีอยูทั่วทุกมุมโลกและหลอกลวงฉอโกงเงินจากประชาชนไปหลายพันลาน

ดอลลารสหรฐั ไดตกเปนเปาหมายปราบปรามของรัฐบาลจีน ทามกลางความสัมพันธที่ตึงเครียดตอกันระหวาง
จีนกับไตหวัน เน่ืองจากประเทศจีนไดยืนกรานวา สมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันที่ถูกจับในประเทศ   
ตางๆ ทั่วโลกตองถูกสงตัวมายังแผนดินใหญเทาน้ัน แตไตหวันไดเรียกการกระทําของจีนวา เปนการลักพาตัว
ชาวไตหวัน แมรัฐบาลจีนอางถึงความชอบธรรมเพราะเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรสวนใหญเปนชาวจีน 
  โดยทางการไตหวันระบุวานับต้ังแต เดือนเมษายน พ.ศ.2559 ชาวไตหวันที่ ตองสงสัยเปน 
แกงคอลเซ็นเตอรประมาณ 200 คนไดถูกเนรเทศจากประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน อารเมเนีย กัมพูชาและ
เคนยา ไปยังประเทศจีนแผนดินใหญ ซึ่งกระทรวงตางประเทศไตหวันกลาววาผูตองสงสยัเปนแกงคอลเซ็นเตอร
ชาวไตหวัน 21 คนไดถูกมาเลเซียเนรเทศไปจีนทั้งที่พวกเขาไมไดตองการไปดวยความสมัครใจกอนหนาน้ี 
ในชวงที่ไตหวันยังมีประธานาธิบดีหมา อิง-จิว ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลจีนน้ัน ผูตองสงสัยชาวไตหวันที่
ถูกจับกุมในตางแดนไดถูกสงตัวกลับไตหวัน แตหลังจากที่ประธานาธิบดีไช อิง-เหวิน ข้ึนเปนผูนําไตหวัน 
ความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวันไดเย็นชาตอกันมากข้ึน โดยซู ชู-หัว สมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคฝาย
คานกกมินต๋ังกลาววา ไตหวันและจีนเคยรวมการสอบสวนคดีแกงคอลเซ็นเตอร แตทุกอยางไดจบลงเมือ่ไตหวัน
เปลี่ยนรัฐบาล  

ขณะที่แกงคอลเซ็นเตอรมักหลอกลวงเหย่ือหรือตบทรัพยเหย่ือที่เปนพลเมืองของไตหวันและจีน 
โดยใน พ.ศ.2559 มีการหลอกลวงเหย่ือโดยการตบทรัพยทางโทรศัพทมากกวา 10,600 ครั้ง ซึ่งสูงเปน
ประวัติการณเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 และเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัวในรอบ 2 ป เน่ืองจากมีการ
ใชแอพพลิเคช่ันโทรศัพทสมารทโฟนในการหลอกลวงตบทรัพยเหย่ือเพราะแกงคอลเซ็นเตอรสามารถ 
เจาะขอมูลในไลนและสามารถเขาถึงขอมูลทางโทรศัพทสมารทโฟน ตลอดจนคนรายยังใชวิธีโทรศัพทไปหา
เหย่ือและอางตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจ เรียกรองขอขอมูลบัตรเครดิตเพื่อนําไปใชจายหรือซื้อของตางๆ และ
เหย่ือบางคนไดบอกขอมูลแกเจาหนาที่ตํารวจปลอม 

สํานักงานกิจการไตหวันของจนีระบวุาแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน สรางความเสียหายแกจีนแผนดินใหญ
ปละมากกวา 1,500 ลานดอลลารสหรัฐหรือราว 52,500 ลานบาท นายจาน ช่ือ-เหวิน ผู เช่ียวชาญดาน 
การตอตานการตบทรัพยของสํานักงานสอบสวนคดีอาญาในไตหวันบอกวา การปราบปรามครั้งประวัติศาสตร
รวมกันมีข้ึนในชวงที่ความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวันยังแนบแนนตอกันและนับต้ังแต พ.ศ.2554 ชาวไตหวัน 
ที่ตองสงสัยเปนแกงคอลเซ็นเตอรกวา 2,000 คน ไดถูกจับกุมใน 15 ประเทศ ผูเช่ียวชาญทางกฎหมายบอกวา 
แกงคอลเซ็นเตอรมักไดรับโทษจําคุกเพียงปเดียวในไตหวันและผลตอบแทนที่พวกเขาไดรับคุมคาตอการถูก
ลงโทษซึ่งเมื่อพนโทษออกมาพวกน้ีก็จะกลับไปเขารวมแกงคอลเซ็นเตอรเหมือนเดิม แตถาถูกสงตัวไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะตองเผชิญโทษสูงสุดคือจําคุกตลอดชีวิต (เดลินิวส, 2559) 

ปญหาท่ีเก่ียวของกับการลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวัน 
ภายใตกฎหมายของไตหวันพบวาผูที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด 

คือ 7 ป ในขณะที่ผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุดต้ังแต 10 ป จนกระทั่ง
จําคุกตลอดชีวิตในประเทศจีน โดยศาลสูงสุดของประเทศจีนไดกลาววาใน ค.ศ.2011 ผูกระทําผิดที่เกี่ยวของ
กับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศจีนมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนมากกวารอยละ 99 
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 อยางไรก็ตามประเทศไตหวันไดดําเนินการในการตอสูกับปญหาแกงคอลเซ็นเตอรในหลายรูปแบบ 
อาทิ การแกไขประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน การกระทําผิดขององคกร
อาชญากรรม และการใหการสนับสนุนสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

หากแตปญหาบทลงโทษที่นอยเกินไปตอการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศ
ไตหวันทําใหไมสามารถปองปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรได ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ 
ทั่วโลกพบวาการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรมีบทลงโทษในประเทศไตหวันที่นอยไมมีความ
รุนแรง ดังจะเห็นไดจากการลงโทษชาวไตหวันที่กระทําผิดเกี่ยวของแกงคอลเซ็นเตอรที่ถูกจับกุมใน ค.ศ.2011 
ในประเทศเคนยา โดยมีการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือในประเทศฟลิปปนสไดถูกสงตัวกลับไปยังประเทศไตหวัน 
โดยกอใหเกิดมูลคาความเสียหาย 100 ลานหยวน ซึ่งพบวาผูกระทําผิดจํานวน 12 คน ถูกศาลตัดสินจําคุกเปน
ระยะเวลา 16-44 เดือน ซึ่งสามารถเปลีย่นแปลงเปนคาปรบัได อันสงผลใหผูกระทําผิดในประเทศไตหวันยังคง
มีการกระทําผิดอยางตอเน่ือง โดยมีการยายฐานศูนยกลางการกระทําผิดไปยังประเทศที่สองเพื่อหลอกเหย่ือ 
ในประเทศที่สามและสงผลกระทบตอมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกมูลคามหาศาล (Ding Xuezhen 
Source:Global Times, 2016)  
 

1.2 องคประกอบและเทคนคิในการการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอร 
 

สําหรับองคประกอบและเทคนิคในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดแก  
การจัดองคกรหรือเครือขายของแกงคอลเซ็นเตอร 
เครือขายของกลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติแกงคอลเซ็นเตอร มีลักษณะแบงหนาที่กันทําอยาง

ชัดเจน สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมหลักคือ 
1. กลุมคอลเซ็นเตอร (Call Center) 
การต้ังศูนยโทรศัพทหรือคอลเซ็นเตอร (Call Center) มักจะต้ังในตางประเทศเพื่อสะดวกในการ

ควบคุมพนักงานพูดโทรศัพทไมใหหลบหนีหรือมีความลับรั่วไหลและหลักทางจิตวิทยาสําหรับในการพูด
โทรศัพท พนักงานจะพูดคุยและแสดงบทบาทของตนเองไดเต็มที่โดยไมตองเกรงกลัววาจะถูกเจาหนาที่ตํารวจ
เขาทําการจับกุมเพราะอยูในตางประเทศ เชน หลอกลวงคนไทยจะต้ังศูนยโทรศัพทที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สวนหลอกลวงคนจีนจะต้ังศูนยโทรศัพทอยูที่ประเทศไทย ลาว กัมพูชา 
มาเลเซยี ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนตน 

พนักงานพูดโทรศัพทจะตองไดรับการฝกฝนหรือมีประสบการณในการทํางานมากอนโดยจะเริ่มจาก
พนักงานสายที่ 1 สายที่ 2 และ 3 ตามลําดับ จะมีบทสคริปสําหรบัการฝกฝน โดยชาวไตหวันจะเปนผูคิดคําพูด
ลักษณะการหลอกลวง ซึ่งจะมีการอางตามเหตุการณบานเมืองในแตละชวงของประเทศน้ันๆ โดยหลักจะ
หลอกลวงคนประเทศใดก็จะใชพนักงานพูดโทรศัพทคนประเทศน้ัน เชน ถาหลอกลวงคนไทยจะใชคนไทยเปน
พนักงานหรือถาหลอกลวงคนจีนจะใชคนจีนเปนพนักงานจะแบงออกเปนสายในการรับชวงตอกันดังน้ี 
  พนักงานสาย 1 จะอางตัวเปนพนักงานของธนาคารโดยแจงวาผูเสียหายเปนหน้ีบัตรเครดิตของ
ธนาคาร เมื่อผูเสียหายพูดคุยดวยจะหลอกถามขอมูลผูเสียหาย เชน ช่ือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ที่อยู หมายเลขติดตออื่นๆ ขอมูลทางธนาคาร บัตรเครดิตจากน้ันจะสงใหกับพนักงานสาย 2 
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  พนักงานสาย 2 จะอางตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจหรอืเจาหนาทีข่อง DSI หรือเจาหนาที่สาํนักงานปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงินหรือเจาหนาที่ฝายกฏหมายของธนาคารกลางหรือธนาคารแหงประเทศไทยจะพูด
ในลักษณะยัดเยียดความผิดใหกับผูเสยีหาย เชน บัญชีธนาคารของผูเสียหายมีปญหาพวัพันกับการคายาเสพติด 
จะตองถูกอายัดและตรวจสอบโดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะตองทําการสอบสวน 
จากน้ันหลอกถามขอมูลเงินคงเหลือในแตละบัญชี เมื่อเห็นวาผูเสียหายมีเงินอยูในบัญชีธนาคารจะเสนอความ
ชวยเหลือใหพูดกับผูบังคับบัญชาในระดับสูงตอไปเพื่อชวยเหลือในการถอนอายัดบัญชีธนาคารหรือการถูกต้ัง
ขอกลาวหาความผิดตางๆ จากน้ันจะสงใหพนักงานสาย 3 
  พนักงานสาย 3 จะอางตัวเปนเจาหนาที่ในระดับสูงในหนวยงานน้ัน เสนอใหความชวยเหลือ 
เมื่อผูเสียหายหลงเช่ือจะทําตามที่คนรายบอก เชน นําบัตรอิเลคทรอนิกส (เอทีเอ็ม) ไปทํารายการที่ตูถอนเงิน
สดอัตโนมัติหรือตูเอทีเอ็มตามที่คนรายบอกทําใหเงินในบัญชีธนาคารของผูเสียหายถูกโอนไปเขาบัญชีธนาคาร
ของกลุมคนรายที่เปดบัญชีรองรับไวหรือไปถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของตนเองนําไปฝากเขาบัญชีธนาคาร
ของคนรายที่เปดรองรับไวโดยการฝากผานที่หนาเคานเตอรของธนาคารหรือตูรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) 
  ในแตละศูนยโทรศัพทหรือคอลเซ็นเตอร (Call Center) จะมีชาวไตหวันหรือชาวจีนควบคุมจะมี
กระบวนการในการควบคุม อาทิ พนักงานพูดโทรศัพทไมใหเดินทางไปดานนอกใหอยูแตเฉพาะในศูนยเทาน้ัน 
ซึ่งจะมีหองพัก รับประทานอาหาร โดยมีแมบานทําอาหารให 3 มื้อ หยุดเฉพาะวันอาทิตย มีเงินเดือนประจํา
และเงินเปอรเซ็นตรายไดจากยอดเงินที่ทําการหลอกลวงได 

ศูนยโทรศัพทจะติดต้ังอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชระบบโทรศัพทผานทางอินเตอรเน็ตหรือ VoIP 
(Voice over Internet Protocol) ทําใหประหยัดคาใชจาย การติดตามคอนขางยาก สัญญาณเสียงชัดเจน 
โดยจะมีชาวไตหวันหรือชาวจีนเปนผูมีความชํานาญในการควบคุมระบบและการโทรศัพทหาผูเสียหายจะใช
โปรแกรมในการสุมไปเรือ่ยๆ สวนหมายเลขทีป่รากฏปลายทาง (มือถือของผูเสียหาย) จะใชโปรแกรมในการต้ัง
หมายเลขใหปรากฏเปนหนวยงานราชการตามที่อางถึงหรือเรียกวา Fake Number เชน สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ดีเอสไอ หนวยงานของตํารวจที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อสรางความนาเช่ือถือวาเปน
โทรศัพทจากหนวยงานน้ันๆ  

2. กลุมมาถอนเงิน 
คําวา “มาถอนเงิน” เปนภาษาที่ใชเรียกหมายถึง กลุมบุคคลที่เปนชาวไตหวัน จีน มาเลเซียหรือ 

ชาวไทยสวนหน่ึงสามารถพูดภาษาจีนได ทําหนาที่ใชบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) ของธนาคารพาณิชย 
ในประเทศไทยหรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน เรียกวา บัตรยูเน่ียนเปย (Union Pay) หรือ
ธนาคารของประเทศผูเสียหาย ทําการถอนเงินสดจากตูถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตูเอทีเอ็ม) ในประเทศไทยหรือ 
ในตางประเทศเมื่อไดรับคําสั่งจากผูควบคุมวามีเงินเขาบัญชีธนาคารแลว ในคดีที่หลอกลวงคนไทยที่พบมา 
จะถอนเงินสดทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ เชน ไตหวันและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มาถอนเงิน อยูในความควบคุมของหัวหนาชาวไตหวันซึ่งจะตองประสานงานระหวางศูนยโทรศัพท 
(Call Center) วามีเงินสดที่ทําการหลอกลวงไดโอนเขาบัญชีธนาคารหมายเลขใด (บัตรเอทีเอ็มใด) และรีบแจง
ใหมาถอนเงินรีบไปทําการถอนเงินสดจากตูถอนเงินสดอัตโนมัติทันทีเพื่อปองกันการอายัดบัญชีธนาคาร 
จากผูเสียหาย 
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ในชวงเวลาตอนเชากอนเริ่มงาน (เวลาหลอกลวงเริ่มประมาณ 09.00 น.) มาถอนเงินจะตองทดสอบ
บัตรเอทีเอ็มกอนทุกบัตรวายังสามารถใชงานไดอยูหรือไม (โดยการทดสอบถอนเงินสด 100 บาท) แลว
โทรศัพทรายงานหัวหนาผูควบคุมชาวไตหวันเพื่อประสานงานแจงหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตร
เอทีเอ็มใหกับศูนยโทรศัพท (Call Center) ทราบ แหลงที่มาถอนเงินทํางานมักจะเปนแหลงสถานที่ทองเที่ยว
เชน กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต เพื่อสะดวกในการปะปนกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ลักษณะ
การแตงกายของมาถอนเงิน มักจะสะพายกระเปา (สําหรับใสเงินสด) สวมหมวก สวมแวนตาดํา แตงตัวแบบ
นักทองเที่ยว 

การจับกุมมาถอนเงนิหากพบของกลางเปนบัตรอเิลคทรอกนิกส (บัตรเอทีเอ็ม)ของประเทศใดแสดงวา
เปนการหลอกลวงผูเสยีหายในประเทศน้ัน เชน พบของกลางบัตรเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชยไทยแสดงวาเปน
กลุมหลอกลวงคนไทยหรือพบของกลางบัตรเอทีเอ็มของธนาคารจีนหรือบัตรยูเน่ียนเปรย (Union Pay) แสดง
วาเปนกลุมหลอกลวงคนจีน เปนตน 

สําหรับตัวอยางการกระทําผิดของกลุมมาถอนเงินดังจะเห็นไดจากการกระทําผิดของผูตองขัง 
ชาวไตหวันกลุมตัวอยางที่ไดมีหนาที่เปนมาถอนเงินและตองโทษจําคุกในเรือนจําพิเศษธนบุรีดังน้ี  

- นายจัน (นามสมมติ) 
 นายจันเปนชาวไตหวัน (เมืองไทจง) อายุ 34 ป ยังไมมีครอบครัว อาศัยอยูกับพอ แมและพี่ชาย 
มีอาชีพรับจางปูกระเบื้อง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 นายจันถูกตัดสินจําคุก 15 ป ในขอหาฉอโกง 
อั๊งย่ี ซองโจรและกระทําการเปนอาชญากรรมขามชาติ 
 นายจันถูกชักชวนใหมาประเทศไทยเพื่อมาทําหนาที่กดเงินสดออกมาจากตู ATM ซึ่งเพื่อนที่ชักชวน
มาบอกวา เจานายที่เปนชาวพมากําลังทําการฟอกเงินโดยจะนําเงินเขามาเก็บไวที่ประเทศไทย แตตองมีคนมา
ชวยกันกดเงินออกมาจากตู ATM ไมสามารถไปเบิกเงินที่ธนาคารได โดยเสนอคาจางในการกดเงินจํานวน 
5000 บาท ตอวัน นายจันจึงรับจางโดยคิดเพียงวาเปนการฟอกเงินโทษคงไมหนักถาถูกจับไดแตไมรูวาตนเอง
กําลังรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยในระหวางที่ทํางานน้ัน นายจันไดเชาหองพักรายเดือนโดยเปน 
ผูจายคาเชาเอง  
 วิธีการทํางานคือ จะมีคนโทรศัพทบอกนายจันใหไปยังจุดนัดพบเพื่อรับบัตร ATM จะมีคนนําบัตรมา
ใหซึ่งนายจันไมรูจัก จากน้ันนายจันจําทําการตระเวนกดเงินยังตู ATM ตางๆ โดยไมคิดวาจะตองเลือกตูที่ไมมี
กลองวงจรปดเพราะคิดวาแคกดเงิน ไมไดทําอะไรผิด การกดเงินสดของนายจันในแตละวันจะมีจํานวนต้ังแต 
25,000-4,000,000 กวาบาท โดยจะรับกดเงินสดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ันและเลือกกดจาก
ธนาคารกรุงเทพ นายจันทํางานกดเงินไดประมาณ 20 กวาวันจึงถูกตํารวจจับ  
 ทุกวันน้ีนายจันพูดภาษาไทยเกงมากข้ึน เน่ืองจากติดคุกมา 3 ป 10 เดือนแลว พี่ชายมาเย่ียมบาง 
แตไมบอยนายจันอยากกลับประเทศไตหวันคิดถึงครอบครัวมาก 

- นายจวง (นามสมมติ) 
 นายจวง ชายชาวไตหวัน (เมืองไทหนาน) อายุ 35 ป เรียนจบช้ันไฮสคูล อาศัยอยูกับแมและพี่ชาย 
มีอาชีพเด็กเสริฟ ไดรับเงินเดือนคิดเปนเงินไทยประมาณ 25,000 บาทตอเดือน นายจวงถูกจับในขอหาฉอโกง 
อั๊งย่ี ซองโจรและกระทําการเปนอาชญากรรมขามชาติ ศาลตัดสินจําคุก 12 ป  
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 นายจวงถูกชักชวนใหมาประเทศไทยเพื่อมาทําหนาที่กดเงินสดออกจากตู ATM โดยในการกดเงิน 
แตละครั้งจะไดสวนแบงเปนเปรเซนตจากยอดเงินที่กดออกมา โดยจะไดรอยละ 2 เคยกดมากที่สุดวันละ 
300,000 บาท ระหวางทํางาน นายจวงอาศัยอยูที่คอนโดมีเนียม นายจวงทําหนาที่น้ีไดประมาณ 7 วัน ก็ถูก
ตํารวจตามมาจับถึงที่พัก ซึ่งเงินที่นายจวงกดไปน้ันประมาณลานกวาบาททําใหนายจวงไดสวนแบงเปนเงิน 
ถึง 20,000 กวาบาทภายใน 7 วัน  

สวนวิธีการคือ จะมีการโทรศัพทนัดหมายใหมารับบัตร ATM ที่จุดนัดพบ โดยผูที่เอาบัตรมาใหกับนาย
จวงไมรูจักกัน จากน้ันนายจวงจะทําหนาที่ตระเวนกดเงินตามตู ATM ตางๆ โดยมักเลือกกดเงินจากตูของ
ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย 

ปจจุบัน นายจวงติดคุกมาแลว 1 ป 10 เดือน ไมมีญาติมาเย่ียม 
3. กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) 
กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) จะมีหนาที่ในการไปรวบรวมบัญชีและ

บัตรเอทีเอ็มเพื่อสงใหกับกลุมมาถอนเงินและแจงรายละเอียดเจาของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตร
เอทีเอ็มใหกับผูควบคุมมาถอนเงินและศูนยโทรศัพท (Call Center) โดยการจางประชาชนทั่วไปใหเปดบัญชี
ธนาคารประเภทสะสมทรัพยพรอมขอใชบัตรอิเลคทรอนิกสหรือบัตรเอทีเอ็ม ในราคาชุดละประมาณ 
1,000-5,000 บาท 

ธนาคารที่พบคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย เน่ืองจาก
สะดวกตอการถอนเงินสดในแตละวัน ซึ่งสามารถเบิกเงินสดไดในจํานวนที่มาก โดยเมื่อมีการเปดบัญชี
เรียบรอยแลวจะมีการขยายวงเงินในการถอนเงินสดสูงสุดในแตละวัน ผูรับจางเปดบัญชีจะตองถูกดําเนินคดี 
ในความผิดเรื่องรวมกันฉอโกงประชาชนฯ เชนเดียวกัน 

4. กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวน 
 กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวน มีหนาที่ในการรวบรวมเงินสดจากมาถอนเงินที่ทําการถอนเงิน

สดจากตูถอนเงินสดอัตโนมัติทีท่ําการหลอกลวงมาได สงเงินใหกับเจาของหรอืระดับหัวหนาตอไป ซึ่งอาจจะสง
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไตหวัน โดยสงผานระบบ “โพยกวน” 

คําวา โพยกวน คือ ระบบการสงเงนิไปยังตางประเทศโดยไมผานระบบของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทย กลุมโพยกวนมักจะเปนชาวไทยเช้ือสายจีนหรือชาวจีน ชาวไตหวันที่ทําธุรกิจอยูในประเทศไทยสามารถ
พูดภาษาไทย-จีน จะมีรายไดจากอัตราสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนบวกคาธรรมเนียม 

วิธีการของโพยกวนคือ เมื่อลูกคาตองการโอนเงินไปยังตางประเทศ จะนําเงินสดที่ตองการสงไปยัง
ตางประเทศมาจายเองที่สํานักงานของโพยกวนหรือนําเงินสดเขาบัญชีธนาคารของโพยกวนก็ได จากน้ัน
โพยกวนในประเทศไทยจะแจงโพยกวน (คูคา) ในตางประเทศ (จีนและไตหวัน) นําเงินสดตามจํานวนที่ตองการ
โอน มอบใหกับลูกคาหรือโอนเงินเขาบัญชีลูกคาตามที่ตองการโดยเสียคาใชจายเปนคาธรรมเนียมและสวนตาง
ของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกลุมโพยกวนหากพบหลักฐานจะตองถูกดําเนินคดีในความผิดฐาน รวมกันฉอโกง
ประชาชนฯ เชนเดียวกัน 

การจัดการทางการเงินของแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับการจัดการทางการเงินของแกงคอลเซ็นเตอรจะมีความเกี่ยวของกับกลุมจัดหาบัญชีธนาคาร

หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) จะมีหนาที่ในการไปรวบรวมบัญชีและบัตรเอทีเอ็มเพื่อสงใหกับกลุม 



65 

 

มาถอนเงิน โดยการจางประชาชนทั่วไปให เปดบัญชีธนาคารประเภทสะสมทรัพยพรอมขอใชบัตร
อิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเอทีเอ็ม ในราคาชุดละประมาณต้ังแต 500 บาทข้ึนไป ซึ่งการจัดการทางการเงินของ
แกงคอลเซ็นเตอร เจาหนาที่ธนาคารอาจสามารถตรวจสอบเสนทางการเงินของผูที่เปดบัญชีประมาณ 500-
1,000 บาทข้ึนไป หากแตมีเงินหมุนเวียนเขาออกจาํนวนมาก รวมทั้งตอมามีการถอนเงินเพื่อไปรวมในบัญชีอื่น
เพื่อสงตอใหหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรตอไป  

การจัดการเงินรูปแบบใหมของแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับการจัดการเงินรูปแบบใหมของแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจ 

อาจประกอบดวย การฟอกเงินในรูปแบบของการพนันหรือการประกอบธุรกิจเพื่อเปนการหลบเลี่ยงการจับกุม
ของเจาหนาที่ตํารวจ สําหรับการจัดการรูปแบบใหมที่แกงคอลเซ็นเตอรไดใชในการกระทําผิดในปจจุบันคือ  
  การฟอกเงินดวยบิตคอยน 

ปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดพัฒนารูปแบบในการจัดการทางเงินใหมีความสะดวก รวดเร็ว 
ไมปรากฏรองรอยพยานหลักฐานตอการจับกุมและดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งไดแก การฟอกเงินดวยบิต
คอยน ดังจะเห็นไดจาก 

การจับกุมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ประกอบดวยชาวไทย
และไตหวัน รวม 21 ราย โดยมีคนไทยรวมกระทําผิดจํานวน 18 ราย ชาวไตหวัน จํานวน 3 ราย พรอมของ
กลางมูลคากวา 120 ลานบาท พฤติการณโดยหัวหนาใหญประสานใหหนวยคอลเซ็นเตอรที่ประจําการอยูใน
ประเทศตางๆ หลอกลวงผูเสียหายอีกประเทศหน่ึง ซึ่งอธิบดีดีเอสไอ โดนแกงคอลเซ็นเตอรโทรศัพทเขามือถือ
และเมื่อถูกยอนถามขอเลขบัตรประชาชน ปรากฏวาแกงคอลเซ็นเตอรไดวางหูทันทีจึงนําไปสูการวางแผน 
การจับกุม โดยใชการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรแกงน้ีจะอางตัวเปนเจาพนักงานรัฐวามีขอมูลทางการเงิน
พัวพันกับองคกรอาชญากรรมจะตองถูกดําเนินคดีอายัดทรัพย อาทิ การอางช่ือเจาหนาที่ตํารวจยศนายพล 
ไปแอบอางในพื้นที่จังหวัดทางภาคใตเพื่อหลอกลวงประชาชน เมื่อเหย่ือหลงเช่ือจะใหโอนเงินผานบัญชีผู
รับจางเปดบัญชี กอนจะมีคนทําหนาที่กดเงินรวบรวมฟอกเงินและกระจายเงินผานระบบบิทคอยน (Bitcoin) 
เงินจะถูกนําไปรวบรวมที่กลุมผูดําเนินการระดับบริหารทั้งไทยและจีนกอนเงินจะกลับไปสิ้นสุดที่หัวหนาใหญ 
ที่สั่งการ 
 5. กลุมผูท่ีอยูเบ้ืองหลังหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
 การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจะประสบความสาํเรจ็ไดจะตองประกอบดวยกลุมผูทีอ่ยูเบื้องหลัง 
หรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งอาจเปนหัวหนาแกงรายใหญซึ่งเปนชาวไตหวันทําหนาที่ 
ในการวางแผน สั่งการและควบคุมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีการต้ังศูนยกลางในการกระทําผิด 
ในประเทศตางๆ ซึ่งมีการวางแผนทั้งที่เปนการจัดหาคนเขารวมกับแกงคอลเซ็นเตอร การเลือกประเทศที่ต้ัง
ศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด การบริหารจัดการทางดานเทคโนโลยีในการหลอกลวง การใชเทคโนโลยี 
ในการกระทําผิด การบรหิารจัดการทางการเงินและการหลบเลี่ยงการจับกุม  
 สําหรับกลุมผูที่อยูเบื้องหลังหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจะเปนผูกระทําผิด 
รายใหญที่ทําใหการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง สามารถหลอกเหย่ือ
ไดอยางประสบความสําเร็จซึ่งสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรสวนใหญจะไมทราบวาหัวหนาใหญหรือกลุมผูที่อยู
เบื้องหลัง ชักใยในการกระทําผิดเปนใครและในการจับกุมเพื่อดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรน้ัน เจาหนาที่ตํารวจ
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มักจะไมสามารถจับกุมกลุมผูที่อยูเบื้องหลังหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยสามารถ
จับกุมผูที่ทําหนาที่ในการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือ กลุมมาถอนเงิน กลุมจัดหารบัญชีธนาคาร กลุมจัดการทาง
การเงิน แตไมสามารถจับกุมผูที่อยูเบื้องหลังหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดมากนัก 
อันสงผลใหกระบวนการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรยังสามารถดําเนินการหลอกลวงเหย่ือตอได แมจะมี
สมาชิกสวนหน่ึงที่ถูกจับกุมดําเนินคดี 

องคประกอบของการหลอกลวงเหยื่อ 
การหลอกลวงเหย่ือประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ประการคือ 
1) เคร่ืองมือในการติดตอเหยื่อ 
เปนการติดตอเหย่ือทางโทรศัพท โดยมีทั้งการติดตอผานทางขอความเสียงอัตโนมัติและการใหคนโทร

มาพูดคุย ซึ่งคนรายจะแอบอางตัวเปนเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ เชน เจาหนาที่สถาบันการเงิน เจาหนาที่
สรรพากร เปนตน เครื่องมือในการติดตอเพื่อหลอกลวงเหย่ือประกอบดวย 

- การใชโทรศัพทพ้ืนฐาน 
การใชโทรศัพทดวยระบบพื้นฐานที่ติดต้ังในที่อาศัยหรือสถานที่ตางๆ โดยผานระบบแลนดไลน (Land 

Line) ยังคงเปนเครื่องมือในการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร หากแตมีการใชโทรศัพทระบบแลนดไลน 
(Land Line) จํานวนลดลงอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากการสํารวจการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
ทั่วโลกโดย Pindrop (2017) ระหวาง ค.ศ.2014-2016 พบวา แกงคอลเซ็นเตอรยังคงใชโทรศัพทระบบแลนด
ไลน (Land Line) ในการหลอกลวงเหย่ือทั่วโลก ใน ค.ศ.2014 รอยละ 26 ใน ค.ศ.2015 รอยละ 23 และใน 
ค.ศ.2016 รอยละ 12 ตามลําดับ 

- การใชโทรศัพทมือถือ 
การใชโทรศัพทมือถือยังคงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรดังจะ

เห็นไดจากเมื่อเจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมแกงคอลเซ็นเตอร มักพบอุปกรณในการกระทําผิดคือ โทรศัพทมือถือ 
ซิมโทรศัพทมือถือจํานวนมาก การใชโทรศัพทมือถือจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากการสาํรวจการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรทัว่โลกโดย Pindrop (2017)  
ระหวาง ค.ศ.2014-2016 พบวาแกงคอลเซ็นเตอรยังคงใชโทรศัพทมือถือ ในการหลอกลวงเหย่ือทั่วโลก โดยใน
ค.ศ.2014 ไดใชโทรศัพทมือถือในการหลอกลวงเหย่ือ รอยละ 21 ใน ค.ศ.2015 รอยละ 35 และใน ค.ศ.2016 
รอยละ 43 ตามลําดับ 

- การใชโทรศัพทผานระบบวีโอไอพี (VoIP: Voice over Internet Protocol) 
การใชโทรศัพทผานระบบวีโอไอพี (VoIP) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการกระทําผิดโดยการหลอกลวง

เหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากการสํารวจการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรทั่วโลก 
โดย Pindrop (2017) ระหวาง ค.ศ.2014-2016 พบวาแกงคอลเซ็นเตอรยังคงใชโทรศัพทผานระบบวีโอไอพี 
(VoIP) ในการหลอกลวงเหย่ือทั่วโลกคือ ใน ค.ศ.2014 ไดใชโทรศัพทโทรศัพทผานระบบวีโอไอพี (VoIP) 
ในการหลอกลวงเหย่ือ รอยละ 53 ใน ค.ศ.2015 รอยละ 42 และในค.ศ.2016 รอยละ 45 ตามลําดับ 

วีโอไอพี (VoIP) ยอมาจาก วอยซโอเวอรไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือช่ืออื่น IP 
Telephony, Internet Telephony หรือ Digital Phone) เปนการสื่อสารทางเสยีงผานโครงขายอินเทอรเน็ต
หรือโครงขายอื่นๆ ที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบงเปนแพ็คเก็ตว่ิงผานไปบนโครงขาย
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ที่ใชสําหรับการสื่อสารขอมูลทั่วไปแทนการใชวงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพทแบบด้ังเดิม 
เปรียบไดกับการใหรถยนตว่ิงแทรกกันไดตามชองวางที่มีอยูของถนนแทนการใหรถยนตคันเดียวจองถนนว่ิง
แบบผูกขาด  

ขอดีของวีโอไอพีคือ สามารถใชโครงขายไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหสามารถใหบริการไดในอัตรา
คาบริการที่ถูกลงมาก ในการใชบริการวีโอไอพี ผูใชบริการจะตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตกอน หลังจากน้ัน 
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เรียกวา ซอฟทโฟนและไมโครโฟนกับหูฟง เพื่อพูดคุยกับปลายทางได 
ในปจจุบันมีอุปกรณที่ เรียกวา อะนาล็อกเทเลโฟนอะแด็ปเตอร เขามาแทนการใชคอมพิวเตอรตอกับ
อินเทอรเน็ตและใชเครื่องโทรศัพทอะนาล็อกที่ใชงานตามบานหรือสํานักงานทั่วไปในการโทรศัพทแบบวีโอไอพี
ไดทําใหไดรับความสะดวกและความรูสึกไมแตกตางจากการใชโทรศัพทแบบด้ังเดิม การใชงานวีโอไอพี 
สามารถใชงานไดทั้งในการโทรศัพทถึงปลายทางที่ เปนวีโอไอพีเชนเดียวกัน ซึ่งสวนใหญจะไมมีการเก็บ
คาบริการ แตทั้ง 2 ขางจะตองออนไลนพรอมกันหรือจะโทรไปยังปลายทางที่เปนหมายเลขโทรศัพทปกติ 
ทั้งโทรศัพทประจําที่หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ได ในกรณีน้ีจะตองมีการสมัครเปนสมาชิกของบริการและชําระ
คาบริการลวงหนา แตคาบริการจะถูกกวาการโทรศัพทปกติมาก จุดดอยของวีโอไอพีคือ ในบางกรณีคุณภาพ
เสียงอาจจะไมดีเทาโทรศัพทปกติและอาจจะมีการดีเลยหรือการที่สัญญาณเสียงเดินทางมาชาทําใหพูดสวนกัน
ไมไดถนัด ตองรอใหแตละฝายพูดใหจบกอนจึงจะพูดได แตปญหาน้ีไดรับการปรับปรุงข้ึนมาอยางตอเน่ืองจน
แทบจะไมมีความแตกตางอีกตอไป ขอเสียอีกประการหน่ึงคือ โทรศัพทวีโอไอพีจะใชงานไมไดเมื่อไฟฟาดับ 
หรืออินเทอรเน็ตเกิดขัดของ 

- อินเตอรเน็ต 
ปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรไดใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือหน่ึงในการกระทําผิด รวมทั้งการใชพอกเกต

ไวไฟควบคูกันไป โดยเปนการกระทําผิดโดยการใชอินเตอรเน็ตแตเพียงประการเดียวในการหลอกลวงเหย่ือ 
หรือการใชอินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือควบคูกับการใชโทรศัพทในการลวงหย่ือ 

หากแตการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรมีความแตกตางจากการหลอกลวงเหย่ือโดยการใช
อินเตอรเน็ตธรรมดา โดยที่แกงคอลเซ็นเตอรจะมีรูปแบบการกระทําผิดที่มีศูนยในการหลอกลวง มีผูทําหนาที่
หลอกเหย่ือใหโอนเงิน มีผูที่ทําหนาที่ในการถอนเงิน รวมทั้งการจัดการทางการเงินดวยการฟอกเงินและมีการ
กระทําผิดในประเทศหน่ึงเพื่อหลอกเหย่ือในอีกประเทศหน่ึง โดยที่ผูสั่งการใหญหรือหัวหนาแกงอาจอยูใน
ประเทศอื่นๆ โดยที่สมาชิกยอยๆ ไมทราบวาสมาชิกใหญเปนใคร  

2) หมายเลขโทรศัพท 
จะเปนหมายเลขโทรศัพทจริงของหนวยงานที่แอบอาง โดยใชเทคโนโลยีแปลงสัญญาณโทรศัพท 

เปนหมายเลขของหนวยงานที่แอบอางน้ันหรือใชหมายเลขโทรศัพทที่ไมสามารถติดตอกลับไดเพื่อใหยากตอ
การติดตามจับกุมหรือเปนหมายเลขที่ยาวกวาปกติทั่วไป เพื่อใหเหย่ือหลงเช่ือวาเปนการติดตอมาจาก
ตางประเทศจริงๆ ทําใหเหย่ือหลงเช่ือและมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่ เกิดจากความโลภ 
ความไมรูหรือความกลัวเปนสําคัญ  

3) เน้ือหาท่ีใชในการสนทนา 
เน้ือหาที่แกงคอลเซ็นเตอรใชในการสนทนากับเหย่ือ สวนใหญจะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน

หรือขอขอมูลสวนบุคคลของเหย่ือ เชน หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปเกิด หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน 
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โดยใชจิตวิทยาโนมนาวใหเหย่ือตกใจ รูสึกหวาดกลัวหรือเกิดความโลภ รวมทั้งความไมรูทําใหเหย่ือหลง 
เขาใจผิดแลวรีบเรงใหเหย่ือทําธุรกรรมหรือใหขอมูลสวนตัวเหลาน้ันไปแบบไมทันไดต้ังตัว 

สําหรับเน้ือหาที่ใชในการสนทนาของเหย่ืออาชญากรรมน้ันแกงคอลเซ็นเตอรจะมีความเช่ียวชาญ 
เน่ืองจากมีการเตรียมวางแผนในการหลอกลวงเหย่ือเปนอยางดี  

4) กระบวนการหลอกลวงเหยื่อท่ีมีความรวดเร็ว 
แกงคอลเซน็เตอรมีกระบวนการในการหลอกเหย่ือที่มีความรวดเร็ว โดยจะมีการโทรศัพทไปหาเหย่ือ 

หลอกใหเหย่ือหลงเช่ือ โดยมีขอมูลจากการสํารวจการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรพบวามีการโทรศัพท 
ไปหาเหย่ือประมาณ 5 ครัง้ จนกระทั่งหลอกลวงเหย่ือจนประสบความสําเร็จ หากแตเทคนิคการหลอกลวง
เหย่ือที่สําคัญคือ จะตองให เหย่ือมีการโอนเงินเขาบัญชีแกงคอลเซ็นเตอรอยางรวดเร็ว หลังจากน้ัน 
แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการถอนเงิน โอนเงินตอไปยังบัญชีที่เปดไวในตางประเทศอยางรวดเร็วเพื่อไมให
เจาหนาที่ตํารวจสามารถติดตามพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรได 

รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อของแกงคอลเซน็เตอร 
รูปแบบการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรจะกระทําตอผูเสียหายหรือเหย่ือใน 4 ลักษณะที่สําคัญคือ 
1. การใชความโลภของเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีการหลอกลวงเหย่ือโดยใชความโลกของเหย่ือเปนสิ่งจูงใจในการกระทําผิด 

โดยแกงคอลเซ็นเตอรจะหลอกลวงผูเสียหายวาจะไดรับเงินหรือทรัพยสิน หากมีการดําเนินการตามที ่
แกงคอลเซ็นเตอรไดเสนอ อาทิ ไดรับคืนภาษีมูลคาเพิ่ม VAT การถูกรางวัล การไดรับเช็คคืนภาษี ฯลฯ โดย
แกงคอลเซ็นเตอรอางวาจะตองจายคาบริการเบื้องตนเปนคาบริการและคาธรรมเนียมตางๆ กอนจึงจะไดรับ
เงิน เมื่อผูเสียหายหลงเช่ือเพราะความโลภอยากไดเงินหรือทรัพยสินจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของคนราย 
ที่ไดเตรียมเปดรองรับไว 

2. การใชความกลัวของเหยื่อ  
แกงคอลเซ็นเตอรมีการหลอกลวงโดยการใชความกลัวของเหย่ือในการหลอกลวงเพื่อทําใหเหย่ือรูสึก

กลัวและมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร โดยจะหลอกลวงผูเสียหายวาเปนหน้ีคาโทรศัพท เปนหน้ีบัตร
เครดิตธนาคาร มีบัญชีธนาคารพัวพันกับการคายาเสพติด บัญชีธนาคารจะตองถูกอายัดและถูกตรวจสอบ 
โดยสํานักงาน ปปง. เมื่อผูเสียหายหลงเช่ือจะทําธุรกรรมทางการเงินตามที่กลุมคนรายบอก เชน นําบัตร
อิเลคทรอนิกส (เอทีเอ็ม) ไปทํารายการที่ตูถอนเงินอัตโนมัติ (ตูเอทีเอ็ม) ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของ
ตนเองนําไปฝากเขาบัญชีธนาคารที่หนาเคานเตอรหรือฝากผานตูรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) เขาบัญชีธนาคาร
ที่กลุมคนรายเปดรองรับไว ซึ่งในปจจุบันลักษณะการหลอกลวงจะใชลักษณะทําใหผูเสียหายเกิดความกลัวเปน 
สวนใหญ 
 3. การใชความไมรูหรือขาดการระวังในการปกปองทรัพยสินของเหยื่อ 

แกงคอลเซ็นเตอรมีการหลอกลวงโดยการใชความไมรูหรือการขาดความระมัดระวังในการปกปอง
ทรัพยสินของเหย่ือ อาทิ การปลอมหมายเลขโทรศัพทของธนาคารและอางเปนเจาหนาที่ธนาคารดัง 
ขอรหัสผานเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชันแจงใหอัปเดตแอปพลิเคชันของธนาคารใหม อางวารหัสเกาถูกยกเลิกไป
แลว โดยปลายสายบอกจะสง SMS รหัสใหม 6 หลักมาให จากน้ันใหผูเสียหายบอกรหัสดังกลาวกับพนักงาน 
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เพื่อตรวจสอบความถูกตองและจะอัปเดตขอมูลธนาคารให แตเมื่อแจงรหัส 6 หลักไปแลว พบวาเงินในบัญชี
ทั้งหมดหายไปอยางรวดเร็ว  

นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรยังมีวิธีการที่ทําใหเหย่ือตายใจ ดวยการพูดจานําเสนอขายประกันหรือ
โปรโมช่ันตางๆ เพื่อใหเช่ือวาเปนเจาหนาที่ธนาคารจริงๆ หลังจากที่หลอกใหบอกรหัสที่เกี่ยวของจะมีการ 
โอนเงินของผูเสียหายไปอยางรวดเร็ว 

ซึ่งการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวไดกระทําผิดตอเหย่ือ โดยใชความไมรูของเหย่ือ 
เน่ืองจากทําใหเหย่ือหลงเช่ือวาสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดโทรศัพทไปหาคือ เจาหนาที่ธนาคาร 
เพื่อใหอัปเดตแอบพลิเคช่ัน หากแตเปนการหลอกลวงเพื่อขอรหัสแลวนําไปกดเงินออกจากบัญชีของผูเสียหาย 
โดยที่ผูเสียหายไมรูวากําลงัโดนหรอกและขาดความระวังในการปกปองทรพัยสนิกลาวคือ ไมไดมีการตรวจสอบ
กับธนาคารวาเปนเจาหนาที่ธนาคารที่ไดโทรศัพทมาหาจริงหรือไม อันสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรสามารถ
หลอกลวงเงินจากเหย่ือได 
 4. การใชความเชื่อหรือความศรัทธาในการหลอกลวงเหยื่อ 

แกงคอลเซ็นเตอรไดใชความเช่ือหรือความศรัทธาในการหลอกลวงเหย่ือ อาทิ จะเปดเว็บไซตหรือเปด
โปรแกรมเฟสบุคและโฆษณาเพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ จัดสรางพระ สรางวัด จัดงานทําบุญตางๆ ทําพิธี
เสริมดวงชะตา หลอกลวงคนที่ชอบเสี่ยงโชคดวยการสงเลขเด็ดให ถาหากถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หรือหวย 
ขอสวนแบงรอยละ 30 เปนตน  

เน่ืองจากความเช่ือหรือความศรัทธา เปนจิตวิทยาข้ันพื้นฐานที่มนุษยมีเพื่อทําใหจิตใจรูสึกปลอดภัย 
มีความสุข ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรไดอาศัยหลักจิตวิทยาโดยการใชความเช่ือและศรัทธาเปนสิ่งสําคัญในการ
หลอกลวงเหย่ือจนกระทั่งประสบความสําเร็จ 
 ตัวอยางเทคนิคในการหลอกลวงเหยือ่ของแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับเทคนิคในการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศ ประกอบดวยเทคนิคที่สําคัญ 
อาทิ  

1. อางตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ดีเอสไอหรือเจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.) และแจงเหย่ือวาบัญชีเงินฝากพัวพันกับการคายาเสพติดหรือการฟอกเงินจึงขอใหเหย่ือ
โอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ 

รวมทั้งหลอกวามาจากศาลยุติธรรม โดยสงหมายศาลปลอมไปใหผูเสียหายและอางวาผูเสียหายมีสวน
เกี่ยวของกับยาเสพติดหรือการฟอกเงิน เมื่อผูเสียหายตกใจและหลงเช่ือก็จะสงโฉนดที่ดิน บาน สมุดบัญชี
ธนาคาร ไปใหแกมิจฉาชีพ โดยอางวาเพื่อนําไปตรวจสอบและนําไปสูการหลอกลวงใหโอนเงิน 

2. แอบอางเปนเจาหนาที่สรรพากร แจงวาเหย่ือไดรับภาษีคืนเปนเงินจํานวนหน่ึงซึ่งจะตองยืนยัน
รายการและทําตามคําบอกที่ตูเอทีเอ็มมิเชนน้ันจะไมไดรับเงิน แตแทจริงแลวข้ันตอนที่มิจฉาชีพใหเหย่ือทําน้ัน
เปนการโอนเงินใหกับมิจฉาชีพ 

แกงคอลเซ็นเตอรคืนเงินภาษี ซึ่งพบวาคนรายจะหลอกเหย่ือวาไดรับภาษีตกคางคืนเน่ืองจากมีการ
ปรับลดหรือเหตุผลอื่นๆ หากตองการเงินภาษีดังกลาวตองรีบดําเนินการภายในวันน้ีเทาน้ัน (แนนอนวาเหย่ือ
อยากไดเงินแตไมมีเวลา) คนรายจะดําเนินการตอไปดังน้ี 
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    - แนะนําใหไปที่ตูเอทีเอ็มที่คนรายถนัด 
    - ทําอยางไรก็ไดใหผูเสียหายเลือกเมนูภาษาอังกฤษและพูดโตตอบอยางรวดเร็วใหผูเสียหาย
สับสนจนตองรีบทําการที่คนรายบอก 
    - หลอกใหอานตัวเลขและโอนเงินของเหย่ือ กวาเหย่ือจะรูตัววาถูกหลอกก็ตอเมื่อโอนเงิน 
ไปแลว 
    - คนรายวางหู ในชวงน้ีเหย่ือจะมีเวลาคิดและรูวาถูกหลอกแตสายเสียแลว 

ตัวอยางแกงคอลลเซ็นเตอรที่ทําการหลอก ขมขู หาขอมูล จากประชาชนทั่วไปโดยการสุมโทรศัพท 
ผสมกับหลากหลายรูปแบบในการหลอกลวง อาทิ โทรมาจากธนาคารพาณิชยแอบอางวาติดคางหน้ีอยูใหไปที่ 
ตู ATM เพื่อโอนเงินมาชําระหน้ี โทรมาจากศาลอาญาวาไปทําความผิดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและจะถูก
ออกหมาย จับถาไมโอนเงินมาตามที่แอบอางหรือโทรมาจากเจาหนาที่สรรพากรอางวายังไมไดชําระหน้ีและ
ขมขูเอาขอมูล จากบัตรประชาชนเพื่อที่สามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของคนอื่น เชนขอมูลทางการเงิน ขอมูล
บัตรเครดิต ฯลฯ ไดมากมายหรือกระทั่งอางวาเปนเจาหนาที่กรมสรรพากรหลอกวาจะโอนภาษีเงินไดเขาบัญชี
ใหและหลอกใหผูเสียหายไปกดเงินที่ตู ATM เมื่อเหย่ือหลงเช่ือจึงใหโอนเขาบัญชีของแกงคอลลเซ็นเตอรที่เปน
ขบวนการมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติ 

3. แอบอางเปนเจาหนาที่ไปรษณีย โทรศัพทแจงวามีพัสดุมูลคาสูงสงมาถึงเหย่ือ แตผูสงไมไดเสีย 
คาอากรหรือคาจัดสงจึงขอใหเหย่ือโอนคาใชจายดังกลาวใหกอนรับพัสดุ รวมทั้งอางเปนเจาหนาที่ไปรษณีย 
โทรศัพทหลอกผูสูงอายุในหลายพื้นที่วาพัวพันคดียาเสพติดและฟอกเงิน  

4. แอบอางหมายเลขโทรศัพทของธนาคารเพื่อหลอกเหย่ือ โดยมิจฉาชีพจะใชระบบตอบรับอัตโนมัติ
เพื่อสรางความนาเช่ือถือ เชน หลอกวาถูกอายัดบัญชีเงินฝาก แจงอายัดบัตรเครดิต แจงวาเปนหน้ีบัตรเครดิต 
อางวามีผูแอบนําบัตรเครดิตไปใช หลังจากน้ันมิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงินของเหย่ือ หากเหย่ือมี
เงินมากก็จะหลอกใหฝากเงินผานเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 

ตัวอยางแกงคอลเซ็นเตอรท่ีเก่ียวของกับหน้ีบัตรเครดิต 
คนรายจะหลอกเหย่ือวามีหน้ีบัตรเครดิตจากธนาคารตางๆ ไมวาเหย่ือจะมีบัตรเครดิตหรือบัญชีของ

ธนาคารน้ันๆ หรือไม แนนอนวาเหย่ือจะตองตกใจจากน้ันคนรายจะดําเนินการตอไปดังน้ี 
   - เริ่มหลอกเหย่ือโดยใชหมายเลขที่ไมมีในสารบบ เชน มีเครื่องหมายบวกอยูดานหนาหรือ

เปนหมายเลขที่ไมโชวเบอร 
    - คนรายจะใชเสียงพูดที่บันทึกเสียงสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเลียนแบบทางธนาคาร  
    - คนรายจะพูดหลอกลวงเหย่ือ เชน ทานมีหน้ีคางบัตรเครดิตของธนาคาร 100,000 บาท 
ฟงซ้ํากด 1 ภาษาอังกฤษกด 2 ติดตอเจาหนาที่กด 9 
     - เมื่อเหย่ือกด 9 จะมีคนรายอีกหน่ึงคนพูดจาไพเราะวาเขาเปนเจาหนาที่ เพิ่งไดรับโอนสาย
จากคอลเซ็นเตอร ไมทราบรายละเอียด กรุณาแจงช่ือ สกุล เลขบัตรประชาชน อายุ ที่อยู เบอรที่ทํางาน 
เลขบัญชีและเลขบัตรเครดิตหากทานมี จากน้ันจะหวานลอมอยางรวดเร็วถึงวิธีการระงับหน้ีแบบเรงดวนโดย
โอนสายไปยังคนรายอีกคน 
     - คนรายคนที่สามจะดําเนินการหลอกเหย่ือโดยแนะนําตนเองวาเปนเจาหนาที่ฝายกฎหมาย
และเรงรัดหรือประนอมหน้ีธนาคาร ซึ่งพูดจารวดเร็ว หวานลอมใหรบีระงับหน้ีโดยทําธุรกรรมทางโทรศัพท 



71 

 

หากตองการใหกดตามที่คนรายบอกหรือรีบไปที่ตูเอทีเอ็ม จากน้ันคนรายจะใหเลือกเมนูภาษาอังกฤษและ
หลอกใหผูเสียหายปฏิบัติตามจนเสร็จสิ้นและวางหูไปชวงน้ีผูเสียหายถึงมีเวลาคิดจึงรูวาถูกหลอก 
  5. อางตัวเปนเจาหนาที่ธนาคาร แจงวาบัญชีเงินฝากอยูในสถานะไมปลอดภัย เหย่ือตองรีบดําเนินการ
โอนเงินในบัญชีภายในวันที่กําหนด ไมเชนน้ันสมดุบัญชีและบัตรเอทีเอม็ของเหย่ือจะถูกอายัด โดยใหไปโอน
เงินที่ตูเอทีเอ็มของธนาคารอื่นและใหเลือกทํารายการเปนภาษาอังกฤษ จากน้ันใหกรอกขอมูลตามที่บอก 
ทุกข้ันตอน เมื่อรายการแลวเสร็จเงินจะถูกโอนจากบัญชีของเหย่ือเขาบัญชีของมิจฉาชีพ 

6. สงหนังสือในรูปแบบจดหมายอยางเปนทางการดวยตราสัญลักษณธนาคาร ที่เหย่ือมีบัญชีฝากอยู 
โดยระบุวาบัญชีเงินฝากอยูในสถานะไมปลอดภัย จึงไมสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได เหย่ือตองรีบ
ดําเนินการโอนเงินในบัญชีภายในวันที่กําหนด อาทิ กอน 12.00 น. ไมเชนน้ันสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มของ
เหย่ือจะถูกอายัด โดยใหไปโอนเงินที่ตูเอทีเอ็มของธนาคารอืน่และใหเลอืกทํารายการเปนภาษาอังกฤษ จากน้ัน
ใหกรอกขอมลูตามที่บอกทุกข้ันตอน เมื่อรายการแลวเสร็จเงินจะถูกดึงไปจากบัญชีเดิมจนเหย่ือไดรับความ
เสียหาย 

7. ใช SMS-เฟซบุก ลาเหย่ือ แอบอางหมายเลขโทรศัพทของธนาคารเพื่อหลอกลวงเกี่ยวกับการแจง
อายัดบัตรเครดิต อางวาวงเงินเต็มหรือมีผูแอบนําไปใชโดยแนบเบอรของธนาคาร โดยขออางที่มิจฉาชีพนิยม
มากสุดคือ หลอกวาเหย่ือถูกอายัดบัญชีเงนิฝากและเปนหน้ีบัตรเครดิต ซึ่งมิจฉาชีพจะใชระบบตอบรับอัตโนมัติ
แจงเหย่ือวาจะอายัดบัญชีเงินฝากเน่ืองจากเหตุการณตางๆ เชน เปนหน้ีบัตรเครดิต หลังจากน้ันมิจฉาชีพจะ
หลอกถามฐานะทางการเงินของเหย่ือ หากเหย่ือมีเงินมากก็จะหลอกใหฝากเงินผานเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 

8. อางวาเปนเจาหนาที่ธนาคารหรือหนวยงานอื่นที่ไดทําขอมูลสวนตัวหาย โดยขอมูลสวนตัวหาย 
เปนขออางที่มิจฉาชีพใช เพื่อขอขอมูลสวนตัวของเหย่ือ ซึ่ งจะอางตัวเปนเจาหนาที่สถาบันการเงิน 
เลาเหตุการณที่ทําใหขอมูลของลูกคาสูญหาย เชน เหตุการณนํ้าทวมจึงขอใหเหย่ือแจงขอมูลสวนตัว เชน 
วัน เดือน ปเกิด เลขบัตรประชาชนเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการใชบริการของเหย่ือ แตแทจริงแลว มิจฉาชีพ 
จะนําขอมูลเหลาน้ีไปประกอบการปลอมแปลงหรือใชบริการทางการเงินในนามของเหย่ือ 

9. อางตัวเปนเจาหนาที่บริษัทหรือตัวแทนองคกรตางๆ โทรแจงขาววาเหย่ือโชคดีไดรับรางวัลใหญ 
ซึ่งตองหักภาษีกอนรับรางวัลและใหเหย่ือโอนเงินคาภาษีภายในเวลาที่กําหนด มิเชนน้ันจะหมดสิทธ์ิรับรางวัล 

10) อางเปนเจาหนาที่สํานักงานประกันสุขภาพหลอกเหย่ือวาบัตรประกันสุขภาพของเหย่ือถูกขโมย 
หลังจากน้ันมีการโอนสายทีส่องอางเปนเจาหนาที่ตํารวจเพื่อบอกเหย่ือวาอัยการที่ดูแลเรือ่งน้ีใหมาศาลใหเหย่ือ
หลงเช่ือ ตอมาจึงสงแฟกซซึ่งเปนหนังสือราชการปลอมใหกับเหย่ือ เหย่ือจึงหลงเช่ือวาเปนความจริงจึงมีการ
โอนเงินผานบัญชีธนาคารของไตหวันที่เปดรองรับไวแลวมีกลุมคนรายอีกกลุมถอนเงินออก 

11. โทรศัพทไปแจงวาขอมูลสวนตัวของเหย่ือหายเพื่อตองการขอมูลสวนตัวของเหย่ือแลวนําไป 
ปลอมแปลงในการทําธุรกรรมตางๆ อันเปนการขโมยตัวตน (Identity Theft) ของเหย่ือ 

12. โทรศัพทไปแจงวาโอนเงินผิดหรืออนุมัติเงินกูผิด โดยแกงคอลเซ็นเตอรจะโทรศัพทไปหลอกเหย่ือ
วามีการโอนเงินผิดจากธนาคารหรือมีผูนําเอกสารของเหย่ือไปขอวงเงินสินเช่ือ แลวใหเหย่ือโอนเงินกลับมา 
ยังแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อทําการตรวจสอบหรือคืนเงินที่มีผูโอนเงินไปผิด 

13. โอนเงินผิด ซึ่งมิจฉาชีพจะใชขออางน้ีเมื่อมีขอมูลของเหย่ือคอนขางมากแลว โดยจะเริ่มจาก
โทรศัพทไปยังสถาบันการเงินที่เหย่ือใชบริการเพื่อเปดใชบริการขอสินเช่ือผานทางโทรศัพท เมื่อไดรับอนุมัติ
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สินเช่ือ สถาบันการเงินจะโอนเงินสินเช่ือน้ันเขาบัญชีเงินฝากของเหย่ือ หลังจากน้ันมิจฉาชีพจะโทรศัพทไปหา
เหย่ืออางวา ไดโอนเงินผิดเขาบัญชีของเหย่ือ ขอใหโอนเงินคืน เมื่อเหย่ือตรวจสอบและพบวามีเงินโอน 
เขามาจริง จึงรีบโอนเงินน้ันใหมิจฉาชีพโดยที่ไมรูวาเงินน้ันเปนสินเช่ือที่มิจฉาชีพโทรไปขอในนามของเหย่ือ 

14. การสงหมายจับปลอมทางไลนหรือเฟซบุก แลวโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือใหสงตัวเลขสวนบุคคล
หรือใหโอนเงินเขาบัญชีที่เปดไว  

15. สุมโทรศัพทหาเหย่ือ แลวอางวาจําหมายเลขผิดแลวสวมรอยเปนบุคคลที่เหย่ือรูจัก เปนเพื่อนเกา
หรือเปนคนในครอบครัว เครือญาติ ออกอุบายแตงเรื่อง ดัดเสียงใหเหย่ือหลงเช่ือวาเปนบุคคลที่สวมรอยแลว
หลอกใหโอนเงินเขาบัญชีที่เปดรองรับไว เชน หลอกวาลูกของเหย่ือขับรถมาชนและใหโอนเงินชดใชคาเสียหาย 
รวมทั้งหลอกวาตัวเองกําลังเดือดรอน พอตาย แมปวย ลูกไมสบาย ตัวเองปวยไขจนกระทั่งเหย่ือหลงเช่ือ 
โอนเงิน รวมทั้งการเลียนเสียงเปนคนรูจัก แหลงขอมูลทั้งช่ือ นามสกุลและเบอรโทรศัพท ที่พวกมิจฉาชีพม ี
มาจากหลายทาง บางกลุมมีการซื้อขายกับ เจาหนาที่ในองคกร หางราน บริษัทตางๆ ที่เก็บขอมูลลูกคาไว 
ไดทั้งเบอรโทรศัพทพรอม ช่ือ นามสกุลของเจาของเบอร เปนการแอบเอามาขายหรือจะเปนการคนหาขอมูล
ในโลกอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนเฟซบุกที่ใสช่ือและเบอรโทรไวหรือการซื้อของออนไลนที่เคยไปใหขอมูลทิ้ง 
ไวหนาเว็บสาธารณะหรืออยางกรณีของเทศบาลนครนนทบุรี โพสตรายช่ือรับเบี้ยผูสูงอายุข้ึนเว็บทําให
มิจฉาชีพไดขอมูลไปหลอกเงินผูสูงอายุเปนตน  

16. โทรศัพทไปแอบอางวาเปนญาติหรือบคุคลในครอบครัวเพื่อหลอกใหโอนเงินดวยเหตุผลตางๆ เชน 
ประสบอุบัติเหตุตองใชเงินรกัษา ถูกลูกหลานของเหย่ือขับรถชนใหเหย่ือโอนเงินมาชดใชคาเสียหาย 

17. การเลือกเบอรโทรศัพทที่มเีลขสวย เน่ืองจากเห็นวาโทรศัพทเลขสวยมีราคาแพง จึงมีการสุมเลือก
เหย่ือจากโทรศัพทเลขสวยและหลอกเหย่ือในรูปแบบเดิมๆ อาทิ เปนเจาหนาที่ธนาคารแจงใหเปลี่ยนรหัสบตัร
เอทีเอ็มหรือทําธุรกรรมผานระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

18. การใชอินเทอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือ โดยมีศูนยกลางในการกระทําผิด หากแตใชอินเตอร 
ในการกระทําผิด อาทิ แชตลาสาวผานเว็บไซตหาคู เฟซ ไลน โดยใชรูปคนอื่นที่รูปหลอ อางวาพอรวย 
เปนคนเดน คนดังของสังคมจากน้ันคุยกันผานแชต ผานไลน จนเช่ือใจ แลกเบอรโทรศัพทติดตอ ตกลงคบหา
กัน จากน้ันก็พูดจาหวานลอมหลอกใหโอนเงินเมื่อขอนัดพบกลับอางวาติดงาน 

สําหรับพฤติกรรมการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรผานอินเตอรเน็ตประกอบดวยการกระทําผิด 
ที่สําคัญ อาทิ  
    - การหลอกขายสินคาออนไลน มีทั้งการหลอกผานทางอินเตอรเน็ต รวมทั้งการโทรศัพท 
ใหเหย่ือซื้อสินคาออนไลน เมื่อเหย่ือหลงเช่ือและทําการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรจะไมสามารถติดตอ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดอีกเลย 

  - การเปดเว็บไซตหรือเปดโปรแกรมเฟสบุคและโฆษณาเพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ 
จัดสรางพระ สรางวัด จัดงานทําบุญตางๆ หรือบางครั้งจะหลอกใหเหย่ือทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาหรือ 
เพื่อสะเดาะเคราะห เมื่อเหย่ือหลงเช่ือก็จะโอนเงินไปใหโดยโอนผานเขาบัญชีธนาคารที่กลุมขบวนการ
จัดเตรียมไว เมื่อเหย่ือโอนเงินเขาตามจํานวนที่ทางขบวนการตองการแลว หลังจากน้ันแกงดังกลาวจะปด
เว็บไซตและปดการติดตอสื่อสารกับเหย่ือทุกชองทางแลวหลบหนีไป 
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  - จะใชระบบวีแชทสนทนาออกอุบายใหมารวมลงทุน เลนเกมส เลนหุน โดยตองโอนเงินผาน
ระบบบัญชีธนาคาร 
 

1.3 ผลกระทบจากการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรทั่วโลก 
 
 จากการสํารวจขอมูลการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรทั่วโลกใน ค.ศ.2017 โดย Pindrop (2017) 
พบวาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งเปนการกระทําผิดที่มีศูนยกลางในการกระทําผิดและอาชญากร
ทั่วโลกยังคงมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากขอมูลดังน้ี  
  - สถิติการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรใน ค.ศ.2016 มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากการกระทําผิด
ใน ค.ศ.2015 จํานวนรอยละ 113  
  - สถิติการกระทําผิดที่พบใน ค.ศ.2015 คือ การกระทําผิดจํานวน 1 ครั้ง จากการโทรศัพทจํานวน 
2,000 ครั้ง ในขณะที่ ค.ศ.2016 พบวามีการกระทําผิดจํานวน 1 ครั้งจากการโทรศัพทจํานวน 937 ครั้ง 
ดังแสดงใหเห็นในแผนภาพที่ 4.1 ดังน้ี  
 
ภาพที่ 4.1 สถิติการกระทําผิดทีเ่กี่ยวของกบัแกงคอลเซน็เตอร จํานวนครัง้ในการโทรศัพททีป่ระสบความสาํเรจ็

ในการหลอกเหย่ือในระหวาง ค.ศ.2013-2016  
 

 
ที่มา: Pindrop Report, 2017 

 
- คาใชจายที่กอใหเกิดความเสียหายสําหรับการโทรศัพทเพื่อกระทําผิดในแตละครั้งคิดเปนมูลคา 

ครั้งละ 0.58 ดอลลารสหรัฐ 
- แกงคอลเซ็นเตอรไดมีการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง จนกระทั่งสามารถหลอก

เหย่ือใหมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรไดสําเร็จ 
- ชองทางการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การหลอกลวงผานระบบ VoIP รองลงมาคือ 

โทรศัพทมือถือและระบบแลนดไลนตามลําดับดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 4.2 ดังน้ี  
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ภาพที่ 4.2 ชองทางการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรในระหวาง ค.ศ.2013-2016  
 

 
ที่มา: Pindrop Report, 2017 

 
การหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรทั่วโลกพบวามผีลกระทบที่สําคัญตอธุรกจิดังน้ี  
1. ธรุกิจดานการเงินการธนาคาร พบวา การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีตอธุรกิจธนาคาร 

ใน ค.ศ.2016 คือ การโทรศัพท 1 ใน 867 ครั้งที่มีการกระทําผิดตอธุรกิจธนาคารซึ่งมีการกระทําผิดที่เพิ่ม
จํานวนมากข้ึนกวา ค.ศ.2015 ที่มีการกระทําผิดจํานวน 1 ใน 1,400 ครั้ง ซึ่งการกระทําผิดในธุรกิจธนาคาร
ของแกงคอลเซ็นเตอรพบวามีการกระทําผิดมากที่สุดในอุตสาหกรรมทุกประเภท  

- ธุรกิจที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิต 
แกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับบัตร โดยจะมีการกระทําผิดคือ การโทรศัพท 1 ใน 

800 ครั้งที่ประสบความสําเร็จในการหลอกลวง 
- ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทําประกันภัย 
แกงคอลเซ็นเตอรที่มีการกระทําผิดตอธุรกิจธนาคารใน ค.ศ.2016 คือ การโทรศัพท 1 ใน 4,007 ครั้ง

ที่ประสบความสําเร็จในการหลอกลวง ซึ่งมีจํานวนมากกวาใน ค.ศ.2015 ที่มีการโทรศัพท 1 ใน 12,000 ครั้งที่
ประสบความสําเร็จ 

2. ธุรกิจการคาปลีก แกงคอลเซ็นเตอรที่มีการกระทําผิดตอธุรกิจคาปลีกใน ค.ศ.2016 คือ 
การโทรศัพท 1 ใน 491 ครั้งที่ประสบความสําเร็จในการหลอกลวง ซึ่งมีจํานวนมากกวาใน ค.ศ.2014 ที่มีการ
โทรศัพท 1 ใน 1,000 ครั้งที่ประสบความสําเร็จ 
 
 
 
 

VOIP 45% 

LANDLINE 43% 

 
MOBILE 12% 
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 1.4 การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคกุคามตอประเทศไทย 
 

สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ เปนภัยคุกคามและสงผลกระทบตอประเทศไทย 
ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังน้ี  

การกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ                 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการรวมกันฉอโกงประชาชนโดยแสดงตนเปนคนอื่นน้ันมี

พฤติกรรมการกระทําผิดในเปนลักษณะของอาชญากรรมโดยแกงคอลเซ็นเตอรไดมีการออกแบบใหสามารถ
กระทําผิดที่กอใหเกิดผลกระทบเปนมูลคามหาศาล ดวยพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีความรวดเร็ว โดยการ
เขาถึงขอมูลของเหย่ือไดในชองทางที่หลากหลาย ทั้งจากการสุมหรือการเจาะขอมูล รวมทั้งจากเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของกับขอมูลเหย่ือ  
 นอกจากน้ีพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรยังมีลักษณะการกระทําผิดที่มีลักษณะเปน
องคกรอาชญากรรมขามชาติอยางแทจริง ตามคํานิยามของอนุสัญญาของสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
องคกรอาชญากรรมขามชาติที่ไดใหคํานิยาม องคกรอาชญากรรมขามชาติดังน้ี  
  องคกรอาชญากรรมขามชาติ หมายถึง การกระทําความผิดโดยละเมิดกฏหมายอาญา ผูกอการกระทํา
ข้ึนในประเทศหน่ึงมีผลเสียหายเช่ือมโยงอีกประเทศหน่ึง  

โดยแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งไดหลอกลวงคนไทยจะจางคนไทยไปเปนพนักงานประจําศูนยโทรศัพทหรือ 
คอลเซ็นเตอร ต้ังอยูที่ประเทศอื่น อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพื่อหลอกลวง
ผูเสียหายที่เปนคนไทยความเสียหายเกิดข้ึนในประเทศไทยและจะมีกลุมที่ทําหนาที่ถอนเงินสดจากตูถอนเงิน
สดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) หรือเรยีกวา “มาถอนเงิน” ถอนเงินสดในประเทศไทย ไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เปนตน 

การต้ังคอลลเซ็นเตอรที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
ม ี2 รูปแบบคือ 

1) ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย  
แกงคอลเซ็นเตอรไดต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศไทยเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่อาศัยอยูตางประเทศ 

อาทิ การโทรศัพทกลับไปหลอกลวงเหย่ือที่เปนชาวจีนแผนดินใหญ ไตหวันหรือชาวญี่ปุน ซึ่งอาจมีการเชาบาน
หรูตามหมูบานในกรุงเทพฯ รวมทั้งหองพักอาศัยในตึกหรือเมืองทองเที่ยวสําคัญๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต 
จากน้ันวาจางชาวจีนแผนดินใหญหรือไตหวันหรือญี่ปุนเขามาพักที่บานหรือที่อาศัย โดยจะมีอุปกรณตางๆ ให
พรอมและติดต้ังระบบโทรศัพทขามประเทศผานอินเตอรเน็ตหรือ VoIP (Voice over Internet Protocol) 
โทรศัพทกลับไปหลอกเหย่ือชาวตางชาติ อาทิ ชาวจีน ไตหวันหรือญี่ปุน 

สําหรับการต้ังศูนยในประเทศไทย เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา 
“สวนใหญที่จับในการต้ังฐานในการกระทาํผิดของแกงคอลเซน็เตอรในประเทศไทยจะเปนการเชาบาน
ครับ บานจะหลังใหญจะอยูในกรุงเทพฯ หรืออยูในยานชานเมืองคือ สมุทรปราการ บางนา เปนหลัก 
รวมทั้งเมืองทองเที่ยวหรือเมืองใหญๆ  อาทิ สงขลา ชลบุรี เพราะวามีสัญญาณอินเตอรเน็ตแรงเขาจะดู
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนหลัก” 
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“สําหรับที่พักยานบางนา สมุทรปราการ สําโรงเหนือ แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการเลือกเชาบาน 
เพื่อกระทําผิดคอนขางมากโดยจะเลือกเชาบานหลังใหญ แลวมีขอสงสัยคือ จะใหคาตอบแทนผูใหเชา
สูงกวาราคาปกติเพราะฉะน้ันผูใหเชาก็ชอบ ซึ่งบานเชาดังกลาวมักจะมีคนไตหวัน คนจีนเขาออกบอย 
แตวาคนไทยจะไมมีเพราะวาต้ังฐานคอลเซ็นเตอรในเมืองไทยก็ไปหลอกคนตางประเทศ สวนใหญไป
หลอกคนจีนก็จะมีคนจีนเขาออกเขาออกจํานวนมาก เชน วันแรกมา 2 คนวันที่ 2 มา 5 คน วันที่ 3 
มา 10 คน วันที่ 3 วันที่ 4 มา 15 คน เขาก็หาคนเพิ่มเรื่อยๆ” 
“แลวในบานก็จะปดผนังทั้งหมดบุหมด ไมมีแสงไมมีเสียงอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะน้ันลักษณะบานจะเปน
อยางน้ี สวนใหญเวลาผมรับแจงวามีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร ผมจะไดรับแจง
จากเพื่อนบาน เขาจะโทรศัพทมาแจงที่ศูนยวาสงสัยบานหลังน้ีเห็นมีคนเขาออกจากบานเปนชาวจีน 
หรือไตหวันจํานวนมากพอเราไปตรวจก็ใชสวนใหญ รอยละ 99 ที่เปนการกระทําผิดเกี่ยวของกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งไดรับการใหขอมูลจากสมาชิกในหมูบานแจงใหเราทราบ แตสวนใหญเมื่อ
เจาหนาที่ตํารวจทําหนาที่ปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอยางเต็มที่ชาวบานเขาก็จะเปนห ู
เปนตาใหเยอะนะครับ” 

 
2) ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรนอกประเทศไทย  
แกงคอลเซน็เตอรไดต้ังศูนยการกระทําผิดนอกประเทศไทยเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่อาศัยอยูในประเทศ

ไทย อาทิ การต้ังศูนยการกระทําผิดที่ประเทศจีน โดยศูนยจะอยูตามหองพักหรือแฟลตตางๆ มีนายทุนจาง 
คนไทยทําหนาที่เปนคอลลเซ็นเตอรโทรศัพทกลับมาหลอกเหย่ือชาวไทย  

 ซึ่งการจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกลวงเหย่ือทั้ง 2 แบบน้ันจะมีการวาจางคนในประเทศน้ันๆ 
(ประเทศที่แกงคอลเซ็นเตอรตองการโทรศัพทไปหลอกลวง) ไปเปดบัญชีธนาคารรอไว เชน หลอกเหย่ือคนไทย
ก็จะจางคนไทยไปเปดบัญชีธนาคารเอาไว จากน้ันจะม ี“มาว่ิง” คือ ชาวจีนหรือไตหวันทําหนาที่ตระเวนกดเงิน
ตามตูเอทีเอ็มตางๆ เพื่อกดเงินออกจากบัญชีที่เปดรอไวดังกลาว เมื่อไดเงินมาก็จะสงเงินตอไปยังกลุม
ขบวนการดวยวิธีการตางๆ เชน รวบรวมเปนเงินสดหิ้วออกนอกประเทศหรือนําไปโอนผานบัญชีธนาคารหรือ
ใชระบบโพยกวน 

ดังน้ันการจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีความเกี่ยวของกับประเทศ 3 ประเทศ 
คือ ไตหวัน ประเทศที่ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรและประเทศที่สามที่แกงคอลเซ็นเตอรหลอกเหย่ือ  

การจัดต้ังศูนยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่อาศัยอยูในอีกประเทศหน่ึงเพื่อทําใหยากตอการเขาจับกุมและการ
ดําเนินคดี จึงมีลักษณะการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติไดเปนอยางดีดังจะเห็น 
ไดจากเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา   

“การจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในกากระทําผิดในตางประเทศพบในประเทศในตะวันออกกลาง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ฟลิปปนส เวียดนาม จีนหรือไตหวัน พบวา
ศูนยกลางในการกระทําผิดจะมีลักษณะของหองที่แกงคอลเซ็นเตอรใชในการกระทําผิดจะบุดวยรังไข 
ไมมีเสียงดังเพราะจะตองใหสภาพของโทรศัพทเหมือนกับสถานที่ในการหลอกเหย่ือ อาทิ หากเปน
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การหลอกวาโทรศัพทมาจากธนาคารจะมีเสียงลูกตุมนาฬิกาวา เหมือนกับอยูในธนาคารจริงๆ คือ
จะตองใหเหมือนสถานที่จริงในการหลอกเหย่ือ จะตองมีหองเก็บเสียง” 
“และหากเปนศูนยของแกงคอลเซ็นเตอรที่หลอกคนไทยในประเทศไทย ผมไปจับแตละครั้งจะมีคน
ไทยที่กระทําผิดแยกเปน 2 สวนคือคนไทยทีเ่ปนอาชญากรจริงๆ ที่เปนวิชามาร ที่เปนหัวโจก มีความ
เช่ียวชาญในการกระทําผิดไดทําผิดมา 10 ป” 
“และคนคนไทยที่ ถูกหลอกเขามากระทําผิดไมได ต้ังใจในการกระทําผิดในการเปนสมาชิกของ 
แกงคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกคนไทยดวยกัน เน่ืองจากชวงหลังเจาหนาที่ไทยมีการปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอรมากทําใหแกงคอลเซ็นเตอรหาคนไทยรวมกระทําผิดยากเพราะฉะน้ันจะมีคนไทย 
สวนหน่ึงที่หลอกคนไทยใหไปทํางานทีต่างประเทศพอไปทํางานในตางประเทศ ก็จับขังเลย จับคนไทย
ขังเลยนะครับ แลวใหฝกการหลอกลวง มีบทสนทนาหลอกลวงเหย่ือใหศึกษา แลวถาคนไหนไมยอม
ทําผิดตามที่แกงคอลเซ็นเตอรสั่งก็จะถูกซอมทํารายรางกายอยางทารุณ” 
“คือคนไทยจะมีอยู 2 สวนคือ 1 ถูกหลอกไป 2 ไปดวยความสมัครใจเพราะฉะน้ันอันน้ีเปนเรื่องที ่
นาเห็นใจนะครับ แลวก็คนไทยบางคนเวลาไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร เขาไมใหออกมาขางนอก
เลย 3 เดือน ไมใหออกมาขางนอก จะมีคนเอาขาวสงเพราะอะไรเพราะถาออกมาขางนอกเด๋ียว
ความลับมันจะรั่ว หองที่ใชในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย จึงเปนหองที่บุ เก็บเสียงอยางดี บางครั้งจะ
มี 3-4 หอง ในการกระทําผิด รูปแบบวิธีการทํางานมันก็จะเปนแบบน้ี” 

 
 สําหรับความสมัพันธระหวางการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรทีม่ีความสมัพันธระหวางผูกระทําผิด
ในประเทศไทยและตางประเทศ เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“ผมก็ตองเรียนวาหลังจากที่เราไดเตรียมการณเพื่อไปจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ไดใช
ตางประเทศเปนศูนยกลางในการโทรศัพทเขามาหลอกเหย่ือในประเทศไทย พบวาเมื่อมีการจับกุมคน
ไทยที่รวมเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอร นอกจากจะสามารถจับกุมผูที่ทําหนาที่ในการโทรศัพท
หลอกลวงเหย่ือจากตางประเทศแลว นอกจากน้ียังสามารถจับกุมคนไทยที่รวมกระทําผิดในประเทศ
ไทย ซึ่งจะจับกุมไดเฉพาะคนที่ขายบัญชี หากแตเมื่อสืบสวนจับกุมจะพบเสนทางการเงินที่มีการเงิน
โอนจากเหย่ือเขาบัญชีของคนไทยดังกลาว เมื่อเจาหนาที่ไลเสนทางการเงิน อาทิ เปนบัญชีของนาย ก 
ก็จะสามารถจับกุมไดแคนาย ก แตเวลาเงินโอนเขาบัญชีนาย ก เงินดังกลาวจะถูกถอนออก แลวโอน
ไปตางประเทศหมด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระทําผิดที่มีความเกี่ยวของกับชาวตางชาติและชาวไทย
สวนหน่ึงทําหนาที่เพียงรับจางเปดบัญชี ใชบัญชีเปนทางผาน หลังจากน้ันจะโอนเงินไปตางประเทศ 
เพื่อไมใหมีการติดตามเสนทางการเงินได” 
“แลวเพราะฉะน้ันในการที่จะปราบปรามและจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรใหหมดสิ้นไป ก็ตองจับแกงคอล
เซ็นเตอรทั้งในประเทศและตางประเทศเพราะกระบวนการมันอยูตางประเทศและเมื่อจับกุมตัว
ผูกระทําผิดแลว ทําอยางไรถึงจะนําเงินคืนประชาชนได อันน้ีคือจุดสําคัญนะครับเพราะฉะน้ัน
ประชาชนที่ตกเปนเหย่ือจะรอคอยวา จับกุมผูกระทําผิดแลวยังไมพอ เหย่ือในประเทศไทยจะไดรับ
เงินคืนอยางไรเพราะฉะน้ันจึงมีการเดินทางไปจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่ตางประเทศ ซึ่งไดดําเนินการ
จับกุมแกงคอลเซ็นเตอรทั้งหมดรอบประเทศไทย 9 ประเทศ หากแตประสบปญหาการทํางานใน 
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ตางแดนเราไมมีอํานาจในการจับกุม แตเมื่อเจาหนาที่ตํารวจไปทํางานในตางประเทศ ตองทําการบาน
ไปหมดคือ ผมจะสืบสวนวาสมมุติวาเกิดเหตุ การหลอกของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเสียหายมูลคา 
10 ลาน 15 ลาน เจาหนาที่จะไลตรวจสอบบัญชีธนาคาร ในประเทศและเช่ือมโยงไปยังตางประเทศ 
เพราะบัญชีที่ใชในการโอนเงินจากเหย่ือในตอนแรกจะเปนบัญชีของคนไทย หลังจากน้ันจะมีการโอน
เงินตอไปยังบัญชีที่เปดไวในตางประเทศ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงในการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับประเทศไทยและตางประเทศเปนสําคัญ” 

 

1.5 พฤติกรรมการกระทําผิด อัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรไทย 
 

สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิด อัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรไทยประกอบดวย 
พฤติกรรมการกระทําผิดของคนไทยท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
คนไทยรวมในการกระทําผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรโดยการโทรศัพทมาหลอกลวงเหย่ือใน 

ประเทศไทย พบวา ประกอบดวย 
1. การดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร 
คนไทยสวนหน่ึงที่ เคยเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งไดเรียนรูทักษะความชํานาญในการ

หลอกลวงเหย่ือ รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรไดหันมากระทําผิดในลักษณะของ
หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งผูที่ดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรจะมีลูกนองหรือสมาชิกรวมแกง 
ชาวไทยรวมทั้งชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวไตหวัน โดยไดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย 
ที่ตางประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ดังจะเห็นไดจาก 

- เกง ลิ้นทอง แกงคอลเซ็นเตอรในตํานานไทย  
แกงคอลเซ็นเตอรในตํานานของประเทศไทยพบวาเปนคนไทยกลุมแรกๆ ที่ เดินทางออกไป 

รวมขบวนการต้ังศูนยปฏิบัติการคอลเซ็นเตอรในตางประเทศหลายแหงต้ังแตป 2556 ตอเน่ืองมาจนถึง 
พ.ศ.2561โดยไมเคยมีใครจับกุมไดมากอน สรางความเสียหายใหกับเหย่ือคนไทยหลายรอยลานบาทจนมี
ช่ือเสียงในกลุมแกงคอลเซ็นเตอรวาเปนทีมงานที่มีความชํานาญในการหลอกลวงประชาชนมากที่สุดจนเปน
ตํานานและไดฉายาวา “เกง ลิ้นทอง” โดยแกงคอลเซ็นเตอรชาวไทยกลุมน้ีเคยเดินทางไปต้ังศูนยปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอรในตางประเทศดังน้ี  

1. พ.ศ.2556-2559 ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศจีน ยาวนานประมาณ 4 ป เดินทางออกจาก
ประเทศไทยครั้งละประมาณ 10 เดือน โดยไมกลับประเทศเลย   

2. พ.ศ.2559 ตอเน่ือง พ.ศ.2561 ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร  
3. พ.ศ.2561 ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลิปปนส เมืองเซบู แตอยูไมนานเน่ืองจากเปนชวงที่

เจาหนาที่เขาจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่กรุงมะนิลาพอดีจึงแยกยายกันหลบหนีและ  
4. พ.ศ.2561 เดือนกรกฎาคมตอเน่ืองสิงหาคม พ.ศ.2561 ต้ังคอลในประเทศเวียดนาม นครโฮจิมินส 

เปนกลุมเดียวกันกับที่ถูกจับกุม เดินทางออกมากอนเพราะอยูครบ 1 เดือน โดยใชคนคุมชาวใตหวันและ 
ลามคนเดียวกันกับชุดที่ถูกจับกุม 
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จากปฏิบัติการจับกุมแกงคอลเซน็เตอรที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 และไดรับ
ตัวผูตองหาทั้งหมด จํานวน 17 คนกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทย พรอมรับมอบหลักฐานที่ตรวจยึดไดใน 
ที่เกิดเหตุ เจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของไดสืบสวนขยายผลเชิงลึกจนสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุมคนรายที่เปนสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรในตํานาน  

นอกจากน้ี เจาหนาที่ตํารวจไดสืบสวนทราบวานายณัฐวัตรหรือเกง ลิ้นทอง ไดหลบหนีการจับกุม 
ของเจาหนาที่มาอยูที่บาน อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ จึงไดขออนุมัติศาลออกหมายจับและเขาจับกุมไวไดที ่
อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ   

นายเกง ลิ้นทอง เปนตํานานแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยเพราะนายเกงเปนคนแรกๆ ที่นําคนไทย
ออกไปต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกลวงคนไทยดวยกันที่ตางประเทศซึ่งการจับกุมนายเกงอาจทําให 
แกงคอลเซ็นเตอรกระทําผิดไดนอยลงหรือหมดไป โดยเจาหนาที่ตํารวจไดใหเหตุผลวา 

“การจับนายเกงถือเปนการปดเครือขายคอเซ็นเตอรไดเลย เมื่อไมมีคนไทยรวมขบวนการกับ
ชาวตางชาติก็ไมสามารถหลอกลวงคนไทยไดอีกตอไปเพราะการไปทําคอลเซ็นเตอรไมใชวันสองวัน 
จะเปน ตองเรียนรูนานนับเดือนกวาจะทํางานได” 

 
อยางไรก็ตามใน พ.ศ.2562 ยังคงมีการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย ซึ่งสวนหน่ึง

อาจเกิดจากยังคงมีคนไทยที่ยังคงรวมกบัชาวตางชาติในการกระทําผดิในลักษณะของแกงคอลเซน็เตอรโดยการ
หลอกลวงเหย่ือคนไทย ดังน้ันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรหากหลอกเหย่ือคนไทยคือ การต้ังศูนย 
ในการกระทําผิดที่ตางประเทศและหัวหนาใหญสุดก็มักเปนชาวไตหวันที่ทําหนาที่สั่งการควบคุมการกระทําผิด
ทั้งหมดเพราะชาวไตหวันมีเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี แมคนไทยเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร แตอาจไมใช
หัวหนาสูงสุดของแกงดังกลาวเพราะคนไทยไมมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีเหมือนชาวไตหวัน ดังน้ัน 
การเปนหัวหนาแกงของคนไทยในการกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรจึงเปนเพียงหัวหนาสูงสุดในกลุมผูกระทําผิด
ชาวไทยที่ยังคงมีความรวมมือจากหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันที่มีความรูความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี
ที่ใชในการหลอกเหย่ือมากกวาคนไทย 

- ผู ห ญิ งไทยซึ่ งเป นหั วหน าแก งคอล เซ็ นเตอรรวม กับชาวไน จีเรีย ต้ั งสํ า นักงานห รือ 
ศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลยเซยีเพ่ือหลอกลวงชาวไทย 

สําหรับการรวมกลุมของแกงคอลเซ็นเตอรไทยและไนจีเรียไดมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีผูหญิงชาวไทยเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร มีการหลอกลวงเหย่ือคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย
ในรูปแบบของการโทรศัพทหลอกลวงคนไทยโดยอางวาเปนเจาหนาที่ดีเอสไอระดับสูงและอางวาจะอายัดบัญชี
ตองรีบโอนเงินเคลียรกับเจาหนาที่ โดยสุมหมายเลขโทรศัพทจากหมายเลขเบอรสวย โดยกระทําผิดในรูปแบบ
ของแกงคอลเซ็นเตอรต้ังแต พ.ศ.2558 สรางความเสียหายมากกวา 20 ลานบาท ซึ่งหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร 
รายน้ีไดถูกจับกุมไดในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ขณะที่เดินทางกลับมาเย่ียมบานที่ประเทศไทย 

 
 
 
 



80 

 

1. การรับจางทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับคนไทยที่รับจางกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวยผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกง

คอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ โดยมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ 
- การทําหนาท่ีโทรศัพทเพ่ือหลอกลวงเหยื่อชาวไทย 
ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแก็งคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ เน่ืองจากไดรับการชักจูงดวย 

การเสนอคาตอบแทนที่สูง อาทิ การใหคาตอบแทนจํานวนมากถึงรอยละ 4 ของรายไดที่หลอกเหย่ือมาได 
รวมทั้ งการเสนอวาไดไปทํางานในตางประเทศทําใหคนไทยสวนห น่ึงได เขารวมการกระทําผิดกับ 
กลุมแกงคอลเซ็นเตอรโดยทําหนาที่ในการโทรศัพทมาหลอกลวงคนไทยดวยกันเอง ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่
ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา 

“คนไทยที่ไปรับโทรศัพทก็มีทั้งถูกหลอกไปและจางไปทํางานดวยความสมัครใจคือ คนที่รับงานก็รูวา
เปนงานผิดกฎหมาย แตคาตอบแทนทันลอใจ แกงจายให 4% ของรายไดที่หลอกมาได ทํางาน 3-4 
เดือนไดเงินต้ัง 7-8 แสนบาท บางคนเลยไปถึง 2 รอบ” 

 
 นอกจากน้ีเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“มีคนไทยบางสวนที่ถูกชักจูงใหเขาไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยคนไทยดังกลาวเห็นวารายไดดี 
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในประเทศไทย โดยเฉพาะการทํางานในภาคเกษตรกรรมที่หากนอก
ฤดูกาลจะขาดรายไดทําใหคนไทยสวนหน่ึงชักชวนกันกระทําผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอร โดยคนไทย
บางหมูบานชักชวนการกระทําผิดจํานวนมาก” 

 
- การรับจางเปดบัญชเีพ่ือใชเปนบัญชีรับโอนเงินท่ีไดจากการหลอกลวง 
มีชาวไทยสวนหน่ึงที่ไดกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรโดยทําหนาที่ในการรับจางเปดบัญชีใหแก

แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันหรือแกงคอลเซ็นเตอรชาติอื่นๆ ดังจะเห็นไดจาก 
ตํารวจทองเที่ยวไดออกหมายจับคนไทยเกือบ 100 คน ที่เคยรับจางเปดบัญชีใหแกงคอลเซ็นเตอร 

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โดยอดีตรองผูบัญชาการตํารวจทองเที่ยว รองผูบัญชาการตํารวจทองเที่ยว 
เขาสอบปากคําผูกระทําผิดจํานวน 5 คน ที่รับจางเปดบัญชีและสงเงินใหกับแกงคอลเซ็นเตอร เครือขายของ 
นายชนชนหรือโอซึ่งเปนผูจัดหาคนไปเปดบัญชีเพื่อใชเปนบัญชีรับโอนเงินที่ไดจากการหลอกลวง 

พรอมกันน้ียังเขาสอบปากคํานายไลคา ชุน, นายโลไวฮุง ชาวมาเลเซีย ผูตองหาที่ตระเวณกดเงินสด
ตามตูเอทีเอ็มในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธและเพชรบุรี 
โดยจับกุมไดที่หางสรรพสินคาแหงหน่ึงในจังหวัดเพชรบุรี พรอมของกลางเงินสดกวา 1 แสนบาทและสลิป 
การโอนเงินถึงแก็งคอลเซ็นเตอรประเทศมาเลเซีย เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางเปดเผยวา  

ผูตองหาชาวมาเลเซีย 2 คน บินเขามาในประเทศไทยเพื่อทําหนาที่กดโอนเงินใหกับเครือขาย 
แก็งคคอลเซนเตอรหลังจากที่ไมสามารถวาจางคนไทยใหเปนกดเงินได โดยผูตองหา 2 คนน้ีจะใชวิธีการโอน
ผานแทปเล็ตเพื่อโอนเงินเขาบัญชี กอนที่เครือแก็งคคอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลเซียจะกดเงินสดออกไป 
ครั้งละ 5 หมื่นบาท สวนอีกคดีที่ขยายผลจับคนไทย 5 คน ซึ่ง เปนเจาของบัญชีและรับโอนเงินใหกับ 

http://www.sanook.com/news/7876186/
https://travel.sanook.com/thailand/phuket/
https://travel.sanook.com/thailand/phetchaburi/
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แก็งคคอลเซ็นเตอรจากตางประเทศแลกกับคาจางสวนแบงรอยละ 4 และสารภาพวารูจักกับนายชนชนจาก 
ในเรือนจําประกอบกับยังไมมีงานทําจึงยอมรับจางเปดบัญชีหาเงินมาใชจายและเที่ยวเตร 

นอกจากน้ีเจาหนาที่ตํารวจไดขอหมายศาลออกหมายจับคนไทยเกือบ 100 คน ที่เคยรับจางเปดบัญชี
ใหกับแก็งคคอลเซ็นเตอรซึ่งสวนใหญอยูในจังหวัดขอนแกน อ.หาดใหญ จ.สงขลา จ.นครราชสีมาและ 
กรุงเทพมหานคร โดยพบวาผูวาจางเปนชาวไตหวันและเปนหัวหนาขบวนการใหญ แมวาผูรับจางเปดบัญชี
เกือบ 100 คน จะปดบัญชีไปแลว แตความผิดเกิดข้ึนแลวจึงจําเปนตองติดตามจับกุมมาดําเนินคดีทั้งหมด
อยางไรก็ตามมีผูกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงที่ ไดถูกหลอกให เปดบัญชีใหแก 
แกงคอลเซ็นเตอรดังจะเห็นไดจากผูตองขังกลุมตัวอยางดังน้ี  

นายจักรรินทร (นามสมมติ) 
 จักรรินทร นักโทษชายเด็ดขาดวัย 29 ป มีครอบครัวแลว มีลูก 2 คน อายุ 11 ป และ 8 ป จักรรินทร
ตองโทษจําคุก 8 ป 6 เดือน ในขอหาฉอโกง อั๊งย่ี ซองโจรและการกระทําการอันเปนลักษณะอาชญากรรม 
ขามชาติ  
 กอนที่จะถูกจําคุกจักรรินทรมีหนาที่การงานที่มั่นคง โดยทํางานเปนพนักงานโรงแรมช่ือดังแหงหน่ึง 
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไดรับเงินเดือนเดือนละ 19,000 บาท จักรรินทรมักชอบเลนพนันบอลออนไลน
เพื่อคลายเครียด โดยผูที่เลนพนันบอลจะตองเปดบัญชีเพื่อรับ-จายเงินที่เลนพนันดวยวิธีการโอนผานบัญชี 
วันหน่ึงมีลูกพี่ลูกนองมาขอรองใหชวยเปดบัญชีใหโดยใหเงินไปเปดบัญชี 500 บาท จักรรินทรไมเคยมีความคิด
เลยวาสิ่งที่ตนกําลังทําอยูน้ันคือ การเปดบัญชีเพื่อไปหลอกลวงผูอื่น จักรรินทรคิดเพียงวา ลูกพี่ลูกนองคนน้ีจะ
เอาสมุดบัญชีไปเลนพนันบอลออนไลนหมือนตนเองเทาน้ันจึงเปดบัญชีใหพรอมทั้งเอาบัญชีและบัตร ATM ให
ลูกพี่ลูกนองไป หลังจากเปดบัญชีไปไดประมาณ 2-3 เดือน ก็มีหมายจับมาวามีสวนรวมในการฉอโกงกับ
อาชญากรขามชาติที่เปนแกงฟลิปปนส ตอนที่ถูกจับในตอนแรกจักรรินทรใหการปฏิเสธเพราะเขาเปดบัญชี 
ใหอยางเดียวและต้ังแตเปดบัญชีมา เขาไมเคยเห็นบัญชีน้ันอีกเลยและไมรูดวยวามีจํานวนเงินเทาใดและ 
เมื่อถูกจับ เจาหนาที่ก็ไมไดใหเขาดูบัญชี แตทนายอาสาที่ศาลจัดใหบอกใหรับสารภาพเพราะหลักฐานชัดเจน
และบอกวาถารับสารภาพโทษจะไมเยอะ จักรรินทรจึงรับสารภาพและไมไดอุทธรณเน่ืองจากไมมีญาติ 
มาดําเนินการใหและในเรือนจําไมมีทนายอาสาใหเหมือนที่ศาล 
 จักรรินทรบอกวาเขาเคยฟงขาวเรื่องแกงคอลเซ็นเตอรที่หลอกลวงทางโทรศัพทและคําเตือนเรื่อง 
การรับจางเปดบัญชี แตเขาไมเคยคิดวาจะเกิดข้ึนกับตนเอง เน่ืองจากคนที่มาขอใหเปดบัญชีใหเปนญาติกัน 
จักรรินทรจึงฝากเตือนมาวา “อยาหลงเช่ือใครแมวาจะเปนญาติพี่นองกันก็ตาม” 
 อันเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงอาจถูกหลอก 
ใหกระทําผิด การไวไจผูที่ชักชวนใหเปดบัญชีหรือไมทราบวาบทลงโทษที่เกี่ยวของกับการเปดบัญชีใหแก 
แกงคอลเซ็นเตอรจะมีบทลงโทษที่หนักเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการการรับจางเปดบัญชีที่มีไมมากนัก 

2. ผูท่ีถูกหลอกและถูกบังคับใหทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
อยางไรก็ดีแมจะมีคนไทยสวนหน่ึงทีเ่ขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ หากแต

พบวาบางกรณีมีคนไทยถูกหลอกและกักขังบังคับใหทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ  
 
 

https://travel.sanook.com/thailand/khonkaen/
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- แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชา  
พบวามีการนําคนไทยมากักขังเพื่อบังคับใหทํางานดังกลาว รวม 3 จุด คือที่เมืองกัมบังโสม 1 จุด 

ที่บานหรูและโรงพยาบาลรางกลางกรุงพนมเปญ แหงละ 1 จุด  
จากการสัมภาษณผูตองขังกลุมตัวอยางที่ถูกหลอกใหไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอรกัมพูชา พบวา 

ผูตองขังแกงคอลเซ็นเตอรกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 23-37 ป จบการศึกษาต้ังแตประถมศึกษาปที ่6 
จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป ทําไรทํานา ถูกลงโทษในขอหาฉอโกงและอาชญากรรม
ขามชาติ 

ผูตองขังกลุมตัวอยางถูกชักชวนใหไปทํางานที่กัมพูชาโดยนายหนาไมไดบอกวาใหไปทํางานแกง 
Call Center บอกแตวาใหไปทํางานเด็กเสริฟจะมีรายไดวันละ 500 บาท ประกอบกับอยากเที่ยวจึงตกลงไป 
เมื่อไปถึงประเทศกัมพูชากลับไมเปนอยางที่คิด ทุกคนถูกยึดพาสปอรตและโทรศัพท พาไปพักในบานหลังหน่ึง
ที่มีกําแพงทึบและสูง ใหพักผอน 1 วัน จากน้ันก็มีคนเอาบทพูดมาใหทองจําและจะคอยถามวาจําไดหรือ 
ยังโดยบอกวาจะใหทํางาน Call Center หลอกลวงคนไทยดวยกันจะใหเงินเดือน 15,000 บาท  

บทพูดของแตละคนบางคนอาจเปนบทเดียวกัน แตบางคนก็จะเปนตัวละครตัวอื่นๆ โดยจะมีข้ันตอน
ในการเลนละครใหทํางานทั้งวันไมใหไปไหน ประตูบานจะถูกปดล็อกตลอด มีคนคอยควบคุมทํางานได
ประมาณ 2 เดือน ก็ถูกปลอยกลับประเทศไทย โดยนายจางบอกใหกลับไปกอนจะโอนเงินเดือนใหภายหลัง 
แตเมื่อกลับมาก็มาถูกจับที่ประเทศไทยและไมมีเงินใดๆ โอนเขามาเลย สวนเพื่อนที่เปนคนชวนไปทํางานไมถูก
จับแตถูกกันตัวไวเปนพยานซึ่งทั้ง 4 คนเห็นวาไมยุติธรรมเลยและผูตองขังกลุมตัวอยางแกงคอลเซ็นเตอร
กัมพูชาแตละคนถูกลงโทษจําคุกเปนระยะเวลาต้ังแต 4 ป จนถึง 8 ป 

- แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลเซีย  
ซึ่งพบวามีคนไทยถูกกักขังอยูในอาคารพาณิชยยานศรีเปอรตาลิ่ง กรุงกัวลาลัมเปอร  โดยถูกหลอก

ผานนายหนาใหเขาไปทํางานในประเทศมาเลเซีย แตเมื่อไปถึงประเทศมาเลเซียจะถูกบังคับใหกระทําผิด 
ที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยการยึดพาสปอรต บังคับใหโทรศัพทหลอกคนไทย หากไมทําจะถูกลงโทษ
ดวยวิธีการทํารายรางกาย  

- แกงคอลเซ็นเตอรในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
แกงคอลเซ็นเตอรน้ีไดถูกประเทศสหรัฐเอมริเรตสจับกุมและสงกลับมาดําเนินคดีที่เมืองไทย เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.2561 ซึ่งพบวาเปนชาวไทยจํานวน 18 คน นอกจากน้ียังมีชาวไตหวันรวมกระทําผิดดวยจํานวน 
8 คน ซึ่งมีพฤติกรรมในการกระทําผิดคือ การโทรศัพทหลอกลวงชาวไทย โดยใชชาวไทยเปนคนโทรศัพท
หลอกลวง ซึ่งผูกระทําผิดรายหน่ึงเปนชายหนุมจาก อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ทําหนาที่คอยแปลคําสั่ง 
จากชาวไตหวันใหคนไทยทํางานในการหลอกลวงคนไทย ไดสารภาพกับเจาหนาที่ตํารวจวา 

“ผมรูตัวต้ังแตทีแรกวาการทํางานกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสน้ี 
จะตองไปหลอกคนไทยดวยกัน แตก็ยังเต็มใจไปเพราะไมมีเงินใช แตเมื่อไปอยูถึงรูวาไมไดสุขสบาย
อยางที่ร่ําลือกัน แมจะไดสวนแบงคอนขางสูง รายไดดีอยางที่เขาบอกต้ังแตแรก แตก็ตองแลกกับ
ความสะดวกสบายเพราะผมตองถูกจํากัดอิสรภาพ ใหน่ังทํางานต้ังแตเชามืดยันคํ่าและตองกินบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปเพื่อยังชีพ โดยไรทางเลือกแมจะเขาเมืองอยางถูกกฎหมาย” 
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          จากการสัมภาษณผูตองขังกลุมตัวอยางที่ถูกจับกุมจากแกงคอลเซ็นเตอรในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส พบวา มีอายุระหวาง 28-41 ป มีอาชีพรับจางทั่วไป สวนใหญมีครอบครัวแลว ตกเปนผูตองหา
ในขอหาฉอโกงและกระทําการอาชญากรรมขามชาติ ผูตองขังเหลาน้ีถูกชักชวนใหไปทํางานที่ประเทศดูไบ 
ผูที่มาชักชวนบอกวาใหไปทํางานประเภทอื่น เชน ทํางานแมครัว เด็กเสริฟ หมอนวดแผนไทยหรือเจาหนาที่รับ
โทรศัพท โดยไมรูวาตนเองตองไปทํางานแกงคอลเซน็เตอรเปนสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผูกระทาํผิดสวนใหญถูกชักชวน
จากญาติหรือเพื่อน โดยมีการเสนอเงินเดือนที่สูงกวาอยูที่เมืองไทย ผูตองขังกลุมตัวอยางเลาใหฟงวา  

“นายหนาที่มาชักชวนเสนอเงินเดือนใหเดือนละ 15,000 บาท ถาทํางานดีจะมีคาคอมมิชช่ันให 
โดยจะออกคาเดินทางใหและมีอาหารพรอมที่พัก ทําใหหลงเช่ือ เมื่อเดินทางไปถึงประเทศดูไบ 
นายหนาชาวไตหวันมารับอีกทอดหน่ึงโดยมีคนไทยเปนลาม จากน้ันก็ยึดโทรศัพทและพาสปอรตและ
พาไปยังบานแหงหน่ึง โดยไมรูวาตนเองอยูที่ไหน มองไปทางใดก็มีแตทะเลทรายจึงไมรูจะทําอยางไร 
เมื่อเขาที่พักจะมีคนคอยควบคุม ประตูบานจะถูกล็อก มีคนเฝาตลอดเวลา  
จากน้ันจะมีคนมาแจกบทพูดใหทองจําใหข้ึนใจและสามารถพูดไดอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด โดย 
แตละคนอาจไดรับใหพูดในบทบาทที่แตกตางกัน มีคนที่ ขัดขืนและไมยอมทําก็จะถูกทําราย 
ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย  
ในการทํางานจะมีการประชุมกันทุกวัน มีการติวเขม ฝกฝนอยางหนักถึง 4-5 ทุมทุกวัน โดยจะตอง
หลอกใหสําเรจ็ ถาใครทําไมสําเร็จ คนน้ันจะถูกจับมาติวเขมมากย่ิงข้ึน กอนที่จะถูกจับกุม พวกคนไทย
ที่ถูกหลอกไป ไมอยากทํางานแบบน้ีอีกตอไป อยากกลับประเทศไทย จึงรวมตัวกันขอคาแรงและ 
ขอพาสปอรตและโทรศัพทคืน โดยพยายามรวมตัวกันหลายครั้ง จนกระทั่งวันหน่ึงเจาหนาที่ตํารวจ
ดูไบเขามาทลายแกง ซึ่งผูตองขังเลาใหฟงวา ในวันเกิดเหตุคนไทยสวนใหญขอใหนายจางโอนเงิน 
ใหซึ่งนายจางก็โอนให หลังจากน้ันคนไทยทั้งหมดก็วางแผนที่จะเดินทางกลับ แตเมื่อทุกคนไดกิน
อาหารที่แมครัวทํามาให ทุกคนรูสึกงวงนอนเรว็กวาปกติ หลับกันหมด ต่ืนข้ึนมาก็เห็นเจาหนาที่ตํารวจ
ดูไบเขามาอยูในบานแลว แตนายจางหายไปจึงคิดวานายจางนาจะวางแผนใหมาจับกุมพวกตน 
สวนเงินที่นายจางโอนให ถูกอายัดทั้งหมดและสงตัวกลับมาประเทศไทย เมื่อถึงประเทศไทย 
เจาหนาที่ตํารวจก็ดําเนินคดีตอ” 
โดยผูตองขังกลุมตัวอยางไดตองโทษจําคุกเปนระยะเวลาต้ังแต 4 ป จนถึง 8 ป 

          - แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนาม  
           ซึ่งไดมีการหลอกและบังคับใหชาวไทยสวนหน่ึงไปกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศ
เวียดนาม กลาวคือ  
           จากการสัมภาษณผูตองขังกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนาม 
พบวาผูตองขังกลุมตัวอยางแกงน้ีมีอายุระหวาง 25-35 ป จบการศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาปที่  3 จนถึง 
ปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป ถูกลงโทษในขอหาฉอโกงและอาชญากรรมขามชาติ  
            ผูตองขังถูกชักชวนจากเพื่อนบานใหไปทํางานที่ประเทศจีน เปนงานเกี่ยวกับการเปนแมบานและ
ทํางานโรงงานเหลก็ ซึ่งมีคนที่หลงเช่ือทั้งหญิงและชาย โดยเสนอใหเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท มีที่พักและ
อาหาร ทั้งหมดจึงตกลงไป เมื่อไปถึงสนามบินเห็นในต๋ัวเครื่องบินเขียนวา ประเทศเวียดนาม แตก็ไมไดนึกสงสัย
อะไร คิดวาเครื่องบินไปแวะพักเครื่อง นายหนาที่พาไปเปนคนไทยใหญ พูดไดหลายภาษา เมื่อไปถึงสนามบิน



84 

 

ประเทศเวียดนามก็มีคนมารับโดยจับแยกกลุมหญิงและชายทําใหทุกคนรูวาไมไดเดินทางไปประเทศจีนแลว 
ทุกคนถูกยึดพาสปอรตและโทรศัพท จากน้ันมีคนมาพาไปยังตึกแหงหน่ึง ลักษณะเหมือนคอนโดมิเนียม 
ใหแบงกลุมเขาหองซึ่งเปนหองเล็กๆ นอนหองละ 3-4 คน จากน้ันจะมีคนนําบทพูดมาใหทองจําซึ่งเขียนเปน
ภาษาไทย หัดทองบททั้งวันอยูประมาณ 9 วัน จะมีคนมาถามทุกวันวาจําไดหรือยัง เขาใจหรือยัง โดยในตึกน้ัน
จะมีชาวไตหวันคอยเฝาตลอด 
          บทบาทที่ไดรับ เชน พนักงาน TOT พนักงานไปรษณียไทย พนักงาน Kerry หลังจากทํางานได
ประมาณ 2 เดือน ก็ถูกสงตัวกลับเพราะทํางานไมคอยสําเร็จ เมื่อกลับมาประเทศไทยไดไมนานก็ถูกตํารวจจับ 
ผูตองขังแกงเวียดนามแตละคนถูกลงโทษจําคุกต้ังแต 4 ป จนถึง 8 ป 

บทบาทของคนไทยในการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
อยางไรก็ตาม สําหรับคนไทยที่รวมกระทําผดิกับแกงคอลเซ็นเตอรโดยสวนใหญไมใชหัวหนาแกงสูงสุด 

เน่ืองจากหัวหนาแกงสูงสุดที่คอยควบคุม สั่งการจะเปนคนไตหวัน เน่ืองจากมีความรูความเช่ียวชาญในการ
กระทําผิด โดยไดมีการชักชวนใหคนไทยรวมกระทําผิด ซึ่งคนไทยที่รวมกระทําผิดจะมีชาวไตหวันเปนหัวหนา
สูงสุดเสมอดังที่เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ทําผิดโดยหลอกเหย่ือคนไทย เมื่อมีการจับกุมและ
แถลงขาวคนกระทําผิดน้ัน สําหรับคําถามที่วาคนไทยเปนหัวหนาแกงคอยสั่งการในประเทศไทย
หรือไม ผมตอบไดเลยวาหากมีการหลอกเหย่ือในประเทศไทยจะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร 
ในตางประเทศ หัวหนาใหญสุดจะเปนคนไตหวัน สําหรับกรณีที่คนไทยเปนหัวหนาแกง แลวหลอก
เหย่ือคนไทยในประเทศไทย ผมวาไมใชหัวหนาเปนคนไทยในประเทศไทย เพราะวาเทาที่ผานมา 
10 ป แลวก็ไมมีคนไทยเปนหัวหนาแกงสงูสดุอยางแทจรงิ มักมีหัวหนาใหญเปนชาวไตหวันคอยบงการ
คือ ตลอดระยะเวลาในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ไมวาจะเปน 10 ป 20 ปก็ยังเปนคน
ไตหวันอยูเหมือนเดิมเพราะวาเรื่องเทคโนโลยี คือคนไทยเราไมไดเกงเรื่องเทคโนโลยี เรื่องการใช
เทคโนโลยี โทรศัพท VoIP คนไทยเราไมมีความรูเรื่องน้ีเลย แตคนไตหวัน คนเกาหลี เขาจะมีความ
เช่ียวชาญดานน้ีสูง เพราะฉะน้ันผมตองเรียนอยางน้ีนะครับวา ในชวงที่เจาหนาที่ตํารวจปราบปราม
อยางหนัก ตอนหลังก็มีการหลอกลวงเกิดข้ึนในประเทศไทยอีก ทําใหเจาหนาที่ตํารวจเกิดความสงสัย
วาทําไมปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรหนักแลว ทําไมยังมีการกระทําผิดอีก พอไปไลจับดูก็คือเปนคน
ไทยหลอกเอง แตอันน้ีหลอกงายเลยคือใชโทรศัพทเครื่องเดียวโทรไปหลอกคนไทยดวยกันเอง 
ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจสามารถสืบสวนและจับกุมไดงายเพราะเปนการใชโทรศัพทในประเทศไทยซึ่งเปน
สิ่ งที่ บ งบอกไดว าแก งคอล เซ็น เตอรชาติอาจประสบปญหาในการนําคนไทยไปรวมกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด” 

 
จากขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่เขาทําการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในตางประเทศ

ไดเลาถึงการที่คนไทยถูกหลอกใหไปกระทําผิดวา 
“คนไทยบางคนก็นาสงสารนะครับคือ ผมไปจับแตละทีจะมีคนไทยที่กระทําผิดแยกเปน 2 สวนคือ 
คนไทยที่เค่ียวจริงๆ เปนวิชามาร เปนหัวโจก กระทําผิดมานานเปน 10 ป และคนไทยที่ ไมรู 
อิโหนอิ เหน  ถูกหลอกเขามากระทําผิด เน่ืองจากชวงหลังเจาหนาที่ ไทยมีการปราบปราม 
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แกงคอลเซ็นเตอรมากทําใหแกงคอลเซ็นเตอรหาคนไทยรวมกระทาํผิดยากเพราะฉะน้ันก็หลอกคนไทย
ใหไปทํางานที่ตางประเทศ พอไปทํางานก็จับขังเลย จับคนไทยขังเลยนะครับแลวใหฝกการหลอกลวง 
แลวถาคนไหนไมยอมทําก็ซอมอยางทารุณคือ คนไทยจะมีอยู 2 สวนคือ 1 ถูกหลอกไป 2 ไปดวย
ความสมัครใจเพราะฉะน้ันอันน้ีเปนเรื่องที่นาเห็นใจนะครับ แลวก็คนไทยบางคนเวลาไปทํางานกับ
แกงคอลเซ็นเตอร เขาไมใหออกมาขางนอกเลย 3 เดือน ไมใหออกมาขางนอกจะมีคนเอาขาวสง 
เพราะอะไรเพราะถาออกมาขางนอกเด๋ียวความลับมันจะรั่วเพราะฉะน้ันหองทีใ่ชเน่ียมันจะมี 3-4 หอง
รูปแบบวิธีการทํางานมันก็จะเปนแบบน้ี” 

 
ดังน้ันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรหากหลอกเหย่ือคนไทยจะมีการต้ังศูนยในการกระทําผิด 

อยูที่ตางประเทศและหวัหนาใหญสุดก็มักเปนชาวไตหวันที่ทําหนาที่สั่งการควบคุมการกระทําผิดทั้งหมดเพราะ
ชาวไตหวันมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี สําหรับบทบาทของคนไทยในแกงคอลเซ็นเตอรจะเปนหัวหนาแกง
สูงสุดไมไดเพราะไมมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี จะมีบทบาทในการพูดโทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
ชาวไทย การรับจางเปดบัญชีหรือการรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรในการหลอกคนไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร 

สรุปพฤติกรรมการกระทําผิดของคนไทยท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
คนไทยรวมในการกระทําผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรโดยการโทรศัพทมาหลอกลวงเหย่ือ 

ในประเทศไทย พบวา ประกอบดวย 
1. การดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร 
คนไทยสวนหน่ึงที่ เคยเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งไดเรียนรูทักษะความชํานาญในการ

หลอกลวงเหย่ือ รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรไดหันมากระทําผิดในลักษณะของ
หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งผูที่ดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรจะมีลูกนองหรือสมาชิกรวมแกง 
ชาวไทยรวมทั้งชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวไตหวัน โดยไดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย 
ที่ตางประเทศ  

2. การรับจางทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับคนไทยที่รับจางกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวย 
  2.1 ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ โดยผูที่รับจางไปทํางาน

รวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจประกอบดวยบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรคือ  

  - การทําหนาที่โทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย 
    - การรับจางเปดบญัชีเพื่อใชเปนบญัชีรับโอนเงินที่ไดจากการหลอกลวง 

2.2 ผูที่ถูกหลอกถูกบังคับใหทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
  แมจะมีคนไทยสวนหน่ึงที่เขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ หากแต

พบวาบางกรณีมีคนไทยถูกหลอกและกกัขังบงัคับใหทํางานกบัแกงคอลเซน็เตอร เน่ืองจากเจาหนาที่ตํารวจไดมี
การจับกุมคนไทยที่รวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรและการประชาสัมพันธใหคนไทยไดทราบถึงการรวม
กระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรที่จะตองถูกจับกุมและมีบทลงโทษที่มีความรุนแรง ดังน้ันจึงไมมีคนไทยที่สมัคร
ใจไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอรในตางประเทศจํานวนมากเหมือนในอดีต อันสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรไดให
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คนไทยสวนหน่ึงไปหลอกคนไทยดวยกันเพื่อไปเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการหลอกใหไปทํางาน 
ในตางประเทศ หากแตเมื่อไปทํางานตางประเทศแลวกลับถูกแกงคอลเซ็นเตอรบังคับใหทํางานหลอกเหย่ือ 
ในประเทศไทยหากไมกระทําตามที่แกงคอลเซ็นเตอรสั่งจะถูกทํารายรางกายอยางทารุณ  
 

1.6 พฤติกรรมการกระทําผิดหรืออัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรตางชาติ
ที่เปนภัยคุกคามประเทศไทย 
 
 สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิด รวมทั้งอัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคาม
ประเทศไทยรายสําคัญประกอบดวย 

1. แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันเปนกลุมคนรายรายสําคัญที่กระทําผิดตอประเทศไทยมาอยางตอเน่ือง ทั้งที่

เปนการกระทําผิดดวยกลุมชาวไตหวันรวมกับคนไทยหรือชาวตางชาติอื่นๆ ซึ่งจากประวัติการกระทําผิดของ
แกงคอลเซ็นเตอรพบวาไดเกิดข้ึนที่ประเทศไตหวันและมีการกระจายการกระทําผิดไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก 
โดยแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันเปนแกงที่มีทักษะ ความรูความเช่ียวชาญตอการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอล
เซ็นเตอรมาก ซึ่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดกลาวถึงการกระทํา
ผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันวา  

“มีลักษณะการกระทําผิดท่ีใกลเคียงกับการขายสินคาในลักษณะของแฟรนไชส ท่ีหากอาชญากร 
หรือองคกรอาชญากรรมใดสนใจจะมีการชักชวนเขาสูการกระทําผิดและสอนการกระทําผิดท่ี
เก่ียวของกับการหลอกลวงเหยื่อในลักษณะของแกงคอลเซ็นเตอร” 

 
รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจไดกลาวถึงอัตลักษณที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรประการหน่ึงคือ  
“แกงคอลเซ็นเตอรเปนรูปแบบของการดําเนินธุรกิจเปนธุรกิจท่ีมี ... แบรนดเนม ธุรกิจของ 
แกงคอลเซ็นเตอรคือ การหาเงินโดยการหลอกลวงเหยื่อ…” 

 
นอกจากน้ีจากการสัมภาษณเจาหนาที่ ตํารวจกลุมตัวอยางที่ดําเนินการปองกันและปราบปราม 

แกงคอลเซ็นเตอรไดกลาวถึงพฤติกรรมการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความสัมพันธกับชาวไตหวันดังน้ี  
แกงคอลเซ็นเตอรคือ การโทรศัพทผาน VoIP ก็คือ เครื่องที่แปลสัญญาณโทรศัพทเปนคําพูด 

แปลสัญญาณโทรศัพทเปนตัวเลข ความจริงแลว VoIP ทั้งโลกตองการใชเพื่อใหประหยัดคาโทรศัพท แตคนราย
เน่ียก็ไปเอา VoIP มาใชในการหลอกโทรขามประเทศ  

เพราะฉะน้ันแกงคอลเซ็นเตอรมีตนกําเนิดมาจากไตหวัน คนที่คอลเซ็นเตอรเน่ียมาจากประเทศไตหวัน 
แลวก็การหลอกลวงเน่ียหลอกลวงประเทศไหนก็จะจางคนประเทศน้ันมาหลอก เชน หลอกคนไทยก็ตองจาง 
คนไทยไปเปนคนโทรศัพท แลวการต้ังจุดหลอกเน่ียก็ไปต้ังในประเทศที่หลอก เชน จะหลอกประเทศไทยก็ไป
ต้ังอยูในประเทศเพื่อนบานที่มีสัญญาณ WiFi แรงเพราะฉะน้ันรูปแบบจะเปนอยางน้ี  

แกงคอลเซ็นเตอรมันมีทั่วโลกเพราะวาอินเทอรเน็ตมันไปทั่วโลก แตวาหลักการคือ เราตองคิดวาทํา
อยางไรที่จะไมใหอาชญากรรมแกงคอลเซ็นเตอรหลอกคนไทยในดินแดนไทยไดตอไป แตสวนที่วาจะไปหลอก
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ประเทศไหนก็เรื่องของเขา แตจะตองไมใหหลอกคนไทยในดินแดนไทยอีกตอไปสําหรับคนไตหวันเขาจะจางคน
ไทยไปแลวก็ใหคนไทยหาบัญชีเพื่อโอนเงินเพราะฉะน้ันคนไทยถาคนไมใหความรวมมือซะอยาง คนนอก
ประเทศก็จะมาหลอกเราไมได เพราะฉะน้ันคนไทยก็จะเอาบัญชีของตัวเองไปขายขายเลมละ 500 ขายเลมละ 
2,000 บางเลมละ 3,000 บาท แตละราคาก็ไมเกินน้ีเพราะฉะน้ันเมือ่มีเหตุการณหลอกลวงพื้นที่การหลอกก็จะ
เปนรูปแบบเดิมๆ ก็จะหลอกวา  

“บัญชีธนาคารของทานตอนน้ีถูกอายัด ทานจะตองโอนเงินไปเก็บไวที่บัญชีน้ีถาทานไมโอนไปเด๋ียว
ธนาคารจะตองอายัดบัญชีทานทั้งหมดหรือไมก็บอกวาขณะน้ีเน่ียตอนน้ีโทรมาจากศาลตอนน้ีทาน 
มีหมายจับในเลขคดียาเสพติดเพราะฉะน้ันจะตองอายัดบัญชีของทานทั้งหมดทานจะตองโอนเงินไป 
ที่บัญชีหมายเลขน้ีเพราะฉะน้ันถาทานไมโอนไปจะตองอายัดบัญชีทั้งหมดที่เดียวกัน หรือไมก็โทรมา
จากศุลกากรวาขณะน้ีเน่ียตรวจสอบบัญชีแลวเน่ียถามีการเลี่ยงบัญชีภาษีอากร ทานจะตองโอนเงิน
ออกจากบัญชีไปบัญชีน้ีคือ ผมตองเรียนวาไมวาจะใชตุกตากี่วิธีการจุดสุดทายก็ตองจบดวยการโอน
เงินออกจากบัญชีตัวเองทั้งสิ้นเพราะฉะน้ันวิธีการในการแกปญหาเบื้องตนก็คือ จะตองตรวจสอบ
แหลงที่มาของขอมูลเวลาเขาตรวจสอบไป สมมุติวาโทรมาจากศาลอาญา เบอรมันจะข้ึน 02 เขาก็โทร
กลับไปที่ 02 ก็เปนศาลอาญาจริงน่ีเปนเหตุทาํใหคนเช่ือวาที่คือศาลอาญาหรอืไปดูเบอร 02 ไปดูก็เปน
เบอรโรงพักจริงโทรมาจาก สน. ปทุมวันจริงก็เปนเหตุทําใหคนตกใจ  
สําหรับการเลือกเหย่ือก็เลือกโดยการสุม ผูเสียหายเน่ีย สวนใหญจะอยูที่บานและจะอยูในวัยต้ังแต 
50 ถึง 70 ข้ึนไปเพราะวาคนเหลาน้ีจะเปนคนที่สวนใหญก็เกษียณแลว เออรี่รีไทรแลวก็จะอยูบาน
ตกใจงายกลัว แลวความเสียหายก็จะเยอะเพราะฉะน้ันวันน้ีก็ตองเรียนวาในเรื่องของอาชญากรรม
คอลเซ็นเตอรเปนปญหาที่สั่งสมมายาวนาน การกระทําผิดของคนไทยจะเกี่ยวของกับผูกระทําผิด 
รายใหญซึ่งเปนชาวไตหวันและไดทําใหคนไทยเราหมดเน้ือหมดตัวกันอยางมหาศาล” 

 
สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแก็งคอลเซ็นเตอรที่เกี่ยวของกับประเทศไทย พบวามีการกระทํา

ผิดที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเขามาต้ังศูนยแกงคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือที่ประเทศไตหวัน รวมทั้ง 
มีการต้ังศูนยที่ประเทศอื่นๆ เพื่อทําการหลอกลวงเหย่ือที่เปนคนไทยในประเทศไทย โดยพบรูปแบบการ 
กระทําผิดที่สําคัญดังน้ี  

1. การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด 
สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน พบวามีการต้ังศูนยในการกระทําผิด 

ของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันดังน้ี  
1.1 การเขามาต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อในประเทศไตหวัน 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันสวนหน่ึงพบวา กลุมคนรายชาวไตหวันได ต้ังฐานศูนยโทรศัพท (Call 

Center) ในประเทศไทยแลวโทรศัพทผานระบบโทรศัพททางอินเตอรเน็ตหรือวีโอไอพี (VoIP: Voice Over 
Internet Protocol) ไปหลอกลวงเหย่ือชาวไตหวันดวยกันเอง อาทิ การปลอมเปนเจาหนาที่ของรัฐเพื่อทํา 
การหลอกเหย่ือใหหลงเช่ือและโอนเงินดังจะเห็นไดจากตัวอยาง 

การโทรศัพทหลอกเหย่ือชาวไตหวันจากประเทศไทยวาเปนเจาหนาที่สํานักงานประกันสุขภาพ 
หลอกเหย่ือวาบัตรประกันสุขภาพของเหย่ือถูกขโมย หลังจากน้ันมีการโอนสายที่สอง อางเปนเจาหนาที่ตํารวจ 
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เพื่อบอกเหย่ือวาอัยการที่ดูแลเรื่องน้ีใหมาศาลจึงทําใหเหย่ือหลงเช่ือ ตอมาจึงสงแฟกซซึ่งเปนหนังสือราชการ
ปลอมใหกับเหย่ือ เหย่ือจึงหลงเช่ือคิดวาเปนเรือ่งจรงิจงึมีการโอนเงินผานบัญชีธนาคารของไตหวันที่เปดรองรับ
ไว แลวมีกลุมคนรายอีกกลุมถอนเงินออก ดังจะเห็นไดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวัน 
แกงหน่ึงที่ไดหลอกลวงเหย่ือต้ังแตประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ความ
เสียหายที่ผูเสียหายแจงความรองทุกขที่ไตหวันแลว จํานวน 21 ราย รวมความเสียหายประมาณ 30 ลานบาท 

ซึ่งกลุมคนรายต้ังฐานเปนศูนยโทรศัพทอยูในบานเด่ียวหลังใหญ อยูหมูที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
เปนชาวไตหวัน จํานวน 13 คน เปนบุคคลมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม จากการตรวจสอบของเจาหนาที่
ตํารวจ พบวา แกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวมีอุปกรณในการกระทําผิดที่บานพักซึ่งใชเปนศูนยโทรศัพท 
(Call Center) พบของกลางที่เปนอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดในการหลอกลวงผูเสียหายชาวไตหวัน 
เชน โทรศัพทมือถือ จํานวน 44 เครื่อง, คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 10 เครื่อง เครื่องปลอยสัญญาณ
อินเตอรเน็ต (เราเตอร) จํานวน 17 เครื่อง กลอง VoIP Gateway จํานวน 23 กลอง เครื่องโทรศัพทบาน 
จํานวน 43 เครื่อง ซิมการดที่ ยังไมไดใชงาน เครือขาย Dtac จํานวน 5 ช้ิน ซิมการด Roaming ย่ีหอ 
Blackberry จํานวน 4 ช้ิน เครื่องบันทึกเสียงไมทราบย่ีหอ จํานวน 3 เครื่อง แผนกระดาษและสมุดจดบันทึก
เปนภาษาจีน (สคริปตบทสนทนาหลอกลวง) จํานวนมาก   

ประเด็นสําคัญคือ แกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวมหีนังสือจิตวิทยาขั้นสูงในการกออาชญากรรมฉบับ
ภาษาจีน จํานวน 1 เลม แผนกระดาษและสมุดจดบันทึกเปนภาษาจีน (สคริปตบทสนทนาหลอกลวง) จํานวน
มากและแฟลชไดรฟ จํานวนหน่ึง ซึ่งทางเจาหนาที่ตํารวจไตหวันใหความสําคัญกับคดีน้ีมากใชระยะเวลา 
ในการสืบสวนติดตามเปนระยะเวลานานเน่ืองจากกลุมคนรายมีความสามารถในการหลบซอนและหลอกลวง
เหย่ือจํานวนมากมีมูลคาความเสียหายสูง  

1.2 กระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรประเทศตางโดยต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร (Call Center) 
ในการกระทําผิดในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศไทย 
 สําหรับการกระทําผิดที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การรวมมือกับ
ผูกระทําผิดประเทศตางๆ โดยเขาไปต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศอื่นๆ แลวทําการหลอกลวงเหย่ือ
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย 

2. พฤติกรรมการกระทําผิด 
แกงคอลเซ็นเตอรทีเ่ขามาหลอกลวงคนไทยน้ันเปนเครือขายอาชญากรรมขามชาติที่ประสานโยงใยกัน

ระหวางตัวการใหญซึ่งเปนชาวไตหวันกับแกงอาชญากรรมในประเทศแถบเอเชีย อาทิ จีน กัมพูชา มาเลเซีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศไทย 

พฤติกรรมในการกระทําผิดคือ ผูกระทําผิดซึ่งเปนตัวการใหญชาวไตหวันจะสงตัวแทนเขาไปประสาน
และรวมมือกับแกงอาชญากรรมในประเทศตางๆ ซึ่งแกงเหลาน้ีจะรูขอมูลเกี่ยวกับระบบการเงิน ขอกฎหมาย 
และบริบททางสังคมของผูคนในประเทศตนเองซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือ โดยจะไปต้ังศูนยคอล
เซ็นเตอรในประเทศอื่นที่ไมใชประเทศของเหย่ือเพื่อปองกันการตรวจสอบและติดตามจับกุม ซึ่งแตละประเทศ
ก็จะมีแกงที่ดูแลโดยชาวไตหวันและประสานกับหัวหนาเครือขายที่ประเทศไตหวัน เชน แกงอาซื่อ ซึ่งอยูใน
ยานศรีเปอรตาลิ่ง กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย แกงฉีเคอ ซึ่งอยูที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ทําหนาที่เปนหัวหนาเครือขายในการประสานแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ เพื่อทําการหลอกลวงเหย่ือ  
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สําหรับอุปกรณที่แกงคอลเซ็นเตอรในแตละแหงใชหลอกลวงเหย่ือน้ันจะมีลักษณะเดียวกันไดแก 
โทรศัพท คอมพิวเตอร เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท VoIP ซึ่งจะแปลงสัญญาณโทรศัพทดวยระบบ
อินเทอรเน็ตใหเปนหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่จะแอบอาง พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทของเหย่ือโดยจะ
มีทีมงานคอลเซ็นเตอรจากประเทศกลุมเปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือ 

วิธีการในการหลอกลวงเหยื่อ 
วิธีการในการหลอกลวงเหย่ือคือ ถาเหย่ือเปาหมายเปนคนไทย แกงดังกลาวจะไปเชาบานหรืออาคาร

เพื่อต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา มาเลเซีย สหรัฐเอมิเรตส แลวใหคนไทยไปทํา
หนาที่โทรศัพท โดยจะมีเครื่อง VoIP ซึ่งจะแปลงสัญญาณเปนเบอรโทรศัพทของหนวยราชการตางๆ ที่จะใช 
ในการแอบอาง เชน สถานีตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เจาหนาที่ไปรษณีย เจาหนาที่สถาบันการเงินเพื่อสรางความ
นาเช่ือถือ เมื่อเหย่ือตรวจสอบเบอรโทรศัพทจะพบวาเบอรที่โทรศัพทมาตรงกับเบอรของหนวยราชการ โดยให
ทีมงานซึ่งเปนคนไทยโทรศัพทขามประเทศไปหลอกเพื่อใหเหย่ือเช่ือหรือมีความโลกหรือกลัวแลวจึงทําการโอน
เงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาว 

3. คนไทยท่ีรวมกระทําผิด 
คนไทยรวมในการกระทําผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรโดยการโทรศัพทมาหลอกลวงเหย่ือใน 

ประเทศไทย พบวา ประกอบดวย 
3.1 ผูท่ีรับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ 
ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมคัรใจประกอบดวยบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอ

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ  
- การทําหนาท่ีโทรศัพทเพ่ือหลอกลวงเหยื่อชาวไทย 
ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแก็งคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ เน่ืองจากไดรับการชักจูงดวยการ

เสนอคาตอบแทนที่สูง อาทิ การใหคาตอบแทนจํานวนมากถึงรอยละ 4 ของรายไดที่หลอกเหย่ือมาได รวมทั้ง
การเสนอวาไดไปทํางานในตางประเทศทําใหคนไทยสวนหน่ึงไดเขารวมการกระทําผดิกับกลุมแกงคอลเซน็เตอร
โดยทําหนาที่ในการโทรศัพทมาหลอกลวงคนไทยดวยกันเอง  

- การรับจางเปดบัญชเีพ่ือใชเปนบัญชีรับโอนเงินท่ีไดจากการหลอกลวง 
มีชาวไทยสวนหน่ึงที่ไดกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรโดยทําหนาที่ในการรับจางเปดบัญชีใหแก

แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันหรือแกงคอลเซ็นเตอรชาติอื่นๆ โดยรับจางจางเปดบัญชีเพื่อใชเปนบัญชีรับโอนเงิน 
ที่ ไดจากการหลอกลวง อาทิ  แลกกับค าจ างสวนแบ งรอยละ 4 โดยผูกระทําผิดส วนห น่ึงรูจั กกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรจากในเรือนจําประกอบกับยังไมมีงานทําจึงยอมรับจางเปดบัญชีหาเงินมาใชจายและ 
เที่ยวเตร 

3.2 ผูท่ีถูกหลอกถูกบังคับใหทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
อยางไรก็ดีแมจะมีคนไทยสวนหน่ึงทีเ่ขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมคัรใจ หากแต

พบวาบางกรณีมีคนไทยถูกหลอกและกักขังบังคับใหทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งได
รวมกับแแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชา แกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซีย แกงคอลเซ็นเตอรดูไบ ประเทศสหรัฐ
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อาหรับเอมิเรตส ซึ่งไดหลอกลวงคนไทยไปทํางานในประเทศดังกลาว หากแตไดบังคับใหทํางานรวมกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร หากไมทําจะถูกยึดหนังสือเดินทาง การถูกทําราย เปนตน 
 หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรรายสําคัญของไตหวันที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

สําหรับหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรรายใหญชาวไตหวันที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย กลาวคือ 
การกระทําผิดโดยการหลอกลวงชาวไทยปรากฏดังน้ี  

นายฉีเคอ หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรใหญชาวไตหวัน  
หัวหนาประสานงานในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมริเรตส 
ใชประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนฐานในการกระทําผิด 
สําหรับหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรรายใหญชาวไตหวันคือ นายฉีเคอเปนผูตองหาที่หลบหนีมาอยู 

ในประเทศไทยประมาณ 20 ป ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง ไมสามารถเดินทางกลับประเทศตัวเองไดเน่ืองจากมี
ประวัติตองคดีที่ไตหวัน ทําหนาที่คอยรวบรวมคนเขามาทํางานคอลเซ็นเตอร รวบรวมบัญชีที่ใชกดเงิน ถือเปน
ผูบริหารระดับสูงภายในแกงคอลเซ็นเตอรแกงน้ี โดยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ศาลมีคําสั่งพิพากษาจําคุก 
นายฉีเคอ หัวหนาขบวนการใหญแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดกระทําผิดในภูมิภาครอบๆ ประเทศไทย เปนคดี 
ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม 
ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 ในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรเปนครั้งแรกกับนายฉีเคอ โดยมี
อัตราโทษจําคุกไมเกิน 10 ป 

นายฉีเคอเปนหน่ึงในผูรายรายสําคัญที่เกี่ยวของกับคดีแกงคอลเซ็นเตอร โดยเปนผูกระทําผิด 
ที่เปรียบเสมอืนหัวหนาขบวนใหญ กระทําผิดตอประเทศไทยและประเทศตางๆ ที่มีพื้นทีใ่กลชิดกับประเทศไทย 
ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจพบวานายฉีเคอ ไมมีหลักฐานแสดงตัวตนใดๆ และไดหลบหนีอยูในประเทศไทยนานกวา 
20 ป โดยไดใหการรับสารภาพวา ตนเปนผูจัดหาบัญชีและจัดหาคนไทยสงไปทํางานคอลเซ็นเตอรในประเทศ
ตางๆ และยังใหการเช่ือมโยงถึงนายโค ชาง คุน จนเปนขอมูลใหเจาหนาที่สืบสวน จนขยายผลทลาย 
แกงคอลเซ็นเตอรที่ประเทศอาหรับเอมิเรตสจนสําเร็จ  

นายฉีเคอไดรวบรวมพนักงานในแกงคอลเซ็นเตอรจัดสงใหเดินทางมาเชาบานเด่ียวหรูเมืองดูไบ 
มีชาวไตหวันทําหนาที่คอยควบคุมดูแล โดยทํามา 6 เดือน เงินหมุนเวียนกวา 50 ลานบาท ตนเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2562 ไดหลอกคนไทย 7 ราย ไดเงินไปลานบาท มีผูเสียหายในพื้นที่ สน.เตาปูน สน.ดินแดง สภ.เมือง
สมุทรปราการ สน.คลองตัน สภ.ฝาง สภ.ปราณบุรี และ สภ.เมืองขอนแกน จับกุมผูเปดบัญชี 3 คน ผูรวมบัญชี 
1 คน และคนกดเงิน 3 คน 

ชุดปฏิบัติการขยายผลปดลอม 3 จุดในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จับกุมเครือขายนายฉีเคอ 
ในที่เกิดเหตุได 6 คน และขยายผลออกหมายจับเพิ่ม 45 คน รวมจับผูตองหา 51 คน ของกลางสมุดบัญชี 
77 เลม บัตรเอทีเอ็ม 56 ใบ โทรศัพทมือถือ 13 เครือ่ง รถยนตเบนซใชเปนยานพาหนะในการกดเงิน 

โดยนายฉีเคอไดนําเทคโนโลยีพิเศษมาใชหลังจากหลอกเหย่ือสําเร็จแลวจะวางอุบายขอ OTP จาก
บัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวหลอกใหอานขอความที่ธนาคารแจงยืนยันมา เมื่อเหย่ือบอก OTP จะนํา OTP เขา
โปรแกรมดัดแปลงทําใหคอมพิวเตอรเปรียบเสมือนเปนมือถือเครื่องหน่ึง เขาบัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวโอน
เงินออกไปยังปลายทางที่แกงเตรียมไว แลวถอนเงินนําสงหัวหนาแกง แบงเงินตามเปอรเซ็นตที่ไดตกลงกัน 
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สําหรับผูตองหาที่จับกุมไดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ไดไปอาศัยอยูในสหรับอาหรับเอมิเรตส 
ยานหมูบานหูร ไดไมนาน ประมาณ 1 ป ผูตองหา 23 ราย เปนชาวไทย 22 รายและชาวใตหวันอีก 1 ราย 
เดินทางเขาไปถูกตองตามกฎหมาย แตอยูเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือโอเวอรสเตย จากการสอบสวน
ผูตองหารายของเจาหนาที่ตํารวจ โดยผูตองหารายหน่ึงยอมรับวา 

“เคยอยูในประเทศกัมพูชา กอนที่จะมาต้ังฐานปฏิบัติการที่ดูไบ เน่ืองจากมีรายไดดีพอสมควร” 
 

จากการสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจพบวา คนรายที่รวมขบวนการไมไดถูกบังคับ แตรวมกอเหตุดวย
สมัครใจ ดังน้ันผูกระทําผิดในแกงคอลเซ็นเตอรแตละกลุม แตละประเทศมีความเช่ือมโยงกัน โดยแกงน้ีสราง
ความเสียหายใหกับคนไทย มูลคาความเสียหายมากกวา 100 ลานบาท 

นายโค ชาง คุน  
นายโค ชาง คุน ที่ไดกอเหตุเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 7 ประเทศ โดยเปนหัวหนาควบคุม 

แกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดเกี่ยวของกับกับ 7 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดมีการการจับกุมนายโค ชาง คุน 
ที่ไดกอเหตุเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 7 ประเทศ ถือเปนความสําเร็จครั้งแรก ในการนําตัวผูตองหาตาม
หมายแดงของตํารวจสากลกลับมาดําเนินคดีในดินแดนประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ซึ่งไดจับกุม
ผูตองหาแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวัน ไดรวม 16 คน สวนหมายจับทั้งหมด 526 หมาย สามารถจับกุมไดเหลือ
หมายจับเพียง 148 หมาย เจาหนาที่จะดําเนินการติดตามสืบสวนสอบสวนจับกุมมาดําเนินคดีใหไดทั้งหมด 

โดยหัวหนาชุดปฏิบัติการกวาดลางแกงคอลเซ็นเตอรที่แพรระบาดอยางหนักในไทย ไดนํากําลังตํารวจ
ทองเที่ยวและตํารวจ 191 ประสานความรวมมือสํานักงานใหญตํารวจดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
บุกทลายเครือขายฉีเคอ กลางเมืองดูไบ โดยชุดสืบสวนขยายผลคดีนายฉีเคอ ผูตองหาชาวไตหวัน ซึ่งถูกตํารวจ
จับตัวไดในพื้นที่ สภ.ภูธรบางแกว จ.สมุทรปราการ ชุดสืบสวนจับกุมโปรแกรมเมอรชาวไตหวันที่เพิ่งเดินทาง
จากดูไบมาประเทศไทย ทําหนาที่ตระเวนกดเงินที่ไดจากการหลอกลวงประชาชน โอนเงินเขาบัญชีเครือขาย 
ที่เมืองดูไบ 

หลังเจาหนาที่ตํารวจไทยไดนําขอมูลสืบสวนที่ต้ังศูนยสั่งการคอลเซ็นเตอรในเเมืองดูไบ เจาหนาที่
ตํารวจดูไบนํากําลังเขาตรวจคนบานหรู 2 ช้ันครึ่ง เลขที่ 21 หมูบานวากา 4 ถนนวากา 27 เมืองดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส พบอุปกรณโทรศัพท คอมพิวเตอร เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพทบัญชีช่ือเหย่ือที่ยังอยู
ระหวางการสื่อสารเพื่อรอโอนเงินพบโพยรายช่ือเหย่ือและรายช่ือเจาหนาที่รัฐระดับสูงของไทย รวมถึงบท
พูดคุยระหวางแกงคอลเซ็นเตอรกับเหย่ือในแตละสายงาน มีคนไทย ซึ่งเต็มใจทําหนาที่เปนพนักงานคอลเซ็น
เตอรภายในบาน 23 คน และชาวไตหวัน หัวหนาผูควบคุม 1 คน 

นายโค ชาง คุนหรือนายเคลว่ิน สัญชาติจีน (ไตหวัน) ตัวการใหญเครือขายคอลเซ็นเตอร ที่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อขยายผลเพิ่มเติม นายเคลว่ิน เปนหัวหนาควบคุมเครือขายมาแลว 
7 ประเทศ ไดเงินไปกวา 100 ลานบาทและยังเปนผูตองหา 1 ใน 8 หมายแดง ที่ตํารวจไทยเสนอขอไป 
ที่ตํารวจสากลดวย 
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นายหลัวลุยเจ๋ียหรือสือโถว  
นายหลัวลุยเจี๋ยหรือสือโถว อายุ 23 ป หัวหนาใหญแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวัน ถูกจับไดที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 ขณะกําลังเดินทางออกนอกประเทศ พรอมของกลางเปนสมุด
บัญชีธนาคาร 2 เลม  

การจับกุมครั้งน้ีสืบเน่ืองจากการขยายผลหลังจับกุมผูตองหาเครือขายแกงคอลเซ็นเตอรที่ทําหนาที ่
กดเงินได เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผานมา โดยสามารถจับกุม 3 ผูตองหาสัญชาติไตหวันที่ทําหนาที่กดเงิน 
ในเครือขายคอลเซ็นเตอร ไดที่ วิวเพลสแมนช่ัน เขตบางกะป คือนายซือ เซิน หง อายุ 20 ป นายเชิน ฮาว เจ 
อายุ 24 ป และนายหวัง เหวิน ชง อายุ 23 ป พรอมของกลางเปนสมุดบัญชีธนาคาร 5 เลม บัตรเอทีเอ็ม 4 ใบ 
เงินสด 90,600 บาท รวมถึงใบเสร็จกดเงินตามตูตางๆ จากการสอบปากคํา 3 ผูตองหา ใหการซัดทอด 
นายหลัวลุยเจี๋ยหรือสือโถว สัญชาติไตหวัน เปนตัวการใหญ ที่เปนผูนําบัตรกดเงิน สมุดบัญชีมาใหพรอมกับ
สอนวิธีการกดเงิน รวมทั้งเปนผูสั่งการ ตํารวจจึงออกหมายจับนายสือโถว 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูตองหาสัญชาติไตหวันไดเพิ่มเติมที่ 
รานกาแฟยานแพรกษาใหม จ.สมุทรปราการ คือ นายแหยน เชิง เลียน อายุ 21 ป นายเหลียง เกิ่น ปน 
อายุ 25 ป พรอมของกลาง เปนบัตรเอทีเอ็ม1 ใบ สมุดบัญชีธนาคาร 2 เลม เงินสด 30,000 บาท ใบบันทึก
รายการถอนเงินและจากการสอบปากคํา 2 ผูตองหาใหการซัดทอดถึง นายสือโถว เชนกัน โดยนอกจากน้ียัง
พบวามีคนไทยที่รับจางเปดบัญชีทั้งหมด 173 ราย มูลคาความเสียหายเฉพาะแกงของนายสือโถว เกือบ 
100 ลานบาท 

อาเฉิน หัวหนาใหญแกงคอลเซ็นเตอร 
นาย เฉิน เปยน หลี่ ชาวไตหวัน หัวหนาใหญแกงคอลเซ็นเตอร ถูกจับพรอมลูกนองอีก 3 คน 

ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดยคนรายแกงน้ีเคยโทรศัพทหลอกลวงเงินจากอดีตพยาบาล 
โรงพยาบาลตํารวจ เปนเงิน 1,500,000 บาท ในพื้นที่ สน.บางเขน มาแลว สําหรับการจับกุมครั้งน้ี ไดรับความ
รวมมือจากหนวย MJIB ตํารวจไตหวันและ DSI รวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลและสืบสวนหาขาว จนทราบตัว
ผูตองหาระดับหัวหนาใหญของเครือขาย ลักลอบเขามาภายในประเทศไทยเพื่อวางแผนและรวบรวมคนต้ัง 
แกงคอลเซ็นเตอรเพิ่มเติมจึงเขาจับกุมตัวไดทั้งหมด โดยถือวาเปนตัวการใหญที่สุด การเขามาในประเทศไทย
ครั้งน้ีก็เพื่อมาหาสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อไปต้ังแกงคอลเซ็นเตอร แตตํารวจก็จับตัวใหไดกอน 

จากการจับกุมหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรรวมทั้งตัวการใหญในการกระทําผิดดังกลาวขางตนไดแสดง 
ใหเห็นวาการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามของประเทศไทยพบวามีชาวไตหวัน
เปนเครือขายที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจากการจับกุมดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรมักพบผูกระทําผิดที่ เปน 
ชาวไตหวันกระทําผิดดวยเสมอซึ่งขอมูลของศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบ
โทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเปดปฏิบัติการกวาดลางผูตองหาตามหมายจับคดี
คอลเซ็นเตอรที่หลบหนีการจับกุมตามหมายจับที่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศไดดําเนินการออกหมายจับไวถึง
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 มีทั้งสิ้น 526 หมายจับกุมแลว 295 หมาย ผูตองหาอยูตางประเทศรอการสงกลับ 
47 ราย คงเหลือ 231 หมาย (ไมมีคุณภาพ 36 หมาย) คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 148 หมาย 
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สรุปผลการประสานงานความรวมมือระหวางประเทศรวม 7 ประเทศในการปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 9 คร้ัง ใน พ.ศ.2561 ดังน้ี   

สําหรับการประสานความรวมมือระหวางประเทศของเจาหนาที่ตํารวจไทยและหนวยงานระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรใน พ.ศ.2561 พบวาจะมีชาวไตหวันรวมในการ
กระทําผิดเสมอ โดยมีการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 9 ครั้ง ใน พ.ศ.2561 ดังน้ี   
ตารางที่ 4.1 แสดงการจับกุมผูตัองหาที่เปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติใน พ.ศ.2561 

คร้ังท่ี ประเทศ
ท่ีจับกุม 

จํานวน
ผูตองหา 

ประเทศ 
ไตหวัน มาเลเซยี ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา ไทย 

1 
26/1/2561 

มาเลเซีย 5 3 2 0 0 0 0 

2 
16/2/2561 

กัมพูชา 37 6 0 0 0 5 26 

3 
20/2/2561 

มาเลเซีย 16 5 0 0 0 0 11 

4 
19/3/2561 

สหรัฐ
อาหรบั 
เอมิเรตส 

24 1 0 0 0 0 23 

5 
27/3/2561 

จีน 7 1 0 0 0 0 6 

6 
24/5/2561 

ไตหวัน 21 21 0 0 0 0 0 

7 
5/6/2561 

มาเลเซีย 12 2 0 0 0 0 10 

8 
14/6/2561 

ฟลิปปนส 19 3 0 0 0 0 16 

9 
24/8/2561 

เวียดนาม 19 2 0 0 0 0 17 

รวม  160 44 2 0 0 5 109 
 

สําหรับการจับกุมผูตองหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยประสานงานและมีการจับกุมผูกระทํา
ผิดแกงคอลเซน็เตอรระหวางประเทศ พบวา จับกุมผูตองหา รวมจํานวนทั้งสิ้น 160 คน เปนคนไตหวัน 44 คน 
คนไทย 109 คน มาเลเซีย 2 คน และชาวกัมพูชา 5 คน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561)  
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2. แก็งคอลเซ็นเตอรจีน 
แกงคอลเซ็นเตอรจีนไดกระทําผิดและเปนภัยคุกคามที่สําคัญตอประเทศไทย โดยประกอบดวย 

แกงคอลเซ็นเตอรทีม่ีชาวจีนเปนสมาชิกทั้งหมดรวมกับคนไทยในการกระทําผิดหรือมีชาวจีนรวมกับชาวไตหวัน
และคนไทยในการรกระทําผิดพฤติกรรมการกระทําผิดที่สําคัญประกอบดวย 

1. การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด 
สําหรับการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจีนประกอบดวย 
1.1 การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศจีนเพ่ือหลอกคนไทย 
การกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจีนเน่ืองจากชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 

พ.ศ.2553 มีผูเสียหายเขาแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนวาไดรับโทรศัพทปลายสายอางตัวเปน
เจาหนาที่ ดานสินเช่ือบัตรเครดิตธนาคารแหงหน่ึง ออกอุบายใหหลงเช่ือวามีหน้ีสินคางชําระและใหรีบไป
ดําเนินการทํารายการที่ตูเอทีเอ็ม ซึ่งเปนการหลอกลวงใหโอนเงินไปยังบัญชีของกลุมผูตองหา ความเสียหาย
ทั้งหมด 861,971 บาท ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจสืบสวนติดตามจนพบที่ต้ังของแกงคอลเซ็นเตอรที่ใชหลอกลวง
ผูเสียหายดังกลาว ต้ังอยูที่เมืองฉางอัน เขตตงกวน มณฑลกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งวันที่ 8 
เมษายน พ.ศ.2553 เจาหนาที่ตํารวจไทยไดประสานความรวมมือกับตํารวจจีนเขาตรวจคนจับกุมผูตองหา 
ชาวไทยและชาวจีน รวม 15 คน และพบอีกวายังมีผูตองหาชาวไทยรายอื่นๆ ที่รวมกระทําความผิด เพิ่มเติม
อีกจํานวน 8 คน ซึ่งชาวไทยที่รวมกระทําผิดใหการรับสารภาพวา  

“กอนหนาน้ีถูกหลอกไปทํางานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปนแมบาน เมื่อเดินทางไปถึงกลับวา
ถูกบังคับใหทํางานเปนคอลเซ็นเตอร โดยมีคนจีนคอยคุม หนาที่ คือหลอกลวงผูเสียหายวาเปน
เจาหนาที่ดานสินเช่ือบัตรเครดิตของธนาคารหลังจากน้ันจะมีผูตองหารายอื่น ทําหนาที่คอลเซ็นเตอร 
สมอางเปนเจาหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย ติดตอผูเสียหายตอเพื่อสรางสถานการณใหสมจริง 
กอนจะใหผูตองหาที่ทําหนาที่คอลเซ็นเตอรอีกรายติดตอเพื่อแนะนําวิธีการทํารายการหนาตูเอทีเอ็ม” 

 
รวมทั้งการจับกุมผูตองหาชาวไทย 2 ราย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 พรอมพวกอีก 26 คน 

ซึ่งอยูระหวางการหลบหนี ไดทํางานเปนสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรใหแกนายฉิงเกอ นายทุนชาวจีน-ไตหวัน 
ผูออกคาใชจายใหผูตองหาทั้งหมดในการเดินทางไปประเทศจีนในรูปแบบของวีซานักทองเที่ยว 3 เดือน เพื่อไป
ทําหนาที่เปนผูคอยโทรศัพทผานระบบคอมพิวเตอรกลับมาหลอกลวงผูเสียหายในประเทศไทย โดยการอางตัว
วาเปนเจาหนาที่ของธนาคารหรือเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จากน้ันก็จะทําการเจรจาหลอกลวง
ผูเสียหายใหหลงเช่ือวาบัญชีธนาคารของผูเสียหายติดปญหาเปนหน้ีบัตรเครดิตหรือเขาไปมีสวนพัวพันกับ 
คดีรายแรง จําเปนตองทําการตรวจสอบ กอนจะหลอกใหผูเสียหายโอนเงินเขามายังบัญชีที่ผูตองหากลุมน้ีได
จัดเตรียมไวกวาที่ผูเสียหายจะรูตัววาถูกหลอกก็สูญเงินในบัญชีจนเกือบหมดแลว 

สําหรับผูรวมขบวนการเหลาน้ีจะไดรับคาจางเปนรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 10,000-15,000 
บาท พรอมกับคาคอมมิชช่ันรอยละ 3-5 จากจํานวนเงินที่หลอกลวงมาในแตละวัน  
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1.2 การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิดท่ีประเทศไทย 
สําหรับการใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการกระทําผิด 

ที่หลอกลวงเหย่ือในตางประเทศเปนหลัก โดยมีการหลอกลวงเหย่ือที่เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมไดคือ 
การหลอกลวงเหย่ือชาวจีน ไตหวันและมาเลเซีย 

การต้ังศูนยแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยเพ่ือหลอกคนจีน 
แกงคอลเซ็นเตอรจีนสวนหน่ึงไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดโดยเฉพาะในเมืองใหญ 

เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต จ.อุบลราชธานี โดยการโทรศัพทไปหลอกลวงเหย่ือ
ชาวจีนดังจะเห็นไดจาก  
 การจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรจีนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจไทย
สามารถจับกุมผูตองหาทั้งที่เปนชาวจีน ไทยและเมียนมา รวม 25 คน และไดมีการยึดเงินไดจํานวนกวา 
13 ลานบาท โดยไมมีคนไทยเปนผูเสียหาย  

ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจจากเมอืงจีห๋ลนิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เปนเมืองที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
จากแกงคอลเซ็นเตอรไดเดินทางมาประสานความรวมมือกับคําสั่งศูนยประสานงานปองกันปราบปราม 
อาชญากรรมขามชาติ (ศปอช.) โดยพบวาแกงคอลเซ็นเตอรไดเปดศูนยปฏิบัติการต้ังอยูใจกลางเมือง ต.ปาตอง 
อ.กะทู จ.ภูเก็ต มีชาวจีนหลายรายเปนพนักงานโทรศัพทและมีชาวจีนดวยกันเปนหัวหนาควบคุมและ
ตรวจสอบพบมีชาวไทย 2 คน เขารวมกบัชาวจีน 22 คน ชาวเมียนมา 1 คน รวมทั้งหมด 25 คน ยึดของกลาง
เปนเงินสดกวา 13 ลานบาท นอกจากน้ียังมีอุปกรณในการกระทําผิดประกอบดวย อุปกรณคอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ เครื่องนับเงิน บัตรเครดิตและซิมโทรศัพทมือถือจํานวนมาก  

โดยเจาหนาที่ตํารวจจีนระบุวาเกิดความเสียหายในประเทศจีนประมาณ 150 ลานบาท โดยแกง 
คอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทยเปนฐานในการกอเหตุโทรศัพทหลอกลวงไปยังเหย่ือในประเทศจีนจนกระทั่ง 
ทําใหเหย่ือมีการฆาตัวตาย  

2. พฤติกรรมการกระทําผิด 
สําหรับพฤติกรรมในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจีนมีการรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอร

ไตหวันในการกระทําผิด หากแตแกงคอลเซ็นเตอรจีนจะมีพฤติกรรมในการกระทําผิดที่มีความเกี่ยวของกับ 
การใชอินเตอรเน็ตในการการกระทําผิด ดังน้ี  

วิธีการหลอกลวงเหยื่อ 
  สําหรับพฤติกรรมการในการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรจีนจะเนนการใชอินเตอรในการ

หลอกลวงเหย่ือควบคูกับการใชโทรศัพทในการหลอกลวงเหย่ือไดแก  
- การปนหุน 

  แกงคอลเซ็นเตอรจีนไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดดวยการปนหุนซึ่งไดกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศจีน ดังจะเห็นไดจาก 

การจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนจํานวน 166 คน ลักลอบปนหุนในไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2561 พบวา มีชาวจีน 166 คน มาเปดหองพักในแมนช่ันแหงหน่ึงที่อยู อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
พฤติกรรมนาสงสัยคือ จะไมลงมาจากหองและจะมคีนคอยซื้อขาวข้ึนไปใหบนหอง พฤติกรรมของชาวจีนกลุมน้ี
มีทั้งชายและหญิงเขามาเปดหองรวมกันกอนจะหมุนเวียนกันมาใชบริการจากอินเตอรเน็ตออนไลนภายใน
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แมนช่ันที่น่ีกวา 100 ตัว โดย คอมพิวเตอรแตละเครื่องมีการลงโปรแกรมซึ่งคลายกับตารางหุนของตลาดหุน 
ในประเทศจีน 

ทั้งน้ีชาวจีนทั้งหมดรับสารภาพวาใชพาสปอรตทองเที่ยวเดินทางเขามาที่ประเทศไทยและไดรับการ
วาจางจากนายทุนชาวจีนใหเขามาปนหุนของตลาดหุนประเทศจีน ซึ่งไดคาจางคน 15,000 บาท โดยจะมี
นายทุนโทรมาสั่งใหชอนซื้อหุน แลวขายเมื่อไดราคาดี ทํามายังไมถึงเดือนก็มาถูกตํารวจจับกุมเสียกอน 
โดยเจาหนาที่ตํารวจไมมีการแจงขอกลาวหากับชาวจีนทั้งหมด เน่ืองจากประเทศไทยไมมีกฎหมายเรื่องการปน
หุนขามประเทศรองรับทําไดเพียงบันทึกประวัติการเดินทางเขามาในประเทศไทยและผลักดันออกนอกประเทศ
ตอไป 

- การหลอกผานการขายออนไลน 
  แกงคอลเซ็นเตอรจีนไดมีการหลอกเหย่ือในประเทศจีนดวยการต้ังศูนยและหลอกผานการขาย 

ในระบบออนไลน ดังจะเห็นไดจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจาหนาที่ ตํารวจไดมีการจับกุม 
แกงคอลเซ็นเตอรชาวจีน จํานวน 12 คน ที่จังหวัดชลบุรี พรอมของกลางโนตบุค 12 เครื่อง 

โดยพฤติกรรมของแกงคชาวจีนทั้ง 12 คน คือ เขามาในเมืองไทยแบบนักทองเที่ยวมาเชาบานหลัง
ดังกลาวเดือนละ 95,000 บาท โดยหลอกขายสินคาออนไลนใหกับเหย่ือชาวจีนในประเทศจีน โดยหลอกให
เหย่ือซื้อสินคาโดยโอนเงินผานออนไลน แลวพูดคุยชักชวนใหซื้อสินคาหลายอยางเพื่อใหไดยอดแลวจะไดเงิน
ตอบแทนที่มากข้ึน พอเหย่ือหลงเช่ือโอนเงินมาแตเหย่ือไมไดสินคาตามที่ตองการ ซึ่งแกงดังกลาวพูดคุยหรือ
หลอกเหย่ือโดยใชแอปคิวคิวในการหลอก มีการหลอกขายสินคาออนไลนทกุตัวโดยผานแอปคิวคิว นอกจากน้ัน
ยังตรวจพบเงนิในบัญชี 1 บัญชีที่ตรวจพบต้ังแตวันที่แกงดังกลาวเดินทางเขามาคือ 30 กรกฎาคม 2562 จนถึง
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 มียอดเงินเขาบัญชี 1,000,000 บาท โดยแกงดังกลาวไดคาจางคนละประมาณ 
5,000 หยวนหรือ 20,000 บาทตอเดือนไมรวมเปอรเซ็นที่ไดจากการหลอกซื้อของออนไลน โดยพบเหย่ือเปน
ชาวจีนดวยกันจํานวนมากกวา 100 คน 

- การหลอกลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน 
แกงคอลเซ็นเตอรจีนไดมีการหลอกเห ย่ือในประเทศจีนใหลงทุนเลนหุน ดังจะเห็นไดจาก 

แกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนจํานวน 54 คน ที่ถูกจับไดที่เกาะสมุย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยเจาหนาที่
ตํารวจทองเที่ยวเกาะสมุย เขาตรวจสอบโรงแรมแหงหน่ึงในพื้นที่หมูบานในหมู 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎรธานี หลังจากทีม่ีผูเสียหายที่เปนชาวจีนเขามาแจงความรองทุกขวาถูกกลุมคนจีนหลอกใหมาทํางาน
บนเกาะ สมุย แตเมื่อมาถึงเกาะสมุยกลับพบวาเปนงานที่เกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรหลอกลวงคนจีนดวยกัน 
จึงรูสึกไมสบายใจและไมตองการทํางานน้ีจึงไดมาแจงกับตํารวจทองเที่ยวใหเขาดําเนินการตรวจสอบ 

ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจพบหองพักของโรงแรมถูกดัดแปลงเปนหองทํางาน วางโครงขายระบบสื่อสาร
อินเตอรเน็ตไปทุกหองและมชีาวจีนกลุมใหญกําลังน่ังทาํงานอยูหนาคอมพิวเตอรตามหองพักตางๆ ของโรงแรม 
เจาหนาที่ตํารวจไดควบคุมตัวชาวจีนซึ่งทั้งหมดเปนวัยรุนจํานวน 54 คน และเมื่อเจาหนาที่ขอตรวจสอบ
หนังสือเดินทาง พบวา ชาวจีนดังกลาวทุกคนไมสามารถมาแสดงได โดยใหขอมูลตรงกันวาหนังสือเดินทางอยู
กับผูคุมที่เปนชาวจีนเหมือนกัน แตไมไดอยูในโรงแรมดังกลาว นอกจากน้ีในหองตางๆ พบคอมพิวเตอรแบบ 
ต้ังโตะและแบบโนตบุคกวา 100 เครื่อง รวมทั้งยังมีโทรศัพทมือถืออีกจํานวนมากกวา 70 เครื่อง พรอมดวย
อุปกรณถอดโคดรหัสธนาคารที่ประเทศจีนอีกจํานวนหน่ึง 
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สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนกลุมน้ี ไดรับการวาจางจากนายทุน 
ชาวจีนใหเขามาในประเทศไทย โดยใชวีซานักทองเที่ยว โดยนายทุนชาวจีนไดไปเชาโรงแรมไวที่เกาะสมุย 
เพื่อใชเปนฐานในการกระทําความผิด แกงคอลเซ็นเตอรทชาวจีนกลุมน้ีจะใชคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ
เปดแอพพลิเคช่ันและใชโทรศัพทมือถือต้ังกลุม Wechat ข้ึนมากวา 100 กลุม กอนจะหลอกเหย่ือผูเสียหาย
ชาวจีนเขามารวมลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยของจีน โดยการเลนหุนผานแอพพลิเคช่ันและโอนเงินผาน
ระบบออนไลน โดยมีผูรวมขบวนการซึ่งคอลเซน็เตอรจะแสดงตัวเปนผูเช่ียวชาญการเลนหุนมาคอยแนะนําการ
ลงทุนในหุนประเภทตางๆ จนผูเสียหายหลงเช่ือนําเงินมาลงทุนดวยการโอนผานระบบออนไลน  

เมื่อเงินโอนเชาบัญชีแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนแลวก็จะปดแอพพลิเคช่ันหนีไป ทําใหไมสามารถติดตาม
ได สําหรับผู เขารวมขบวนการแกงคอลเซ็นเตอรน้ีแตละเดือนจะตองทําหนาที่หาเหย่ือมาลงทุนใหได 
เดือนละ 5 ลานบาท ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนเดือนละ 5 หมื่นบาท 

3. คนไทยท่ีรวมกระทําผิด 
สําหรับคนไทยที่รวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรจีนประกอบดวยคนไทยที่เขารวมเปนสมาชิก 

แกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ เน่ืองจากชาวไทยสวนหน่ึงเห็นวาไดรับคาตอบแทนที่ดี หากแตปจจุบัน
เมื่อมีการปราบปรามแกงคอลเซน็เตอรมากข้ึน แกงคอลเซ็นเตอรจึงไดมีการหลอกลวงคนไทยใหเขารวมกระทํา
ผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรจีนดวย กลาวคือ การรับสมัครคนไทยใหไปทํางานเปนแมบานที่ประเทศจีน แตเมื่อไป
ถึงประเทศจีนกลับถูกบังคับใหกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 

 

3. แกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซีย 
สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียจะมีพฤติกรรมการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับ 

แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน โดยมีพฤติกรรมการกระทําผิด คือ  
1. การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด 
สําหรับการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียประกอบดวย 
1.1 การต้ังศูนยกลางในการกระทําผิดท่ีมาเลเซยีเพ่ือหลอกเหยื่อท่ีเปนคนไทย 
โดยมีการต้ังศูนยกลางในการกระทําผิดที่มาเลเซียเพื่อหลอกเหย่ือที่เปนคนไทยดังจะเห็นไดจาก 

การจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรของเจาหนาที่ตํารวจไทยที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2561 โดย
เจาหนาที่ตํารวจไดบุกเขาไปภายในอาคารพาณิชย 4 ช้ัน ยานศรีเปอรตาลิ่ง กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
หลังสืบทราบวาเปนศูนยสั่งการคอลเซ็นเตอรแกงอาซื่อ ซึ่งเปนแกงที่แตกออกมาจากแกงของนายเฉิน หยวน 
ไข โดย “แกงอาซื่อ” หรือ นายจู อี้ เตอ เคยทํางานใหนายเฉิน หยวน ไข ระดับผูจัดการดูแลทั้งหมด ตอมา 
จึงไดแยกมาทําเอง 

จากการเขาตรวจคนภายในอาคารพบอุปกรณทั้งโทรศัพท คอมพิวเตอรและเครื่องแปลงสัญญาณ
โทรศัพท พรอมทั้งบัญชีรายช่ือเหย่ือคอลเซ็นเตอรที่ยังอยูระหวางการสื่อสารเพื่อรอโอนเงิน นอกจากน้ี
เจาหนาที่ตํารวจยังพบโพยรายช่ือเหย่ือและรายช่ือเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง รวมถึงบทพูดคุยระหวาง 
แกงคอลเซ็นเตอรกับเหย่ือในแตละบริบท  

นอกจากน้ียังพบคนไทยทําหนาที่เปนพนักงานคลอเซ็นเตอร ซึ่งถูกขังอยูภายในอาคาร 11 คน และ
ชาวไตหวัน ซึ่งเปนผูควบคุมอีก 5 คน ในจํานวนน้ีคือนายจู อี้ เตอ (อาซื่อ) หัวหนาแกงและนายหวัง ลู เฉิน 
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(อาหวัง) ซึ่งเปนระดับสัง่การอีกคนและยังมีผูรวมกันอีกคน ซึ่งเปนชาวไตหวันที่หลบหนีกลับประเทศไปไดกอน
หนาน้ีและมีคนไทยถูกออกหมายจับ รวม 4 คนในขอหา รวมกันหนวงเหน่ียวกักขังและกรรโชกทรัพย 
แกงน้ีเพิ่งยายมาเชาอาคารแหงน้ีทําศูนยคอลเซ็นเตอร 2 เดือน หากแตมีเงินหมุนเวียนมากกวา100 ลานบาท 

สําหรับการบุกเขาทลายแกงคอลเซ็นเตอร ในประเทศมาเลเซียครั้งน้ีถือเปนครั้งที่ 2 ในรอบเดือน 
เปนการขยายผลการชวยเหลือคนไทยเมื่อตนเดือนที่ผานมา ประวัตินายจู อี้ เตอ (อาซื่อ) เคยทํางานใหนาย
เฉิน หยวน ไข ระดับผูจัดการดูแลทั้งหมดตอมาจึงไดแยกมาทําเอง ผูตองหาระดับเจาของและสั่งการ 
ชาวไตหวัน นายไช หมิง หง, นายหวัง ลู เฉิน (อาหวัง), น.ส. เจียง อี ทิง, นายเสิ่น เย่ิน หยิง, นายจู อี้ เตอ 
(อาซื่อ) 

รวมทั้งการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซยีที่ถูกจบัไดเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยเจาหนาที่
ตํารวจไดจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่บานเด่ียวหรูบนยอดเขา รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย จับกุมผูตองหาได
ทั้งหมด 10 คน เปนคนไทย 8 คน และคนไตหวันอกี 2 คน 
 หน่ึงในผูตองหาสําคัญช่ือบงัดําซึ่งเปนหัวหนาแกงที่มีความเช่ียวชาญกอเหตุมาหลายที่ถือเปนรุนแรกๆ 
ที่ทําคอลเซ็นเตอร มีการติดตอคนไทยไปทํางานตางประเทศกอนจะหลอกใหไปทําคอลเซ็นเตอร ซึ่งบังดํา 
กอเหตุมาอยางตอเน่ือง เคลื่อนยายฐานปฏิบัติการไมตํ่ากวา 2 ครั้ง แตก็ถูกจับกุมในที่สุด สวนนายเฉิน 
หยวน ไข ผูตองหารายสําคัญอยูระหวางการติดตามจับกุมซึ่งรายน้ีก็มีเครือขายอยูหลายประเทศเชนกัน 

แกงคอลเซ็นเตอรที่จับกุมไดเปนแกงที่แตกกลุมมาจากแกงของนายเฉิน หยวน ไข ชาวไตหวัน ที่ยังอยู
ระหวางหลบหนีการประกนัตัว ต้ังแต พ.ศ.2560 โดยศูนยสั่งการคอลเซ็นเตอรน้ีเปนแกงของนายเฉิน หยวน ไข 
ที่มาเปดศูนยสั่งการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเทศกัมพูชาซึ่งถูกทลายไปกอนหนาน้ี โดยมีนายปกเปา 
ชาวไตหวันเปนหัวหนา 

มีการกระทําผิดโดยเชาบานเด่ียวสุดหรู แบงออกเปนหอง ซึ่งมีโตะ ฉากกั้นเสียง พรอมอุปกรณสื่อสาร
ทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ซิมโทรศัพทพรอมใชงาน สมุดบัญชีธนาคาร โพยรายช่ือเจาหนาที่ของรัฐ
ระดับสูงรวมถึงบทพูดคุยระหวางแกงคอลเซ็นเตอรกับเหย่ือที่กําหนดไว เชน จากหนวยปราบปรามยาเสพติด 
หนวยปราบปรามการฟอกเงิน ไปจนถึงศาล 

โดยมีคนไทย 10 คน ทําหนาที่โทรศัพทหาเหย่ือปลายทางในประเทศไทยและมีชายชาวไตหวัน 2 คน 
ทําหนาที่เปนผูควบคุมและสั่งการในการหลอกลวงเหย่ือตามกลุมเปาหมายที่ถูกสั่งจากนายปกเปา ไมทราบช่ือ
นามสกุลจริง ชาวไตหวัน ซึ่งแกงน้ีเริ่มปฏิบัติการหลอกลวงคนไทยเปนเวลา 1 เดือนเศษ มีเหย่ือหลงกลโอนเงิน
ใหแลวกวา 4 แสนบาท  

การจัดต้ังศูนยกลางในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลเซียครั้งน้ี พบวา 
แกงคอลเซ็นเตอรเหลาน้ีเปนแกงต้ังใหมที่พยายามยายศูนยเพื่อหลบหนีการตรวจสอบ แตเทคนิคหรือวิธีการ 
ยังเปนแบบเดิม  

การรวมกลุมของแกงคอลเซ็นเตอรไทยและไนจีเรีย 
สําหรับการรวมกลุมของแกงคอลเซ็นเตอรไทยและไนจีเรียไดมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศ

มาเลเซีย มีการหลอกลวงเหย่ือคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยในรูปแบบของการโทรศัพทหลอกลวงคนไทย 
โดยอางวาเปนเจาหนาที่ดีเอสไอระดับสูงและอางวาจะอายัดบัญชีตองรีบโอนเงินเคลียรกับเจาหนาที่  
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และการกระทําผิดของแกงคอลเซน็เตอรที่มคีวามเกี่ยวของกับการใชอินเตอรเน็ตหลอกลวงในลักษณะ
ของโรแมนซสแกมที่มีการหลอกเหย่ือที่เปนแมมายวาตนเองเปนฝรัง่สูงอายุจะมาอาศัยอยูเมืองไทย สงของมา
ใหแตตองจายเงินคาภาษีใหกอน ทําใหเหย่ือหลงเช่ือและโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นได 
จากเจาหนาที่ตํารวจไดจับผูหญิงไทยซึ่งเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรรวมกับชาวไนจีเรียต้ังสํานักงานหรือศูนย
คอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลยเซียขณะเดินทางกลับมาประเทศไทยไดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 

พฤติกรรมการกระทําผิด 
แกงคอลเซ็นเตอรจะอางตัวเปนเจาหนาที่ดีเอสไอระดับสูง แลวโทรศัพทไปหลอกลวงเหย่ือชาวไทย 

ใหโอนเงินซึ่งพบมูลคาความสูญเสียมากกวา 20 ลาน นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรน้ีจะเล็งเหย่ือซึ่งเปนกลุม 
ผูที่ใชโทรศัพทเบอรสวยเลขตอง  

โดยผูตองหาเปนหัวหนาขบวนการแกงคอลเซ็นเตอรชาวไทยรวมกับคนไนจีเรีย จัดต้ังสํานักงานใหญ
ใจกลางเมืองประเทศมาเลเซีย โทรหลอกคนไทยโดยอางวาเปนเจาหนาที่ดีเอสไอระดับสูงและอางวาจะอายัด
บัญชีตองรีบโอนเงินเคลียรกับเจาหนาที่  

รวมถึงหลอกเหย่ือที่เปนแมมายวาเปนฝรั่งสูงอายุจะมาอาศัยอยูเมืองไทยสงของมาใหแตตองจายเงิน
คาภาษีใหกอน  

จากน้ันผูตองหาจะวาจางคนไทยที่รูจักใหเปดบัญชีธนาคารเมื่อหลอกเหย่ือสําเร็จก็จะใหโอนเขาบัญชี
ธนาคารมาเลเซียทันทีเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม โดยกระทํามาต้ังแต พ.ศ.2558 สรางความเสียหายมากกวา 
20 ลานบาท 
  นอกจากน้ีขบวนการดังกลาวยังปรับรูปแบบการหลอกลวงใหมดวยการสุมโทรศัพทหาหมายเลข
โทรศัพทที่เปนเลขสวย เชน เลขตอง เน่ืองจากผูที่ใชเบอรสวยจะเปนผูที่มีฐานะดี ลวงวาจะมีการอายัดบัญชี 
ทําใหผูเสียหายหลงกลตองสูญเสียเงินไปหลายลานบาท เจาหนาที่จึงวางแผนอาศัยจังหวะที่ผูตองหากลับมา
เย่ียมครอบครัวที่เมืองไทยนํากําลังเขาจับกุมไดดังกลาว สอบสวนเบื้องตนผูตองหาใหการรับสารภาพตลอด 
ขอกลาวหา 

1.2 การต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อชาวมาเลเซียหรือประเทศอ่ืน 
แกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียไดมีการรวมกลุมและใชประเทศไทยเปนศูนยกลางเพื่อหลอกลวง 

ชาวมาเลเซียดวยกัน ดังจะเห็นไดจากการจบักมุแกงคอลเซ็นเตอรชาวมาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ที่
มีการรวมกลุมกระทําผิดโดยการเชาบานหรูราคาแพงในเขตกรุงเทพฯ เดือนละ 90,000 บาท ซึ่งเครื่องมือใน 
การกระทําผิดประกอบดวยโทรศัพทมือถือ Ipad และบทความหลอกลวงภาษามาเลเซีย เครื่องทําลายเอกสาร
และบทสนทนารวมถึงเอกสารจํานวนหน่ึงที่ถูกทําลายไปกอนหนาที่เจาหนาที่ตํารวจจะไปตรวจพบ 

 โดยเจาหนาที่ตํารวจกลาววาปจจุบันคอลเซ็นเตอรมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเดิมทีจะใชระบบวีโอไอพีใน 
การเช่ือมโยงเครือขายกอนที่จะโทรศัพทมาหลอกลวงเหย่ือ แตปจจุบันพบมีการใช พอคเก็ทไวฟายเปน
ตัวเช่ือมสัญญาณแทนระบบวีโอไอพี เพื่อใหยากตอการติดตามจับกุม 

รวมทั้ งการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียที่ได ถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สามารถจับกุมเครือขายแกงคคอลเซ็นเตอรทั้งชาวมาเลเซียและคนไทยรวม 15 คน 
เปนหญิงไทย 5 คน และชายชาวมาเลเซีย 10 คน ยึดโทรศัพทมือถือได 51 เครื่อง คอมพิวเตอร 7 เครื่อง 
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บัญชีธนาคาร 8 เลม บัตรเอทีเอ็ม 55 ใบ รถยนต 4 คัน รถจักรยานยนต4คัน เงินสดไทย 41,500 บาท และ
เงินริงกิตมาเลเซีย 31,043 ริงกิต 

 
2. พฤติกรรมในการกระทําผิด 
สําหรับพฤติกรรมของแกงมาเลเซียจะมีพฤติกรรมในการกระทําผิดที่มีความเกี่ยวของกับการใชความ

เช่ือความศรัทธาในการหลอกลวงเหย่ือจนประสบความสําเร็จดังจะเห็นไดจาก 
การหลอกลวงเหยื่อ 
พฤติกรรมการหลอกลวงเหย่ือที่ประสบความสําเร็จของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียคือ การหลอกลวง

ดวยความเช่ือและศรัทธา กลาวคือ 
หลอกทําบุญ 

  จะเปดเว็บไซตหรือเปดโปรแกรมเฟสบุคและโฆษณาเพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ จัดสราง
พระ สรางวัด จัดงานทําบุญตางๆ 

ทําพิธีเสริมดวงชะตา 
หลอกลวงคนท่ีชอบเสี่ยงโชคดวยการสงเลขเด็ดให  
ถาหากถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หรือหวย ขอสวนแบงรอยละ 30 ใชประเทศไทยเปนฐาน 

ในการกระทําผิด โดยไดกระทําผิดมาเปนระยะเวลามากกวา 5 ป มีรายไดเดือนละ 40 ลานบาท ดังจะเห็นได
จากกลุมบุคคลชาวมาเลเซียเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อต้ังเปนศูนยคอลเซ็นเตอรใชในการหลอกลวง
ประชาชนชาวจีน ไตหวันและมาเลเซีย โดยจะเขามาทางดานชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางดานนอก 
ต.สํานักขาม อ .สะเดา จ.สงขลา โดยมีชายชาวมาเลเซียช่ือ “นายอาคุน” เปนหัวหนาขบวนการ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

  แกงน้ีจะมีวิธีการ รูปแบบในการหลอกลวงประชาชนคือจะเปดเว็บไซตหรือเปดโปรแกรม
เฟสบุคและโฆษณาเพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ จัดสรางพระ สรางวัด จัดงานทําบุญตางๆ หรือบางครั้ง 
จะหลอกใหเหย่ือทําบญุเพือ่เสรมิดวงชะตาหรอืเพือ่สะเดาะเคราะห เมื่อเหย่ือหลงเช่ือกจ็ะโอนเงนิไปใหโดยโอน
ผานเขาบัญชีธนาคารที่กลุมขบวนการจัดเตรียมไว เมื่อเหย่ือโอนเงินเขาตามจํานวนที่ทางขบวนการตองการ
แลว หลังจากน้ันแกงดังกลาวจะปดเว็บไซตและปดการติดตอสื่อสารกับเหย่ือทุกชองทางแลวหลบหนีไป 

  แกงน้ีจะอางตัวเปนอาจารยทําพิ ธีเสริมดวงชะตา ต้ังฐานหลอกลวงบริเวณชายแดน 
ดานอําเภอสะเดา โดยพฤติกรรมจะสงทั้งอีเมลไปหาเหย่ือและโทรศัพทติดตอหาเหย่ือโดยตรง สวนใหญ 
เปนชาวมาเลเซีย หลอกวาดวงชะตาไมดี หากเหย่ือหลงเช่ือก็ใหโอนเงินเขามาเปนคาทําพิธี เขาบัญชีแตละครั้ง 
80 ถึง 100 ริงกิต ที่ผานมามีผูหลงเช่ือไมตํ่ากวา 3-5 รายตอวัน สวนผูที่รวมขบวนการจะมีรายไดตอหัว
ประมาณ 12,000 บาท 

  และการหลอกลวงชาวมาเลเซียดวยกัน โดยการสงขอความเขาโทรศัพทมืออางวามีเคราะห
พรอมเชิญชวนใหสะเดาะเคราะห ทําบุญราคาประมาณ 800-1,000 บาท นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมหลอกลวง
คนที่ชอบเสี่ยงโชคดวยการสงเลขเด็ดให หลอกใหเลขเด็ด ถาหากถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หรือหวย ขอสวนแบง
รอยละ 30 พบทํามานาน 5 ป มีรายไดเดือนละ 40 ลานบาท 



101 

 

   เจาหนาที่ตํารวจไทยจึงไดประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ตํารวจประเทศมาเลเซีย ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสงขลา ตํารวจทองเที่ยว สถานีตํารวจภูธรสะเดาและเจาหนาที่ทหารรวมปฏิบัติการ 
ในครั้งน้ีสวนหญิงชาวไทยทั้ง 5 คนทําหนาที่หาที่พักใหซึ่งจะเปดอาพารทเมนทเปนที่ทําการ 
 

แกงคอลเซ็นเตอรชาวมาเลเซียรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีน 
พฤติกรรมที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียคือ การรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอร

จีน มีพฤติกรรมที่สําคัญคือ  
แกงคอลเซ็นเตอรรูปแบบใหม โดยเดินทางมาในรูปแบบนักทองเท่ียว ตางคนตางเดินทางมาเพ่ือ

ตบตาเจาหนาท่ี  
สวนพฤติการณหลอกลวงคลายกับแกงคอลเซ็นเตอรทั่วไป โดยอาศัยประเทศไทยเปนฐานปฏิบัติการ

เพื่อโทรศัพทไปหลอกผู เสียหายชาวจีนแผนดินใหญ ดวยการชักชวนใหเลนการพนัน เกมออนไลนและ 
ซื้อสิ่งของตางๆ รวมทั้งยังมีคนในประเทศอื่นตกเปนเหย่ือดวย 

ดังจะเห็นไดจากเจาหนาทีตํารวจไดจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรจีนและมาเลเซียที่มีจํานวนประมาณ 
40-50 คน แตเจาหนาที่ตํารวจไทยสามารถจับกุมได 23 คน ซึ่งทั้งหมดถูกวาจางโดยชาวมาเลเซียใหกอเหตุ 
โดยกลุมผูตองหาไดเชาบานหรูและอพารตเมนท จํานวน 11 หลัง ใน อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อต้ังเปนศูนย 
คอลเซ็นเตอรในประเทศไทยและหลอกเหย่ือชาวจีนผานโปรแกรมวีแชท ซึ่งชาวจีนมักนิยมใชกัน ตางจาก
ประเทศไทยที่มักใชโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือ โดยแกงคอลเซ็นเตอรจะหลอกลวงเอาขอมูลชาวจีนกอนจะใช
ระบบวีแชทสนทนาออกอุบายใหมารวมลงทุน เลนเกมส โดยตองโอนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร เมื่อกลุม
คนรายไดเงินมาจะโอนตอไปยังหัวหนาแกงซึ่งเปนชาวมาเลเซีย 

ซึ่งเจาหนาที่ไดตรวจสอบเสนทางการเงนิ พบผูตองหามีการโอนเงนิไปยังบญัชีของคนจนีในสาธารณรฐั
ประชาชนจีน มูลคาหลายสิบลานบาท โดยเจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูรวมขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร 
ทั้งชาวจีน ชาวมาเลเซียและชาวไทยที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวกเรื่องการเชาบานพักใหเปนฐาน
ปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณที่ยึดไดทั้งคอมพิวเตอร 41 เครื่อง อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอินเตอรเน็ต 
อีกจํานวนมาก โทรศัพทมือถือ เงินสดสกุลตางประเทศหลายสกุล ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 15 พฤศจิกายนถึง 15 
ธันวาคม พ.ศ.2560 มีผูเสียหายจํานวน 132 ราย หลงเช่ือและโอนเงิน 74 ราย รวมมูลคาความเสียหายกวา 
38 ลานบาท 
 3. คนไทยท่ีรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับคนไทยที่รวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย 

พฤติกรรมการหลอกคนไทยไปทํางานในแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียไดหลอกคนไทยใหไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซีย โดยใหทํางาน

เปนพนักงานพูดคุยโทรศัพทในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย โดยจะมีการยึดหนังสือเดินทางและใหพักอาศัย 
ในสถานที่ที่กําหนดเพื่อไมใหมีการหลบหนี ซึ่งหากไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษดวยวิธีการทํารายรางกาย 
ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ตํารวจไทยไดรวมกับเจาหนาที่ตํารวจมาเลเซียในการชวยเหลือคนไทยที่ ถูก
หลอกลวงไปเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอร 
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โดยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เจาหนาที่ตํารวจไทยไดประสานกับเจาหนาที่ตํารวจมาเลเซียในการ
ชวยเหลือเหย่ือซึ่งเปนชาวไทยจํานวน 2 คน เปนชาว จ.พะเยา หลังเพื่อนออกอุบายพอ-แมปวย หนีกลับไทย
มาแจงขอความชวยเหลือ เผยทั้งหมดถูกหลอกผานนายหนาแรงงานใหไปทํางานเปนพอครัว พอไปถึงกลับ 
ถูกสงไปฝกงานเปนแกงคอลเซ็นเตอรที่ประเทศกัมพูชา พอเรียนรูงานจะโดนบังคับกลับมาทําที่ประเทศ
มาเลเซีย และตองประสบกับการถูกลงโทษที่สุดโหด กลาวคือ หากขัดขืนจะถูกมีดกรีดแขน-ฟาดดวยสายไฟ 
เจาหนาที่ตํารวจไทยและมาเลยเซียไดขยายผลในการจับกุมผูกระทําผิดหลังจับผูตองหาไดแลว 5 คน 

ซึ่งคนไทยสวนหน่ึงถูกแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศมาเลเซียกักขังหนวงเหน่ียวใหทํางาน กอนหนาน้ี
ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เหย่ือทั้ง 3 คน ที่เปนชาว จ.พะเยา ถูกหลอกวาจางผานนายหนาใหไป
ทํางานเปนพอครัวในประเทศมาเลเซีย แตพอเดินทางไปถึงกลับถูกชายฉกรรจกลุมหน่ึงพาไปที่ประเทศกัมพูชา 
อางจะฝกงานใหเปนพนักงานรับโทรศัพท แตกลับกลายเปนถูกบังคับใหโทรศัพทขามประเทศมาหลอกลวงคน
ไทยในลักษณะแกงคอลเซ็นเตอร หลอกใหโอนเงินเขาบัญชีหัวหนาแกงแอบอางเรื่องพัสดุทางไปรษณียและ
หมายจับปลอม ทั้งหมดตองยอมทําตามเพราะหากปฏิเสธจะถูกกลุมคนรายรุมซอมทุบตีใชมีดกรีดแขน 
ฟาดตามรางกายดวยสายไฟอยางทารุณ ตอมาทั้งหมดถูกยายมาที่ประเทศมาเลเซีย ยอมทําตามคําสั่งทุกอยาง
สรางรายไดใหแกงจนกลุมคนรายพอใจ ตอมา 1 ในเหย่ือเสี่ยงออกอุบายพอ-แมปวยหนักอยูที่ จ.พะเยา 
ขอความเห็นใจเดินทางกลับประเทศไทยไปดูแลบพุการี นานประมาณ 1-2 สัปดาห กอนเจาตัวจะแจงตํารวจ
กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยวใหชวยเหลือเพื่อนที่ถูกกลุมคนรายควบคุมตัวไวทํางานอีก 2 คน 

โดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล พรอมพวกและเจาหนาที่ตํารวจมาเลเซีย สนธิกําลังอาวุธครบมือ 
เปดปฏิบัติการบุกเขาชวยเหลือเหย่ือชาวไทยที่อาคารสูง 21 ช้ันกลางกรุงกัวลาลัมเปอร พบ 2 เหย่ือชาย 
ชาวไทยในสภาพอิดโรย ถูกขังภายในหองพัก ช้ัน 21 มีแมบานและคนขับรถชาวมาเลเซีย เปนคนควบคุมตัว
และจัดหาอาหาร จึงจับกุมตัวทั้งหมดไวสอบสวนขยายผล  

สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในกรณีน้ีเปนการหลอกลวงเหย่ือเขาขายความผิดทั้ง      
คามนุษยและคอลเซ็นเตอร ทั้งยังมีการทํารายรางกาย นอกจากน้ีมีขบวนการชักจูงคนไทยผานระบบนายหนา
เขามาในประเทศมาเลเซียอีกหลายราย ซึ่งสามารถจับผูตองหารวม 5 คนเปนชาวไตหวัน 3 คน ชาวมาเลเซีย      
2 คน  

 

4. แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลปิปนส 
ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศที่มีการกระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่สําคัญประเทศหน่ึง 

ดังจะเห็นไดจากสํานักขาวเอพรีายงานวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองของฟลิปปนส สามารถจับกุมตัวแรงงานตางดาวที่เขาไปทํางานในฟลิปปนสโดยผิดกฎหมายได
จํานวน 542 คน เมื่อวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ.2562 สวนใหญเปนชาวจีนที่ เกี่ยวของกับการฉอโกงดาน
โทรคมนาคมและการลงทุนในลักษณะแกงคอลลเซ็นเตอร ซึ่งถือวาเปนการจับกุมในคดีดังกลาวครั้งใหญที่สุด
ของปน้ี เกี่ยวของกับการหลอกลวงเหย่ือที่สวนใหญอยูในประเทศจีน ดวยการแบล็กเมลหรือหลอกลอใหเหย่ือ
สงเงินไปให ทั้งน้ี รัฐบาลจีนไดขอมูลแกทางการฟลิปปนสจนนําไปสูการจับกุมตัวชาวตางชาติเหลาน้ีได 
โดยเปนชาวจีนกวา 400 คน และยังมีคนงานจากประเทศอื่นๆ ทั้งเมียนมาร มาเลเซีย เวียดนาม ไตหวันและ
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อินโดนีเซีย ผูตองสงสัยเหลาน้ีถูกตํารวจสอบปากคําในโรงยิมของตํารวจ เน่ืองจากมีจํานวนมากจนไมสามารถ
นําไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจได (มติชน, 2562)  
 อันแสดงใหเห็นวาแกงคอลเซน็เตอรไดเขาไปต้ังศูนยกลางในการหลอกลวงเหย่ือในประเทศฟลิปปนส 
ซึ่งรวมทั้งการใชประเทศฟลลปิปนสเปนฐานในการกระทําผดิตอเหย่ือในประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
แกประเทศไทยจํานวนมหาศาล 
 

1. การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด 
สําหรับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลิปปนสมีพฤติกรรมกระทําผิดที่สําคัญตอประเทศไทยคือ  
การต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศฟลิปปนส 
การต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศฟลิปปนสมีวัตถุประสงคหลักเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่เปนคนไทย

ในประเทศไทยดังจะเห็นไดจาก 
การจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลิปปนสเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 มีพฤติกรรมการ

กระทําผิด คือ จับกุมแกงคอลเซ็นเตอร ณ หมูบานโพซาดัส วินเลส เขตอาราบัง กรุงมะนิลา กลางเมืองเขต 
อาลาบัง กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดยสถานที่ดังกลาวเปนศูนยสั่งการคอลเซ็นเตอร ที่หลอกลวงคนไทย
มากกวา 1 ป เจาหนาที่ตํารวจไทยจึงไดประสานงานกับทางเจาหนาที่ฟลิปปนส นํากําลังเจาตรวจคน บาน
เด่ียว 2 ช้ัน  มีลักษณะมีรั้วรอบขอบชิด แบงเปนหอง มีโตะพรอมอุปกรณสื่อสาร ทั้ งคอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ ซิมโทรศัพท สมุดบัญชีธนาคาร โพยรายช่ือเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง รวมถึงบทสนทนาขณะ
พูดคุยทางโทรศัพทที่จะหลอกลวงเหย่ือ อาทิ หนวยปราบปรามยาเสพติด หนวยปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยแกงคอลเซ็นเตอรไดใชบานหรเูปนสถานที่ในการกระทาํผิด รวมทั้งยังติดต้ังกลองวงจรปด ไวรอบบานเพื่อดู
ความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ที่อาจเขามาตรวจสอบหรือบุกเขาจับกุมอีกดวย ทั้งน้ีเจาหนาที่พบคนไทย 
16 คน ทําหนาที่โทรศัพทหาเหย่ือที่มีปลายทางอยูในประเทศไทยและมีชายชาวไตหวัน 3 คน ทําหนาที่เปน 
ผูควบคุมและสั่งการในการหลอกเหย่ือ สําหรับเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรกลุมน้ี พบวามีคนไทยที่หลงกลตก
เปนเหย่ือ โอนเงินใหแกงคอลเซ็นเตอรแกงน้ี โดยเหย่ือรายลาสุด พบวา ถูกหลอกใหโอนเงินจํานวนเกือบ 
2,000,000 บาท นอกจากน้ียังพบวาแกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศฟลิปปนสเปนฐานปฏิบัติการหลอกลวง
เหย่ือ โดยใชเวลาเพียง 2 เดือน หลอกคนไทยสูญเงินไปกวา 27 ลานบาท 

การบุกเขาจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรโดยความรวมมือระหวางเจาหนาที่ตํารวจไทยและเจาหนาที่ตํารวจ
ของฟลิปปนสครั้งน้ี ถือเปนการทลายแกงคอลเซ็นเตอร ขบวนการใหญ ที่มีรูปแบบการกระทําผิดที่มีลักษณะ
แตกตางจากการกระทําผิดรูปแบบเดิม กลาวคือ 

“การปรับเปลี่ยนการโอนเงินเหยื่อ กระจายไปหลายบัญชี แลวตระเวนถอนเงินออกจากบัญช ี
โดยผานตู ATM ภายในประเทศไทย เปนการใชระบบอีแบงคก้ิง รวบรวมเงินไป ณ จุดเดียว แลวทํา
รายการท่ีไหนก็ได” 
 

ทั้งน้ีคนไทยที่รวมขบวนการแกงคอลเซ็นเตอรและถูกควบคุมตัวในครั้งน้ี ยอมรับวา โทรศัพท 
ไปหลอกลวงคนไทยจํานวนไมนอย โดยบทสนทนาสวนใหญจะเปน เร่ืองการสงสินคากลับไปตางแดน พรอม
อางวา ถูกหลอกใหมาทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
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พฤติกรรมการกระทําผิดของคนไทยท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของคนไทยที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวยพฤติกรรม
การกระทําผิดที่สําคัญดังน้ี  

1. การจางคนไทยทําหนาท่ีรับจางเปดบัญชีหรือซื้อบัญชีจากคนไทย 
 พฤติกรรมที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงคือ การจางใหคนไทยทําหนาที่เปดบัญชี เพื่อเปน
บัญชีในการโอนเงินของแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2561 พบวา มีการวาจาง
ผูหญิงคนหน่ึงในการนําบัตรประชาชนของของ น.ส.ณิชา ไปเปดบัญชี โดยไดรับการวาจางจากนายไซมอน
สมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรใหไปเปดบัญชีธนาคาร ในราคา 10,000 บาท แตไดรับเงินจริงๆแค 4,000 บาท
เทาน้ัน โดย น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย อายุ 24 ป พนักงานบริษัทเอกชนแหงหน่ึง ตกเปนผูตองหาคดีฉอโกง 
หลังถูกคนรายเปนขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร นําบัตรประจําตัวประชาชนไปเปดบัญชีธนาคาร 7 แหง 
รวม 9 บัญชี จนตองติดคุกนาน 3 วัน กอนไดรับการประกันตัว 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมหนุมอดีตนักโทษ รับซื้อบัญชีธนาคารจากคนไทยใหแกงคอลเซ็นเตอร 
นําไปใชหลอกเหย่ือโอนเงนิเขาบัญชี เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2561 โดยผูตองขังที่เพิ่งพนโทษไดทําหนาที่เปน
นายหนารับซื้อบัญชีธนาคารจากคนไทย มาใชโอนเงินใหกับแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งมีฐานอยูที่ประเทศฟลิปปนส 
โดยผูกระทําผิดไดกลาววา 

“ไดรูจักเครือขายแกงคอลเซ็นเตอรขณะติดคุกในเรือนจํา เมื่อพนโทษออกมายังไมมีงานทํา 
กลุมคนรายเสนอใหมาเปนนายหนารับจางหาซื้อบัญชีธนาคารของคนไทย ในราคาเลมละ 4,000-
5,000 บาท ที่ผานมาซื้อมาได 6 คน 6 บัญชี ในจํานวนน้ีเปนการหลอกลวงผู เสียหายในพื้นที ่
อ.พระสมุทรเจดีย หน่ึงรายเปนเงินกวา 600,000 บาท” 

 
2. การเปนนายหนาหลอกคนไทยไปกระทําผิดในตางประเทศ 
มีชาวไทยบางคนที่ไดกระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรโดยการเปนนายหนาหลอกคนไทย 

ไปกระทําผิดในตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เจาหนาที่ตํารวจไทยไดจับกุม 
ชาวไทยที่ทําหนาที่เปนนายหนาหลอกลวงชาวไทยไปกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลิปปนส 
โดยนายหนาดังกลาวจะชักชวนคนไปทํางานเปนพนักงานแกงคอลเซ็นเตอรที่ประเทศฟลิปปนส เจาหนาที่
ตํารวจจับกุมไดพรอมยึดของกลางบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทางพาสปอรต โทรศัพทมือถือจํานวนหน่ึง 
ผูตองหาใหการรับสารภาพวา  

ไดรับการติดตอจากนายผายกู ชาวไตหวัน หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อจัดหาคนไปทํางานเปน
พนักงานคอลเซ็นเตอรทีป่ระเทศฟลิปปนส โดยจะไดคานายหนาในการจัดหาคนไปทํางานรายละ 10,000 บาท 
และมีคาเปอรเซ็นใหอีก 4% โดยแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวไดทํามานานกวา 4-5 ป 

โดยนายหนาจะทําหนาที่ในการหาชาวไทยไปเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อกระทําผิด 
ในประเทศฟลิปปนส ซึ่งเหย่ือมีทั้งผูที่ถูกหลอกใหมากระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งผูที่เต็มใจใน 
การทํางานใหกับแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากไดรับคาตอบแทนที่สูง ดังจะเห็นไดจากผูกระทําผิดรายหน่ึงที่ได
กลาววา 
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“ผมเปนหน่ึงในผูตองหาทําหนาที่เปนลาม โดยไดคุยกับหัวหนาแกงผานทางวีแชท สวนการชักชวน
เหย่ือคนไทยใหมาทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร จะบอกกับเหย่ือโดยตรงวาจะพาไปทํางานเปน
พนักงานคอลเซ็นเตอรใหคาตอบแทนที่สูง ต้ังแตเดือนละ 25,000-30,000 บาท”  
โดยนายหนาบางคนไปทําเพียง 5 เดือน ไดเงินคาจางและคาเปอรเซ็นจํานวนมากกวา 1 ลานบาท  

 

5. แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชา 
แกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศกัมพูชาเปนศูนยกลางในการกระทําผิด โดยการหลอกเหย่ือในประเทศ  

อื่นๆ อาทิ ประเทศจีน ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ ตํารวจกัมพูชาไดทลายแกงคอลเซ็นเตอร 2 แหงใน 
กรุงพนมเปญ พรอมจับกุมผูตองสงสัยชาวจีน 119 คน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2561 พบหลักฐานการ
หลอกลวงชาวจีนแผนดินใหญใหโอนเงิน ถือเปนการกวาดลางรอบใหญอีกครั้ง หลังเมื่อเดือนมีนาคมเจาหนาที่
กัมพูชา เพิ่งปราบแกงคอลเซ็นเตอรที่เชาอาคาร 7 ช้ันในกรุงพนมเปญเปดเปนสํานักงานและจับผูตองสงสัย
ชาวจีนได 100 คน อันแสดงใหเห็นถึงจํานวนแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชาที่ ยังมีการกระทําผิด 
อยางตอเน่ือง  

1. การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด 
สําหรับการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรซึง่หลอกลวงเหย่ือชาวไทย แกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศ

กัมพูชาเพื่อเปนศูนยกลางโดยตรงในการกระทําผิดและการรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียในการกระทําผิด
โดยการโทรศัพทเขามาหลอกเหย่ือที่เปนชาวไทยดังน้ี  

การรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซยีในการหลอกเหยื่อชาวไทย 
แกงคอลเซ็นเตอรไดใชศูนยในประเทศกัมพูชาในการหลอกเหย่ือชาวไทย โดยมีหัวหนาแกงเปน 

ชาวไตหวัน มีชาวมาเลเซีย กัมพูชาและคนไทยในการเขารวมกระทําผิด ซึ่งหากมีการจับกุมในประเทศกัมพูชา
จะมีการยายศูนยในการกระทําผิดไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อหลบหนีการจับกุมตอไป  

โดยมีพฤติกรรมการกระทําผิดทีส่ําคัญดังน้ี  
แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพชูาที่มีการเช่ือมโยงกับนายเฉิน หยวน ไขและนายจูอี้ เตอ หรืออาซื่อ 

นายทุนใหญชาวไตหวัน ใชประเทศมาเลเซียและกัมพูชาเปนฐานปฏิบัติการใหญ มีการบังคับขมขูคนไทย 
เปนคนโทรศัพทมาหลอกเหย่ือคนไทยสรางความเสียหายเกือบ 100 ลาน 
 2. พฤติกรรมในการกระทําผิด 
 สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในกัมพูชาประกอบดวย 

กลไกการทํางานของแกงคอลเซ็นเตอรไดแก  
2.1 จัดหาคนไทยรวมกระทําผิด 

  หัวหนาแกงชาวไตหวันสงเงินใหจัดทีมงาน หาคนไทยมาทํางาน หากหาไมได ใชหลอกลวง 
ขมขู กักขังบังคับใหคนไทยโทรศัพทไปหลอกคนไทย ใชประเทศกัมพูชาและมาเลเซียเปนฐานปฏิบัติการ 
หลบเลี่ยงการเขาตรวจคนของเจาหนาที่ตํารวจไทย 

  2.2 โรงเรียนสอนการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร 
  สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ใชศูนยการกระทําผิดในประเทศกัมพูชา 

มีลักษณะที่สําคัญคือ มีโรงเรียนสอนการกระทําผิดหรือการหลอกลวง โดยแกงคอลเซ็นเตอรไดใชโรงพยาบาล
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รางกรุงพนมเปญเปนแหลงกบดาน เปดเปนโรงเรียนสอน มีสคริปต หมายเลขโทรศัพท ช่ือขาราชการทุก
หนวยงานของไทยเปนขอมูลบางสวน โดยมีการสอนระดับพื้นฐานต้ังแตจัดทําสคริปตใหคนไทย สอนโทรศัพท
หาเหย่ือในไทย 

  2.3 การหลอกลวงเหยื่อ 
การหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชามีลักษณะที่สําคัญคือ  
- การหลอกลวงเหย่ือที่เปนชาวไทย 

  สําหรับสถานที่ในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ใชประเทศกัมพูชาเปนฐานมีการ
กระทําผิดที่เจาหนาที่ตํารวจสามารถตรวจพบ 3 สถานที่ดวยกันกลาวคือ  

  สถานทีแ่รกเปนโรงพยาบาลรางกรุงพนมเปญพบชาวกัมพูชา 2 คน พรอมเครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เอกสารบญัชีรายช่ือถูกบันทึกไววามีการโทรเขาออกจํานวนมาก พบ
โพยพูดคุยหลอกเหย่ือ รายช่ือขาราชการระดับสูง เบอรโทรศัพทสถานที่ราชการ โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท
สถานีตํารวจภูธร โดยสถานที่แหงน้ีเปนจุดสําคัญใชเปนโรงเรียนสอนคอลเซ็นเตอร ระดับพื้นฐานต้ังแตจัดทํา
สคริปตใหคนไทย สอนโทรศัพทหาเหย่ือในไทย โดยทุกพื้นที่แบงเปนหองที่กรุเสียงไวอยางดี ใหแนบเนียน 

  สถานที่ 2 อยูในกรุงพนมเปญ หางจากจุดแรก 3 กิโลเมตร เปนบานเชาหรูขนาดใหญพบ 
ชาวไตหวัน 4 คน คนไทย 25 คน และกัมพูชา 3 คน  

  จุดที่ 3 เมืองกัมปงโสม หรือเมืองพระสีหนุ พบชาวไตหวัน 2 คน ชาวไทย 1 คน โดย 2 ใน 
3 คน มีหมายจับอยูในประเทศไทย พรอมกับเหย่ือซึ่งเปนคนไทย พรอมอุปกรณประกอบดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เอกสารบัญชีรายช่ือ ซึ่งถูกบันทึกไววามีการโทรศัพท 
เขาออก 

  สําหรับการกระทําผิดที่เจาหนาที่ตํารวจไทยไดรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจกัมพูชาจับกุม 
ประกอบดวยนายซื่อ ไข หยวน ชาวไตหวัน หัวหนาแกง ตัวการสําคัญคอยวางระบบและเปนมือขวาของ 
นายเฉิน หยวน ไข ที่อยูในกัมพูชา จับกุมผูตองหา 37 คน ชาวไตหวัน 6 คน คนไทย 26 คน และชาวกัมพูชา 
5 คน ขณะจับกุมกลุมคนรายกําลงัโทรศัพทหลอกเหย่ือคนไทย 18 ราย มี 1 รายที่หลงเช่ือโอนเงิน 2 แสนบาท 
 พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเชื่อมโยงมายังประเทศมาเลเซีย 

เจาหนาที่ตํารวจไทยไดประสานกับเจาหนาที่ตํารวจมาเลเซียเพื่อจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่มีเครือขาย
เช่ือมโยงกับแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดในประเทศกัมพูชา ตามมาดวยการเขาปดลอมยานศรีเปอรลิ่ง 
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย จับกุมผูตองหา 16 คน ไตหวัน 5 คน และคนไทย 11 คน ซึ่งคนไทย 
มีที่สมัครใจรวมขบวนการและบางสวนถูกบังคับใหทําหนาที่ โดยกักขังไวใหเสพสารเสพติด ทํารายรางกาย 
เมื่อขัดขืนไมยอมทําตามคําสั่ง 

นายเฉิน หยวน ไข ชาว ไตหวันและนายจู อี้ เตอหรืออาซื่อ ชาวไตหวัน เปนนายทุนใหญ ใชประเทศ
กัมพูชาและมาเลเซียเปนที่ ต้ังฐานปฏิบัติการ ซึ่งกอนหนาน้ีต้ังถ่ินฐานที่ประเทศไทย กอนถูกจับกุมตัว 
ตอมาไดรับการประกันตัวในช้ันศาล หลังไดประกันตัวหลบหนีออกนอกประเทศมาต้ังฐานที่มั่นในกรุงพนมเปญ 
เพื่อหลอกลวงคนไทยโดยขณะเขาจับกุม มีผูตองหาชาวไทยกําลังทําหนาที่ โทรศัพทหลอกลอเหย่ือที ่
ประเทศไทย โดยเหย่ือสวนใหญอยูบริเวณภาคเหนือตอนลางทั้งสิ้น 
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ใชคนไทยโทรศัพทอางเปนเจาหนาที่รัฐหลอกลวงคนไทยดวยกันใหโอนเงินเขาไปให หากใครปฏิเสธ
จะกักขังและทํารายรางกาย บังคับใชสารเสพติด ซึ่งนับเปนปฏิบัติการตอเน่ืองทลายรัง “แกงคอลเซ็นเตอร” 
ที่สําคัญมาก เน่ืองจากในยุคกอนจับไดเฉพาะคนที่รับจางหรอืถูกหลอกใหมาเปดบัญชีในไทย หากแตการจับกุม
แกงคอลเซ็นเตอรในครั้งน้ีเปนการทลายฐานปฏิบัติการตนตอในตางประเทศที่ใชคนไทยโทรศัพทมาหลอก 
คนไทย แกงคอลเซ็นเตอรที่หลอกลวงคนไทย  

 

6. แกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซีย 
สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซียมีการกระทําผิดโดยรวมกับคนไทย 

ในการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรที่ตางประเทศ อาทิ ประเทศฟลิปปนส กัมพูชาหรือประเทศอื่นใกลเคียง 
ประเทศไทย แลวใหคนไทยโทรศัพทเขามาหลอกลวงคนไทย โดยแอบอางเปนเจาหนาที่รัฐหลอกลวงผูเสียหาย
โอนเงินเขาบญัชี อาทิ แอบอางตัวเปนพนักงานไปรษณียหรือเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและตํารวจ โดย
อางอุบายวาผูเสียหายมีประวัติเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมและตองถูกดําเนินคดี ยึดอายัดทรัพยสินโดย
ลอลวงใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่กลุมน้ีเปดไวเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิ หลังจากน้ันสมาชิกของแกง
คอลเซ็นเตอรจะมีการนําเงินไปซื้อเงินสกุลดิจิตอล หรือบิตคอยน เพื่อโอนตอไปใหหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร
ชาวอินโดนีเซียดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซียดังน้ี 

การจับกุมนายทอมมี วู (Tommy Wu) ผูบริหารแกงคอลเซ็นเตอร อายุ 29 ป พรอมภรรยาและ 
คนไทยอีก 2 คน ซึ่งเปนเครือขายขบวนแกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซยี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ซึ่งผูกระทาํ
ผิดไดแอบอางเปนเจาหนาที่รัฐหลอกลวงผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชี พรอมของกลางเปนโทรศัพทมือถือ  
คอมพิวเตอรโนตบุก สมุดบัญชีธนาคาร จํานวน 77 บัญชีซิมการดโทรศัพทและโทรศัพทมือถือ บัตรเอทีเอ็ม 
และหนังสือเดินทางเปนจํานวนมาก พรอมดวยบัตรเครดิต รวมกวา 100 รายการ ซึ่งเจาหนาที่ไดอายัด
ทรัพยสินรวมทั้งหมด 120 ลานบาท 

นายทอมมี สัญชาติอินโดนีเซีย อยูในประเทศไทยในลักษณะโอเวอรสเตย 2-3 ป มีพฤติการณชักชวน
คนไทย 7-8 คน บริการขบวนการคอลเซ็นเตอรในประเทศฟลิปปนส นําคนไทยไปทํางานในประเทศฟลิปปนส
และโทรศัพทกลับมาหลอกลวงคนไทยและอาจจะมีคอลเซ็นเตอรในประเทศอื่นดวย กอเหตุในลักษณะ
ขบวนการคอลเซ็นเตอรโทรศัพทหลอกลวงผูเสียหาย โดยใชประเทศฟลิปปนสและประเทศใกลเคียงเปนฐาน 
ในการกระทําความผิด โดยโทรศัพทกลับมาหลอกผูเสียหายในประเทศไทย แอบอางตัวเปนพนักงานไปรษณีย 
หรือเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ และตํารวจ โดยอางอุบายวาผูเสียหายมีประวัติเกี่ยวของกับ
องคกรอาชญากรรมและตองถูกดําเนินคดี ยึดอายัดทรัพยสินโดยลอลวงใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
ที่กลุมน้ีเปดไวเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิ โดยพบเสนทางบัญชีธนาคารในช่ือของคนไทยจํานวน 2 คนและมีการนํา
เงินไปซื้อเงินสกุลดิจิตอลหรือบิตคอยนเพื่อโอนตอไปใหนายทอมม ี

แกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซียใชศูนยกลางประเทศกัมพูชาในการกระทําผิด 
แกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซียไดใชประเทศกัมพูชาเปนศูนยกลางในการกระทาํผิด ซึ่งเปนเครือขายของ

นายทอมมี่ วู สัญชาติอินโดนีเซีย ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจไทยไดประสานงานในการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 โดยจับกุมคนไทยทั้ง 9 รายน้ี เปนชาย 7 คน หญิง 2 คน ซึ่ง
เปนแกงเดียวกับเครือขายของนายทอมมี่ วู สัญชาติอินโดนีเซีย ที่ถูกจับไปกอนหนาน้ี พบวา ทั้งหมดเปนเครือ
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ญาติกันอยูใน จ.ตาก กอนหนาน้ีไดมีคนมาชักชวนใหไปทํางานรับโทรศัพทที่บริษัทแหงหน่ึงในกัมพูชา โดยจะ
ไดเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท แตเมื่อไปถึงทั้งหมดอางวาไดถูกพาไปอยูที่บานหลังหน่ึงแทนและมกีารสอน
ใหพูดตามสคริปต ลักษณะหลอกลวงใหคนโอนเงินจึงเช่ือวาถูกหลอกใหมาทํางานเปนแกงคอลเซ็นเตอรจึงหา
ชองทางโทรติดตอสถานทูตเพื่อขอความชวยเหลือและถูกสงกลับมายังประเทศไทย 

 

7. แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนาม 

 สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนามพบพฤติกรรมการกระทําผิดที่สําคัญ 
ดังน้ี 
 1. การต้ังศูนยในการกระทําผิด 
 แกงคอลเซ็นเตอรไดมีการใชประเทศเวียดนามเปนศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิดและหลอกลวง
เหย่ือในประเทศอื่นๆ รวมทั้งเหย่ือในประเทศไทย อยางไรก็ตามจากการประสานความรวมมือระหวาง
เจาหนาที่ ตํารวจไทย เจาหนาที่ ตํารวจและหนวยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของในประเทศเวียดนามเพื่อจับกุม 
แกงคอลเซ็นเตอรที่ ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิดในประเทศเวียดนาม พบวา เปนชาวไทยและ 
มีชาวไตหวันเปนหัวหนาในการกระทําผิดไมพบชาวเวียดนามมีสวนในการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร
อยางชัดเจน โดยอาจมีการอํานวยความสะดวกในการใหเชาสถานที่เพื่อใชเปนศูนยคอลเซ็นเตอรในการ 
กระทําผิด หากแตไมพบวาชาวเวียดนามรวมเปนผูกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรแตประการใด 

โดยการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งมีเครือขายแกงคอลเซ็นเตอรต้ังอยู ณ เมืองโฮจิมินห 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีการจับกุมไดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 พบวามีรูปแบบ 
การกระทําผิดเชนเดียวกับแกงคอลเซ็นเตอรที่มีการต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศตางๆ คือ มีคนไทย 
จํานวน 19 คนเปนพนักงานโทรศัพทและมีชาวไตหวันเปนหัวหนาควบคุม จํานวน 2 คน อยางไรก็ตาม 
จากการจับกุมดําเนินคดีของเจาหนาที่ตํารวจไทยและเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของประเทศ
เวียดนามไมพบชาวเวียดนามรวมในการกระทําผิดดังกลาวซึ่งอาจเปนขอมูลที่นักวิจัยไมสามารถลวงลึก 
ในรายละเอียดไดมากนัก เน่ืองจากขอจํากัดของงบประมาณ ระยะเวลาในการศึกษาเปนสําคัญ 

2. พฤติกรรมการกระทําผิด 
สําหรับสถานที่ในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศเวียดนาม 

พบวา พื้นที่เกิดเหตุอยูในยานเมืองใหม วินโฮมคอนโดมิเนียม เซ็นทรัลพารค เมืองโฮจิมินห โดยศูนยสั่งการ
คอลเซ็นเตอร เปนคอนโดมิเนียมหรู แยกกันอยูหลายอาคาร รวม 4 หอง มีระบบรักษาความปลอดภัย 
เปนอยางดี แบงออกเปนหอง ซึ่งมีโตะพรอมอุปกรณสื่อสารทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ซิมโทรศัพทพรอม
ใชงาน สมุดบัญชีธนาคาร  

3. การหลอกลวงเหยื่อ 
การหลอกลวงเหย่ือวามีการสงสินคาที่ผิดกฎหมายและแสดงตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจาหนาที่ของศาลเพื่อขอตรวจสอบทรัพยสิน โดยมีการ
หลอกลวงเหย่ือวาบัญชีธนาคารเกี่ยวของกับการกระทําผิดในคดียาเสพติดหรือการกระทําผิดจะตองมีการ
ตรวจสอบบัญชี  
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โดยเจาหนาที่ไดพบโพยรายช่ือเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง รวมถึงบทพูดคุยระหวางแกงคอลเซ็นเตอร
กับเหย่ือที่กําหนดไว เชน จากหนวยปราบปรามยาเสพติด หนวยปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากน้ียังพบ 
คนไทย 19 คน ทําหนาที่โทรศัพทหาเหย่ือปลายทางในประเทศไทย พบชาวไตหวัน 2 คน คอยควบคุมและ 
สั่งการในการหลอกลวงเหย่ือซึ่งแกงน้ีเริ่มปฏิบัติการหลอกลวงคนไทยประมาณ 2 เดือน โดยพบวามีผูเสียหาย
เปนวงเงินกวา 50 ลานบาทและมีเหย่ือหลงกลโอนเงินรายลาสุดจํานวนมากกวา 800,000 บาท ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก  

ผูกระทําผิดกลุมตัวอยางรายหน่ึงกลาววาเปนผูอางช่ือ พล.ต.ท.รณศิลป ภูสาระ ผบช.ภ.9 หลอก
ผูเสียหายใหโอนเงินจริงกวา 1.5 แสนบาท ซึ่งเหย่ือมีการหลงเช่ือและโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรเพราะ
หลงเช่ือเน่ืองจากอางเจาหนาที่ตํารวจช้ันผูใหญ 

แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนามครั้งน้ีถือวาเปนศูนยปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ มีวิธีการทํางาน 
การเดินทางและวิธีการโอนเงิน โดยหันมากดเงินในประเทศมาเลเซียและไตหวันเพื่อปองกันการติดตาม 
จากเจาหนาที ่

แกงคอลเซ็นเตอรกลุมน้ีนาจะมีความเช่ือมโยงกลับนายเฉิน เต้ียน หลี่ หัวโจกชาวไตหวัน ที่เคยถูก
ตํารวจจับกุมตัวมาไดกอนหนาน้ี โดยไดยายฐานปฏิบัติการมาต้ังในนครโฮจิมินห ใชระบบวีโอไอพี หรือวอยซ 
โอเวอรอินเตอรเน็ต โปรโตคอล เปนเครื่องมือในการเช่ือมตอระบบสื่อสารและแปลงหมายเลขไปยังเหย่ือ 

 คนไทยท่ีรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับคนไทยที่รวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนาม พบวา มีทั้งสมัครใจและ 

ถูกหลอกบังคับใหไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยมีการยึดหนังสือเดินทาง โทรศัพทและใหพักในสถานที ่
ที่จัดหาใหบังคับใหโทรศัพทมาหลอกเย่ือในประเทศไทย  

 โดยผูตองขังกลุมตัวอยางที่เคยกระทําผิดในประเทศเวียดนามไดกลาววา 
“ไดโทรศัพทกลับไปหลอกลวงคนไทยในประเทศไทยจํานวนมาก โดยการสุมหมายเลขโทรศัพท ซึ่งบท
สนทนาสวนใหญ จะเปนเรื่องของการสงสินคาที่ผิดกฎหมายและแสดงตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจ/ปปง./
ศาลขอตรวจสอบทรัพยสิน พบวา มีคนไทยสวนหน่ึงที่กลัวและถูกหลอกไดโอนเงินใหกับกลุม 
แกงคอลเซ็นเตอร” 

 
นอกจากน้ี ผูตองขังกลุมตัวอยางยังไดกลาววา 
“ไดถูกหลอกใหไปทํางานเพราะคิดวาเปนงานสุจริต แตพอไปถึงกลับถูกยึดหนังสือเดินทาง โทรศัพท 
ใหทําหนาที่เปนพนักงานพูดโทรศัพทกลับมาหลอกคนไทย โดยมีคนไทยทําหนาที่เปนลามไดบอกวา
ชาวไตหวันใหทํางานน้ี มีรายไดดี หากไมทําจะไมไดกลับบาน เคยคิดจะหนีเพราะไมอยากทํา ไมอยาก
หลอกคนไทยดวยกัน ยอมตายดีกวา พรอมจะหนี แตเจาหนาที่ตํารวจไดเขาจับกุมเสียกอน เลยตอง
ถูกดําเนินคดีในฐานะองคกรอาชญากรรมขามชาติเพราะเปนการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
แตเราไมไดอยากทําเลย ถูกหลอกมา ถูกบังคับใหทํา พอถูกจับก็ตองติดคุกโทษสูงหลายปเพราะ 
เปนการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับกลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติ” 
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การจับกุมดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร  
เจาหนาที่ตํารวจไทยไดประสานกับกองบังคับการความมั่นคงอินเตอรเน็ตและปองกันปราบปราม

อาชญากรรมเทคโนโลยีและเจาหนาที่ตํารวจเมืองโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางคดี การจับกุมในครั้งน้ีทางกระทรวงความมั่นคงของเวียดนามคอนขางจะเขมงวดในเรื่องของขอกฎหมาย 
โดยบอกวาจะสงตัวผูตองหาทั้งหมดใหทางการไทยโดยเร็วที่สุด พรอมกับเครื่องมือที่ยึดไดซึ่งเปนหลักฐาน
สําคัญในการทําสํานวนใหแกตํารวจไทย 

สวนผูตองหาชาวไตหวันก็จะมีการประสานกับทางการไตหวันเพื่อสงตัวผูรายตอไป โดยการทํางาน
ปราบปรามระหวางประเทศ ทางการเวียดนามใหความรวมมือชวยตามรอยเบาะแสและพิกัดที่ต้ังและยังให
ตํารวจทองเที่ยวของไทยพรอมชุดสายสบืเขารวมจับกุมดวย ถือเปนการทํางานตามแนวทาง One World One 
Team หรือตํารวจหน่ึงเดียวทั่วโลก โดยสามารถจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่ต้ังศูนยกลางในการกระทําผิด 
ที่ประเทศเวียดนามและหลอกลวงเหย่ือชาวไทยไดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 

8. แกงคอลเซ็นเตอรในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
แกงคอลเซ็นเตอรในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีพฤติกรรมที่สําคัญในการกระทําผิดคือ  
1. การต้ังศูนยในการกระทําผิด 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันไดมีการรวมกลุมองคกรอาชญากรรมกับผูกระทําผิดชาวไทยในการต้ังศูนย 

ในการกระทําผิดที่เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อโทรศัพทเขามาหลอกลวงเหย่ือในประเทศไทย 
2. พฤติกรรมการกระทําผิด 
พฤติกรรมในการกระทาํผิดที่สาํคัญของแกงคอลเซ็นเตอรที่ต้ังศูนยการกระทําผิดในดูไบประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส พบวาวหนาแกงคอลเซ็นเตอรใหญชาวไตหวันทําหนาที่ประสานงาน ซึ่งไดใชเครือขายในการ
หาสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยไปรวมกระทําผิด โดยการใชศูนยกลางของแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในการโทรศัพทเขามาหลอกลวงเหย่ือในประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากการ
จับกุมหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรใหญชาวไตหวันคือ นายฉีเคอ ที่ทําหนาที่เปนหัวหนาประสานงานในเมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมริเรตส ใชประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนฐานในการกระทําผิด ชักชวนคนไทย 
รวมทั้งการหลอกลวงคนไทยสวนหน่ึงใหเขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาว 

3. การหลอกลวงเหยื่อ 
นายฉีเคอ ไดรวบรวมพนักงานในแกงคอลเซ็นเตอร จัดสงใหเดินทางมาเชาบานเด่ียวหรูเมืองดูไบ 

มีชาวไตหวันทําหนาที่คอยควบคุมดูแล โดยนายฉีเคอไดนําเทคโนโลยีพิเศษมาใชหลังจากหลอกเหย่ือสําเร็จ
แลวจะวางอุบายขอ OTP จากบัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวหลอกใหอานขอความที่ธนาคารแจงยืนยันมา 
เมื่อเหย่ือบอก OTP จะนํา OTP เขาโปรแกรมดัดแปลง ทําใหคอมพิวเตอรเปรียบเสมือนเปนมือถือเครื่องหน่ึง 
เขาบัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวโอนเงินออกไปยังปลายทางที่แกงเตรียมไว แลวถอนเงินนําสงหัวหนาแกง 
แบงเงินตามเปอรเซ็นตที่ไดตกลงกัน 

ขณะที่เจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมพบวาไดกระทําผิดมาเปนระยะเวลา 6 เดือน เงินหมุนเวียนกวา 
50 ลานบาท โดยตนเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ไดหลอกคนไทย 7 ราย ไดเงินไปลานบาท มีผูเสียหายในพื้นที ่
สน.เตาปูน สน.ดินแดง สภ.เมืองสมุทรปราการ สน.คลองตัน สภ.ฝาง สภ.ปราณบุรี และ สภ.เมืองขอนแกน 
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จับกุมผูเปดบัญชี 3 คน ผูรวมบัญชี 1 คน และคนกดเงิน 3 คน ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบติัการขยายผลปด
ลอม 3 จุดในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จับกุมเครือขายนายฉีเคอ ในที่เกิดเหตุได 6 คน และขยายผล
ออกหมายจับเพิ่ม 45 คน รวมจับผูตองหา 51 คน ของกลางสมุดบัญชี 77 เลม บัตรเอทีเอ็ม 56 ใบ 
โทรศัพทมือถือ 13 เครื่อง รถยนตเบนซใชเปนยานพาหนะในการกดเงิน 

คนไทยท่ีรวมกระทําผิด 
สําหรับผูกระทําผิดที่เปนคนไทยพบวามีผูที่สมัครใจเขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 

เน่ืองจากไดรับการชักชวนจากเพื่อนหรือคนรูจัก ซึ่งผูกระทําผิดสวนหน่ึงเห็นวารายไดสูง รวมทั้งตองการ
เดินทางไปตางประเทศสักครั้งหน่ึงในชีวิตจึงเปนแรงจูงใจใหเขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดใช
ศูนยกลางกระทําผิดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อยางไรก็ตามมีผูกระทําผิดสวนหน่ึงที่ถูกหลอกลวงให
เขารวมการกระทําผิดกับแกงน้ี โดยถูกหลอกวามีงานทําเปนแมบานหรือพอครัวที่ประเทศดังกลาว หากแต 
เมื่อไปถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทางและบังคับใหทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งชาวไตหวันจะทําหนาที่ในการ
สอนการหลอกลวง โดยใหชาวไทยที่เปนลามทําหนาที่ในการสอนใหพูดตามสคริปต จะมีการแบงงานกันทําใน
การโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือชาวไทยอยางชัดเจน ซึ่งผูกระทําผิดชาวไทยกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“ผมเพียงแคอยากเดินทางไปทํางานตางประเทศสักครั้งหน่ึงในชีวิต เขามาชวนบอกวารายไดดีเราก็ไป  
เพราะอยูที่บาน ทําไรทํานา หมดฤดูก็ไมมีรายได อยากลองน่ังเครื่องบินสักครั้ง พอไปถึงเขายึด
พาสปอรต สอนใหเราพูดตามสคริปตและใหหลอกคนไทย เราไมอยากทําก็ตองทําเพราะไมทําเขา 
ก็ไมใหกลับบาน บางครั้งโทรศัพทมาเมืองไทย เจอคนแก ก็ไมอยากหลอก ใหเขาวางสาย พวกไตหวัน 
ก็รูวาเราไมหลอก เขาก็ใหเราทํา ไมงั้นจะถูกลงโทษ เขาไมลงโทษคนไทย แตผมเคยเห็นเขาลงโทษ 
คนมาเลเซีย เขาเฆ่ียนตี ครับ 
ในการทํางานทุกวัน กลางคืนจะมีการประชุมรวมกันวาหลอกเหย่ือไดกี่คน ทําไมหลอกไมได ตองทํา
ใหไดนะ ไมงั้นไมใหกลับบาน พอวีซาหมดเขาก็ใหเรากลับบาน แตกลับมาเมืองไทย เขาก็ใหเราพัก 
ที่โรงแรมทําเรื่องเสร็จ ก็ใหกลับดูไบเลยแตบางคนเขาก็ไมอยากทําอีก กลับเมืองไทยก็ตองกลับไปอีก 
เพราะเขาใหเงินเราไมหมด เขาบอกวาใหเงินคาตอบแทนสวนหน่ึง แตถากลับไปดูไบจะใหอีกเปนแสน 
เลยทําใหหลายคนกลับมาเมืองไทยแลว ตองกลับไปอีก จนกระทั่งถูกจับครับ” 

 
ซึ่งผูตองขังกลุมตัวอยางไดถูกจับกุมเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ไดไปอาศัยอยูในสหรับอาหรับเอ

มิเรตส ยานหมูบานหูร ไดไมนาน ประมาณ 1 ป ซึ่งขณะเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมพบผูตองหา 23 ราย เปน
ชาวไทย 22 ราย และชาวใตหวันอีก 1 ราย เดินทางเขาไปถูกตองตามกฎหมายแตอยูเกินระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดหรือโอเวอรสเตย จากการสอบสวนผูตองหารายของเจาหนาที่ตํารวจ โดยผูตองหารายหน่ึงยอมรับวา  

“เคยอยูในประเทศกัมพูชากอนที่จะมาต้ังฐานปฏิบัติการที่ดูไบ เน่ืองจากมีรายไดดีพอสมควร” 
 

จากการสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ พบวา คนรายที่รวมขบวนการไมไดถูกบังคับ แตรวมกอเหตุดวย
สมัครใจ ดังน้ัน ผูกระทําผิดในแกงคอลเซ็นเตอรแตละกลุม แตละประเทศมีความเช่ือมโยงกัน โดยแกงน้ีสราง
ความเสียหายใหกับคนไทย มูลคาความเสียหายมากกวา 100 ลานบาท 
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แกงคอลเซ็นเตอรน้ีไดถูกประเทศสหรัฐเอมริเรตสจับกุมและสงกลับมาดําเนินคดีที่เมืองไทยเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.2561 ซึ่งพบวาเปนชาวไทยจํานวน 18 คน นอกจากน้ี ยังมีชาวไตหวันรวมกระทําผิดดวย จํานวน 
8 คน ซึ่งมีพฤติกรรมในการกระทําผิดคือ การโทรศัพทหลอกลวงชาวไทย โดยใชชาวไทยเปนคนโทรศัพท
หลอกลวง ซึ่งผูกระทําผิดรายหน่ึงเปนชายหนุมจาก อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ทําหนาที่คอยแปลคําสั่ง 
จากชาวไตหวันใหคนไทยทํางานในการหลอกลวงคนไทย ไดสารภาพกับเจาหนาที่ตํารวจวา 

“ผมรูตัวต้ังแตทีแรกวา การทํางานกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสน้ี 
จะตองไปหลอกคนไทยดวยกัน แตก็ยังเต็มใจไปเพราะไมมีเงินใช แตเมื่อไปอยูถึงรูวาไมไดสุขสบาย
อยางที่ร่ําลือกัน แมจะไดสวนแบงคอนขางสูง รายไดดีอยางที่เขาบอกต้ังแตแรก แตก็ตองแลกกับ
ความสะดวกสบายเพราะผมตองถูกจํากัดอิสรภาพ ใหน่ังทํางานต้ังแตเชามืดยันคํ่าและตองกินบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปเพื่อยังชีพโดยไรทางเลือก แมจะเขาเมืองอยางถูกกฎหมาย” 

 
          จากการสัมภาษณผูตองขังกลุมตัวอยางที่ถูกจับกุมจากแกงคอลเซ็นเตอรในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส พบวา มีอายุระหวาง 28-41 ป มีอาชีพรับจางทั่วไป สวนใหญมีครอบครัวแลว ตกเปนผูตองหา
ในขอหาฉอโกงและกระทําการอาชญากรรมขามชาติ ผูตองขังเหลาน้ีถูกชักชวนใหไปทํางานที่ประเทศดูไบ 
ผูที่มาชักชวนบอกวาใหไปทํางานประเภทอื่น เชน ทํางานแมครัว เด็กเสริฟ หมอนวดแผนไทยหรือเจาหนาที่ 
รับโทรศัพท โดยไมรูวาตนเองตองไปทํางานแกงคอลเซ็นเตอรเปนสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผูกระทําผิดสวนใหญ 
ถูกชักชวนจากญาติหรือเพื่อน โดยมีการเสนอเงินเดือนที่สูงกวาอยูที่เมืองไทยซึ่งผูตองขังกลุมตัวอยางได
ตองโทษจําคุกเปนระยะเวลาต้ังแต 4 ป จนถึง 8 ป และไดกลาววา 

“หากรูวาสุดทายตองถูกจําคุกอยางน้ี เราคงไมเห็นแกคาตอบแทนพวกน้ีเพราะสุดทายแลวชีวิตไม
เหลืออะไรเลย ตองถูกจับและเปนผูตองขัง รอวันที่จะไดรับอิสรภาพ และอยากฝากถึงทุกคนวา 
อยาหลงเช่ือการชักชวนจากใครเพราะมันไมคุมกันเลยกับชีวิตที่ตองมาติดคุกอยูทุกวันน้ี” 

 
9. แกงคอลเซ็นเตอรญีปุ่น 

 แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนไดใชประเทศไทยเปนฐานในการกระทําผิดคือ การโทรศัพทไปหลอกลวง 
ชาวญี่ปุน โดยมีพฤติกรรมการกระทําผิดที่สําคัญ ดังที่สื่อญี่ปุนถอดรหัสขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท 
ชาวญี่ปุนที่ถูกจับกุมที่พัทยา กลาวคือ 
 1. พฤติกรรมการกระทําผิด 

แกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนมืออาชีพมีการวางแผนอยางดี มีการบันทึกขอมูล
สวนตัวของเหย่ืออยางละเอียด มีคูมือปฏิบัติงาน พรอมวิเคราะหความผิดพลาดและต้ังเปาหมายความสําเร็จ
เหมือนองคกรธุรกิจ รวมทั้งไมสะทกสะทานตอการจับกุม 
          กรณีที่ตํารวจไทยไดบุกเขาจับกุมกลุมชาวญี่ปุนที่โทรศัพทหลอกลวงเหย่ือโดยใชประเทศไทยเปนฐาน
กอเหตุ เปนขาวใหญทั่วแดนประเทศญี่ปุน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 เจาหนาที่ตํารวจระบุวา ชาวญี่ปุน 
15 คน ซึ่งมีอายุต้ังแต 22 ถึง 54 ป เหลาน้ีเปนสมาชิกขบวนการที่คาดวาลอลวงเหย่ือในญี่ปุนไปกวา 100 คน 
คิดเปนเงินอยางนอย 220 ลานเยนหรือราว 62 ลาน 8 แสนบาท 
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          สําหรับพฤติกรรมที่สําคัญคือ ผูชายญี่ปุนจํานวน 15 คนน้ีแทบจะไมออกจากบานไปไหนเลย 
โดยสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวจะสั่งอาหารผานบริการจัดสงอาหาร ดวยเหตุน้ีเพื่อนบานจึงแทบ 
ไมเคยเห็นพวกเขา จนกระทั่งเจาของบานเชาสังเกตเห็นความผิดปกติที่มีการติดต้ังโทรศัพทจํานวนมากจึงได
แจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ 
          ตํารวจไทยระบุวาเบื้องตนกลุมคนเหลาน้ีไมมีหมายจับระหวางประเทศ ไมมีประวัติอาชญากรรม 
ในประเทศไทยจึงจับกุมในขอหาทํางานอยางผิดกฎหมายเทาน้ัน และกําลังประสานขอขอมูลจากทางตํารวจ
ญี่ปุน 
          ขณะที่ผูสื่อขาวชาวญี่ปุนประจําประเทศไทยต้ังขอสังเกตวา ชาวญี่ปุนกลุมน้ีไดรับการฝกฝนมา 
เปนอยางดีเพราะถึงแมจะมีอายุนอย แตกลับดูน่ิงสงบอยางนาประหลาดและเมื่อถูกถามเปนภาษาญี่ปุน 
กลับตอบเปนภาษาไทยสําเนียงญี่ปุนวา “ขอบคุณครับ” 

มีการแจกคูมือปฏิบัติการ วิเคราะหความผิดพลาด ต้ังเปาหมายเหมือนธุรกิจ 
หลักฐานที่ตํารวจยึดไดน้ัน นอกจากโทรศัพทและอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงจํานวน 

มากแลว ยังมีคูมือปฏิบัติงานซึ่งบันทึกขอมูลของเหย่ือเปาหมายเปนรายบุคคล ทั้งช่ือ อายุ สุขภาพ สภาพการ
ใชชีวิต รวมถึงแผนที่ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อตางๆ ที่อยูใกลบานของเหย่ือ เปนตน 

บันทึกขอความที่ยึดมาไดช้ีใหเห็นวา คนกลุมน้ีไดนําขอมูลความลมเหลวของการกอเหตุมาวิเคราะห 
และหาวิธีที่เปนไปไดที่จะทําใหการทํางานสําเร็จ รวมทั้งต้ังเปาหมายใหกับสมาชิกแตละคนวาในแตละเดือน
จะตองลอลวงเหย่ือใหไดกี่คน 

ในคูมือปฏิบัติงานที่สมาชิกแตละคนไดรับน้ัน ระบุวาขอความที่จะใชลอลวงเหย่ือทางโทรศัพทอยาง
เปนแบบแผน โดยมักอางวาโทร.มาจากเหย่ือไดกูยืม เงินจากสถาบันการเงิน หรือมีคําสั่งศาลใหเหย่ือชดใชเงิน
ให พรอมยังมีคําแนะนําวาถาเหย่ือปฏิเสธที่จะโอนเงิน หรือตอบวา "จําไมได" วาเคยยืมเงินตามที่อางจะตอง
โตตอบอยางไร ในคูมือยังบอกวิธีที่จะหวานลอมเพื่อลอลวงเหย่ือใหตายใจไดอยางไรดวย 

เหตุที่ทําเชนน้ีไดเพราะมีการบันทึกขอมูลของเหย่ือเปาหมายทุกคนอยางละเอียด เชนระบุวา “หูตึง” 
อยูคนเดียวหรือมีญาติอยูในละแวกใกลเคียง เปนตน นอกจากน้ียังมีการทําแผนและวิเคราะหประสิทธิภาพ 
การทํางานของแตละคน พรอมเปาหมายเหมือนที่องคกรธุรกิจทํากัน 

การเก่ียวของกับเหยื่อท่ีเก่ียวของกับเว็บไซตมืด 
ลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนดังกลาวคือ การมีสวนเกี่ยวของกับ 

แกงดังกลาวไดใชวิธีการขมขูผูเสียหายที่เคยซื้อขอมูลจากดารคเว็บของญี่ปุนหรือมีหมายศาลปลอมสงผาน
อีเมลใหผูเสียหายกลัวและหลงเช่ือ โดยการโอนเงินจะให ผูเสียหายซื้อบัตรอี-มันน่ีที่รานสะดวกซื้อและสงรหัส
ใหกับผูตองหาและหากพบวาเหย่ืออยูบานเพียงลําพัง ก็จะสงเครือขายชาวญี่ปุนไปปลนที่บานพักและ
ฆาตกรรมเจาทรัพย ซึ่งการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจในครั้งน้ีถือวาไดตัวการ 1-2 คน 

ขอมูลของเจาหนาที่ตํารวจ พบวา ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม พ.ศ.2562 กลุมชาวญี่ปุนทั้ง 
15 คน ไดเดินทางเขามาประเทศไทยดวยวีซาทองเที่ยวเขามาอาศัยอยูที่บานดังกลาว แลวสงใบแจงหน้ีบริษัทที่
มีช่ือเสียงในประเทศญี่ปุนปลอม หรือหมายศาลปลอมไปหลอกลวงผูเสียหายที่มีขอมูลสวนตัวอยูแลว ทั้งช่ือ-
นามสกุล ที่อยู อีเมลแอดเดรส เปนตน เพื่อใหผูเสียหายหลงเช่ือวาตนเคยสมัครใชงานบริการทางอินเตอรเนต
แลว คางชําระคาบริการจะตองรีบชําระคาบริการเพื่อไมใหถูกดําเนินคดีหรือเพื่อใหมีสวนลดคาบริการ 
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 โดยเมื่อผูเสียหายติดตอกับกลุมผูตองหาซึ่งมีการจัดระบบไอพีโฟนในประเทศไทยเพื่อใหเช่ือวา 
เปนตัวแทนบริษัทเจาหน้ี ซึ่งอยูในประเทศญี่ปุน แลวหลอกผูเสียหายใหไปซื้อบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส 
(e-money) ที่รานสะดวกซื้อใกลบาน แลวหลอกใหผูเสียหายสงรหัสบัตรเติมเงินดังกลาวใหกลุมผูตองหา 
แลวโอนเงินออกจากบัตรทันท ี

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนดังกลาวไดสรางความเสียหายกวา 200 ลานเยนหรือ 
70 ลานบาท พบผูเสียหายเปนชาวญี่ปนุจํานวนมากกวา 200 คน 
  

การจับกุมหัวหนาแกง 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.62 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดแถลงจับกุม นายจินไน ยามาโตะ อายุ 

30 ป สัญชาติญี่ปุน หัวหนาขบวนการคอลเซ็นเตอร โดยสามารถจับกุมไดในหองพักคอนโดมิเนียมในพื้นที่เขต
บางรัก กรุงเทพฯ การจับกุมดังกลาวสืบเน่ืองจากกอนหนาน้ีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชลบุรี ไดนํา
กําลังบุกเขาตรวจคนจับกุม แกงคอลเซ็นเตอร ไดภายในบานพักใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
และสามารถจับกุมตัวสมาชิกคอลเซ็นเตอรชาวญี่ปุนไดทั้งหมด 15 คน กอนจะผลักดันกลับญี่ปุนไปเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

ตอมาทางการญี่ปุนไดประสานขอมูลกับทางสํานักงานตรวจคนเขาเมือง วาขบวนการน้ีมี นายจินไน 
ยามาโตะเปนหัวหนาและเปนบุคคลที่ทางการญีปุ่น ตองการตัว ซึ่งยังคงกบดานอยูในประเทศไทย โดยจากการ
สืบสวน พบวา นายจินไนหัวหนาขบวนการ เปนผูควบคุมคอยสั่งการลูกทีม จัดหาที่พักและสถานที่ปฏิบัติการ
ของแกงคอลเซ็นเตอร อีกทั้งยังเปนผูคอยจัดหาสมาชิกรายใหมเขามารวมขบวนการ ถือเปนตัวการสําคัญ 
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ไดปูพรมออกหาขาวจนพบเบาะแสวา นายจินไน พักอาศัยอยูที่คอนโดมีเนียม
ดังกลาวจึงไดนํากําลังเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุม 

สําหรับเบาะแสสําคัญทีท่ําใหเจาหนาที่จบักุม นายยามาโตะ ไดเน่ืองจาก นายยามาโตะเคยลืมกระเปา
เงิน พรอมเงินสกุลญี่ปุน ฉบับละ 10,000 เยนและเงินบาทไทย ฉบับละ 1,000 บาท รวมมูลคา กวา 153,000 
บาท บนรถแท็กซี่ เมื่อชวงคํ่าวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 โดยใชบริการรถแท็กซี่ จากซอยสุขุมวิท 22 (สาย
นํ้าผึ้ง) ไปลงรถที่ซอยคาวบอย สุขุมวิท 23 ขณะใชบริการรถแท็กซี่ ไดแวะรับเพื่อนชาวญี่ปุน บริเวณขาง
หางสรรพสินคา เอ็มโพเรียม ใกลถึงปากซอยสุขุมวิท 24 หลังจากคนขับแท็กซี่ เก็บกระเปาพรอมเงินสดของ
นายจินไน ยามาโตะไดนําไปมอบใหสถานีวิทยุชวยติดตามหาตัว กระทั่งเปนขาว โดยเรื่องราวของยามาโตะ 
ถูกบันทึกอยูในโลกสังคมออนไลนสามารถสืบคนขอมูลและชวยใหเจาหนาที่ติดตามจับกุมตัวไดในที่สุด 

จากน้ันสืบสวนขยายผลจนพบวา นายยามาโตะ เปนหัวหนากลุม ที่ทางการญี่ปุนตองการตัวเปนอยาง
มาก เพราะมีชาวญี่ปุนที่หลงเช่ือและไดตกเปนเหย่ือจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาว จนเกิด
ความเสียหายไปมากกวา 500 คน รวมมูลคา 89 ลานเยน คิดเปนเงินไทยประมาณ 25 ลานบาท ทั้งน้ีนาย 
ยามาโตะจะถูกดําเนินคดีในไทยกรณีพํานักในราชอาณาจักรเกินกําหนดและผลักดันสงตัวกลับประเทศญี่ปุน 
เพื่อรับโทษในคดีความผิดและความเสียหายที่เกิดข้ึนในญี่ปุน  
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คนไทยท่ีมีสวนรวมในการกระทําผิด 
สําหรับคนไทยที่มีสวนรวมในการกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนน้ันไมพบวาคนไทยเปนสมาชิก

ของแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุน หากแตมีความเกี่ยวของในการจัดสถานที่พักใหแกแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุน โดยการ
ใหเชาที่พักซึ่งเปนที่พักราคาหรูในเขตกรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี  
 

1.7 ตัวอยางการหลอกลวงเหยื่อของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย พ.ศ.2562 
 

แมเจาหนาที่ตํารวจไทยจะมีการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอยางจริงจังต้ังแต พ.ศ.2560 โดยมี 
การปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรทั้งในประเทศและความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในตางประเทศเพื่อปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีการต้ังศูนยการกระทําผิดในตางประเทศ หากแตได
หลอกลวงเหย่ือในประเทศไทย  

อยางไรก็ตามแกงคอลเซ็นเตอรยังคงมีการกระทําผิดอยางตอเน่ืองดังจะเห็นไดจากการกระทําผิดของ
แกงคอลเซ็นเตอรที่กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญใน พ.ศ.2562 อาทิ  

- การหลอกลวงใหเหยื่อหลงเชื่อโดยแอบอางเปนเจาหนาท่ีบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
การหลอกลวงเหย่ือในจังหวัดแพรและอางทอง โดยแกงคอลเซ็นเตอรไดโทรศัพทหลอกลวงวา 

เปนเจาหนาที่ของเจาหนาที่บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) โทรศัพทเขาไปตามบานเรือนของประชาชน 
สํานักงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ จังหวัดแพร เมื่อตนเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เพื่อแจงจะระงับ
สัญญาณโทรศัพทบานกอนหลอกถามขอมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักและขอมูลสวนตัว  

โดยเหย่ือจะไดรับโทรศัพทและมีการทักเขามาวา  
“สวัสดีคะ โทรจากบริษัท ทีโอที หมายเลขโทรศัพทของทานจะถูกตัดสัญญาณภายใน 2 ช่ัวโมง 

ใหทานติดตอบริษัท ทีโอทีหรือกด 1 เพื่อสอบถามเจาหนาที่”  
จากน้ัน “เมื่อกด 1 ปลายสาย อางวาเปนเจาหนาที่และทําการสอบถามช่ือ นามสกุลและ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 13 หลัก แตเหย่ือไดพยายามสอบถามเพราะเน่ืองจากตนเองทํางานอยูทีโอที 
อยูแลว จึงพยายามหลอกลอสอบถาม แตเหมือนกับจะรูตัวแลวจึงวางสายไป” 

ซึ่งพบวามีประชาชนแจงเขามาแจงที่ศูนยบริการลูกคาแพรกวา 100 ราย สวนมากลูกคาที่โดนจะเปน
ลูกคาที่ยังไมครบรอบบลิที่จะตองชําระ ซึ่งลูกคาไดโทรเขามาสอบถามและไดทําการตรวจสอบให ซึ่งแตละราย
น้ันยังไมมียอดคางชําระใดๆ เลย ซึ่งการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะดังกลาวไดมีการ
หลอกลวงเหย่ือในจังหวัดอางทองมากอนใน พ.ศ.2561 

- การหลอกลวงใหเหยื่อหลงเชื่อ โดยแอบอางเปนเจาหนาท่ีธนาคารใหทําธุรกรรมทางการเงิน  
การหลอกลวงเหย่ือในจังหวัดแพรเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 โดยพฤติกรรมของแกงคอลเซ็นเตอร

น้ีจะแอบอางเปนเจาหนาที่ธนาคารช่ือดังแหงหน่ึง โทรศัพทมาหาผูเสียหายจํานวน 20 คน แจงใหอัปเดต        
แอปพลิเคชันของธนาคารใหม อางวารหัสเกาถูกยกเลกิไปแลว โดยปลายสายบอกจะสง SMS รหัสใหม 6 หลัก
มาให จากน้ันใหผูเสียหาย บอกรหัสดังกลาวกับพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจะอัปเดตขอมูล
ธนาคารให แตเมื่อแจงรหัส 6 หลักไปแลวพบวาเงินในบัญชีทั้งหมดหายไปอยางรวดเร็ว 
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โดยกลุมแกงคอลเซ็นเตอรมีวิธีการที่หลอกลวงเหย่ือทําใหเหย่ือตายใจ ดวยการพูดจานําเสนอขาย
ประกัน หรือโปรโมช่ันตางๆ เพื่อใหเช่ือวาเปนเจาหนาที่ธนาคารจริงๆ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวนตรวจสอบพบวา
ปลายทางโอนเงินไปที่บัญชีในจังหวัดทางภาคอีสานและถูกถอนออกทั้งหมดอยางรวดเร็ว 

โดยผูเสียหายอายุ 71 ป ไดกลาววา  
“ตนเองเปนอดีตพนักงานธนาคารแหงหน่ึง เมือ่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 ชวงเชามีคนโทรศัพทมา
หา แตไมข้ึนโชวเบอร เปนเพียงตัวหนังสือคําวา เบอรสวนตัว ตอนน้ันสะลึมสะลือจงึรบัสาย โดยปลาย
สายอางเปนพนักงานธนาคาร แถมรูขอมูลของตัวเองทุกอยางจึงหลงเช่ือจากน้ันมิจฉาชีพก็แจงวารหัส
เขาแอปพลิเคช่ันเกาไมสามารถใชไดเพราะถูกยกเลิกไปแลว ใหบอกหมายเลขใหมที่จะสงเขาไปใน
ขอความและบอกรหัส 6 หลักที่ปรากฏ ตอนน้ันไมทันคิดจึงบอกรหัสใหมไป สุดทายเงินถูกถอน
ออกไปจนหมดบัญชี” 

 
การหลอกลวงแกงคอลเซ็นเตอรตอเหย่ือในจังหวัดแพรดังกลาวขางตนเจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุม

ผูกระทําผิดไดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โดยกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 สามารถจับกุมแกง 
คอลเซ็นเตอรที่ปลอมเปนเจาหนาที่ธนาคารหลอกขอรหัสเอทีเอ็มช่ัวคราว กอนที่จะนําไปกดเงินแบบไมตองใช
บัตรโดยแกงคอลเซ็นเตอรไดโทรศัพทลวงถามเหย่ือขอรหัสโอทีพี นําไปกดเงินสดตูเอทีเอ็มแบบไมใชบัตร 
มีเหย่ือกวา 200 ราย แตหลงกล 34 ราย สูญเสียเงนิรวม 2 ลานบาท ผูรวมขบวนการเปน 10 คน แบงหนาที่
ชัดเจนสูญเงินเกือบ 2 ลานบาท  

โดยมีเหย่ือที่ถูกหลอกลวง จํานวน 34 ราย ถูกแกงคอลเซ็นเตอร ทําทีโทรศัพทมาอางวาเปนเจาหนาที่
ธนาคารตางๆ แลวสอบ ถามการใชงานแอพพลิเคช่ันของธนาคารเพื่อนําไปปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย กอนหลอกขอรหัสโอทีพี (OTP) หรือ One Time Password คือ ชุดรหัสผานใชครั้ง
เดียวที่ระบบสรางข้ึนมาแลวสงเขาโทรศัพทมือถือเพื่อนําไปใชกดเอทีเอ็มยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมการเงิน
ผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ 3-15 นาที จากน้ันเมื่อคนรายได
รหัสไปนําไปกดเงินสดผานตูเอทีเอ็ม รวมมูลคาความเสียหายที่คนรายกดเงินสดไปไดทั้งหมด 34 ราย เปนเงิน 
1,867,921 บาท 

โดยผูกระทําผิดซึ่งเปนหน่ึงในแกงคอลเซ็นเตอรมีหนาที่ในการถอนเงินโดยไมใชบัตรเอทีเอ็ม ทั้งน้ีสืบ
เน่ืองมาจากไดมีประชาชนมารองทุกขวา ถูกคนรายโทรศัพทมาหลอกถามขอมูลรหัส OTP และนํารหัส 
ดังกลาวไปถอนเงินสดออก ประกอบกับไดรับการประสานงานจากธนาคารไทยพาณิชยวา ไดรับการรองเรียน
จากผูเสียหายจํานวน 34 ราย รวมความเสียหายกวา 1,867,921 บาท ที่ถูกแกงคอลเซ็นเตอรอางเปนพนักงาน
คอลเซ็นเตอรของธนาคารแหงหน่ึงหลอกถามขอมูลรหัส OTP และคนรายนํารหัสดังกลาวไปสมัคร
แอพพลิเคช่ันแลวทําการถอนเงินสดออกโดยไมใชบัตรเอทีเอ็ม จึงไดรวบรวมขอมูลโดยสงเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวนประสานขอมูลผานเจาหนาที่ตํารวจประจําศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตํารวจภูธรภาค 5 กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนตํารวภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรจังหวัดแพรและสถานี
ตํารวจภูธเมืองแพร รวมทําการสืบสวนจนทราบตัวคนราย จึงไดขออนุมัติ ศาลจังหวัดแพรอนุมัติออกหมายจับ 
โดยผูกระทําผิดรายหน่ึง ไดกลาววา  



117 

 

“ไดรหัสโอทีพีจากเหย่ือแลวจึงนําไปถอนเงินสดจากตูเอทีเอ็มโดยไมใชบัตรเอทีเอ็ม โดยรหัสดังกลาว
มาจากกลุมผูจางวานที่จะคอยสงรหัสมาให โดยตนเองจะปดบังใบหนาหรือสวมวิกผม ทําตําหนิ
รูปพรรณและสับเปลี่ยนยานพาหนะ ใชปายทะเบียนปลอมตระเวนไปกดเงนิสดทกุวัน วันละหลายครั้ง 
ไดเงินหลายหมื่นบาทตอวัน โดยจะไดคาจาง 10% จากยอดเงินที่กดออกมาได” 

 
และจากการสืบสวนเบื้องตนของเจาหนาที่ตํารวจพบวากลุมขบวนการน้ีมีอยูดวยกันประมาณ 10 คน 

ทําหนาที่แตกตางกันไป ทั้งสุมหาขอมูลเบอรโทรศัพท ธนาคารที่ใชและตรวจสอบเหย่ือใชแอพของธนาคาร  
น้ันๆ หรือไม จากน้ันจะมีคนโทรศัพทอางเปนพนักงานธนาคารโทรศัพทเขาไปหาเหย่ือ กอนกดตูเอทีเอ็ม 
ใสหมายเลขโทรศัพทใหระบบสงรหัสโอทีพีให แลวหลอกขอรหัสสงใหผูตองหากดเงินสดออกมาอีกที อันเปน
การกระทําผิดที่แนบเนียนและสลับซับซอน ซึ่งหากเหย่ือไมไดมีการตรวจสอบกับทางธนาคารจะทําใหเหย่ือ
หลงเช่ือ แจงรหัสใหกับผูกระทําผิด จนกระทั่งผูกระทําผิดสามารถนําไปกดเงินจากบัญชีของเหย่ือโดยที่ไมตอง
ใชบัตรเอทีเอ็ม อันสงผลทําใหเหย่ือตองสูญเสียเงินเปนจํานวนเงินเกือบ 2 ลานบาท  
 
 ตัวอยางผูท่ีตกเปนเหยื่อของแกงคอลเซ็นเตอร 
 ตัวอยางการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมของแกงคอลเซ็นเตอร 

กรณีศึกษาท่ี 1: เพราะความกลัวและรูเทาไมถึงการณ จึงโอนเงิน 1.5 ลานใหแกแกงคอลเซ็นเตอร 
กรณีศึกษาที่ 1 เปนอดีตขาราชการ อายุ 70 ป อดีตผูชวยพยาบาล รพ.ตํารวจ เกษียณราชการ 

ไดตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรโดยไดเลาวา 
“ไดมีคนโทรศัพทเขามาหาในชวงเชา จากผูชายที่อางวาเปนเจาหนาที่ไปรษณียอยูที่ จ.พิษณุโลก วา
ตนไดสงของทางไปรษณียเปนสมุดบัญชีกวา 30 เลม โดยสงใหผูหญิงคนหน่ึงและสมุดบัญชีน้ันใช
สําหรับฟอกเงินดวย กอนวางสายไป ไมนานก็มีคนอางวาเปน เจาหนาที่ตํารวจจาก จ.พิษณุโลก โทร
มาวาจะชวยเหลือ โดยตองโอนเงินใหกับเจาหนาที่ ปปง. คนละ 5 แสนบาท รวม 3 คน เปนคา
ตรวจสอบทรัพยสนิ โดยการสงโทรศัพทตอใหผูหญิงอีกคนที่อางวาเปนตํารวจ ปปง. แจงวาตองสงเงิน
ในบัญชีทั้งหมดมาใหตรวจสอบจึงหลงเช่ือยอมโอนไปให 1.5 ลานบาท ดิฉันหลงเช่ือโอนเงินไป 1.5 
ลานบาท ที่ธนาคารแหงหน่ึงยานสะพานใหม หลังจากน้ันเลาใหเพื่อนบานฟงจึง ดิฉันจึงรูวาถูกแกง
คอลเซ็นเตอรหลอกเลยรีบไปแจงความ”  

 
อยางไรก็ตามแมผูเสียหายกลุมตัวอยางจะไดรีบแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ตํารวจ 

ไดประสานไปยังธนาคารที่เกี่ยวของหากแตอายัดเงิน 1.5 ลานบาท ที่โดนหลอกไปไมทัน ตองรอเงินคืนจาก 
ช้ันศาลตอไป 

ซึ่งเมื่อวันที่ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมแกงคอลเซนเตอร 19 คน เปน
ชาย 10 คน หญิง 9 คน โดยแบงการดําเนินการเปน 3 กลุม คือ อางเปนตํารวจ ไปรษณียและรับเปดบัญชี 
โดยมีชายไทย อายุ 44 ป เปนหัวหนาชุดคอยสั่งการ กอนรับสารภาพวา 

“ไดรูจักกับชาวไตหวันที่เปนหัวหนาแกงใหญภายในเรือนจํา เมื่อพนโทษออกมาก็ไดชวนกันกอเหตุ
ดังกลาว” ซึ่งขณะน้ีนายเฉินยังหลบหนีอยูภายในประเทศ 
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กรณีศึกษาท่ี 2: เพราะความซื่อและกลัว ตองสูญเสียเงิน 1.5 แสนบาท 
หญิงวัยเกือบ 80 ป ตองสูญเสียเงินจํานวน 150,000 บาทใหเครือขายคอลเซ็นเตอรเมื่อเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2561 เน่ืองจากความซื่อที่มีคนโทรศัพทมาหลอกถามขอมูลสวนตัวจึงไดใหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดและ
เพราะความกลัวจะถูกดําเนินคดี รวมทั้งกระบวนการหลอกลวงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหขาดสติในการคิด
ทบทวนจนกระทั่ งไดถอนเงินจากสลากออมสินและโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรอยางงายดาย 
โดยกรณีศึกษาที่ 2 ไดเลาวา 

“วันน้ันปาอยูบานคนเดียว มีโทรศัพทจากบุคคลที่อางตัวเปนพนักงานไปรษณียจังหวัดขอนแกน
โทรศัพทเขาไปที่เบอรโทรศัพทบาน แจงวาตรวจพบวาสิ่งของในกลองพัสดุที่มีช่ือของปาเปนผูสง 
อาจเกี่ยวของกับผูตองหาคดียาเสพติดทําใหตํารวจตองตรวจสอบทรัพยสินของปา เขาถามทุกอยาง
เลย ถามบัญชีทุกอยาง แมกระทั่งบัตรเครดิต เงินสด เขาถามกอนวา เรามีสมุดบัญชีเงินฝากไหม 
มีธนาคารไหนบาง เราก็บอกหมดเลย เขาขอเลขบัตรประชาชน เขาบอกวาจําเปนตองรูเพราะวาจะได
ชวยได ไมงั้นบัญชีทุกอยางของเราจะถูกแบงคชาติอายัติ เราก็เลยตองบอกเขาทั้งหมด สายสนทนาถูก
สงตอไปยังบุคคลที่อางตัวเปนตํารวจซึ่งแนะนําใหปาโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่เช่ือถือไดวาปลอดภัย
จากการถูกตรวจสอบ ทุกอยางเกิดข้ึนในเวลารวดเร็ว ปาไมมีเวลาแมแตจะต้ังสติวาเคยสงพัสดุช้ินน้ัน
หรือไม ขอมูลสวนตัวถูกสงตอไปยังบุคคลแปลกหนาปลายสายจนไดขอสรุปวาปาจะตองถอนเงิน 
150,000 บาท จากสลากออมสิน โอนไปไวที่บัญชีที่บุคคลในโทรศัพทแนะนําเขาใหไปถอนสลากออม
สินฉบับ 150,000 บาท แลวเอามาเขาบัญชีกองกลางคือ บัญชีน้ีเขามีคนที่เปนพนักงานซี 5 ถึงซี 6 
อยูที่แบงกชาติ เขาบอกคนน้ีเปนคนซื่อสัตยมาก ไมเคยเอาความลับใครไปพูด เขาบอกวาใหโอนเขา
บัญชีของคนน้ี คนที่เขาแนะนําน่ีคือ จุดจบที่ทําใหปาตองสูญเสียเงินจํานวน 150,000 บาท ใหกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร” 

 
กรณีศึกษาท่ี 3: แกงคอลเซ็นเตอรไดหลอกลวงเงิน 500,000 บาท จากคนแกท่ีอยูคนเดียวไมรู 

เทาทันกลลวง 
กรณีศึกษาที่ 3 เปนขาราชการบํานาญเพศหญิงวัย 76 ป ไดโอนเงินจํานวน 500,000 บาท เขาบัญชี

เครือขายคอลเซ็นเตอร ลูกสาวของผูเสียหายคนน้ีเปดเผยวา  
“วันน้ันแมอยูบานคนเดียว ไดรับโทรศัพทจากบุคคลที่อางตัวเปนพนักงานไปรษณียจังหวัดขอนแกน 
กอนสงตอใหคุยกับบุคคลที่อางตัวเปนตํารวจระดับสารวัตร คนกลุมน้ีบอกกับแมวา ขอตรวจสอบ
ความเกี่ยวของกับการกระทําความผิด มีการขอขอมูลสวนตัว ขอใหรวบรวมเงินไปเปดบัญชีธนาคาร
ในช่ือของตัวเอง แตสุดทายเงินก็ถูกโอนออกไปจนเกือบหมดเหลือติดบัญชีอยูเพียงกวา 900 บาท” 

 
โดยลูกสาวของผูเสียหายไดกลาววา 
“มันเปนข้ันตอนงายมากที่จะหลอกคนแก กําหนดรหัสโดยใชเลข 6 ตัวหลังของบัตรประชาชน 
ของแม ซึ่งเขารูอยูแลววาเลข 6 ตัวหลังของบัตรประชาชนของแมคืออะไร จับเสียงไดวาเปนคนแก 
อยูคนเดียว ความไมรูเทาทันของคนแกที่แกงพวกน้ีไดหลอกลวง เขาใหแมเอากระเปาไวขางตัวตลอด 
เอาโทรศัพทไวในกระเปาไมตองเอาออกมา ไมตองใหใครรูวามีการติดตอกับตํารวจ เพราะตอนน้ี
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ตํารวจดําเนินการอยู คนแกตองโอนเงินบั้นปลายชีวิต 500,000 บาทไปให มันไมสงสารคนแกน่ีคือ 
สิ่งที่บอกวาหลอกคนแกเทาน้ันแหละมันเลวมากเลยนะ”  

 
กรณีศึกษาท่ี 4: เกือบโอนเงิน 590,000 บาทใหแกแกงคอลเซ็นเตอร หากแตไดรับการชวยเหลือ

จากพนักงานธนาคาร 
การหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรเมื่อ พ.ศ.2561 ดวยการโทรศัพทเขาไปหลอกลวงคุณปาวัย 61 ป 

โดยไดมีคนโทรศัพทไปหา อางวาโทรมาจากบริษัทไปรษณียไทย อางวามีพัสดุของคุณปาตกคางอยูที่ไปรษณีย 
และมีสมุดบัญชีธนาคารมีเงินอยูจํานวนหลายลานบาท จากน้ันก็โอนสายโทรศัพทใหคุยกับบุคคลอีก 3 คน 
ที่อางวาเปนเจาหนาที่ตํารวจ บอกวาคุณปาเขาไปพัวพันกับการฟอกเงิน ตองนําเงินในบัญชีไปใหตรวจสอบให
คุณปาหลงเช่ือและเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาท เบิกเงินสด จํานวน 590,000 บาท ออกไป 

แตระหวางที่จะนําเงินสดไปเขาเครื่องฝากเงินธนาคารไทยพาณิชยตามหมายเลขบัญชีที่คนรายบอก 
ปาก็เกิดเอะใจข้ึนมาวาอาจถูกหลอก จึงแกลงทาํเปนรองไห บอกกับคนรายวาฝากเงินสดเขาเครื่องฝากธนาคาร
ไมเปนและเดินกลับเขามาในธนาคารกรุงไทยอีกครั้งทําใหผูจัดการธนาคาร ที่เฝามองพฤติกรรมของคุณปาวา
ผิดสังเกตจึงเขาไปสอบถามพรอมกับเจาหนาที่ตํารวจและขอคุยโทรศัพทกับคนราย แตคนรายไดวางสายไป 
จึงรูวาคุณปาถูกแก็งคอลเซนเตอรหลอก จึงใหคุณปานําเงินสดที่เบิกออกมา ฝากกลับเขาบัญชีธนาคาร
เหมือนเดิม ทําใหคุณปาไมตองสูญเงินที่เก็บไวใชในบั้นปลายชีวิตไป 

มูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับมูลคาความเสียหายซึ่งเกิดจากการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรที่ประเทศตางๆ ไดรับ

ในชวง 3-4 ปที่ผานมาน้ัน มีมูลคาจํานวนมหาศาลดังจะเห็นไดจากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ได
เปดเผยถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของแกงคอลเซ็นเตอรดังน้ี  

1. ประเทศมาเลเซียพบมูลคาความเสียหายมูลคามากกวา 1,000 ลานบาท  
2. ประเทศจีนและกัมพูชาเสียหายในมูลคาใกลเคียงกันคือ 300-400 ลานบาท  
3. ขณะทีป่ระเทศไตหวันและไทย เสียหายไปประมาณ 100 กวาลานบาท  
4. สวนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เสียหายนอยสุดคือ ตํ่ากวา 100 ลานบาท 
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สรุปอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
 
ตารางที่ 4.2 สรปุอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

แกงคอลเซ็นเตอร หนาท่ี/เครือขายในการกระทําผิด การต้ังศูนยในการกระทําผิด รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ/พฤติกรรมท่ีสําคัญ 
แกงคอลเซ็นเตอร

ไตหวัน 
- ทําหนาที่เปนหัวหนาแกง 
- ประสานความรวมมือกับอาชญากรใน
ประเทศตางๆ  
- สอนการหลอกลวง 
- ควบคุมการกระทําผิด 
 

- ต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
- ตัวการใหญชาวไตหวันจะสงตัวแทนเขาไป
ประสานและรวมมือกับแกงอาชญากรรม 
ในประเทศตางๆ  
- การรวมมือกระทําผิดในรูปแบบของ 
แกงคอลเซ็นเตอร  
- การประสานกับแกงอาชญากรรมประเทศ
อื่นๆ ในการจัดหาคนกระทําผิด การเปด
บัญชี การถอนเงินจากธนาคาร  

- ตนกําเนิดของแกงคอลเซ็นเตอรท่ัวโลก 
- มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด ที่ ใ ก ล เ คี ย ง กั บ             
“การขายสินคาในลักษณะของแฟรนไชส” 
- รูปแบบของการดําเนินธุรกจิ:                      
“เปนธุรกิจท่ีมี...แบรนดเนม” 
- เป น หั วห น า แก ง ใน ก าร ก ระทํ าผิ ด ขอ งแ ก ง           
คอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ  
- อานหนังสือจิตวิทยาข้ันสูงในการกออาชญากรรม 
- ลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ เช่ียวชาญเทคโนโลยี 
- ศึกษาขอมูลประเทศที่ตองการหลอกลวง ระบบ
การเงิน ขอกฎหมายและบริบททางสังคมของประเทศ
เปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือเพื่อทําใหเขาใจพฤติกรรม
ของเหย่ือที่ตองการหลอกลวงและทราบถึงชองทางใน
การหลบหลีกการจับกุมจากเจาหนาที่ ตํารวจและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนสําคัญ 
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ตารางที่ 4.2 สรปุอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอร หนาท่ี/เครือขายในการกระทําผิด การต้ังศูนยในการกระทําผิด รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ/พฤติกรรมท่ีสําคัญ 
แกงคอลเซ็นเตอร

จีน 
- ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด โด ย ร ว ม มื อ กั บ          
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 
- เปนหัวหนารวมกับแกงคอลเซ็นเตอร
ไตหวัน 
 

- หากตองการหลอกเหย่ือในประเทศจีนจะ
ต้ังศูนยในการกระทําผิดนอกประเทศจีน 
- หากตองการหลอกเหย่ือในประเทศไทย 
จะต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศจีนหรือ
ประเทศอื่นๆ   

- การหลอกเหย่ือทั้งที่เปนโทรศัพท และอินเตอรเน็ต  
- ปจจุบันมีการหลอกเหย่ือโดยการใชอินเตอรอยาง
แพรหลาย 

- มักใชอินเตอรเน็ตผานระบบวีแชทเพ่ือหลอกลวง
เหยื่อ อาทิ  

การหลอกเหย่ือในรูปแบบของการปนหุน 

การหลอกผานการขายออนไลน  
การหลอกลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศจีน  

แกงคอลเซ็นเตอร 
มาเลเซยี 

 

- การกระทําผิดโดยรวมมือกับแก ง    
คอลเซ็นเตอรไตหวัน 
- รวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร   
ชาวจีนไดเขามากระทําผิดในประเทศ
เดินทางมาในรูปแบบ นักท องเที่ ยว 
ต า งค นต า ง เ ดิ น ท างม า เพื่ อ ตบ ต า
เจาหนาที่  
 

- การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกลวง
เหย่ือในประเทศมาเลเซียเพื่อหลอกลวง
เหย่ือชาวไทย  
- ในขณะเดียวกันไดมีการต้ังศูนยคอลเซ็น
เตอรในประเทศไทย บริ เวณจังห วัดใน
ภาคใตเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวมาเลเซีย  
 

- หลอกทําบุญ 

จะเปดเว็บไซตหรือเปดโปรแกรมเฟสบุคและโฆษณา 
เพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ จัดสรางพระ สรางวัด 
จัดงานทําบุญตางๆ 

- ทําพิธีเสริมดวงชะตา 
- หลอกลวงคนท่ีชอบเสี่ยงโชค ดวยการสงเลขเด็ดให 
ถาหากถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หรือหวยขอสวนแบง 
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ตารางที่ 4.2 สรปุอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอร หนาท่ี/เครือขายในการกระทําผิด การต้ังศูนยในการกระทําผิด รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ/พฤติกรรมท่ีสําคัญ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

อินโดนีเซีย 

 

- มีการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็น
เตอรไตหวัน  

- การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวง
เหย่ือในตางประเทศเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาว
ไทย  
 

- การฟอกเงินผานเงินสกุลดิจิตอล 
- การลอลวงใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่ 
แกงคอลเซ็นเตอรได เปดไวหลังจากน้ันสมาชิกของ 
แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการนําเงินไปซื้อเงินสกุลดิจิตอล 
หรือบิตคอยน เพื่อโอนตอไปใหหวัหนาแกงคอลเซ็นเตอร
ชาวอินโดนีเซีย 

แกงคอลเซ็นเตอร
ท่ีต้ังศูนย  

การกระทําผิดใน
เวียดนาม 

- มีการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็น
เตอรไตหวัน  

- การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวง
เหย่ือในประเทศเวียดนามเพื่อหลอกลวง
เหย่ือชาวไทย  
 

- มี ศูนยปฏิบัติการท่ีมีขนาดใหญ  มี วิ ธีการทํางาน 
การเดินทางและวิธีการโอนเงินเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม 
คือ หั นมากดเงินในประเทศมาเลเซียและไตห วัน 
เพื่อปองกันการติดตามจากเจาหนาที่ 
 

แกงคอลเซ็นเตอร 
ท่ีต้ังศูนย  

การกระทําผิดใน
ฟลิปปนส 

 

- แก งคอล เซ็น เตอร ไตห วันร วมกับ
ผูกระทําผิดชาวไทย 
 

- ต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศฟลิปปนส
เพื่อหลอกลวงเหย่ือที่เปนคนไทยในประเทศ
ไทย 
 

- การปรับเปลี่ยนการโอนเงินเหยื่อ  
- กระจายไปหลายบัญชี แลวตระเวนถอนเงินออกจาก
บัญชี โดยผานตู ATM ภายในประเทศไทยเปนการใช
ระบบอีแบงคกิ้ง รวบรวมเงินไป ณ จุดเดียว แลวทํา
รายการที่ไหนก็ได 
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ตารางที่ 4.2 สรปุอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอร หนาท่ี/เครือขายในการกระทําผิด การต้ังศูนยในการกระทําผิด รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ/พฤติกรรมท่ีสําคัญ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

กัมพูชา 

 

- แกงคอลเซ็นเตอรประเทศไตหวันได
รวมกับผูกระทําผิดชาวไทย ชาวกัมพูชา 
ด ว ย ก า ร ใช ป ร ะ เท ศ กั ม พู ช า เป น
ศูนยกลางในการกระทําผิด  
- โดยมีหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน
ไดถูกจับกุมและดําเนินคดีในประเทศ
ไทย หากแตได รับการประกันตัวใน 
ช้ันศาล ตอมาไดหลบหนีประกันและ 
เขาไปรวมกลุมเพื่อกระทําผิดในประเทศ
กัมพูชา 
 

- ต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศกัมพูชา
โดยการหลอกเหย่ือในประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย 
- หากมีการจับกุมในประเทศกัมพูชาจะมี
การยายศูนยในการกระทําผิดไปยังประเทศ
มาเล เซียหรือประเทศอื่น เพื่ อหลบห นี 
การจับกุมตอไป 

 

- โรงเรียนสอนการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร 
ใชโรงพยาบาลรางกรุงพนมเปญเปนแหลงกบดาน มีการ
สอนระดับพื้นฐานต้ังแตจัดทําสคริปตใหคนไทย มีวีดีโอ
สอนการหลอก วิธีการหาเหย่ือดวยหมายเลขโทรศัพท 
สอนโทรศัพทหลอกเหย่ือในไทย 
 
 

แกงคอลเซ็นเตอร
ญ่ีปุน 

 

- ความเกี่ยวของกับแกงยากูซาในการ
กระทําผิด โดยมีแกงยากูซาเปนผูบริหาร
จัดการองคกร  

- แกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทยเปน
ฐานในการกระทําผิดคือ การโทรศัพทไป
หลอกลวงชาวญี่ปุน  
 

- อายุนอย มีอายุระหวาง 20-30 ป  
- มีลักษณะเปนมืออาชีพ มีความรูความเช่ียวชาญ 
ในการหลอกเหย่ือ โดยมีการแบงงานกันทําตามความ
ถนัด 
- มีการแจกคูมือปฏิบัติงาน  
- วิเคราะหความผิดพลาด  
- ต้ังเปาหมายเหมือนธุรกิจ 
- การเก่ียวของกับเหยื่อท่ีเก่ียวของกับเว็บไซตมืด 
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ตารางที่ 4.2 สรปุอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอร หนาท่ี/เครือขายในการกระทําผิด การต้ังศูนยในการกระทําผิด รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ/พฤติกรรมท่ีสําคัญ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

ท่ีต้ังศูนย  
การกระทําผิดใน

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส 

- แก งคอลเซ็นเตอรประเทศไตห วัน 
ไดรวมกับผูกระทําผิดชาวไทย ดวยการ
ใช เมื องดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตสเปนศูนยกลางในการกระทําผิด  
- โดยมีหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรใหญ
ไตหวันทําหนาที่ในการควบคุมสั่งการ 
ใหหลอกเหย่ือชาวไทย 

- ชักชวนคนไทยเขารวมกระทําผิดโดย
อางถึงคาตอบแทนสูง การไปทํางาน
ตางประเทศ 

- หลอกคนไทยเขารวมกระทําผิด อางวา
ไปทํางานสุจริต อาทิ พอครัว แมบาน 
แตเมื่อไปถึงจะยึดหนังสือเดินทางและ
บังคับใหกระทําผิดในการโทรศัพทมา
หลอกเหย่ือชาวไทย  

- ต้ังศูนยการกระทําผิดในเมอืงดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส เพื่ อหลอกเห ย่ือ 
ชาวไทยเทาน้ัน 

- เชาบานพักหรูเพื่อเปนสถานที่ ต้ังศูนย 
คอลเซ็นเตอรในเมืองดูไบ  

- ไดนําเทคโนโลยีพิเศษมาใชหลังจากหลอกเหย่ือ 
- เมื่อหลอกเหย่ือสําเร็จแลวจะวางอุบายขอ OTP จาก
บัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวหลอกใหอานขอความที่
ธนาคารแจงยืนยันมา เมื่อเหย่ือบอก OTP จะนํา OTP 
เขาโปรแกรมดัดแปลงทําใหคอมพิวเตอรเปรียบเสมือน
เปนมือถือเครื่องหน่ึง เขาบัญชีธนาคารของเหย่ือแลว 
โอนเงินออกไปยังปลายทางที่แกงเตรียมไว แลวถอนเงิน
นําสงหัวหนาแกง แบงเงินตามเปอรเซ็นตที่ไดตกลงกัน 
- การสุมโทรศัพทหลอกเหย่ือใหโอนเงินในรูปแบบอื่นๆ 
อาทิ ทําใหเหย่ือเกิดความโลภหรือไมทราบวากําลังถูก
หลอกเน่ืองจากแจงวาเปนเจาหนาที่ จนกระทั่งโอนเงิน
ใหแกงคอลเซ็นเตอร 
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ตารางที่ 4.2 สรปุอัตลักษณการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอร หนาท่ี/เครือขายในการกระทําผิด การต้ังศูนยในการกระทําผิด รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ/พฤติกรรมท่ีสําคัญ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

ไทย 
 

- การรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอร
ไตหวัน โดยมีหัวหนาที่คอยสั่งการ หรือ 
ควบคุมเปนคนไตห วัน หากแตจะม ี  
ชาวไทยส วนห น่ึ งที่ เข ารวมกับแก ง    
คอลเซ็นเตอรทําหนาที่ในการหาสมาชิก
ชาวไทยเขารวมในการกระทําผิดกับแกง
คอลเซ็นเตอรไตหวัน 

- หากตองการหลอกเหย่ือชาวไทย
จะมีการต้ังศูนยในการกระทําผิด
นอกประเทศไทย แตหากตองการ
หลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่นๆ จะ
มีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการ
หลอกลวงเหย่ือในประเทศไทยและ
ประเทศอื่น  
 

- การดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ เกง 
ลิ้นทอง หากแตหัวหนาใหญสุดก็มักเปนชาวไตหวันที่ทําหนาที่สั่ง
การควบคุมการกระทําผิดทั้งหมดเพราะชาวไตหวันมีเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยี 
- รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ 
ทําหนาที่โทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย การรับจางเปด
บัญชีเพื่อใชเปนบัญชีรับโอนเงินที่ไดจากการหลอกลวง โดยไดรับ
เงินเดือนประจําและรายได เปนรอยละจากยอดเงินที่ ไดรับ 
จากการหลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ 
- ถูกหลอกหรือถูกบังคับใหทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
ในตางประเทศ 
ถูกหลอกผานเพื่อน คนรูจักหรือนายหนาในการทํางานวาจะใหไป
ทํางานตางประเทศ อาทิ เปนพอครัว พนักงานรับโทรศัพท 
แตเมื่อไปถึงตางประเทศจะถูกยึดหนังสือเดินทางและสอนใหพูด
ตามสคริปตในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย หากไมกระทําตาม 
ในบางกรณีถูกทํารายรางกาย  
- ถูกหลอกในประเทศไทย 
การหลอกใหเปดบัญชี ยืมบัตรอิเล็กทรอนิกส (ATM) ไปกระทํา
ผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
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สวนที่ 2: ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ในการดําเนินการตอปญหาแกงคอลเซ็นเตอร  
 
 สําหรับปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหา
แกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย 

1. ปญหาท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอรท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ 
ปญหาที่ สําคัญของเจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหา 

แกงคอลเซ็นเตอรไดแก ปญหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความรูความเช่ียวชาญ มีทักษะในการ
ประกอบอาชญากรรม โดยมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานและแบงงานกันทําอยางชัดเจน มีการสอนบทสนทนา
ในการหลอกลวงเหย่ือ โดยไดมีการเปดโรงเรียนสอนการหลอกเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชาหรือ 
การมีวีดีโอที่บันทึกบทการสนทนาเพื่อสอนแกผูที่ถูกชักชวนใหเขารวมในการกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 

รวมทั้งมักมีเครือขายในการกระทําผิดที่มีสมาชิกของแกงจํานวนมากทั้งภายในและตางประเทศ 
ที่มีการประสานแบงงานกันทําอยางชัดเจน เมื่อเจาหนาที่ตํารวจมีการปราบปรามการกระทําผิดในประเทศ
หน่ึง อาทิ กัมพูชา ฟลิปปนส มาเลเซีย แกงดังกลาวจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการกระทําผิดไปประเทศอื่น 
รวมทั้งจากจํานวนสมาชิกของแกงที่มจีํานวนมากและแบงงานกันทําตามความชํานาญอยางชัดเจนจะทําใหการ
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยจํานวนมาก รวมทั้งเมื่อเจาหนาที่ตํารวจ 
มีการจับกุมจะไมสามารถสาวไปถึงหัวหนาใหญหรือการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรใหหมดไปจากประเทศไทย 
อันสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรยังคงมีการกระทําผิดในประเทศไทยอยางตอเน่ือง   

2. การศึกษาขอมูลบริบททางสังคมของประเทศท่ีจะหลอกลวงเหยื่อ 
ลักษณะที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรที่ทําใหการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรสามารถหลอกลวง

เหย่ือไดจนกระทั่งประสบความสําเร็จคือ แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการศึกษาขอมูลบริบททางสังคมของประเทศ 
ที่ตองการหลอกลวงเหย่ืออาชญากรรม โดยแกงคอลเซ็นเตอรเหลาน้ีจะรูขอมูลเกี่ยวกับระบบการเงิน 
ขอกฎหมายและบริบททางสงัคมของผูคนในประเทศตนเองซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือซึ่งอาจศึกษา
จากสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนชาติเดียวกับเหย่ือที่ตองการหลอกลวง รวมทั้งแกงคอลเซ็นเตอรจะมี
ความเปนอาชญากรอาชีพที่มีการศึกษาขอมูลบริบททางสังคมของประเทศตางๆ ที่ตองการหลอกลวงเหย่ือ 
เพื่อใหทราบถึงบริบทของสังคม ระบบการเงิน ขอกฎหมายหรือบทลงโทษที่จะไดรับหากตองถูกดําเนินคดี 
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เกี่ยวของกับเหย่ืออาชญากรรมในประเทศน้ันเพื่อทําใหการหลอกลวงเหย่ือม ี
ความนาเช่ือถือ สามารถโอนเงินผานระบบการเงิน การหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมหรือถูกลงโทษ ซึ่งเปนแนวทาง
สําคัญในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรที่ทําใหการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรประสบ
ความสําเร็จ สามารถหลอกลวงเหย่ือไดโดยไดรับเงินจากเหย่ือเปนมูลคามหาศาลและไมถูกลงโทษหรือ 
ถูกลงโทษไมรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเงินที่เหย่ือตองสูญเสียและผลกระทบตอสังคมที่แสดงใหเห็น 
ถึงภัยคุกคามที่เกิดจากแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ  

3. ปญหาการใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อ 
ปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรคือ ปญหาการใชจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ 

ซึ่งประกอบดวยการสรางความโลภใหแกเหย่ือ การสรางความหวาดกลัวใหแกเหย่ือหรือการหลอกลวงเหย่ือ 
ที่ไมรู ทําใหเหย่ือตองสูญเสียเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางงายดาย ซึ่งจากการจับกมุแกงคอลเซ็นเตอร
ไตหวันในประเทศไทย พบวา แกงดังกลาวไดอานหนังสือจิตวิทยาข้ันสูงอาชญากร รวมทั้งการจับกุม 



128 

 

แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่พบวาแกงดังกลาวมีการศึกษาขอมูลและใชเทคนิคในการหลอกลวงเหย่ือในลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นไดจากกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา 

“ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรสามารถหลอกลวงเหย่ือโดยกอใหเกิดผลกระทบจํานวนมาก เน่ืองจาก 
แกงคอลเซ็นเตอรไดหลอกลวงเหย่ือโดยใชหลักจิตวิทยา ใชการแปลงสัญญาณโทรศัพทเปนหนวยงาน
ราชการ โดยหนวยงานราชการหลายหนวยงานถูกแกงคอลเซ็นเตอรแอบอางช่ือและนําไปหลอกลวง
ผูเสียหายใหโอนเงินจนมีผูเสียหายจํานวนมาก สวนใหญมักจะแอบอางเปนเจาหนาที่รัฐ อาทิ 
เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ เจาหนาที่สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เจาหนาที่ธนาคาร เปนตน โดยใชเบอรโทรศัพทมือถือของหนวยงานรัฐ 
โทรศัพทเขาไปหลอกลวงลูกคาเพื่อสรางความนาเช่ือถือและทําใหเหย่ือเช่ือ” 

 
ซึ่งการใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือควบคูกับการดําเนินการหลอกลวงที่รวดเร็วและ 

การเลือกเหย่ือที่เปนคนชราหรือผูที่อาจขาดความระมัดระวังในทรัพยสินจึงเปนสิ่งที่สามารถหลอกเหย่ือได 
โดยประสบความสําเร็จและสามารถปองกันยากเพราะแกงคอลเซน็เตอรมีชองทางในการหลอกลวงโดยการใช
หลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ 

4. ปญหาท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ  
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ 

ปญหาการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ หมายถึง การกระทําความผิดโดยละเมิดกฏหมายอาญา ผูกอการกระทําข้ึนในประเทศหน่ึงมีผลเสีย
หายเช่ือมโยงอีกประเทศหน่ึง ซึ่งการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของหรือกอใหเกิดความ
เสียหายที่เช่ือมโยงไปยัง 2-3 ประเทศ 

โดยแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งไดหลอกลวงคนไทยจะจางคนไทยไปเปนพนักงานประจําศูนยโทรศัพทหรือ 
คอลเซ็นเตอรที่ต้ังอยูที่ประเทศอื่น อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา สหรัฐอาหรับเอมิเรตสหรือ 
ฟลิปปนสเพื่อหลอกลวงผูเสียหายที่เปนคนไทยความเสียหายเกิดข้ึนในประเทศไทยและจะมีกลุมที่ทําหนาที่
ถอนเงินสดจากตูถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) หรือเรียกวา “มาถอนเงิน” ถอนเงินสดในประเทศไทย  
ไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน อันสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
การดําเนินคดีผูกระทําผิด ซึ่งการจับกุมผูกระทําผิดในแกงคอลเซ็นเตอรสวนใหญจะมีการจับกุมผูกระทําผิด 
รายยอย ผูที่ทําหนาที่ในการโทรศัพทไปหลอกลวงเหย่ือ หาใชตัวการใหญแตประการใด  

อยางไรก็ตามปจจุบันแมประเทศไทยจะมีการจับกุมหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันไดสําเร็จ 
หากแตยังคงมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไมไดถูกปราบปรามใหหมดไป เพราะมีการกระทําผิดในหลายประเทศ 
แมตัวการใหญหรือหัวหนาแกงจะถูกจับกุม หากแตสมาชิกของแกงยังสามารถกระทําผิดตอไปได อันเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งหรือแข็งแกรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติที่เปนปญหาและอุปสรรคตอ 
การปองกันและปราบปรามเปนสําคัญ  

5. ปญหาดานการจับกุมตัว ดําเนินคดีผูกระทําผิด 
เจาหนาที่ตํารวจตองประสบกับปญหาดานการจับกุมตัวผูกระทําผิด เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอร

นอกจากมีทักษะความชํานาญในการประกอบอาชญากรรมแลว ยังมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน 
การวางแผนและตระเตรียมในการประกอบอาชญากรรมอยางแยบยลอยางตางประเทศ รวมทั้งมีการประกอบ



129 

 

อาชญากรรมที่มีการแบงงานกันทําดวยความชํานาญ บางแกงมีการใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการประกอบ
อาชญากรรม นอกจากน้ีมักมีเครือขายในการกระทําผิดที่มีสมาชิกของแกงจํานวนมากทั้งภายในและ
ตางประเทศที่มีการประสานแบงงานกนัทําอยางชัดเจน เมื่อตํารวจมีการปราบปรามการกระทําผิดในพื้นที่หน่ึง 
อาทิ ประเทศกัมพูชา ฟลิปปนส แกงดังกลาวจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการกระทําผิดไปในสถานที่อื่นๆ ใน
ประเทศอื่นๆ รวมทั้งจากจํานวนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีจํานวนมากและแบงงานกันทําตาม 
ความชํานาญอยางชัดเจน มีการวางแผนเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจทําใหการจับกุมตัว
ผูกระทําผิดสามารถกระทําไดยาก อาทิ การวางแผนในการหลอกลวง การหลอกลวงเหย่ือใหโอนเงินและ 
การโอนเงินจากบัญชีในประเทศไทยไปยังบัญชีแกงคอลเซ็นเตอรในไตหวัน จนกระทั่งยากตอการจับกุมตัว
ผูกระทําผิด ซึ่งการติดตามแกงน้ีมาดําเนินคดีทําไดยาก เน่ืองจากมีการวาจางคนไทยเปดบัญชีธนาคารและไป
ต้ังฐานที่ตางประเทศเพื่อโทรกลับมาหลอกลวงคนไทยโดยเปาหมายสวนใหญเปนขาราชการเกษียณและผูที่มี
เงินฝากในบัญชีธนาคาร  

รวมทั้งกระบวนการในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่รวดเร็วเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานไดยาก หากแตกระบวนการดําเนินคดีลาชา เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับ 
การกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศในการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร 

นอกจากน้ีเมื่อเจาหนาที่ตํารวจมีการจับกุมตัวผูกระทําผิดซึ่งเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรได 
ผูกระทําผิดจะไมใหการที่ซัดทอดไปยังแกงอาชญากรรม โดยบอกวาไมรูจักกันหรือผูกระทําผิดไมรูจักหัวหนา
แกงคอลเซ็นเตอรอยางแทจิรง เน่ืองจากมีหนาที่เพียงโทรศัพทในการหลอกลวง การรับจางเปดบัญชีหรือ 
การทําหนาที่ถอนเงินจากตูเอทีเอ็มแตเพียงประการเดียว โดยไมทราบวาหัวหนาใหญที่คอยบงการเปนใคร   
โดยที่ไมทราบวาหัวหนาแกงอาชญากรรมที่เปนตัวบงการการกระทําผิดในตางประเทศเปนใครอันสงผลตอ
ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาตํารวจในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร 

ดังจะเห็นไดจากตัวอยางปญหาในการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซีย เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอร
มาเลเซียจะมีพฤติกรรมการกระทําผิดที่มีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน โดยหัวหนาแกงมักจะสั่งการหรือ 
บังคับบัญชาจากประเทศมาเลเซียทําใหการจับกุมผูกระทําผิดมักจะไดผูที่ไมไดเปนหัวหนาหรือผูกระทําผิด 
รายสําคัญอันสงผลใหปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียยังคงเปนปญหาที่สําคัญที่ยังคงม ี
การกระทําผิดอยางตอเน่ืองในประเทศไทยและสงผลกระทบตอประเทศไทยจํานวนมหาศาล 
 ดังน้ันปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ ตํารวจที่ เกี่ยวของกับการปองกันปราบปราม 
การกระทําผิดของของแกงคอลเซ็นเตอรคือ ปญหาในการจับกุมตัวผูกระทําผิด โดยเฉพาะการจับกุมตัว
ผูกระทําผิดรายสําคัญ เน่ืองจากการแบงงานกันทําของแกงคอลเซ็นเตอร ตลอดจนการการเดินทางเขาออก
ประเทศไทยไดงาย โดยเฉพาะกลุมประเทศที่ไมตองขอวีซาและการลักลอบเขาประเทศไทยเน่ืองจากประเทศ
ไทยมีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับธรรมชาติที่ทําใหสามารถหลบหนีเขาเมืองไดงาย รวมทั้งการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร
ในการกระทําผิดในประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนโดยการหลอกลวงเหย่ือในประเทศที่สามทําใหยากตอ
การจับกุมดําเนินคดีผูกระทําผิดรายสําคัญได  
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6. ปญหาโทษท่ีไดรับนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอร 
 ปญหาการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งประสบปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการ
ดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรในคดีที่เกี่ยวของกับการฉอโกงซึ่งมีกําหนดโทษไมสูงมากนัก ดังจะเห็นไดจาก 
ผูพิพากษากลุมตัวอยางที่ไดกลาววา 

“โทษที่แกงคอลเซ็นเตอรไดรับจะมีกําหนดโทษนอย โดยคอลเซ็นเตอรมักจะถูกดําเนินคดีในคดีฉอโกง
ประชาชน มีกําหนดโทษ 6 เดือนถึง 7 ป หากสารภาพจะไดลดโทษกึ่งหน่ึง ซึ่งเมื่อไมใชคดีที่มีกําหนด
โทษจําคุก 5 ป ข้ึนไป คดีไปที่ผูพิพากษาเวรช้ีคดี ไมมีการสืบพยานประกอบคําสารภาพทําใหไมทราบ
รายละเอียดของคดีอยางแทจริงและเมื่อใหการสารภาพจะลดโทษใหกึ่งหน่ึง ซึ่งถือวากําหนดโทษ 
นอยมาก กําหนดโทษนอยกวาคดีที่เกี่ยวของกับการลักทรัพย ปลนทรัพยที่มีเหตุอุกฉกรรจ หากแต
ไดรับความเสียหายนอยกวาคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
นอกจากน้ีเมื่อตองโทษในเรอืนจาํหากผูตองขังมีความประพฤติดีจะไดรับการลดโทษอีก เน่ืองจากคดีน้ี
เปนคดีที่ไมมีกําหนดโทษสูงทําใหผูที่กระทําผิดในคดีแกงคอลเซ็นเตอร เห็นวา กําหนดโทษที่ไดรับไม
สูง มีความคุมคาตอการกระทําผิด นอกจากน้ีการชดใชคาเสียหายคืนใหแกเหย่ือไมสามารถกระทําได
เพราะบางครั้งไมสามารถบังคับคดีไดจากบุคคลใด เน่ืองจากหัวหนาใหญเปนชาวตางชาติโดยเฉพาะ
ชาวไตหวัน” 

 
รวมทั้งปญหาการผลักดันผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรออกนอกประเทศทําใหไดรับโทษทางกฎหมาย

นอย หรือไมไดรับโทษทางกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งหากสงกลับไปลงโทษในบางประเทศในลักษณะของ 
การฉอฉลหลอกลวง อาจไดรับโทษเพียงเล็กนอยซึ่งสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรไมมีความเกรงกลัวตอโทษ 
ที่ไดรับ อันอาจสงผลตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรใหหมดไปจากประเทศไทย 

7. ปญหาท่ีเก่ียวของกับการลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวัน 
ภายใตกฎหมายของไตหวันพบวาผูที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด 

คือ 7 ป ในขณะที่ในประเทศจีนพบวาผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด
ต้ังแต 10 ป จนกระทั่งจําคุกตลอดชีวิต โดยศาลสูงสุดของประเทศจีนไดกลาววาใน ค.ศ.2011 ผูกระทําผิด 
ที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศจีนมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนมากกวารอยละ 99 

ซึ่งปญหาบทลงโทษที่นอยเกินไปตอการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวัน
ทําใหไมสามารถปองปรามการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรได ซึ่งหากเปรียบเทยีบกบัประเทศตางๆ ทั่วโลก
พบวา การกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรมีบทลงโทษในประเทศไตหวันที่นอยไมมีความรุนแรง 
ดังจะเห็นไดจากการลงโทษชาวไตหวันที่กระทําผิดเกี่ยวของแกงคอลเซ็นเตอรที่ ถูกจับกุมใน ค.ศ.2011 
ในประเทศเคนยา โดยมีการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือในประเทศฟลิปปนสไดถูกสงตัวกลับไปยังประเทศไตหวัน 
โดยกอใหเกิดมูลคาความเสียหาย 100 ลานหยวน พบวา ผูกระทําผิด จํานวน 12 คน ถูกศาลตัดสินจําคุก 
เปนระยะเวลา 16-44 เดือน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเปนคาปรับไดอันสงผลใหผูกระทําผิดในประเทศไตหวัน
ยังคงมีการกระทําผิดอยางตอเน่ือง โดยมีการยายฐานศูนยกลางการกระทําผิดไปยังประเทศที่สองเพื่อหลอก
เหย่ือในประเทศที่สามและสงผลกระทบตอมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกมูลคามหาศาล 
(Ding Xuezhen Source:Global Times, 2016) 
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อันแสดงใหเห็นวากําหนดโทษที่แกงคอลเซ็นเตอรไดรับนอยเมื่อเทียบกับประโยชนที่ไดรับอันสงผลให
แกงคอลเซ็นเตอรไมเกรงกลัวการกระทําผิดและยังคงมีการกระทําผิดอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ีจากการสัมภาษณเจาหนาที่กลุมตัวอยาง พบวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการปองกัน
และปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่เกิดจากประเทศไตหวันคือและจากการสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ 
กลุมตัวอยางที่ไดกลาวถึงแกงคอลเซ็นเตอรไดมีการกําเนิดในประเทศไตหวัน เน่ืองจาก  

“ประเทศไตหวันเปนตนกําเนิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยเกิดจากพวกมาเฟย ถามวาทําไม 
แกงคอลเซ็นเตอรจึงไปเกิดที่ไตหวันเพราะวาเทคโนโลยีของไตหวันเจริญมาก เทคโนโลยีของไตหวัน
เหนือกวาประเทศจีนอีก เพียงแตวาจีนไมยอมรับไตหวันเทาน้ันเองเพราะฉะน้ันวันน้ีไตหวันมีกลุม 
แกงคอลเซ็นเตอรเหมือนกับแกงยาเสพติดในบานเรา ซึ่งเปนกลุมของเขาเรียกวาเปนกลุมมาเฟย 
ประเทศไตหวันก็พยายามปราบปราม แตประการสําคัญ คือ ประเทศเขาก็ไมไดใหญแลวเทคโนโลยี
ของเขามันเจริญมาก ทําใหการบังคับใชกฎหมายกับการกระทําผิดในรูปแบบของกแกงคอลเซ็นเตอร
ดวยการใชเทคโนโลยีมันก็ยากพอสมควร เพราะฉะน้ันการเจาหนาที่ตํารวจของประเทศไทยไปไตหวัน 
ทําใหเราไดขอมูลกลุมแกงมาทั้งหมดแลว ตัวการสําคัญเราก็จับไดในประเทศไทย ตัวการสําคัญที่เปน
เบอรตนๆ ของไตหวันก็จับไดในประเทศไทย ประเทศไตหวันเขาก็พอใจในการทํางานของประเทศไทย
ที่ผานมาเพราะฉะน้ันเรื่องอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร ถาจะหยุดก็ตองหยุดโดยวิธีน้ีคือ การหยุดการ
กระทําผิดในประเทศไทย รวมทั้งการหลอกลวงคนไทยในการกระทําผิดเปนสําคัญ” 

 
8. ปญหาขอมูลร่ัวไหลจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเก็บขอมูลลูกคา 
ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรสามารถติดตอเหย่ือและหลอกลวงเหย่ือ

อาชญากรรมไดคือ ปญหาขอมูลที่รั่วไหลจากทางธนาคารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลของลูกคา 
ซึ่งขอมูลลูกคาจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลลูกคาทั้งหมดจะถูกปกปดเปน
ความลับ แตขอมูลสวนหน่ึงอาจมีการรั่วไหลไดเน่ืองจากการถูกขโมยหรือแฮกสทางอินเตอรเน็ตหรือเจาหนาที่
บางคนอาจมีการทุจริตแอบขายขอมูลบางสวนใหแกแกงแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนการกระทําโดยเจตนา
หรือไมเจตนา โดยแกงคอลเซ็นเตอรจงึไดนําขอมูลจากลูกคาไปใชสรางความนาเช่ือถือจนกระทั่งเหย่ือยอมโอน
เงินใหแกงคอลเซ็นเตอร 

9. ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทางหรือเอกสารปลอมตางๆ  
ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรคือ ปญหาการปลอมแปลงหนังสือเดินทางหรือ 

เอกสารปลอมตางๆ โดยแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติจะใชเอกสารปลอมในการติดตอหรือแสดงเปนหลักฐาน 
ในการอาศัยในประเทศไทย อาทิ การเชารถ เชาบาน การเชาหองพัก การทําธุรกรรมในการติดตอซื้อขาย
อุปกรณตางๆ อันเปนอุปสรรคที่สําคัญของเจาหนาที่ตํารวจในการติดตามจับกุมผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอร
ขามชาติ 

10. ปญหาการหลบหนีกลับเขาประเทศ 
 เมื่อผูกระทําผิดถูกจับกุมดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวนหน่ึงจะมีคนไทยซึ่งเปนนักกฎหมาย
ในการใหคําแนะนําปรึกษา รวมทั้งจะมีนายประกันคนไทยสวนหน่ึงที่ทําหนาที่ชวยเหลือในการใหประกันตัว 
ซึ่งอาจเน่ืองจากคดีที่เกี่ยวของกับฉอฉลหลอกลวงซึ่งเปนคดีที่มีกําหนดโทษไมสูงทําใหผูกระทําผิดจึงไดรับการ
ประกันตัวในช้ันศาลและปญหาที่ตามมาคือ เมื่อผูกระทําผิดไดรับการประกันตัวในช้ันศาลมักจะมีการหลบหนี
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ประกันกลับประเทศอันสงผลตอปญหาในการปองกันปราบปรามและการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
ในประเทศไทย  
 นอกจากน้ีปญหาที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ไดมีการหลบหนีกลับประเทศหรือ 
การหลบหนีไปตางประเทศ ปจจุบันยังประสบปญหาในการนําตัวผูกระทําผิดดังกลาวกลับเขามาดําเนินคดี 
ในประเทศไทย เน่ืองจากปญหาในการติดตามตัว ปญหาของขอกําหนดกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้ง
ปญหาของผูกระทําผิดที่มีการเปลี่ยนช่ือและนามสกุลใหมทําใหยากตอการจับกุมมาดําเนินคดีในประเทศไทย  

11. การกระทําผิดซ้ํา  
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงแกงคอลเซ็นเตอร 
ขามชาติไดแก ปญหาการกระทําผิดซ้ําของแกงแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่มักจะมีการกระทําผิดซ้ํา 
แมเจาหนาที่ตํารวจจะสามารถจับกุมตัวและเขาสูกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งถูกลงโทษดวยการจําคุก 
หากแตเมื่อพนโทษผูกระทําผิดมักจะมีการเปลี่ยนช่ือนามสกุลและเดินทางเขาประเทศไทยเพื่อกระทําผิดซ้ําอีก
ครั้ง เน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงช่ือนามสกุล รวมทั้งมีการทําหนังสือเดินทางปลอมเพื่อเขาประเทศ แลวเขามา
กระทําผิดซ้ําในประเทศไทยอยางไมเกรงกลัวกฎหมาย โดยผูกระทําผิดสวนหน่ึงกลาววาแมจะถูกลงโทษทาง
กฎหมายแตเมื่อพนโทษก็ยังคงกระทําผิดในประเทศไทยตอไปเพราะสามารถกระทําผิดไดงาย มีรายได
คาตอบแทนที่คุมตอการเสี่ยงในการกระทําผิด  

12. ปญหาการไมเกรงกลัวตอกฎหมายของประเทศไทย 
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่กอเหตุคดีในประเทศไทยหรือกระทําผิดในตางประเทศ หากแตมี

ผลกระทบตอประเทศไทยสวนหน่ึงไมมีความเกรงกลัวตอกฎหมายของประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากสมาชิก
ของแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงที่มีการกระทําผิดและถูกตํารวจจับตัวดําเนินคดีจนกระทั่งถูกควบคุมตัว 
ในเรือนจํา ซึ่งแมพนโทษออกมาแกงดังกลาวยังคงกระทําผิดตอไป โดยไดมีการเปลี่ยนช่ือและนามสกุลและ 
เดินทางเขาประเทศไทยเพื่อกระทําผิดอีกครั้ง โดยใหเหตุผลของการกระทําผิดวารายไดคาตอบแทนที่สูงเปน
สิ่งจูงใจในการกระทําผิด รวมทั้งไดศึกษากฎหมายของประเทศตางๆ ในเอเชีย อาทิ การศึกษาวาหากมีการ
กระทําผิดในรูปแบบของการลักทรพยหรือการปลนทรัพยในประเทศอื่นๆ จะมีบทลงโทษที่สูงกวาประเทศไทย 
หากแตประเทศไทยมีบทลงโทษที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงฉอฉลนอยกวา ซึ่งกฎหมายของประเทศอื่นๆ 
มีบทลงโทษที่เกี่ยวของกับการลักทรัพยที่หนักกวากําหนดโทษของประเทศไทย อาทิ การตัดมือหรือ 
การประหารชีวิต ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการฉอฉลหลอกลวงมีกําหนด
โทษไมสูง จึงไดตัดสินใจเขามากระทําผิดในประเทศไทย อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของแกงคอลเซ็นเตอรอันสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติมีการเขามากระทําผิดที่สงผลกระทบตอ
ประเทศไทยมากและเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรของ
เจาหนาที่ตํารวจ 

13. ปญหาจากผูเสียหาย 
สําหรับปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่เปน 

ภัยคุกคามตอประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไดแก  
  - ปญหาจากตัวผูเสียหายแจงความดําเนินคดีชาหรือไมเขาแจงความ 
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรคือ ปญหาจากผูเสียหาย 

ที่ไมไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจอยางแทจริง โดยเฉพาะหากผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวตางชาติ 
ที่อาศัยอยูในประเทศไทยไมนานหรือนักทองเที่ยวที่รีบกลับประเทศอาจไมไดใหความสําคัญตอการดําเนินคดี
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กับแกงขามชาติดังกลาวมากนักจึงทําใหปญหาแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงกลายเปนคดีที่ไมมีผูเสียหาย ซึ่งหาก
จะมีการดําเนินคดีกับแกงคอลเซน็เตอรดังกลาวขางตน ผูเสียหายจะตองมีการลงทุนคือ การใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินคดี โดยการรีบแจงความเพื่อดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรใหไดเร็วที่สุด 
แตหากผูเสียหายไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ แจงความเพื่อดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรชาจะทํา
ใหการปองกันปราบปรามผูกระทําผิดประสบปญหา ไมสามารถปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากประสบปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

   สําหรับผูเสียหายที่ตกเปนเหย่ือของหลอกใหเลนการพนัน ศาลมักจะเห็นวาผูเสียหายเปน 
ผูรวมกระทําผิดและสมัครใจเลนเองจึงมักยกฟองในขอหาฉอโกง ซึ่งหากศาลจะมีการลงโทษในขอหาฉอโกง
จะตองมีการพิสูจนไดอยางแทจริงวาแกงอาชญากรรมขามชาติดังกลาวมีเจตนาในการหลอกเหย่ือใหมากระทํา
ผิดต้ังแตแรกซึ่งเปนการพิสูจนที่ยากมาก  

  นอกจากน้ีหากเปนการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดที่ เหย่ือ 
ชาวตางประเทศปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของการดําเนินคดีกับแกงดังกลาวคือ การกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวมักจะไมมีผูเสียหายหรือเจาทุกขเขาแจงความอยางแทจริง หากแตจะเปนการแจง
เพื่อขอความรวมมือในการจับกุมดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวในประเทศไทย ดังน้ันหากเปนกรณี
ของผูเสียหายหรือเจาทุกขที่อยูตางประเทศ เจาหนาที่ตํารวจจะประสบปญหาในการประสานงานหรือติดตอ
กับผูเสียหายเพื่อดําเนินคดีกับแกงดังกลาว 

- เหยื่อหรือผูเสียหายเปดโอกาสใหแกงคอลเซ็นเตอรกระทําผิด 
ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปราม

แกงคอลเซ็นเตอรคือ เหย่ือหรือผูเสียหายไดเปดโอกาสใหแกงดังกลาวไดมีการกระทําผิด ดังจะเห็นไดจาก 
แกงคอลเซ็นเตอรมักเลือกเหย่ือที่เปนผูสูงอายุเน่ืองจากสามารถหลอกลวงหรือชักจูงใจไดงายกวาผูกระทําผิด
วัยทํางาน   

นอกจากน้ีการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดอาศัยความโลภของเหย่ือหรือ 
ความกลัวของเหย่ือเปนเปาหมายในการกระทําผิด โดยการชักจูงใจทําใหเหย่ือหลงเช่ือและเดินทางไปธนาคาร 
หรือตูเอทีเอ็มเพื่อถอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งมีความแตกตางจากอาชญากรรมพื้นฐาน (Street 
Crime) ที่ผูกระทําผิดมีการใชกําลังหรืออาวุธในการทํารายเหย่ือเพื่อประสงคตอทรัพยสินของเหย่ือ หากแต
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีลักษณะของการใชความนุมนวล ความไวเน้ือเช่ือใจ การทําใหเหย่ือ 
มีความโลภหรือความกลัว รวมทั้งความไมรูหรือการเขาใจผิดและทําใหเหย่ือที่ขาดการระมัดระวังตอทรัพยสิน
ของตนเองตองถูกหลอกใหโอนเงินหรือถอนเงินจากบัญชีของตนเองใหแกอาชญากรที่ไมเคยรูจักหรือเห็นหนา
กันมากอน อันเปนปญหาที่สําคัญที่เหย่ือเปดชองโอกาสในการกระทําผิดใหแกอาชญากรเปนสําคัญ โดยขาด
การระมัดระวังในการปกปองทรัพยสินของตัวเอง อันสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการปองกันปราบปราม
แกงคอลเซ็นเตอรเพราะหากประชาชนมีสวนรวมการปองกันทรัพยสินของตนเอง จะทําใหการกระทําผิดของ
แกงดังกลาวเกิดข้ึนไดยากและเจาหนาที่ตํารวจสามารถปองกันปราบปรามปญหาแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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14. ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 
สําหรับปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัย

คุกคามตอประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจไดแก  
  - ปญหาไมมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูกระทําผิด 
  ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตอการปองกันปราบปรามการกระทําผิดของ 

แกงคอลเซ็นเตอรที่สําคัญไดแก เจาหนาที่ตํารวจจะไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกระทําผิดที่เปนสมาชิกของ 
แกงอาชญากรรมขามชาติที่ไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย โดยเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองหรือ 
เจาหนาที่ตํารวจนครบาลจะไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกระทําผิดเลยหากเจาหนาที่ตํารวจตางประเทศไมได 
แจงหรือใหขอมูลทีเ่กีย่วของกับผูกระทําผดิดังกลาว ซึ่งเมื่อสมาชิกของแกงอาชญากรรมขามชาติดังกลาวไดเขา
มากระทําผิดในประเทศไทย เจาหนาที่ตํารวจจึงประสบปญหาในการติดตามจับกมุตัวผูกระทําผิด 

  - ปญหาระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับอาชญากรขามชาติของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  

  ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ ตํารวจในการปองกันปราบ 
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดแก ปญหาระบบการจดัเก็บฐานขอมูลของสาํนักงานตํารวจแหงชาติที่มีการจัดเก็บ
ระบบขอมูลของแกงอาชญากรขามชาติที่ยังไมเปนระบบที่สามารถประสานกันไดโดยตรง นอกจากน้ียังไมมีการ
ประสานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนที่เกี่ยวของกับขอมูลของแกงอาชญากรรม 
ขามชาติ รวมทั้งไมสามารถตรวจสอบที่พักอาศัยของชาวตางชาติที่เขามาพักในประเทศไทยไดอยางตอเน่ือง 
ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไมสามารถนําขอมูลการเขาประเทศหรือการกระทําผิดของแกงแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งเปน
อาชญากรรมขามชาติเพื่อมาใชในการปองกันปราบปรามการกระทําผิดได 

  - ปญหาไมมีการสํารวจ ติดตามเพ่ือการควบคุมการพักอาศัยของคนตางชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามแกงแกงคอลเซ็นเตอร 
ขามชาติที่เขามากระทําผิดในประเทศไทยไดแก ปญหาไมมีระบบการสํารวจ ติดตามเพื่อการควบคุมการพัก
อาศัยของคนตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหไมทราบที่พักอาศัยของชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทย
อยางแทจริง รวมทั้งเมื่อชาวตางชาติกระทําผิดจะไมสามารถจับกุมติดตามได เน่ืองจากไมทราบถึงสถานที่พัก
อาศัยของชาวตางชาติอยางแทจริง โดยปจจุบันประเทศไทยยังประสบปญหาในเรื่องการจับเก็บระบบขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับสถานที่พักอาศัยของชาวตางชาติในประเทศไทย  

  - ปญหาเร่ืองพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 
  สําหรับปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการปองกันปราบปรามและการดําเนินคดีกับ 

แกงคอลเซ็นเตอรไดแก ปญหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดี เน่ืองจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร
จะมีลักษณะเปนอาชญากรรมข้ันสูง (High Crime) โดยมีความเปนอาชญากรอาชีพ ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรมีการ
แบงงานกันทําอยางชัดเจน มีการแบงสายการบังคับบัญชาทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งการทํางานอยาง
รวดเร็วเพื่อใหเหลือรองรอยของพยานหลักฐานในการดําเนินคดีของตํารวจนอยที่สุด ซึ่งหากเหย่ือมีการแจง
ความดําเนินชาโอกาสในการติดตามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดจะประสบปญหาในการรวบรวม
พยานหลักฐาน 
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  นอกจากน้ีการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจัดเปนอาชญากรรมที่ไมมีหนาตา เน่ืองจาก
เหย่ือติดตอพูดคุยกับอาชญากรทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ตเทาน้ัน หลังจากเหย่ือถูกหลอกลวงให
หลงเช่ือและมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซน็เตอร ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทาํผิดตอเหย่ือในประเทศไทยจะมี
การต้ังศูนยในการกระทําผิดทีต่างประเทศ รวมทั้งหากแกงคอลเซ็นเตอรทีก่ระทําผดิตอเหย่ือตางประเทศจะต้ัง
ศูนยในการกระทําผิดที่ประเทศไทยและแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการยายฐานการหลอกลวงเหย่ือไปประเทศตาง 
ๆ จากลักษณะของการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับประเทศต้ังแตสามประเทศข้ึนไป 
จึงเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร โดยเฉพาะปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพราะสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน มีการแบงงานในการโทรศัพทหลอก
เหย่ือ การเปดบัญชี การถอนเงินและการฟอกเงินที่ทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 
แกงคอลเซ็นเตอรประสบปญหา 

  โดยการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน ทําใหบางครั้ง 
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจมีการจับกุมตัวผูกระทําผิดได อาจไมมีพยานหลักฐานในการดําเนินคดี เน่ืองจากไดม ี
การสงพยานหลักฐานไปยังผูกระทําผิดในกลุมแกงคือ การโอนเงินที่ไดจากการะทําผิดกลับไปยังประเทศ
ไตหวัน เปนตน รวมทั้งเจาทุกขไมสามารถยืนยันตัวผูกระทําผิดได เน่ืองจากเปนอาชญากรรมที่ไมมีหนาตา 
นอกจากน้ีปญหาพยานหลักฐานของแกงลักทรัพยขามชาติที่กระทําผิดในรูปแบบของอาชญากรรมช้ันสูง 
โดยเฉพาะการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการปลอมแปลงขอมูลตัวตนของเหย่ือหรือการหลอกเหย่ือใหโอนเงิน
ผานบัตรเอทีเอ็ม เจาหนาที่ตํารวจจะประสบปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยแกงคอลเซ็นเตอรที่มี
เทคนิคในการประกอบอาชญากรรมที่สลับซับซอน มีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน มีผูที่คอยสั่งการหรือ
บังคับบัญชาจากตางประเทศ รวมทั้งการหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดีคอนขางยากโดยจะตองใชความรู
ความเช่ียวชาญของเจาหนาที่ตํารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับแกงดังกลาว  

นอกจากน้ีปจจุบันประเทศไทยยังมีเจาหนาที่ตํารวจที่มีความเช่ียวชาญในดานน้ีคอนขางนอย 
หากแตเจาหนาที่ตํารวจไดมีการประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ธนาคารในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อดําเนินคดีกับแกงดังกลาว รวมทั้งในการรวบรวมพยานหลักฐานหากเจาหนาที่ตํารวจไมมีความชํานาญ
เพียงพอจะทําใหกลุมแกงดังกลาวลบขอมูลการกระทําผิดทิ้งทําใหยากตอการหาพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดี นอกจากน้ีปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงของพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับแกงดังกลาวคือ 
จะตองมีการประสานงานกับเจาหนาที่ ตํารวจหรือเจาหนาที่ธนาคารระหวางประเทศในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับแกงดังกลาวอันสงผลตอปญหาอุปสรรคในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร 

  - ปญหาเร่ืองกลองวงจรปดหรือ CCTV   
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของพยานหลักฐานที่จะไดจากกลองวงจรปดหรือ CCTV คือ 

ปญหากลองวงจรปดหรือ CCTV ในประเทศไทยที่ ยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก เมื่อตํารวจตองการหา
พยานหลักฐานจากกลองวงจรปดหรอื CCTV มักจะพบวากลองวงจรปดหรือ CCTV สวนหน่ึงไมมีประสทิธิภาพ
ไมสามารถใชงานไดเต็มที่ รวมทั้งมีระยะเวลาในการบันทึกภาพ หากเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวอาจ 
ไมสามารถดูภาพดังกลาวไดจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตํารวจในการใช 
กลองวงจรปดหรือ CCTV เพื่อหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดดังกลาว  

  - ปญหาการยืนยันตัวบุคคล  
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินการปองกันปราบปราม 

แกงแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ เขามากระทําผิดในประเทศไทยคือ ปญหาการยืนยันตัวบุคคลของ 
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แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ เน่ืองจากระบบการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับลายน้ิวมือผูกระทําผิดยังไมสามารถ
นํามาใชในการระบุตัวตนที่ถูกตองของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ โดยสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ
สวนหน่ึงมีการกระทาํผิดและไดหลบหนีออกจากประเทศไทย ตอมาไดเขากลับมาในประเทศดวยการเปลีย่นช่ือ
และนามสกุล หากแตระบบการยืนยันตัวบุคคลของชาวตางชาติในประเทศไทยดวยการใชลายน้ิวมือยังไมมี
ประสิทธิภาพมากนักอันสงผลตอการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ไดเขามากระทําผิดใน 
ประเทศไทย 

  - ปญหาดานการดําเนินคดี 
  ปญหาดานการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวย 
  1. ปญหาเจาหนาที่ตํารวจไมมีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร 
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรคือ เจาหนาที่ตํารวจขาด

ความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ตํารวจ 
กลุมตัวอยางที่ไดกลาววา 

“ปญหา Call Center เปนปญหาที่สั่งสมมายาวนานเปน 20-30 ปในประเทศไทยเรา แตวา
ไมมีการแกไขปญหาอยางจรงิจงั รัฐบาลมาก็สั่งปราบหมดแตก็เปนแคบางสวนเทาน้ัน แตไมมี
ใครทําชาวบานเดือดรอนชาวบานถูกหลอก ชาวบานไปแจงความไวก็แคลงบันทึกประจําวัน 
ชาวบานเขาก็กลับบานไปก็ไมไดเงินคืนเพราะฉะน้ันมันก็หมักหมมข้ึนเรื่อยๆ” 

 
   อันเน่ืองมาจากเจาหนาที่ ตํารวจขาดความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีกับแกง 
คอลเซ็นเตอรสงผลใหผูกระทําผิดในแกงคอลเซ็นเตอรไมถูกดําเนินคดี รวมทั้งเหย่ือไมไดรับการเยียวยา
ชวยเหลือแตประการใด  

  2. การต้ังขอกลาวหาในการกระทําผิด  
เจาหนาที่ตํารวจประสบความสําเร็จในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร เมื่อสามารถ

จับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีไดเปนหลัก รวมทั้งเมื่อแกงคอลเซ็นเตอรไมกระทําผิดหรือกระทําผิดนอยลง 
เปนสําคัญ หากแตปญหาในการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอรเปนประเด็นที่เจาหนาที่ตํารวจอาจจะไมทราบ
มากนักกลาวคือ กระบวนการยุติธรรมประสบปญหาในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรคอนขางมาก 
เน่ืองจากปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่ ตํารวจมีการต้ังขอหาแกงคอลเซ็นเตอรดวยขอหาฉอฉลหลอกลวง
ประชาชนโดยไมเกี่ยวของกับการกระทําผิดที่เปนอาชญากรรมขามชาติ 

ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาปรากฏวาเจ าหนาที่ ตํ ารวจโดยสวนใหญ เมื่ อจับกุม 
แกงคอลเซ็นเตอรได โดยสวนใหญจะมีการต้ังขอหาการหลอกลวงประชาชนกับผูกระทําผิด ซึ่งจะตองมีการ
ดําเนินคดีดวยการใชกฎหมายอาญาในการดําเนินคดีและการลงโทษเปนหลัก ในขณะที่หากเจาหนาที่ตํารวจ 
มีการต้ังขอหาแกแกงคอลเซ็นเตอรในรูปแบบของอาชญากรรมขามชาติจะทําใหเจาหนาที่ ตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรมสามารถดําเนินคดีไดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 ที่มีกําหนดโทษที่มีความรุนแรงมากข้ึน ในขณะที่หากมีการดําเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความผิดที่เกี่ยวของกับฉอฉลหลอกลวงประชาชนจะมีกําหนดโทษที่ไมสูงมากนัก 
จึงทําใหแกงคอลเซ็นเตอรสามารถขอประกันตัวจากศาลไดและอาจนําไปสูการหนีประกันในช้ันศาล ซึ่งหาก
ไมใหประกันตัวจะขัดตอหลักการดําเนินคดีอาญาที่มุงเนนเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือหากไดรับการลงโทษ 
อาจไดรับการลงโทษจําคุกเปนระยะเวลาไมมากนัก   
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  3. ปญหาไมไดดําเนินคดีในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
  การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีรูปแบบการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม 

ขามชาติที่มีการกระทําผิดเกีย่วของกับประเทศต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไป หากแตเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนพนักงาน
สอบสวนประจําสถานีตํารวจอาจมีการดําเนินคดีในลกัษณะของการฉอฉลหลอกลวงธรรมดา โดยไมไดต้ังขอหา
ในลักษณะของการกระทําผดิที่เกีย่วของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งมีกําหนดโทษที่สงูกวาการดําเนินคดี
แกงคอลเซ็นเตอรในลกัษณะของการดําเนินคดีเปนรายบคุคลและมีการดําเนินคดีในลักษณะของการหลอกลวง
ฉอฉลเหย่ือ อันเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่
ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา 

“พนักงานสอบสวนบางโรงพักไมไดดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะขององคกร
อาชญากรรมขามชาติ เน่ืองจากไมทราบวาควรดําเนินคดีในลักษณะขององคกรอาชญากรรม
ขามชาติ หากแตปญหาที่เคยประสบคือ เจาหนาที่ตํารวจบางคนอาศัยการฉอฉลโดยการที่รับ
เปนคดีฉอโกงแลวก็มีการดําเนินคดีกบัผูกระทําผิดในคดีแกงคอลเซน็เตอรในคดีฉอโกงซึ่งโทษ
นอย โดยอาจมีการรับเงินเพื่อเปนการเคลียรคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากผูตองหาที่
เกี่ยวของกับคดีแกงคอลเซ็นเตอรเขามีเงิน ก็เลยมีการตกลงกับเจาหนาที่บางคน ทําใหเปน
คดีที่เบา มีการถอนคํารองทุกข อันอาจเน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรมีการจายเงินใหแก
เจาหนาที่ตํารวจก็เปนได ตอนที่ผมเคยปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรก็เคยประสบ
ปญหาเจาหนาที่ตํารวจ 2 ราย ที่มีการตกลงกับแกงคอลเซ็นเตอร ผมก็ลงโทษพนักงาน
สอบสวนคนน้ันก็ใหยายออกไปแลวไมใหมาทําหนาที่พนักงานสอบสวนตอไป  
ดังน้ันเมื่อเราใชมาตรการการลงโทษแบบน้ีแลวผมมหีนังสือสัง่การโดยใหทาน ผบ.ตร. ลงนาม
ทั่วประเทศวา กรณีเหตุแบบน้ีเน่ียหามรับเปนคดีฉอโกงธรรมดาโดยเด็ดขาดเพราะฉะน้ัน 
เมื่อเราทําอยางน้ี คดีแกงคอลเซ็นเตอรก็จะลดลงทุกทองที่ทั่วประเทศไดดําเนินการรับคดี
แกงคอลเซ็นเตอรทั้งหมดอยูแลว พอทราบวาเปนคดีก็ใหแจงใหเราทราบ เราจะไดสง
พนักงานสอบสวนของศูนยไปชวยโรงพักเขาก็จะจะปฏิบัติงานเบาลง คือ ตอนที่ผมทําอยูเน่ีย
โรงพักเขาสบายใจเพราะวาเขามีหนาที่แครับแลวก็แจง เพราะเขาแจงมาเราก็สงทีมไปชวย
เลยแลวเวลาผมสงทีมไปชวย ผมสงทีมไปครั้งละ 4-5 คน ทีมผมเน่ียก็จะลงไปสอบสวนแทน
เลยแตวาพนักงานสอบสวนคนน้ันก็จะมีหนาที่แคเซ็นช่ือ แตทีมผมก็จะไปทําใหเสร็จเลย 
เพราะฉะน้ันทองที่ก็จะทํางานไดดี ไมตองเปนภาระเพราะฉะน้ันสมมุติบางคนข้ีเกียจ
รับผิดชอบทําเปนฉอโกงดีกวามันก็เริ่มสบายแลววาไมตองทําเรื่องเปนฉอโกงแลว แถมถาทํา
เปนฉอโกงมันก็จะมีโทษเบากวาการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ  
สําหรับการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติคือ 
ครั้งเจาหนาที่ ตํารวจไมตองการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรตาม พ.ร.บ ปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ เพราะประสบปญหาความยุงยาก
มาก มันยุงยากจริงๆ ครับเพราะวาตองประสานหมดรวมถึงอัยการสูงสุด เน่ืองจากความผิด
เหลาน้ีเปนความผิดเมื่อเราดําเนินคดีแลวเปนความผิดนอกราชอาณาจักรความผิดนอก
ราชอาณาจักร การจะสอบสวนไดตองใหอัยการมอบอํานาจคือ สํานวนเวลาสงไปแลวถาไม
ประสานงานโดยตรงอาจใชระยะเวลานานถึง 3 เดือน เน่ืองจากกวาจะมอบอํานาจ 2 เดือน 
แตหากการประสานงานสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว อาทิ ดําเนินการไดภายใน



138 

 

ระยะเวลา 2 วัน 3 แลวมาดําเนินคดีเพื่อทําใหการทําสํานวนไปเร็ว มันก็ดําเนินคดีกับ
ผูตองหาไดเร็วเพราะผูตองหาสามารถที่จะสงฟองไดเร็ว เชน ศาลมีคําพิพากษาศาลสั่งจําคุก 
10 ป ผูที่กระทําผิดจะมีความเกรงกลัว อาทิ คนขายบัญชีได 3,000 บาท หากถูกลงโทษ 
10 ป เหมือนกันก็จะไมกลากระทําผิด  
แนวทางที่สําคัญคือ การดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะขององคกรอาชญากรรม
ขามชาติ แตปญหาที่ประสบคือ เจาหนาที่ตํารวจสวนหน่ึงขาดความรูความเขาใจตอการ
ดําเนินคดีกับองคกรอาชญากรรมขามชาติรวมทั้งปญหาในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซึ่งหากสามารถดําเนินการตามการกระทําผิดขององคกร
อาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งสามารถดําเนินคดีไดอยางรวดเร็วจะทําใหการดําเนินคดี 
แกงคอลเซ็นเตอรสามารถกระทาํไดอยางรวดเรว็ มีบทลงโทษที่รุนแรงจะทําใหเปนการปอง
ปรามผูที่ตองการจะกระทําผิดไดเปนอยางดี” 

 
  4. ปญหาเรื่องภาษา 
  เน่ืองจากผูกระทําผิดสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวนหน่ึงไมไดใชภาษาไทย ดังน้ัน 

จึงมีปญหาเรื่องการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ตํารวจและผูกระทําผิด โดยเฉพาะเมื่อผูกระทําผิดถูกจับกุมจะไม
ยอมพูดภาษาไทยเพื่อไมใหสื่อสารกับตํารวจได อยางไรก็ตามเจาหนาที่ตํารวจตองใชลามในการติดตอสื่อสาร 
โดยบางสถานีตํารวจไมมีลามภาษาของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่สามารถใชติดตอสื่อสารได 
    ดังจะเห็นไดจากปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของการดําเนินคดีกับแกงคอลเซน็เตอรขามชาติ
ไตหวันคือ ปญหาเรือ่งภาษา โดยหากเจาหนาที่ตํารวจทีท่ําหนาทีใ่นการจบักุมมีปญหาเรื่องภาษาไตหวัน อาจทํา
ใหไมสนใจในการดําเนินคดีหรือการปลอยตัวผูตองหาไป อันทําใหไมสามารถจับกุมหรือดําเนินคดีกับแกง 
คอลเซ็นเตอรได 

  5. ปญหาเรื่องภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานของตํารวจ 
  เน่ืองจากการปฏิบัติงานของตํารวจเพื่อจับกุมตัวแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีการปฏิบัติงาน
เปนทีม ตองใชเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะ โดยใชกําลังตํารวจประมาณ 4-5 คน หากแตเมื่อตํารวจ
ประสบปญหาตองดําเนินคดีอาชญากรรมอื่นๆ หรือประสบกับการจดัสรรกาํลังคนเพื่อไปควบคุมดูแลความสงบ
เรียบรอยของการชุมนุมทางการเมืองจะทําใหไมสามารถดําเนินการในปองกันแกไขปญหาน้ีไดคือ ดําเนินการ
ไดระดับหน่ึงแตไมสามารถดําเนินการจัดการกับปญหาน้ีไดอยางถึงที่สุดหรืออาจกลาวไดวาเปนการทําคดี 
ที่ลมกลางคันเพราะไมสามารถปดคดีไดเน่ืองจากภาระงานของตํารวจที่ตองปฏิบัติงานดานอื่นๆ น่ันเอง  
  ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่เจาหนาที่ตํารวจไดมีการปฏิบัติงาน
เพื่อจับกุมตัวแกงดังกลาวโดยจะตองอาศัยการทํางานของตํารวจเปนทีม ซึ่งจะตองมีตํารวจที่มีความเช่ียวชาญ
ตอระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ซึ่งปจจุบันตํารวจที่มีความ
เช่ียวชาญในดานน้ียังคงมีจํานวนไมมากนัก รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปองกัน
ปราบปรามแกงอาชญากรรมขามชาติมีจํานวนไมมากและประกอบกับงานหลักของเจาหนาที่ตํารวจในการ
ปองกันปราบปราม ดําเนินคดีกับอาชญากรรมประเภทตางๆ จึงทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตอ
การปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอาจไมสามารถดําเนินการในปองกันแกไขปญหาน้ีใหหมดไปไดคือ 
ดําเนินการไดระดับหน่ึงแตไมสามารถดําเนินการจัดการกับปญหาน้ีไดอยางถึงที่สุด  
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  นอกจากน้ีปญหาที่สําคัญในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจอีกประการหน่ึงคือ การวาง
คนไมตรงกับงาน เน่ืองจากเจาหนาที่ตํารวจมีการโยกยายการปฏิบัติงานบอย ทําใหอาจขาดเจาหนาที่ตํารวจ 
ที่มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

  6. ปญหาการสลับตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ 
ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

คือ ปญหาการสลับตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจทําใหเจาหนาที่ตํารวจที่เคยปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของแกง
คอลเซ็นเตอรถูกสลับตําแหนงหนาที่จากการโยกยาย ขาดการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองในการสรางความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจอาจตองมี
การเรียนรูในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรใหม โดยขาดการจัดเก็บขอมูลความรูที่เปนระบบและ
การถายทอดความรูเดิมใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหม  

  7. ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทีจ่ะตองมีการดําเนินการประสานงาน 

ที่รวดเร็ว หากแตการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ซึ่งหากมีการประสานงานที่เปนทางการที่มีความสลับซับซอนของข้ันตอนในการประสานงาน ในบางครั้งอาจ
นําไปสูปญหาความลาชาในการดําเนินดคี เน่ืองจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีการดําเนินงาน 
ที่รวดเร็วเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถตรวจพบพยานหลักฐานที่เช่ือมโยงไปยัง
ผูกระทําผิดได ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา  

“ความรวดเร็วในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรเปนสิ่งที่มีความจําเปน แตบางครั้งการ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอาจลาชา ตองใชการประสานงานในลักษณะของ
ความเปนกันเองมากกวาการประสานงานที่เปนทางการ กลาวคือ การดําเนินคดีแกง 
คอลเซ็นเตอรในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติมันยุงยากจริงๆ ครับ เพราะวาตอง
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมถึงอัยการสูงสุด เพราะวา 
ความผิดเหลาน้ีเปนความผิดเมื่อเราดําเนินคดีแลวเปนความผิดนอกราชอาณาจักรความผิด
นอกราชอาณาจักรการจะสอบสวนไดตองใหอัยการมอบอํานาจ คือสํานวนเวลาสงไปแลวเน่ีย
ถาไมประสานเปนการสวนตัวอาจใชระยะเวลา 3 เดือนกวาจะมอบอํานาจ 2 เดือน แตหากใช
การประสานงานดวยการแจงถึงความจําเปนเรงดวยจะใชระยะเวลา 2 วัน 3 วัน อันสงผลให
ทําสํานวนในการสอบสวน การฟองคดีในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติที่เร็ว
เพราะสํานวนไปเร็ว มันก็ดําเนินคดีกับผูตองหาไดเร็วเพราะสามารถที่จะสงฟองผูตองหาได
เร็ว อาทิ ศาลมีคําพิพากษาศาลสั่งจําคุก 10 ป ไดอยางรวดเร็วทําใหผูกระทําผิดถูกลงโทษ
อยางรวดเร็ว อันเปนการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร็ในลักษณะขององคกร
อาชญากรรมขามชาติที่มีประสิทธิภาพ” 

 
  หากแตในการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรจะประสบปญหา 

ในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เน่ืองจากการดําเนินงานที่เปนข้ันตอน ใชระยะเวลา
ในการประสานงาน อันอาจเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
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  8. ปญหางบประมาณในการดําเนินการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
เน่ืองจากปญหาแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับการกระทําผิดต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไป 

ซึ่งตองใชงบประมาณในการปองกันและปราบปรามคอนขางมาก ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานอาจตอง
ประสบปญหางบประมาณในการปองกันปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ดังที่เจาหนาที่ตํารวจ
กลุมตัวอยางไดกลาววา 

“การปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับตางประเทศและการปราบปราม 
จะตองดําเนินการอยางรวดเร็ว ซึ่ งผมตองใชงบประมาณสวนตัวในการเดินทางไป
ประสานงานเพื่อปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเพราะเมื่อเราทราบวามีการ 
กระทําผิด เราจะสืบสวนอยางรวดเร็ว จนกระทั่งทราบวาแกงคอลเซ็นเตอรมีการใชศูนยกลาง
ประเทศใดในการกระทําผิด ใชอาคารหรือบานหลังไหนในการกระทําผิดจะตองมีการ
ดําเนินงานอยางเรงดวย ซึ่งผมไดใชงบประมาณสวนตัวในการเดินทางไปตางประเทศ 
เพื่อปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร ใชเงินไปประมาณ 5 ลานบาท สําหรับการเดินทางไป
จับกุมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามของประเทศไทย” 

 
   ดังน้ันปญหางบประมาณในการดําเนินการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอาจเปนปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

15. ปญหาจากประเทศไทย 
สําหรับปญหาการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เกิดจากประเทศไทย เน่ืองจากการเปรียบเทียบ

ประเทศไทยเปรียบเปน “ดินแดนสวรรคของโจร” โดยแกงคอลเซ็นเตอรที่ใชประเทศไทยเปนฐานโทรศัพท
ขามแดนกลับไปหลอกลวงเหย่ือในตางประเทศ ไดกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมซึ่งสวนใหญ
เปนขบวนการชาวจีน ไตหวัน มาเลเซียและชาวญี่ปุน ซึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําใหประเทศไทยเปนดินแดนสวรรค
สําหรับแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ ประกอบดวย 

- ปญหานโยบายเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติมากจนเกินไป 
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของประเทศไทยคือ ปญหานโยบายการเปดรับนักทองเที่ยว

ตางชาติมากจนเกินไปจนทําใหมีชาวตางชาติจํานวนมากเดินทางเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก โดยมี
ชาวตางชาติสวนหน่ึงที่ไดแฝงตัวมากับนักทองเที่ยวตางชาติและใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการประกอบ
อาชญากรรม ดังน้ันนโยบายในการเปดรบันักทองเที่ยวมากเกินไปจงึเปนปญหาที่สาํคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอร
ขามชาติสามารถเขามากระทําผิดในประเทศไทยไดงาย 

  โดยเฉพาะการสงเสริมการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวสวนหน่ึงสามารถเขาประเทศไทยไดโดยไม
ตองใชวีซา (VISA) อันสงผลใหในแตละปมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาประเทศไทยจํานวนมากกวา 38 
ลานคน หลายประเทศไมตองใชวีซาหรือไดรบัวีซาอยางงายดายจึงสงผลใหมีนักทองเที่ยวเขามาในประเทศไทย
จํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากในพื้นที่ทองเที่ยว อาทิ พัทยา อาจมีชาวตางชาติมากกวาคนไทย การสวมรอยเปน
นักทองเที่ยวเพื่อกออาชญากรรมจึงทําไดโดยไมผิดสังเกตแตอยางใด 

  ดังน้ันการทองเที่ยวเปนรายไดสําคัญของประเทศไทย แตการสงเสริมใหชาวตางชาติเขามา
ทองเทีย่วในประเทศไทยโดยงายน้ัน เน่ืองจากการอํานวยความสะดวกในดานการทองเที่ยว แตในขณะเดียวกัน
อาจเปนการทําใหองคกรอาชญากรรมขามชาติเขามากระทําผิดในประเทศไทย รวมทั้งแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่สวนหน่ึงไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทาํผิด แตในขณะเดียวกันขบวนการอาชญากรรมขามชาติ
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เหลาน้ีอาจมุงเปาหมายที่เหย่ือในบานเกิดตัวเอง แตไมแนวาสักวันหน่ึงก็อาจหันมาหาเหย่ือในประเทศไทยดวย
เชนกัน เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรอาจมีการขยายตัวรวมทั้งการชักชวนคนไทยเขาสูขบวนการกระทําผิดและ 
มีการหลอกลวงเหย่ือในประเทศไทยอันสงผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  

  - ปญหาชาวตางชาติสามารถเขาออกออกประเทศไทยไดงาย 
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงที่แกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทํา

ผิด รวมทั้งการเขามาหลอกลวงหรือชักชวนชาวไทยเพื่อไปกระทําผิดยังตางประเทศ เน่ืองจากชาวตางชาติ
สามารถเขาออกประเทศไทยไดงาย ทั้งที่มีนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวที่ทําใหชาวตางชาติจากหลาย
ประเทศที่เขาประเทศไทยโดยไมตองขอวีซา เปนตน  
   นอกจากน้ีระบบในการตรวจสอบการเขาออกประเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองอาจไม
มีความทันสมัยในการตรวจสอบขอมูลของบุคคลที่เขาประเทศ เน่ืองจากไมไดใชเทคโนโลยีในการตรวจสอบ 
อัตลักษณของบุคคลไดอยางแทจริง อันเปนชองทางที่ทําใหอาชญากรสวนหน่ึงที่ไดเคยกระทําผิดซึ่งมีการ
เปลี่ยนช่ือ นามสกุล รวมทั้งการใชหนังสือเดินทางปลอมสามารถเดินทางกลับเขามากระทําผิดในประเทศไทย
ได ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา  

“สําหรับประเทศไทยตองยอมรบัวาเราไมไดมีเครื่องตรวจการเขาประเทศเหมือนตางประเทศ 
ประเทศไทยยังใชระบบแมนนวลอยูเลยคือ ประเทศไทยไมไดมีเครื่อง Bio Matrix ที่สแกน
ใบหนา สแกนลายพิมพน้ิวมือ แตประเทศอื่นเขามีหมดแลว สิงคโปรเขามีแลวเพราะฉะน้ัน
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามามากที่สดุเพราะฉะน้ันคนรายก็จะแฝง
ตัวมาในรูปแบบของนักทองเที่ยว พวกน้ีจะใชวีซาของนักทองเที่ยวในการเดินทางเขามา 
แลวก็อยู 3 เดือนแลวก็กลับไปแลวก็มาใหมเพราะฉะน้ันประเทศไทยเราในสวนของสาํนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองถาเราปรับระบบการเขาประเทศไทยใหมีความเขมแข็งคนรายเหลาน้ีจะ
หายไปเยอะเลย มันจะทําใหกรองคนดีๆ เขามาไดอยางเดียวเพราะฉะน้ันอาชญากรจึงเลือก
ประเทศไทย ในการเดินทางเขามาอยูอาศัยเพราะวาถาไปดูอยางญี่ปุนเวลาบอกวาเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวเขาบอกวาพักอยูโรงแรมไหน อยางเขาบอกวาพักอยูที่โรงแรมโตเกียว
เวลาที่ เขาเขาไปเช็คอินที่โรงแรมมันก็จะข้ึนที่ ตม. เลยวาคนน้ีเช็คอินแลวอยูที่โตเกียว 
เพราะฉะน้ันประเทศไทยการทําระบบแบบน้ีมันไมยากแตมนัตองทําเพราะวานักทองเที่ยวเรา
เน่ียมันมากมายมหาศาลเพราะฉะน้ันเชนเดียวกันวันน้ีคนเขาประเทศไทยเดินทางเขามาแลว
บอกพักโรงแรมน้ัน แตจริงๆ แลวไมไดไปพัก เขาไปเชาบาน 3 เดือนเพื่อที่จะทําคอลเซ็น
เตอรแลวอีกอยางนึงคนเหลาน้ีนะครบัเชนในเมื่อผมจบักลุมแลวแลวข้ึนบัญชี Blacklist ถาวร
ผลักดันออกนอกประเทศคนเหลาน้ีเน่ียโดยเฉพาะคนแถวมองโกเลีย คนผิวดํา บานเขาเน่ีย
ทําพาสปอรตงาย เขาจะเปลี่ยนช่ือเปลี่ยนรูปหมดเลยแลวก็เขาประเทศไทยแลวก็กอ
อาชญากรรมอีก แตถาเรามีระบบการตรวจจับมีระบบ Bio Matrix แบบสแกนใบหนา สแกน
ลายพิมพน้ิวมือฝามือคนเหลาน้ีจะไมสามารถไปเปลี่ยนพาสปอรต เปลี่ยนหนาเปลี่ยนช่ือแลว
เขาประเทศไทยไดอีกเพราะฉะน้ันอันน้ีคือขอสําคัญที่คนรายอาศัยชองวาง ของการเปน
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในดินแดนไทยเพราะนักทองเที่ยวเน่ียเขาประเทศเรามาก เรามี
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามามากกวามาเลเซียมากกวาดูไบซะอีก” 
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  ดังน้ันปญหาการเขาประเทศไทยที่สามารถทําไดงายของชาวตางชาติ จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทํา
ใหแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน จีนหรือชาติอื่นๆ ไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด รวมทั้งการเขา
มาในประเทศไทยเพื่อขยายเครือขายแกงคอลเซ็นเตอรโดยไดมีการชักชวนคนไทยเขารวมเครือขายการกระทํา
ผิดของแกงคอลเซ็นเตอรและสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร 

  - ปญหาสภาพแวดลอมของประเทศไทยท่ีเอ้ืออํานวยตอการกระทําผิดของแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติ 
   ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดขององคกร
อาชญากรรมขามชาติรวมทั้งแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงที่ไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด 
เพื่อหลอกลวงเหย่ือในประเทศที่สาม อาทิ ไตหวัน จีน มาเลเซีย เปนตน เน่ืองจากนักทองเที่ยวสามารถเขา
ออกประเทศไทยไดงาย นอกจากน้ีประเทศไทยมีสาธารณูปโภคที่เอื้อตอการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
กลาวคือ ชาวตางชาติสามารถเชาบานไดอยางสะดวก การมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและโทรศัพทมือถือซื้อหา
ไดงายดาย การดํารงชีวิตก็สะดวกสบายและมีคาใชจายถูกกวาในประเทศตัวเอง นอกจากน้ีจากลักษณะ
วัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีนํ้าใจตอนรับแขกชาวตางชาติ ทําใหชาวตางชาติสามารถอาศัยอยูในประเทศ
ไทยไดอยางสะดวกสบายจึงเปนชองทางหน่ึงที่องคกรอาชญากรรมขามชาติรวมทั้งแกงคอลเซ็นเตอรไดใช
ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดโดยหลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่น อาทิ ประเทศญี่ปุนไดเพิ่มความ
เขมงวดในการกวาดลางขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร ทําใหขบวนการเหลาน้ีตองยายฐานไปตางประเทศ โดยใช
โทรศัพทซึ่งสามารถแสดงเลขหมายไดเหมือนกับโทรศัพทที่โทรมาจากภายในประเทศญี่ปุนและเหตุผลหน่ึงที่
ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรประเทศญี่ปุนไดเลือกประเทศไทยเปนฐานในการกระทําผิด โดยการหลอกลวงเหย่ือใน
ประเทศญี่ปุนคือ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีสาธารณูปโภคที่ครบครนั โดยเฉพาะมีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาว รวมทั้งอาจเปนเหตุผลใหแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติประเทศอื่นๆ อาทิ ไตหวัน จีน ไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด 
เพื่อหลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไตหวันและจีน  

  อยางไรก็ตามแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวแมจะไดใชประเทศไทยเปนศูนยในการหลอกลวง
เหย่ือในประเทศอื่น หากประเทศไทยไมมีกระบวนการในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่เขามา
กระทําผิดในประเทศไทยโดยใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการหลอกลวงเหย่ือในประเทศอืน ในที่สุด 
แกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวอาจมีการขยายเครือขายโดยการชักชวนคนไทย มีการสอนคนไทยในการกระทําผิด 
และในที่สุดก็มีการหลอกลวงเหย่ือทีเ่ปนคนไทยและสงผลกระทบตอประเทศไทยอันเปนภัยคุกคามที่สาํคัญของ
ประเทศไทย 

  - ปญหาขอกําหนดของกฎหมายท่ีไมเอ้ือตอการปองกันปราบปรามแกงอาชญากรรม 
ขามชาติ  

  ปญหาขอกําหนดของกฎหมายที่ไมเอื้อตอการปองกันปราบปรามแกงอาชญากรรมขามชาติ 
อาทิ ขอกําหนดของกฎหมายที่ไมไดกําหนดใหพฤติกรรมบางอยางเปนการกระทําผิด ทําใหไมสามารถแจงขอ
กลาวหาในการจับกุมหรือการไมมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิดที่เปนแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ อาทิ  

  การไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลักขโมยขอมูล (Identity Theft) การขโมยขอมูลในการ
กระทําผิดอันนําไปสูการเปดบัญชีหรือการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการลักขโมยขอมูลของ
เหย่ือมาใชในการกระทําผิดหรือการหลอกลวงเหย่ือ หากแตปจจุบันยงไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของมารองรับ 
อันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันปราบปรามและดําเนินคดีผูกระทําผิดในรูปแบบดังกลาว  
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16. ปญหาระหวางประเทศ 
ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรมีความ

เกี่ยวของกับปญหาระหวางประเทศไดแก  
  - ปญหาความรวมมือระหวางประเทศ 
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของเจาหนาที่ ตํารวจในการป อ งกัน ป ร าบ ป รามแก ง 

คอลเซ็นเตอรไดแก ปญหาความรวมมอืระหวางประเทศในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขาม
ชาติดังกลาวใหหมดไปอยางแทจริง เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวนหน่ึงไดมีการกระทําผิดที่มีความ
เกี่ยวของกับประเทศตางๆ มากกวาหน่ึงประเทศ ซึ่งปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผิดที่มีความ
เกี่ยวของกับประเทศอยางนอย 3 ประเทศไดแก ประเทศที่ ต้ังศูนยกลางแกงคอลเซ็นเตอร ประเทศ
ที่โทรศัพทเขาไปหลอกเหย่ือและประเทศไตหวัน เนื่องจากหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรใหญมักเปน 
ชาวไตหวัน  

  ซึ่งการปองกันปราบปรามและการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดมีความจําเปนตองใชความรวมมือ
ของเจาหนาที่ตํารวจระหวางประเทศในการดําเนินการปองกันปราบปรามและดําเนินคดีกับแกงอาชญากรรม
ดังกลาว หากแตในปจจุบันเจาหนาที่ ตํารวจของประเทศไทยมีภาระหนาที่การงานคอนขางมากในการ
ดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรอาชญากรรมขามชาติ โดยไมไดมีการประสานความรวมมือในการปองกัน
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวไดอยางแทจริง รวมทั้งแมจะมีการประสานงานระหวางตํารวจสากล
ระหวางประเทศ หากแตการดําเนินการในการปองกันปราบปรามไดประสบกับปญหาความลาชา อาทิ ปญหา
ในการติดตามผูรายขามแดน ปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งปญหาที่สําคัญของเจาหนาที่ตํารวจ
บางคนในบางประเทศที่ไมใหความรวมมือตอการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ เ นื่องจากแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติบางสวนไดมีการจายสินบนใหแกเจาหนาที่ ตํารวจเพื่อทําใหแกงคอลเซ็นเตอร
ดังกลาวไมถูกดําเนินคดีและสามารถกระทําผิดโดยการต้ังศูนยในการกระทําผิดในบางประเทศได 
เปนตน สําหรับปญหาในความรวมมือระหวางประเทศ เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“ประเทศในตะวันออกกลางคอนขางจะมีปญหามากในเรื่องของการประสานงานเพราะวา
บางประเทศที่เปนประเทศที่เจริญ เขาจะบอกเลยวาบานเขาอาชญากรรมเปนศูนยแต
ถึงแมวาจะมีอาชญากรรมก็ตามแตเขาก็จะบอกเลยวาอาชญากรรมของเขาเปนศูนย ในการ
ดําเนินจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเขา อาจทําใหประเทศเขาตองเสียช่ือเสียง
เพราะฉะน้ันเมื่อเราไปจับคนรายในประเทศเขา แตก็ยอมรับนะครับวาเทคโนโลยีของเขา
ทันสมัยมากคือ ทุกครั้งเวลาเราไปประเทศไหน เราจะทําการบานไปเลยอยางเชนวาคนราย
อยูคอนโดมิเนียมช้ัน 25 ตํารวจของประเทศเขาก็จะงงวา เรารูไดยังไงหางกันต้ังเปนแสน
กิโลเมตรแลวคุณรูไดอยางไรวาคนรายมันอยูช้ัน 25 ฉะน้ันเราก็ตองรูนะวาใหเขาเขาใจวาเรา
สืบสวนมายังไงแตพอเขาบุกเขาไป  เขาจะรูวามันเจอคนรายจริงๆ เพราะฉะน้ันประเทศใน
แถบตะวันออกกลางบางประเทศ การทํางานในประเทศเขาเรียกยากเพราะวาเขาจะไมใหเรา
เขาไปกาวกาย ไมใหเราเขาไปทํางานแมกระทั่งเราบอกเขาวาคนรายอยูในบานหลังน้ี 
เขาบอกไมใหทีมตํารวจของไทยไปที่บานหลังน้ัน แตเขาจะตอบไดวาบานหลังน้ีเปนของใคร 
ระบบประเทศเขามันดี เราก็ตองอธิบายใหเขาฟงวาคนเหลาน้ีเปนคนไทย เปนคนของเราเอง
แตมากออาชญากรรมในประเทศเขา เมื่อเขาจับแลวเขาตองหามแถลงขาวเพราะจะทําให
ประเทศเขาเสียช่ือเสียง เราเขาไปสอบสวนแลว หามเราเขาไปเจอผูตองหาทั้ งหมด 
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จนกระทั่งเรากลับมาเมืองไทยแลวเขาถึงจะสงตัวกลับมาประเทศไทย แตก็ใชเวลานาน 
แตประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ฟลิปปนส เวียดนาม จีนหรือไตหวัน เมื่อตํารวจไทย
จับกุมแลวเราสามารถเขาไปเจอผูตองหาไดเลยคือ เราสามารถเขาไปพรอมกับเขาไดเลยถาม
วาจะไดอะไร เมื่อเราเจอผูตองหาเราสามารถซักถามผูตองหาได แลวเราจะสามารถได
เอกสารสมุดบัญชีเอกสารการเขียน บทในการพูดหลอกลวงเหย่ือลักษณะของหองที่แกงคอล
เซ็นเตอรใชในการกระทําผิดจะบุดวยรังไข ไมมีเสียงดังเพราะจะตองใหสภาพของโทรศัพท
เหมือนกับอยูในแบงคหรือถาอยูในแบงคก็จะมีลูกตุมนาฬิกาวา เหมือนกับอยูในแบงคจริงๆ 
คือ จะตองใหเหมือน แลวก็คนไทยก็นาสงสารนะครับคือ ผมไปจับแตละทีจะมีคนไทย 
ที่กระทําผิดแยกเปน 2 สวนคือคนไทยที่เค่ียวจริงๆ ที่เปนวิชามาร ที่เปนหัวโจกไดทําผิดมา 
10 ป และคนคนไทยที่ไมรูอิโหนอิเหนถูกหลอกเขามากระทําผิด เน่ืองจากชวงหลังเจาหนาที่
ไทยมีการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรมาก ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรหาคนไทยรวมกระทําผิด
ยากเพราะฉะน้ันก็หลอกคนไทยใหไปทํางานที่ตางประเทศ พอไปทํางานก็จับขังเลย จับคน
ไทยขังเลยนะครับ แลวใหฝกการหลอกลวง แลวบางถาคนไหนไมยอมทําก็ซอมอยางทารุณ
คือ คนไทยจะมีอยู 2 สวนคือ 1 ถูกหลอกไป 2 ไปดวยความสมัครใจเพราะฉะน้ันอันน้ีเปน
เรื่องที่นาเห็นใจนะครับ แลวก็คนไทยบางคนเวลาไปทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร เขาไมให
ออกมาขางนอกเลย 3 เดือน ไมใหออกมาขางนอกจะมีคนเอาขาวสงเพราะอะไรเพราะถา
ออกมาขางนอกเด๋ียวความลับมันจะรั่วเพราะฉะน้ันหองที่ใชเน่ียมันจะมี 3-4 หองรูปแบบ
วิธีการทํางานมันก็จะเปนแบบน้ี แตวันน้ีนะครับเมื่อเรามาจับแกงคอลเซ็นเตอรจะจบลงดวย
การแถลงขาวมันก็ไมมีประโยชน อยางวันน้ีผมเห็นหลายสวนนะครับจับแลวก็แถลงขาวมันไม
มีประโยชน เพราะฉะน้ันชาวบานเขาก็ไม ไดอะไรเลย ตนตอของคนรายก็ไม ไดแลว
อาชญากรรมมันก็ไมหยุดเพราะมันก็ยังทําอยูตามใจเหมือนเดิม ก็ทําอยูรอบบานเหมือนเดิม
ผมตองเรียนวาบางประเทศเน่ียขอไมเอยช่ือเราไปประสานตํารวจโรงพักไมไดเพราะมัน
จายเงินตํารวจโรงพักเดือนละ 1 ลาน เพราะฉะน้ันเราก็ตองไปประสานหนวยทหารเพื่อจะ
เขาจับกุมเพราะฉะน้ันวันน้ีการทํางานกับแตละประเทศมีความยากลําบากแตกตางกันเพราะ
เรื่องการสื่อสารภาษา เรื่องการที่จะทําใหเขาเขาใจเรื่องการที่จะเอากําลังของเขาไปใช
เพราะฉะน้ันแตวาประเทศเพื่อนบานเราก็จะพูดคุยกันงายหนอย เชน เวียดนาม กัมพูชา 
ฟลิปปนสแตถาไปไกลในตะวันออกกลางจะลาํบากหนอยเพราะฉะน้ันคือการหลอกลวงวันน้ีก็
ยังจะใชรูปแบบเดิมๆ ก็วนอยูรอบประเทศเพื่อนบานเพราะวาอะไรครับเพราะคาใชจายไม
เยอะ แตถาไปอยูอังกฤษอิตาลีมันมีคาใชจายเยอะคนไทยก็เดินทางไปมางาย เพราะฉะน้ัน
วันน้ีคนไทยก็อยากทําเพราะอะไรเพราะหลอกลวงคนไทยดวยกันเองแลวก็ไดเงินดี 3 เดือน
ใชพาสปอรตแบบทองเที่ยวอยูได 3 เดือน ระยะเวลาแค 3 เดือนในการหลอกลวงเหย่ือโดย
การเขารวมกับแกงคอลเซ็นเตอรจะทําใหคนไทยดังกลาวไดรับรายไดประมาณ 2 ลานบาท 
แลวคนไทยที่เขารวมกับแกงคอลเซ็นเตอรก็กลับเขาประเทศมาพักเพื่อหลบหนีการจับกุม 
แลวก็กลับไปกระทําผิดอีก  
แตปญหาสําคัญคือ คนไทยหลอกกันเอง ซึ่งเปนปญหาสําคัญของอาชญากรรมน้ีและ
เกี่ยวของกับปญหาการกระทําผิดมากกวา 1 ประเทศ การปองกันปราบปรามจึงตองมีการ
ประสานความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งประสบปญหาดังกลาวขางตน” 
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  - ปญหากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
  ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงของการปองกันปราบปรามการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอร

ขามชาติไดแก ปญหากฎหมายระเบียบขอบังคับระหวางประเทศที่แตกตางกัน อาทิ ปญหาขอกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนที่บางประเทศมีขอกําหนดในขณะที่บางประเทศมีขอกําหนดของ
กฎหมายการสงผูรายขามแดน ในขณะที่บางประเทศไมมีขอกําหนดของกฎหมายดังกลาวทําใหเจาหนาที่
ตํารวจไมสามารถจับกุมตัวแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่หนีกลับเขาประเทศได   

  ดังจะเห็นไดจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการสงผูรายขามแดน พ.ศ.2551 (2008) ซึ่ง
รวมยอดตอจากฉบับเดิมในป พ.ศ.2472 (1929) ปจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญา (Extradition Treaty) การ
สงผูรายขามแดนกับ 14 ประเทศไดแก อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟจิ เบลเย่ียม อินโนนีเซีย 
ฟลิปปนส สหรัฐอเมรกิา จีน เกาหลีใต ลาว บังคลาเทศและกัมพูชาและยังมีสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องคดีอาญาอื่นๆ เรียกวา Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters กับ
ประเทศตางๆ อีก 12 ประเทศไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส นอรเวย อินเดีย จีน เกาหลีใต 
โปแลนด ศรีลังกา ออสเตรเลียและเบลเย่ียม แตถาประเทศที่ไมมีสนธิสัญญาก็จะถือหลักถอยทีถอยปฏิบัติ 
ตางตอบแทน (Reciprocity) (คิด ฉัตรประภาชัย, 2557) อันแสดงใหเห็นถึงปญหากฎหมายระหวางประเทศ
เปนอุปสรรคที่สําคัญของการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ 
 17. ปญหาจากลกัษณะของอาชญากรรม 

ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับปญหาลักษณะของอาชญากรรมที่กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดแก  

  - ไมมีระบบในการปองกันปญหาอาชญากรรมอยางแทจริง 
   เน่ืองจากการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซน็เตอรดังกลาวจะทราบไดตอเมื่อผูเสียหาย
เขาแจงความ จึงทําใหตํารวจเขาไปดําเนินคดีในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรมดังกลาว หากแตใน
สภาวะปกติจะไมมีระบบในการคัดกรองอาชญากรรมที่เกิดข้ึนเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม เปรียบเสมือน
เจาหนาที่ตํารวจตามโจรหน่ึงกาวเสมอ หากเจาหนาที่ตํารวจจะตองตามผูกระทําผิดจากที่เกิดเหตุแลวไปจับกุม 
แตจะถือวาไมมีความผิดจนกวาศาลจะพิพากษาคดี ซึ่งมีการใหประกันตัวในช้ันศาล โดยผูตองหามักจะมีการ
หนีประกันกลับประเทศ แมจะกลบัเขามาในประเทศไทยใหมก็จะเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุลหรือการปลอมแปลง
หนังสือเดินทางทําใหกระบวนการดําเนินคดีของตํารวจประสบปญหา 
   ดังน้ันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรน้ัน เจาหนาที่ตํารวจจะทราบไดเมื่อเจาทุกขทราบ
และเขาแจงความหรือเมื่อเจาหนาที่ตํารวจสงสัยพฤติกรรมและเขาจับกุมจึงทําใหเจาหนาที่ตํารวจเขาไป
ดําเนินคดีในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรมดังกลาว หากแตในสภาวะปกติจะไมมีระบบในการปองกัน
ปญหาอาชญากรรมประเภทน้ีไดอยางแทจริง เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวจะมีการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี รูปแบบการหลอกลวงใหมีความทันสมัยสามารถหลอกลวงผูเสียหายและกดเงินจากผูเสียหายได
อยางแทจริง  

  รวมทั้งผูกระทําผิดสวนหน่ึงที่ถูกจับกุมไดรับการประกันตัวในช้ันศาลอันสงผลใหผูตองหา
มักจะมีการหนีประกันกลับประเทศ แมจะกลับเขามาในประเทศไทยใหมก็จะเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุลหรือการ
ปลอมแปลงหนังสือเดินทางทําใหกระบวนการดําเนินคดีของตํารวจประสบปญหาปญหาอุปสรรคจึงอาจกลาว
ไดวาการนําเทคโนโลยีมาใชในการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรน้ันจะประสบปญหาเจาหนาที่จับไมได ไลไม
ทันเขาลักษณะวัวหายลอมคอกเกือบทุกครั้งไป แมวาหลายหนวยงานที่เกี่ยวของจะรวมกันหามาตรการปองกัน
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และปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร น้ี  แตที่ ผานมาคงตองยอมรับวาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 
เสียเปนสวนใหญ เงินที่ถูกขโมยไปก็แทบไมมีความหวังวาจะไดคืนจึงทําไดเพียงระงับเหตุใหทุเลาเบาบางลง
เทาน้ัน แตเมื่อใดที่เจาหนาที่ผูเกี่ยวของหรือเจาหนาที่ผอนความเขมงวดลงก็จะเปดโอกาสใหคนรายกลับมากอ
เหตุไดทุกเมื่อดังเชนคดีที่เกิดข้ึนในทุกครั้งที่ผานมา 

  โดยการนําเทคโนโลยีข้ันสูงมาชวยลวงขอมูลน้ันทําใหเจาหนาที่จับไมได ไลไมทัน เขาลักษณะ
วัวหายลอมคอกทุกครั้งไป แมวาหลายหนวยงานที่เกี่ยวของจะรวมกันหามาตรการปองกันและปราบปรามแกง
คอลเซ็นเตอรประเภทน้ี แตที่ผานมาคงตองยอมรับวาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุเสียเปนสวนใหญ เงินที่ถูก
ขโมยไปก็แทบไมมีความหวังวาจะไดคืน จึงทําไดเพียงระงับเหตุใหทุเลาเบาบางลงเทาน้ัน แตเมื่อใดที่เจาหนาที่
ตํารวจเผลอหรือเจาหนาที่ทีเกี่ยวของผอนความเขมงวดลงก็จะเปดโอกาสใหคนรายกลับมากอเหตุไดทุกเมื่อ
ดังเชนคดีที่เกิดข้ึน ซึ่งกวาจะจับกุมตัวผูกระทําผิดมาลงโทษไดผูกระทําผิดไดมีการกระทําผิดจํานวนหลายครั้ง 

  - ปญหาการเคลื่อนยายอาชญากรรม 
   ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ
คือ ปญหาการเคลื่อนยายอาชญากรรมจากกรุงเทพมหานครไปเกิดข้ึนในจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัด
ทองเที่ยวหรือเคลื่อนยายอาชญากรรมไปตางประเทศหรือการเคลื่อนยายอาชญากรรมจากตางประเทศหรือ
ตางจังหวัดเขาไปกระทําผิดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะหากเจาหนาที่ตํารวจมีการปองกันปราบปราม
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติในประเทศไทยมากจะทําใหอาชญากรรมดังกลาวมีจํานวนที่ลดลง หากแตมีการ
กระทําผิดในตางประเทศมากข้ึน โดยที่การปองกันปราบปรามอาชญากรรมดังกลาวอาจไมไดหมดไปจากสังคม 
อยางแทจริง พรอมที่จะกลับเขามาสรางปญหาใหแกประเทศไทยไดเสมอ เปรียบดังเช้ือโรคที่ไมไดหมดไปจาก
รางกายของมนุษยแตประการใด  
 

สวนที่ 3: นโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ          
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
 

สําหรับนโยบายและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะตอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 
แกงคอลเซ็นเตอรดังน้ี  

1. การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีประสิทธิภาพแนวทางหน่ึงคือ การบูรณาการ 

ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากการ
ทํางานแยกสวนไมสามารถทําใหแกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผดิที่ลดนอยหรอืหมดไปจากประเทศไทย ดังน้ัน
แนวทางที่สําคัญคือ การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบแกง 
คอลเซ็นเตอรซึ่งหนวยงานที่สําคัญควรประกอบดวย  

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาที่ในการรับแจงความและดําเนินการสืบสวนสอบสวน ดําเนินคดีกับ
แกงคอลเซ็นเตอร โดยจะตองทํางานบูรณการกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทําใหการสืบสวนสอบสวน
และการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยจะตองมีการดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ดังน้ี  
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  - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) เน่ืองจากเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกํากับและควบคุมดูแลกิจการโทรศัพท ซึ่งรวมทั้งการ
ควบคุมดูแลเครือขายผูใหบริการทางโทรศัพท อาทิ AIS, Dtac, Truemove, Cat Telecom และ TOT ซึ่ง
จะตองมีการพูดคุยกันระหวางเครือขายผูใหบริการทางโทรศัพทเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมหรือตรวจสอบ
ผูใชบริการโทรศัพทเพื่อไมใหใชเครือขายโทรศัพทในการกระทําผิด โดยเฉพาะการตรวจสอบการใหบริการ
โทรศัพทที่มีการโทรศัพทมาจากตางประเทศ หากแตมีเบอรของประเทศไทย 02 แสดงที่นาจอโทรศัพท แสดง
วามีการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งหากมีโทรศัพทหมายเลขดังกลาวไดโทรศัพทเขามาในเครือขายใด 
เครือขายน้ันจะตองแจงเจาหนาที่ไดวาหมายเลขปลายทางอยูที่ไหน ประเทศใดเพื่อนําไปสูการจับกุม 
ผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งการกันเลขหมายโทรศัพทที่โทร.มาจากตางประเทศ 
หากแตแสดงเลขหมายเปนประเทศไทยเพื่อปองกันการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร  

  - กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทําหนาที่ในการตรวจสอบการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งใชคอมพิวเตอรในการกระทําผิดคือ การใชอินเตอรเน็ตในการเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท
เปนหมายเลขที่ตองการหลอกลวงเหย่ือ   

  - ธนาคาร โดยธนาคารทั้งหมดจะตองมีการประชุมหารือเพื่อปองกันการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอร ไมวาจะเปนการกําหนดใหการเปดบัญชีธนาคารเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดอยางงายดาย
หรือหากมีพฤติกรรมของลูกคาที่แสดงใหเห็นวามีความผิดปกติอาจตองแจงใหเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของได
ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําผิดของเจาของบัญชีดังกลาว อาทิ บัญชีที่มีเงินเขาออกจํานวนมากในแตละวัน
และมีการถอนหรือโอนเงินไปตางประเทศอยางรวดเร็ว  

  - สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ปปง.) ทําหนาที่ ในการยึดทรัพย 
อยางรวดเร็วในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรกอใหเกิด
ผลกระทบมูลคามหาศาล หากแตผูกระทําผิดจะมีการกระจายเงินที่ไดจากการกระทําผิดไปอยางรวดเร็วหรือ 
การฟอกเงินอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบเสนทางการเงินหรือจับกุมผูกระทําผิดได 
ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีบทบาทที่สําคัญในการยึดทรัพย
ผูกระทําผิดซึ่งจะทําใหแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกรงกลัวมากกวาการลงโทษดวยการจําคุกที่มีระยะเวลา 
เพียงไมกี่ป 

  - กรมสรรพากร ทําหนาที่ในการดําเนินการกับสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรที่หลีกเลี่ยง 
การเสียภาษี ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงที่ไมสามารถจับกุมดําเนินคดีไดเน่ืองจากอาจขาดพยานหลักฐาน 
กรมสรรพากรอาจดําเนินการในการจับเก็บภาษีสําหรับผูที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยการ
จัดเก็บภาษีสําหรับรายไดที่เกิดจากการกระทําผิดที่มีมูลคามหาศาล ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงที่สําคัญของการ
จัดการกับผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 

ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดทําหนาที่ในการปองกันและปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอร ไดกลาววา 

“ในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีการทํางานในลักษณะของการ 
บูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทั้งหมดนําหนวยงานที่เกี่ยวของมาบูรณาการคือ 
นํา กสทช. ปปง. กรมสรรพากร ธนาคาร มาบูรณาการรวมในการปองกันและปราบปรามแกง
คอลเซ็นเตอร ถามวาสํานักงาน กสทช. เอามาทําไมเพราะสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
กํากับดูแลกิจการโทรศัพทคุมผูใหบริการทั้ง 5 เครือขายคือ AIS Dtac Truemove แลวก็ 



148 

 

Cat Telecom แลวก็ TOT เพราะฉะน้ันผมจึงนํา 5 ผูใหบริการมาคุยซึ่งตองเรียนตรงๆ วา
มันมีความหละหลวมเยอะซึ่งนําไปสูการกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร
เพราะฉะน้ันทั้งหาผูใหบริการ บางรายก็ใหความรวมมือบางรายก็ไมใหความรวมมืออันน้ี
ใหมๆนะครับเพราะฉะน้ันผมจึงตองใชมาตรการวาถาเพื่อประเทศชาติแลวเน่ียถาไมใหความ
รวมมือก็ตองดําเนินคดีกันในสวนของไมวาจะเปน AIS อะไรตางๆ ก็ตองคุยเพราะวาคืออยาง
น้ีนะครับการที่สายตางๆ อันน้ีผมอธิบายวาการที่ใช VoIP มีสายตางๆ เขามาในประเทศไทย
เน่ียแลวข้ึน 02 ซึ่ง 02 จะเปนเบอรในเมืองไทยแตน่ีโทรเขามาจากตางประเทศเพราะฉะน้ัน
ถาโทรเขามาในเครือขายไหนเครือขายน้ันจะตองบอกเราไดวาหมายเลขปลายทางที่อยูที่น่ัน
อยูที่ไหนแตทุกวันน้ีดวยความหละหลวมก็ไมไดคุมตรงน้ีกัน คือใครจะโทรก็โทรไดเพราะเปน
เรื่องของผลประโยชนเปนหลักเพราะฉะน้ันผมจึงไดเอาสํานักงาน กสทช. ใหควบคุมกํากับ
การใช VoIP ที่จะเขามาในเมืองไทยทั้งหมด แลวก็หมายเลขโทรศัพทที่คนรายใชบอยๆ เชน 
02 หรืออะไรตางๆ 02, 074, 038 อะไรตางๆ ตรงน้ีที่มันใชบอยมากที่สุดก็จะใหสํานักงาน 
กสทช. บล็อกเบอรเหลาน้ีถาโทรจากตางแดนก็จะข้ึนโชวซึ่งอันน้ีเชนใช 02 โทรเขามาจาก
กัมพูชาเพื่อจะบอกคนไทยก็ไมโชวเพราะฉะน้ันเมื่อเบอรไมโชว คนไทยเมื่อรับก็ไมรูจะไป
ตรวจสอบที่ไหนวาเบอร 02 มันมีจริงหรือไมก็จะไมโอนเงินไป อันน้ีคืออีกมาตรการหน่ึง 
ซึ่งสําคัญ” 

 
  นอกจากน้ีกลุมตัวอยางไดกลาวถึงความจําเปนของการบูรณาการระหวางหนวยงานดังน้ี  

“การหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรเปนการหลอกลวงโดยการใชเทคโนโลยีทั้งสิ้นดังน้ัน
หนวยงานในการบังคับใชกฎหมายตองมือกับหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลโนยี 
โดยเฉพาะสิ่งสําคัญสํานักงาน กสทช กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวง
ดังกลาวกับสํานักงาน กสทช. จะตองควบคุมกํากับดูแลผูใหบริการทั้งหมด ทั้ง 5 เครือขาย
โดยเครงครัดจะทําใหการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ใชเทคโนโลยีในการกระทําผิดจะ
กระทําไดยากย่ิงข้ึนเพราะวันน้ีการปราบปรามของเจาหนาที่ ตํารวจแตเพียงอยางเดียว 
ผมตองเรียนวาทําอะไรแกงคอลเซ็นเตอรไมไดเลย ถาไมใชการบูรณาการแบบน้ีเพราะฉะน้ัน
หากไมมีเจาหนาที่ตํารวจคนใดที่เขาใจในการทํางานแบบบูรณาการ หนวยงานบังคับใช
กฎหมายขาดการขยับในการบูรณาการกับหนวยงานที่เช่ียวชาญดานเทคโนโลยีจะสงผลให
การปองกันปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซน็เตอรประสบปญหามากย่ิงข้ึนเพราะวา
การปราบปรามจบักมุไมไดไปปราบปรามจับกุมทีต่นตอ รวมทั้งการปองกนัการกระทาํผิดของ
แกงคอลเซ็นเตอรที่ตนเหตุ ซึ่งหากการประสบความสําเร็จของการปราบปรามแกงคอลเซ็น
เตอรคือ การจับกุมและแถลงขาวการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอร การปราบปรามแกงคอลเซ็น
เตอรก็จะจบแคแถลงขาว แตวาชาวบานไมไดอะไรเลย ไมไดเงินกลับคืนมา รวมทั้งหากขาด
การบูรณาการระหวางหนวยงานโดยเฉพาะหนวงงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลดาน
เทคโนโลยี การใชโทรศัพทจะทําใหการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไมสามารถปองกัน
และแกไขที่ตนเหตุและไมทําใหปญหาแกงคอลเซ็นเตอรหมดไปซึ่งการบูรณาการระหวาง
หนวยงานเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางย่ิง 
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การปราบปรามคอลเซ็นเตอรคือ ตํารวจแนนอนเปนหนวยงานในการบังคับใชกฎหมายแตวา
หนวยงานเหลาน้ีจะตองใหความรวมมือ ผมก็นําสถาบันการเงินทุกสถาบันไมวาจะเปน
ธนาคารอะไรก็แลวแตเขามารวมมือทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะวาการเปดบญัชีในประเทศ
ไทยถาเราไปดูการเปดบัญชีธนาคารในตางประเทศกวาจะเปดบัญชีไดยากมากแตการเปด
บัญชีในประเทศไทยเปดงายๆ ก็ทําใหเปนชองทางของคนราย เพียงแคไปหนาเคานเตอรแลว
เอาบัตรประชาชนของนาย ก ไปเปดไดเลยเพราะฉะน้ันวิธีการของคนราย บางสวนนอกจาก
ซื้อบัญชีแลว เมื่อปราบหนักๆ เขาก็หาซือ้บัญชีไมไดเพราะคนไมกลาขายบัญชีเพราะคนทีข่าย
บัญชีเราจะหมดแลวคนไทยก็ไมกลาขาย คนรายก็ใชวิธีการไปขโมยบัตรประชาชนที่เซเวน
อีเลฟเวนเพราะวาเซเวนคนสวนมากมักจะทําบัตรประชาชนออกไปเซเวนเขากเ็อาไปเสียบไว
ขางหนาก็ไปขโมยบัตรประชาชน บางทีคนไทยก็ไปขโมยเองแลวก็เอาบัตรประชาชนมาขาย
คนตางชาติแลวคนไทยก็เอาบัตรประชาชนไปเปดบัญชี แบงคใหเปดซึ่งอันน้ีคือความ
หละหลวมของประเทศไทยเพราะฉะน้ันผมจึงเอาสถาบันการเงินทุกสถาบันเขามาคุยทั้งหมด
จริงๆ แลวทุกธนาคารเขาอยากปราบอยูแลว แตวาตัวเจาหนาที่ เน่ียมันหละหลวม
เพราะฉะน้ันหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของอีกคือ สํานักงาน ปปง. การยึดทรัพยเพื่อจะเอา
ทรัพยมาคืนประชาชน ในขณะที่กรมสรรพากรดําเนินคดีเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีอากรแลวอีก
สวนหน่ึงก็คือในสวนของสํานักงาน กสทช. ที่เราเอามาทํางาน แตวาโดยมีตํารวจเปนแกนนํา
เพราะฉะน้ันเมื่อเรามีขอมูลทั้งหมดครบแลวเราสามารถไลเลยวาเบอรน้ีโทรมาจากกัมพูชา
เมื่อเราไลแลววาเบอรน้ีโทรมาจากกัมพูชาเมื่อเราจับคนรายไดเราก็ไลตอวาคือคนรายจะมีทั้ง
คนไทยและคนตางประเทศเมื่อเราจบัคนรายไดเราใชวิธีการสืบสวน เราไลเสนทางการเงินเรา
ให ปปช. ไลเสนทางการเงินทําใหเรารูวา 1 เงินโอนไปที่กัมพูชา เมื่อเราไลเสนทางการเงินได
ทําใหเรารูวาคนรายอยูจุดไหน” 

 
นอกน้ีควรมีการประสานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเจาหนาที่ตํารวจและนักวิชาการมากข้ึน ความ

รวมมือดานตํารวจภายใตหลักธรรมาภิบาลของโลกควรมีทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเสริมสรางความ
เขมแข็งระหวางตํารวจและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจไดรับความรูเกี่ยวกับระบบ
กฎหมายแลกเปลี่ยนขอมูล มีการจัดประชุมที่เกี่ยวของกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อใหบรรลุ
ขอตกลงรวมกันและสรางความเขมแข็งรวมกันตอสูกับเครือขายองคกรอาชญากรรมขามชาติที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการกระทําผิด โดยใชเทคโนโลยีในการกระทําผิดและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
หลอกเหย่ือที่มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของเหย่ือเปนสําคัญ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
เจาหนาที่ตํารวจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชนและนักวิชาการ เพื่อนําไปสูแนวทางการสรางความรวมมือ
ตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  

2. การทํางานในลักษณะของหนวยงานเดียวกันท้ังโลก (One Team One World) 
เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่เคยดําเนินการปองกันและปราบปรามคดีแกงคอลเซ็นเตอรไดกลาววา 

ควรมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะของการทํางานในลักษณะของ
หนวยงานเดียวกันทั้งโลก อาทิ การเปนตํารวจที่เปนทีมงานเดียวกันทั้งโลกเพื่อทําใหการประสานความรวมมือ
ในการปองกันและปราปปราม การสืบสวน สอบสวน สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเจาหนาที่
ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา  
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“เราจะตองทํางานในลักษณะของหนวยงานเดียวกันทั้งโลก โดยในสวนของสํานักงาน กสทช. ที่เรา
เอามาทํางาน แตวามีตํารวจเปนแกนนํา เพราะฉะน้ันเมื่อเรามีขอมูลทั้งหมดครบแลวเราสามารถ 
ไลเลยวาเบอรน้ีโทรมาจากกัมพูชาเมื่อเราไลแลววาเบอรน้ีโทรมาจากกัมพูชาเมื่อเราจับคนรายไดเราก็
ไลตอวาคือคนรายจะมีทั้งคนไทยและคนตางประเทศเมื่อเราจับคนรายไดเราใชวิธีการสืบสวน เราไล
เสนทางการเงินเราให ปปช. ไลเสนทางการเงินทําใหเรารูวา 1 เงินโอนไปที่กัมพูชา เมื่อเราไลเสนทาง
การเงินไดทําใหเรารูวาคนรายอยูจุดไหนเพราะฉะน้ันตองเรียนวาเวลาผมไปตางประเทศคือ ผมจะเอา
การบานไปใหเขาเลยวาคนรายอยูคอนโดช้ัน 10 อยูคอนโดช้ัน 20 คือ ตองเรียนวาตํารวจที่โนนที่
ตางประเทศ เขาไมรูเรื่องหรอกครับวาคนรายมันอยูช้ันไหนเพราะอะไร เพราะวาเวลาหลอก มันไมได
หลอกคนในประเทศเขา มันหลอกคนในประเทศไทย เพราะฉะน้ันคนในประเทศเขาก็ไมไดเสียหาย 
เพราะฉะน้ันแรกๆ ผมไปที่กัมพูชาคือ การทํางานก็คอนขางที่จะยากลําบากเพราะวาเราตองคุยกับ
ผูนําของแตละประเทศ เชน กัมพูชาทหารเขาใหญ เราก็ตองคุยกับ ผบ. สูงสุดของเขาในการที่จะไปใช
กําลังเขาในการที่จะเขาไปจับ แตเมื่อเราอธิบายใหเขาฟงแลวความรวมมือผานแดนสําคัญเพราะฉะน้ัน
เมื่อเราอธิบายเขาวาคนรายอยูตรงน้ีความเสียหายเปนอยางไร เขาก็พรอมที่จะใหความรวมมือ
เพราะฉะน้ันวันน้ีจากการที่ทํางานมาทั้งหมด 9 ประเทศ 10 ประเทศเปนสิ่งที่บงบอกใหเห็นมากวา 
ตํารวจท้ังโลกเปนทีมเดียวกัน แตอยูที่วาเราจะแสวงหาความรวมมือไดหรือเปลาเพราะฉะน้ัน
ตัวอยางกัมพูชาเมื่อผมไปกัมพูชาก็จะมีเขาเรียกวาโรงพยาบาลราง โรงพยาบาลรางก็จะอยูในเมือง
พนมเปญเพราะอะไรตองอยู ในกรุงพนมเปญเพราะวามันมีระบบอินเตอรเน็ตที่แรงเพราะฉะน้ัน 
ในโรงพยาบาลรางมันจะมีเปนหองเพราะฉะน้ันโรงพยาบาลรางเขาเรียกวา เปนสถาบันฝกวิชา 
Call Center ใหกับคนไทย เราจึงจับแลวก็ทําลายโรงพยาบาลรางทั้งหมด ประเทศแรกที่ไปคือ 
กัมพูชาเราสามารถจับคนไทยไดประมาณ 40 กวาคน คนไทยแตละคนที่ไปเขาไป 3 เดือนเขาไดมา 
1 ลานกวาแลวก็กลับบาน แลวก็ไปอีกเพราะฉะน้ันมันก็คุมคา คนไทยเหลาน้ีบานอยูศรีสะเกษ บุรีรัมย 
สุรินทรเขาก็ไมมีอาชีพอะไร แตการที่จะหลอกลวงคนไทยเน่ียเขาตองฝกคนไทยบางคนทํามาเปน 
10 ป แตคนไทยที่ไปใหมๆ ก็ตองไปฝกเพราะฉะน้ันคอลเซ็นเตอรเขาจะมีแบงเปนหอง ถาเราไปดูที่
เกิดเหตุหองหน่ึงเปนสาย 1 สาย 2 สาย 3 เชนสาย 1 ก็จะเปนสายที่หาเปา เมื่อหาเปาไดแลวสาย 2 
ก็จะทําหนาที่ เชน สาย 2 ก็โทรศัพทไปบอกวาพี่ครับผมโทรจากธนาคารแบงคกรุงไทยบัญชีของ 
พี่ตอนน้ี อยูในการที่จะตองอายัดเพราะวาเขาขายการฟอกเงิน เด๋ียวสักพักก็จะมีเจาหนาที่จาก
สํานักงาน ปปง. โทรไปหาพี่เพราะสาย 2 วางปบสาย 3 ก็เปนเจาหนาที่จากสํานักงาน ปปง. โทรไปที่
เบอรน้ันมันจะข้ึน 02 ข้ึนอะไรตางๆ พอคนรับสายเขาก็ตกใจ บัญชีถูกอายัดจากเขาก็ตองโอนเงิน 
เขาไป แตเทคนิคคือ การพูด ถามวาทําไมคนเหลาน้ีพูดถึงเช่ือเพราะเขากวาจะทําคอลเซ็นเตอรได 
เขาตองเรียนนะครับเขาตองฝกโดยมีคนไตหวันสอนเพราะฉะน้ันทุกที่ที่เราจับไปจะมีไตหวันคุมทุกจุด 
และเปนหัวหนาจะมีไตหวันคุมทุกจดุเพราะฉะน้ันความเปนอยูผมตองเรียนเลยวาที่ไปมาจับมาแลวทั้ง
กัมพูชา มาเลเซีย ฟลิปปนส แลวก็ดูไบ จีน เวียดนาม มาเลเซียไป 3 รอบ แลวก็จีนไป 2 รอบแลว
ไตหวันคือ ตนกําเนิดของแกงคอลเซ็นเตอร ผมตองไปไตหวัน เมื่อไปไตหวันเราไดขอมูลมาเยอะมาก
วามีกี่แกงกี่กลุม ซึ่งทําใหเราทํางานงายมากข้ึนทีน้ีอยางน้ีนะครับ เมื่อเราจับคนไทยคนไตหวันทั้งหมด
ที่อยูในตางประเทศจับไดหมดแลว เขาจะควบคุมตัวไวในตางแดนกอนเพราะฉะน้ันพอสักพักนึงก็จะ
สงตัวกลับมาใหเรา ก็อยูที่การประสานอาจจะเดือนครึ่งเดือนแลวแตประเทศน้ันๆ เพราะฉะน้ันเมื่อ
เราจับเราจะยึดเอกสารทั้งหมดสมุดธนาคารบัญชีโอนเงนิตางๆ เราจะยึดทั้งหมด แลวเราจะไลเสนทาง
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การเงิน แลวก็เงินเหลือเทาไหร เราก็ใชอํานาจ ปปง. เขาไปยึดแลวก็เอาเงินกลับมาคืนประชาชน
อาจจะไดมากไดนอยก็แลวแต 
แตสิ่งสําคัญคือ ประชาชนไมเคยไดรับแบบน้ี 1 จับคนรายได 2 ไดเงินคืนเชนจากประชาชนบางคน 
นะครับ เขาถูกหลอกไป 6 ลาน ไดมา 3 ลาน เขาก็พอใจอยางน้ีเปนตน เพราะฉะน้ันคือ การ
ปราบปรามก็ตองเรียนวาในหวงที่ผมทําอยูเน่ียประมาณจริงๆ แลวผมยังทําไมถึงป ประมาณสัก 8-9 
เดือน เมื่อเราจับอยางน้ีเราบุกจับแบบน้ีมันก็ทําใหคนไทยไมกลาทําอีกเพราะวาไปจับถึงจีนไตหวันไป
จับถึงดูไบ คนไทยเมื่อกลัวเพราะวาตอนหลังศาลเน่ียจําคุกคนละ 10 ป อัตราโทษสูงเพราะเวลาเรา
จับกุม เด๋ียวน้ีมันมีความผิดฐานใหมนะครับ ซึ่งเปนความผิดฐานใหมคือ ฐานกออาชญากรรมขามชาติ 
ซึ่งเปนความผิดที่อัตราโทษสูงเพราะฉะน้ันศาลฎีกามาแลวคือ คนไทยที่ขายบัญชีธนาคารเน่ียแลวได 
1,500 หรือ 500 ก็จําคุก 10 ปเหมือนกันรับโทษเทากัน วันน้ีเมื่อเราจับจริงดําเนินคดีจริงจะสังเกตได
วา ในหวงที่เราทํางานอยูคือ ในหองทํางานผมก็จะทําเปนกราฟไวกราฟตอนแรกข้ึนสงูพอจะไปพอเรา
ทําแบบน้ีสถิติการกระทําผิดจะลดลงหรือเปนศูนยคือ ก็ไมมีใครกลาทํา ไมมีใครกลากออาชญากรรม
แบบน้ีเลย ไมมีใครกลาขายบัญชีแลว คนไทยก็ไมกลาขายบัญชี คนไทยก็ไมกลาเปดบัญชีรับโอนเงิน
อีกแลว คนไทยก็ไมกลาทํางานตางแดนแลว เพราะวาไปจับหมดรอบประเทศจับหมดเพราะฉะน้ัน
ไตหวันก็เปลี่ยนไปหลอกประเทศอื่นตอไปมาทกุประเทศ มีทุกประเทศอยางไรเสยีก็มีฟลปิปนสก็มีโดน
หลอกแตเขายังจับไมไดเหมือนเรา  
การปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยประสบความสําเร็จ แตทําแบบน้ีมันทํายาก
เพราะวาอะไรครับเพราะวา 1 มันใชงบประมาณเยอะ แลวตองใชงบประมาณซึ่งงบประมาณรัฐเงินไม
พอมันใชงบประมาณสวนตัว ก็ตองเรียนนิดนึงวาหน่ึงใชงบประมาณเยอะและจะตองไดรับการ
สนับสนุน ผูบังคับบัญชา ชาวบานก็จะตองไดเพราะฉะน้ันในหวงที่ผมทํามาเน่ียเรามีการจับคนไทยไป
ทั้งหมด 174 คน แลวก็มีการยึดทรัพยไปทั้งหมดที่เรายึดไปแลวเน่ีย 200 กวาลานยึดเงินเพื่อไปคืน
ประชาชน แลวก็เราคืนเงินใหประชาชนนะครับไปแลวเน่ีย 41 ลาน เพราะวาตองเรียนวาการกระทํา
ผิดของแกงคอลเซ็นเตอร นอกจากการปราบปรามจับกุมแลว เรายังสามารถเอาทรัพยเอาเงินยึดบาน
ยึดรถ คือใครที่เปนผูตองหาเรายึดหมดบานรถที่ดินแลวเอามาขายในกระบวนการขาย ตองผาน
กระบวนการศาลนะครับซึ่งมันอาจจะตองใชเวลา” 

 
 นอกจากน้ีเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางยังไดกลาววาการทํางานในลักษณะของตํารวจทีมเดียวกันทั้ง
โลกยังมีประโยชนตอการปองกันและปราบปราบแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนแกงคอลเซ็นเตอรที่ใชตางประเทศ
เปนศูนยกลางในการกระทําผิดเพื่อหลอกเหย่ือในประเทศไทยและการใชประเทศไทยเพื่อเปนศูนยกลาง 
ในการหลอกลวงเหย่ือของตางประเทศ โดยการทํางานในลักษณะของตํารวจทีมเดียวกันทั้งโลกจะทําใหเกิด
การรวมมือในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรใหหมดไปจากประเทศไทยไดอยางแทจรงิดังจะเห็น
ไดจากเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา 

“ผมไดทํางานปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรจนกระทั่งแกงคอลเซ็นเตอรไดลดจํานวนลง โดยเจาหนาที่
ตํารวจไทยทํางานปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรภายใตสโลแกนที่วา One team one world คือ 
ตํารวจท้ังโลกเปนทีมเดียวกัน เพราะฉะน้ันพอเราไปทํางานบานเขาในการปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอร เขาก็ใหความรวมมืออยางดี พอเจาหนาที่ตํารวจตางประเทศมาบานเราบาง เราก็พรอม
ใหความรวมมือในการสืบสวนและการจับกุมการกระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่จะเห็นไดจาก
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แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุน ที่เขามาในประเทศไทยเพื่อหลอกเหย่ือในประเทศญี่ปุน เมื่อเจาหนาที่ตํารวจ
ของประเทศญี่ปุนขอความรวมมือในการสืบสวน การจับกุมผูกระทําผิด เจาหนาที่ตํารวจไทยจะทําให
เขาเห็นวามันงายกวาที่เจาหนาที่ตํารวจของประเทศไทยไปหาเขา โดยการที่เขาสงขอมูลมาใหเรา 
เจาหนาที่ตํารวจไทยสามารถจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนไดเลย เจาหนาที่ตํารวจไทยไดนําตัวแกง
คอลเซ็นเตอรญี่ปุนเพื่อรอเจาหนาที่ตํารวจญี่ปุนมานําตัวไปดําเนินคดีในประเทศญี่ปุนตอไป โดยที่เขา
ไมตองเหน่ือยมาสืบสวนและจับกุมผูกระทําผิดในประเทศไทยเพราะฉะน้ันในการดําเนินคดีกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรที่ผานมา เราใชชองทางของสถานทูตในความรวมมือผานแดนจะสงขอมูลของ 
แกงคอลเซ็นเตอรตางประเทศ ทั้งที่เปนการประสานความรวมมืออยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมทั้งเมื่อทราบวามีการหลอกเหย่ือชาวไทยในตางประเทศจะมีการประสานงานไปยัง
เจาหนาที่ตํารวจตางประเทศทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร
ที่ผานมาเราทํางานไดเร็วเพราะเราประสานแบบไมเปนทางการเพราะฉะน้ันเวลาเขาสงขอมูลมาให
เจาหนาที่ตํารวจไทย เจาหนาที่ตํารวจไทยจะจับตัวแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวและสงใหประเทศน้ันๆ  
เพราะฉะน้ันการสรางความรวมมือระหวางประเทศของเจาหนาที่ตํารวจในลักษณะของตํารวจ 
ทีมเดียวกันจะเปนการทําใหแกงคอลเซ็นเตอรอาชญากรรมขามชาติไมสามารถใชประเทศไทยเปน
ศูนยกลางในการกระทําผิดได เราไมตองการใหคนไมดีอาศัยอยูในประเทศไทยเพื่อประกอบ
อาชญากรรมในดินแดนไทย เมื่อเราจับกุมแลวเราจะผลักดันเขากลับประเทศ พรอมทั้งข้ึนบัญชี
แบล็คลิสตถาวรหามเขาประเทศไทยอีกโดยเด็ดขาดแลวก็ผลักดันออกนอกประเทศเลย  
การทํางานในลักษณะของ ตํารวจท้ังโลกเปนทีมเดียวกัน มีขอดีคือ ทําใหเจาหนาที่ตํารวจไทย 
มีความแนนแฟนกับเจาหนาที่ตํารวจตางประเทศมากย่ิงข้ึน มันก็ทําใหชวงหลังเมื่อมีอาชญากรรม
เกิดข้ึน สามารถโทรศัพทคุยกันหรือ Line คุยกัน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดังน้ันอาชญากรรมประเภท
พื้นฐาน Street Crime ประเภทลัก ว่ิง ชิง ปลน  เราใหทองที่ทํ าเลย แตอาชญากรรมแก ง 
คอลเซ็นเตอรที่เปนอาชญากรรมข้ันสูง ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองมอบหมาย 
ผูที่เขาใจ มีความรูความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงานน้ีตอ แลวก็ตองเดินหนาในการปราบปรามแกง
คอลเซ็นเตอรอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการประสานความรวมมือระหวางประเทศ ในการทํางาน 
ในลักษณะของตํารวจทั้งโลกเปนทีมเดียวกันจึงจะทําใหอาชญากรรมลดลงเพราะอาชญากรรม
ประเภทน้ีมีความเกี่ยวของกับหลายประเทศ หากเนนปราบปรามมากในประเทศไทยหรือประเทศใดก็
จะมีการเคลื่อนยายไปต้ังฐานในการหลอกเหย่ือในประเทศอื่น อันสรางความเสียหายใหแกประเทศ
ตางๆ ถาเจาหนาที่ตํารวจระหวางประเทศสามารถรวมมือในการทํางานไดอยางแทจริงยอมทําให
ปญหาการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรหมดไปจากประเทศ 

 
 นอกจากน้ีการทํางานในลักษณะของตํารวจทีมเดียวกันทั้งโลกควรมีการดําเนินงานครอบคลุม 
ในประเด็นดังตอไปน้ี  

- การสรางความรวมมือระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนขาวกรอง  
การแลกเปลี่ยนขาวกรองจะตองเกิดข้ึนอยางรวดเร็วหากไดรับการตอบสนองการปองกันหรือ 

การคนหาอยางทันทวงที รวมทั้งอาศัยชองทางที่มีอยูของตํารวจสากล Interpol เพื่อการแลกเปลี่ยนขาวกรอง 
ความรวมมือน้ีจะชวยแกปญหาความตองการดานขาวกรองของอาชญากรรมขามพรมแดนกับระบบ 
การแลกเปลี่ยนขาวกรองที่รวดเร็วที่สุดและการจัดต้ังเครือขายขาวกรองที่แนบแนน 
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- การตรวจสอบความรวมมือและการดําเนินการท่ีตรงกัน  
การสืบสวนอาชญากรรมขามพรมแดนมักมีขอจํากัด เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล ไมสามารถขยายไปยัง

ประเทศที่สามได ดังน้ันเจาหนาตํารวจทั้งสองประเทศและตํารวจทองที่ควรจัดต้ังทีมรวมกันข้ึน เมื่อมีการ
สืบสวนคดีอาชญากรรมขามชาติที่ เกี่ยวของกับหลายประเทศในการตรวจสอบขอมูลสมาชิกองคกร
อาชญากรรม คนหาฐานขอมูลที่เกี่ยวของในการกระทําผิด การจัดเก็บหลักฐานการยับย้ังและขัดขวาง
โครงสรางองคกรอาชญากรรมอยางทั่วถึงเนนความสําคัญและความคุมคาของความรวมมือตํารวจทัว่โลกในการ
กํากับดูแล 

- การชวยเหลือในการสืบสวนขอเท็จจริงทางอาญา  
การดําเนินการตามความยุติธรรมตองอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางอาญาที่สมบูรณ เปาหมาย

โดยทั่วไปของการตอสูกับอาชญากรรมตองตรวจสอบขอเท็จจริงทางอาญาและหลักฐานที่เขมงวด ดังน้ัน
ประเทศที่ใหความรวมมือตองตกลงที่จะใหความชวยเหลือทั้งในการสืบสวนและการจัดเก็บพยานหลักฐาน
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของแตละประเทศหรือหลักดินแดนโดยอาศัยขอมูลเฉพาะที่
ไดรับ 
 ดังน้ันการทํางานในลักษณะของตํารวจทั้งโลกเปนทีมเดียวจึงมีความจําเปนทั้งในแงของการประสาน
ความรวมมือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสืบสวนสอบสวน การจับกุมผูกระทําผิดและการดําเนินคดีตอ
ผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อทําใหการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรมีประสิทธิ
ภายอยางแทจริง 

3. การจัดต้ังศูนยหรือหนวยงานเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร  
กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรคือ การจัดต้ัง 

ศูนยหรือหนวยเฉพาะในการปองกันและปราบปราบแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ สามารถดําเนินงานในการประสานระหวางหนวยงานในประเทศและตางประเทศในการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเคยมีการจัดต้ังศูนย
ปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจ
แหงชาติระหวาง พ.ศ.2561-2562 ซึ่งไดมีการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมสามารถปราบปรามการกระทําผิด 
ที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมปีระสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานของศูนยปองกันและ
ปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติดังน้ี  

สรุปผลการประสานความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 จํานวน 9 คร้ัง จาก 7 ประเทศดังน้ี  

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประสานความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 
9 ครั้ง จาก 7 ประเทศ ใน พ.ศ.2561 

คร้ังท่ี ประเทศ
ท่ีจับกุม 

จํานวน
ผูตองหา 

ประเทศ 
ไตหวัน มาเลเซยี ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา ไทย 

1 
26/1/2561 

มาเลเซีย 5 3 2 0 0 0 0 

2 
16/2/2561 

กัมพูชา 37 6 0 0 0 5  26 
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ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประสานความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร จํานวน 
9 ครั้ง จาก 7 ประเทศ ใน พ.ศ.2561 

คร้ังท่ี ประเทศ
ท่ีจับกุม 

จํานวน
ผูตองหา 

ประเทศ 
ไตหวัน มาเลเซยี ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา ไทย 

3 
20/2/2561 

มาเลเซีย 16 5 0 0 0 0 11 

4 
19/3/2561 

สหรัฐ
อาหรบั 
เอมิเรตส 

24 1 0 0 0 0 23 

5 
27/3/2561 

จีน 7 1 0 0 0 0 6 

6 
24/5/2561 

ไตหวัน 21 21 0 0 0 0 0 

7 
5/6/2561 

มาเลเซีย 12 2 0 0 0 0 10 

8 
14/6/2561 

ฟลิปปนส 19 3 0 0 0 0 16 

9 
24/8/2561 

เวียดนาม 19 2 0 0 0 0 17 

รวม  160 44 2 0 0 5 109 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2562 
 

สําหรับการจับกุมผูตองหาที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยประสานงานและมีการจับกุม 
ผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรระหวางประเทศ พบวา จับกุมผูตองหา รวมจํานวนทั้งสิ้น 160 คน เปนคน
ไตหวัน 44 คน คนไทย 109 คน มาเลเซีย 2 คนและชาวกัมพูชา 5 คน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2561)  

สรุปผลการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรของศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชน 
ผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- การรับแจงความคดีการกระทําผิดทีเ่กี่ยวของกบัแกงคอลเซ็นเตอร ทั้งหมด 514 คดี  
- ดําเนินการเสร็จสิ้น 498 คดี 
- คงเหลือ 16 คดี 
- มูลคาความเสียหาย 260,437,332 บาท 
การเยียวยาเหยื่อในคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
จากการดําเนินงานของศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา สามารถเยียวยาโดยการคืนเงินใหแกผูเสียหายมีมูลคา
มากกวา 20 ลานบาทดังน้ี  

- คืนเงินใหแกผูเสียหาย 25 ครั้ง จํานวน 125 ราย  
- รวมเปนเงิน 25,765,022.43 บาท 
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อยางไรก็ตามศูนยศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีหนาที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร
และไดมีผลงานเปนที่ประจักษในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดถูกปดตัวลงเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
ที่ผานมาเน่ืองจากปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงาน อันสงผลใหปญหาแกงคอลเซ็นเตอรไดมี
การกระทําผิดในประเทศไทยอีกใน พ.ศ.2562 ที่ผานมา โดยเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“สําหรับศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตอนน้ีทาน ผบ.ตร. ทานก็เพิ่งประสานใหยกเลิกศูนยไปเมื่ออาทิตยที่แลว 
เน่ืองจากศูนยต้ังข้ึนแตไมมีคนรันงาน มันก็ไมมีงานออก เน่ืองจากอาจจะไมมคีนมาทําแทนหัวหนา
ศูนยที่มีความรูความเช่ียวชาญในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเพราะวาการมาทํางานปราบปราม
แกงคอลเซ็นเตอรมนัตองทุมเทเยอะ ตองออกเงินสวนตัวในการไปทํางานประสานงานกับตางประเทศ
ประมาณ 5 ลาน ที่ผมตองจายเงินสวนตัวไป รวมทั้งการทํางานปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรแบบน้ี
มันตองทุมเทเพราะฉะน้ันอาจจะหาคนทําในการปราบแกงคอลเซ็นเตอรยากก็เลยปดศูนยไป แตเมื่อ
ยุบศูนยไปแลวประเด็นสําคัญคือ คดีทั้งหมด เรื่องเงินที่ยึดไวจากคดีแกงคอลเซ็นเตอร มันก็ถูกยึดไว
อยางอมตะ มันก็ไมไดคืนชาวบานคือ พอยุบศูนยไปเจาหนาที่ตํารวจทุกคนก็ตองแยกยายกลับทองที่
หมด เงินของเหย่ือที่ถูกหลอกจากแกงคอลเซ็นเตอรก็ไมไดคืน ชาวบานก็รอ ดังน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญ 
ที่ตองหาคนมาทําตอ ไมอยางน้ันปญหาแกงคอลเซ็นเตอรจะกลับมาอีกครั้งเหย่ือที่รอคอยเงินคืนก็จะ
ไมไดเงินคืน อันเปนความทุกขของชาวบานที่ถูกหลอก ชาวบานก็จะไมมีที่พึ่งหากประสบกับปญหา
แกงคอลเซ็นเตอรหลอก เหย่ือจะตองไปแจงความที่โรงพัก มันก็จะกลับไปเปนปญหาเดิมที่ขาด
เจาหนาที่ที่มีความรูความเช่ียวชาญ การประสานงานกับตางประเทศ นอกจากน้ี ชาวบานที่เปนเหย่ือ
ยังมีความหวังที่จะไดเงินคืน ชาวบานเขาก็ยังตองมาติดตามสอบถามคดีอยู แตพอยุบศูนยไปชาวบาน
ก็ไมรูไปติดตอที่ไหนเลยเปนเรื่องที่นาเห็นใจชาวบานมาก” 

 
ดังน้ันแนวทางที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีประสิทธิภาพคือ การจัดต้ัง

ศูนยเฉพาะในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งในอดีตสํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดต้ังศูนยปองกันและ
ปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ซึ่งสามารถดําเนินการในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมี
เจาหนาที่ตํารวจที่มีความรูและความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน สามารถประสานงานระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อดําเนินการในปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ หากแต
ปจจุบันศูนยศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดถูกยุบเน่ืองจากเจาหนาที่ตํารวจมีภารกิจในการปฏิบัติงานมาก จึงไมมีเจาหนาที่
ในการดําเนินงาน สงผลใหการกระทาํผิดของแกงคอลเซน็เตอรไดมีการกระทําผิดและสงผลกระทบตอประเทศ
ไทยอีกครั้งจึงควรมีหนวยงานเฉพาะที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็น 
ไดจากกลุมตัวอยางที่ไดกลาววา  

“ปญหาของแกงคอลเซ็นเตอรคือ เมื่อขาดคนปราบปรามอยางจริงจัง แกงคอลเซ็นเตอรกําลังกลับมา
กระทําผิดตอประเทศไทยอีก ดังจะเห็นไดจากการกระทาํผิดใน พ.ศ.2562 ของแกงคอลเซ็นเตอรทีเ่ริม่
กลับมากระทําผิดในประเทศไทยและตอนน้ีหนวยงานหลักที่ทํางานดานการปองกันปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอรไมมี ทุกวันน้ีตองยอมรับเลยวาแกงคอลเซ็นเตอรก็กลับมาใหมอีกเพราะไมมีใครไป
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กดดันก็กลับมาใหม วันน้ีย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึนคือ ตํารวจโรงพักทําไมไดเพราะอะไรครับเพราะวา
อาชญากรรมคอลเซ็นเตอร เหตุมันเกิดสมมุติวาเกิดที่เชียงรายแลวก็ไปเกิดที่สงขลามันตางทองที ่
กันเลยเพราะฉะน้ันมันจะตองใชศูนยแบบที่เคยทํามากอน สามารถสอบสวนไดทั้งประเทศ เวลา
ชาวบานเขาไปแจงความ สมมุติวาแจงที่เชียงรายแลวเขาโดนหลอกที่สงขลาหากตํารวจบอกวาคุณ 
ก็ตองไปแจงความที่สงขลาเพราะฉะน้ันชาวบานก็ตองเดินทางจากเชียงรายไปสงขลา ซึ่งไมมีใครไป 
เพราะไปก็ไมรูวาจะไดเงินหรือเปลา แลวการบริการของตํารวจจะดีหรือเปลา เพราะฉะน้ันมันก็จะมี
ปญหาอยางน้ีเพราะฉะน้ันผมถึงบอกวาถาลัก ว่ิง ชิง ปลน คดีพวกน้ีทองที่ทําไปเลย แตถาเปน 
คอลเซ็นเตอรตองมี ศูนย เฉพาะที่ ตองทํ าคดีไดทันที  ตองทํ าคดีไดอยางรวดเร็วเพราะแก ง 
คอลเซ็นเตอรกระทําผิดอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเจาหนาที่สามารถหาพยานหลักฐานในการดําเนิน 
คดีได” 

 
 นอกจากน้ีเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการจัดต้ังศูนยเฉพาะ 
ในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรคือ 

“อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในวันน้ี สภาวะเศรษฐกิจของเราไมดีอยูแลวแลว 
มีเหตุการณหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร จะทําใหประชาชนประสบปญหาหนักข้ึนเพราะฉะน้ันใน
แงของนักวิชาการก็อยากจะใหสะทอนไปถึงหนวยหลักทั้งหมดที่เกี่ยวของคือ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงาน ปปง. กรมสรรพากร สํานักงาน กสทช. ในการรวมมือกันเพื่อจัดต้ังศูนยเฉพาะ 
ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรแลวนําเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทัง้หมด
มารวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยเปนศูนยปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรโดยเฉพาะ แตไมใชวา
ตํารวจต้ังอยูศูนยเดียว หากแตไปแสวงหาความรวมมือเอง แตวันน้ีศูนยปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร
น้ีนายกรัฐมนตรีจะตองออกคําสั่งเพราะวามันขามหนวยทั้งหมดเพราะฉะน้ันจะตองต้ังศูนยแลวจะตอง
เปนศูนยจริงๆ คือ ศูนยไมใชเปนศูนย Zero จะตองเปนศูนยปราบปรามจริงๆ แลวเอาหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามาอาทิ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงไอซีท ีกสทช. สถาบัน
การเงิน ปปง. กรมสรรพากร แตวาการดึงเจาหนาที่มาปฏิบัติงานในศูนยจะตองนําเจาหนาที่ในระดับ
ผูอํานวยการมาปฏิบัติงานเทาน้ันคือ ไมตองเอาตัวอธิบดีมาหรอกครับ เอาในระดับผูอํานวยการ ระดับ
ปฏิบัติการ มารวมกันทํางาน พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหและใชการดําเนินงานตามแนวทางที่ทาง
ศูนยไดมีการดําเนินงานในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางดีเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ตอจะทําใหการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรมีการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และทําใหเจาหนาที่ตํารวจโรงพักเบาแรง สามารถดําเนินคดีกับ
อาชญากรรมประเภทอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งศูนยน้ีจะสามารถทํางานเช่ือมโยง
ทั้งหมดในการปองกันและปราบปรามการหลอกลวง อาทิ การหลอกในการลงทุนโดยเฉพาะ
อาชญากรรมเทคโนโลยีซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน ศูนยน้ีก็ตองเปนศูนยในการดําเนินการเรื่องทุกเรื่อง 
ไมวาจะเปนหลอกลวงลงทุน แกงคอลเซ็นเตอร Romance Scam หรือหน้ีนอกระบบ แชรลูกโซ 
เรื่องอาชญากรรมที่จะเกิดในอนาคตจะดําเนินการไดหมดเลยโดยเฉพาะการใชมาตรการในยึดทรัพย” 
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ดังน้ันจะตองมีการจัดต้ังศูนยเฉพาะในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะของ 
War Room ซึ่งมีแนวทางสําคัญคือ 
  - จัดต้ังศูนยปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรโดยนายกรัฐมนตรเีปนผูออกคําสั่ง  
  - นําหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาปฏิบัติงานในศูนยปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงดีอี กสทช. สถาบันการเงิน ปปง. กรมสรรพากร  

- เจาหนาที่มาปฏิบัติงานในศูนยจะตองนําเจาหนาที่ในระดับผูอํานวยการมาปฏิบัติงานเทาน้ันเพื่อใหมี
ความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่ต้ังศูนยการกระทําผิด
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- การกําหนดนโยบายในการปองกันและปราบปรามแก็งคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนการกระทําผิด 
ในประเทศไทยและการกระทําผิดในตางประเทศ รวมทั้งการใหความชวยเหลือ คืนเงินใหแกเหย่ือของแกง 
คอลเซ็นเตอร 

- การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาศูนยเฉพาะใหสามารถรองรับตอปญหาอาชญากรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการฉอโกง 
หลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่นๆ  

ซึ่งศูนยดังกลาวในอนาคตจะมีการพัฒนาดําเนินการที่ เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการ 
กระทําผิดที่เปนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ควบคูกัน เน่ืองอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการ
หลอกลวงฉอฉลเปนอาชญากรรมที่มีความสลับซับซอน มีการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรม
ขามชาติ มีการใชเทคโนโลยีในการกระทําผดิ จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโดยศูนยปฏิบัติการพิเศษดังกลาว 

4. การปองกันการตกเปนเหยื่อแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคล  
           การปองกันการตกเปนเห ย่ือของแก งคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคลสามารถกระทําไดดวย 
การประชาสัมพันธจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจกลลวงในการหลอกของแกง 
คอลเซ็นเตอรเพื่อปองกันไมใหบุคคลตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรได
แสวงหาวิธีการใหมๆ ในการหลอกเหย่ือ ดังน้ันจะตองมีการประชาสัมพันธและมีการใหการศึกษาวิธีปองกัน
ไมใหตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร โดยเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“การเตือนไปยังประชาชน อยาไดหลงเช่ือการแอบอางของแกงน้ี โดยเฉพาะถาเปนหนวยงานราชการ
ที่โทรศัพทมาหาจะเชิญตัวประชาชนมาใหขอมูลก็จะทําเปนหนังสือราชการเทาน้ัน จะไมมีการ
โทรศัพทไปแจงหรือสอบถามขอมูลสวนตัวใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผูโทรศัพทเขามาหาที่เบอรมือถือสวนตัว 
สอบถามขอมูลบัญชีธนาคารและขอมูลสวนตัวใหสันนิษฐานวาเปนการหลอกลวงรวมทั้งอาจยอนถาม
และขอหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของปลายสาย เปนตน เพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือของแกง
คอลเซ็นเตอรโดยจะตองมีการแจงใหประชาชนทราบเพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร
...”  

 
 ขอมูลที่จําเปนตองประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูมีหัวขอใหญๆ ดังน้ี 
    4.1 ขอมูลจริงหรือไม เมื่อมิจฉาชีพโทรศัพทเขามา ประชาชนจําตองตรึกตรองวาขอมูล 
ที่ไดรับเหลาน้ันมีมูลความจริงหรือไม เชน คุณมีบัญชี/บัตรเครดิตธนาคารหรือไดมีการทําธุรกรรมตามที่ถูก
กลาวอางหรือไม โดยจะตองพึงตระหนักวา ตามปกติแลวธนาคารไมมีนโยบายติดตอไปสอบถามขอมูลสวนตัว
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และรหัสของลูกคาผานทุกชองทาง ดังน้ันหากมีการติดตอเขามาสอบถามขอมูลดังกลาวขอใหระมัดระวังใน 
การใหขอมูลแกผูอื่น 

  4.2 ไมทํารายการ/โอนเงิน มิจฉาชีพจะหลอกใหเหย่ือโอนเงินผานตู ATM หรือตูฝากเงิน
อัตโนมัติโดยมักใหเลือกเมนูภาษาอังกฤษ โดยมิจฉาชีพจะถือสายรอพรอมกับบอกข้ันตอนการโอนจนกวา 
เหย่ือจะโอนเงินสําเรจ็ 

  4.3 ไมใหขอมูล ไมบอกขอมูลสวนตัวและขอมูลทางการเงิน รวมถึงรหัสตางๆ ในทุกชองทาง 
  4.4 ตรวจสอบขอมูล ประชาชนที่ไดรับโทรศัพทจากหมายเลขที่ไมรูจักจะตองขอหมายเลข

โทรศัพทติดตอกลับและวางสายเพื่อติดตอสอบถามไปยังหนวยงานหรือสถาบันการเงินที่ถูกอางถึง 
  4.5 เผื่อแผคนรอบขาง นอกจากประชาชนจะตองระวังภัยที่เกิดข้ึนกับตนเองแลว ควรให

ความรูเรื่องกลโกงมิจฉาชีพกับคนรอบตัวดวย เชน ผูสูงอายุในครอบครัว หรือคนที่มีแนวโนมจะถูกหลอกลวง
ไดงาย  

  4.6 เมื่อพลาดถูกหลอกแลวทําอยางไรผูที่ตกเปนเหย่ือจะตองรีบรวบรวมขอมูล หลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวของติดตอสถาบันการเงินเพื่อระงับการโอนเงินดังกลาว รวมถึงแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ 
ลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน แจงเบาะแสกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ใหเร็วที่สุดเพื่อใหการปองกัน
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงิน 

5. การปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงิน 
การปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงิน ควรประกอบดวยแนวทาง 

ที่สําคัญคือ  
    1. ใหเพิ่มความเขมเกี่ยวกับมาตรการในการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
ของผูเปดบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยกําหนดหลักเกณฑการแสดง
ตนของลูกคาน้ันจะตองแสดงขอมูลและหลักฐานอยางนอย 7 อยาง ประกอบดวย ช่ือ-สกุล วันเดือนป เกิด 
เลขประจําตัวประชาชน ที่อยูตามทะเบียนบานและที่อยูปจจุบัน อาชีพ สถานที่ทํางาน ขอมูลการติดตอและ
ลายมือช่ือผูทําธุรกรรม รวมถึงการ ตรวจสอบรูปรางหนาตากับหลักฐานตางๆ ที่นํามาแสดงวาตรงกัน
หรือไม นอกจากน้ีสถาบันทางการเงินควรประสานกับกรมการปกครองเรื่องการติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบ
สถานะของบัตรประชาชน วาเปนบัตรที่สามารถใชไดอยูหรือไม มีการยกเลิกเพิกถอนหรอืแจงหายไวหรือไม 
    2. ใหสถาบันการเงินกําหนดมาตรการในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาวา
ยังเปนเจาของบัญชีหรือไม โดยสถาบันการเงินจะทําการติดตอไปยังเจาของบัญชี ตามที่อยูที่ปรากฏตาม
ทะเบียนราษฎรเพื่อใหยืนยันและรับรองสถานะบัญชีดังกลาว หากเจาของบัญชีไมทําการยืนยันและรับรอง
สถานะทางบัญชี สถาบันการเงินจะดําเนินการเฝาระวังบญัชีดังกลาวอยางใกลชิดและประสานมายัง ปปง. และ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป           
    3. มาตรการปองกันปราบปรามการรับจางเปดบัญชี โดยสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินรวมกับสถาบันการเงินตรวจสอบธุรกรรมและบัญชีตองสงสัยวาเขาขายเปนการรับจางเปดบัญชี 
หรือเปนบัญชีที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือไม ไมวาเปนกรณีของแกงคอลเซ็นเตอร ขบวนการคา 
ยาเสพติด การพนันออนไลนหรอืความผิดมูลฐานอื่นๆ นอกจากน้ีหากสถาบันการเงินพบวามีพฤติการณชัดเจน
ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือเปนการรับจางเปดบัญชี สถาบันการเงินจะรายงานมายัง ปปง. เพื่อ
ขยายผลดําเนินคดีกับเจาของบัญชีดังกลาว 
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    4. ดําเนินการวิเคราะหเสนทางการเงินของผูกระทําความผิดสถาบันการเงินควรดําเนิน 
การวิเคราะหเสนทางการเงินของผูกระทาํผิดที่เกี่ยวของกบัแกงคอลเซน็เตอร โดยการตรวจสอบบัญชีที่ผิดปกติ 
พฤติการณการถอน การโอน การเปดบัญชี ที่นาสงสัยเปดบัญชีโดยที่ไมมีความเคลื่อนไหวหรือมีการขอเพิ่ม
วงเงินในการถอนเงินที่มากผิดปกติ เขาขายแผนประทุษกรรมของคนราย ซึ่งตองมีการตรวจสอบเพื่อปองกัน
ไมใหมิจฉาชีพใชเปนชองทางหลอกลวงประชาชน รวมทั้งประสานกับผูใหบริการเครือขาย โทรศัพททั้งหมด 
เพื่อตรวจสอบการใชโทรศัพทของแกงคอลเซ็นเตอรกลุมน้ีเชนกันซึ่งเจาหนาที่กลุมตัวอยางไดกลาววา 

“บัญชีที่มีความเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร มักเปนบัญชีที่เปดบัญชีประมาณ 500 บาทข้ึน
ไป แตหลังจากน้ันจะมีเงินหมุนเวียนเขาออกจํานวนมาก บางครั้งในหน่ึงวันจะมีเงินที่โอนเขา
บัญชีหลายครั้ง และมีเงินในบัญชีที่เขาออกในแตละวันอาจมากกวาหลักแสนบาทข้ึนไป
รวมทั้งอาจมีบัญชีที่เปดมานานแลว หากแตแกงคอลเซ็นเตอรจะใชวิธีตรวจสอบวาบัญชี
ดังกลาวยังสามารถใชไดหรือเปลาดวยการอาจฝากเงินเขามาในบัญชีประมาณ 100-500 
บาทและหากเห็นวายังสามารถใชบัญชีดังกลาวในการทําธุรกรรมได หลังจากน้ันจะมีการโอน
เงินเขาบัญชีอยางตอเน่ืองในแตละวัน วันละหลายครั้งและอาจมีการโอนเงินเขาวันละจํานวน
มากกวาแสนบาท ซึ่งหากมีลักษณะของเสนทางการเงินดังกลาว เจาหนาที่ธนาคาร 
บางธนาคารไดต้ังขอสังเกตวาเปนเสนทางการเงินที่ผิดปกติและมีการตรวจสอบจนกระทั่ง
นําไปสูการจับกุมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรได” 

 
   ดังน้ันการจัดการทางการเงนิของแกงคอลเซ็นเตอรมักมีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทาง
การเงินที่เริ่มจากการเปดบัญชีจํานวนไมมากหรือบัญชีที่มีเงินในบัญชีที่เปดไวกอนจํานวนไมมาก หลังจากน้ัน
จะมีความเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีเงินเขาออกในแตละวันจํานวนมาก ซึ่งหากบัญชีมีลักษณะดังกลาวอาจเปน
ขอสังเกตสําหรับเจาหนาที่ธนาคารในการพิจารณาขอผิดสังเกตที่อาจเปนเสนทางที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอร 
    5. การเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายและใชมาตรการยึดทรัพยและการดําเนินการทางดานภาษี
อากรจะตองมีการดําเนินการเอาผดิกฎหมายหนัก ตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการมสีวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 กับเครือขายและผูใหการสนับสนุนซึ่งมีระวางโทษจําคุกต้ังแต 10-15 ป หรือ
ปรับต้ังแต 80,000-300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรบัเพื่อทาํใหแกงคอลเซ็นเตอรถูกลงโทษที่มีความรุนแรงมาก
ย่ิงข้ึน อันเปนการปองปรามผูที่กําลังกระทําผิดหรือคิดจะกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งการเนน
มาตรการในการยึดทรัพยและการดําเนินการดานภาษีอากรสําหรับผูกระทาํผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
ดังที่เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางไดกลาววา 

“ปจจุบันนอกจากการหลอกลวงดวยแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนปญหาสําคัญแลว ยังมีการ 
หลอกลวงโดยการลงทุน การหลอกลวงคนไทยโดยการลงทุน ซึ่งมีมูลคาความเสียหาย
มากกวาการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรแตแกงคอลเซ็นเตอรไดหลอกเหย่ือในระดับ 
รากหญา เชน การหลอกลวงเปดบริษัทแลวก็บอกวาลงทุนแลวก็ใหดอกเบี้ยสูงบอกวาจะให
ดอกเบี้ย 2 เทาของเงินลงทุน อาทิ ลงทุน 100,000 บาท ใหดอกเบี้ยอาทิตยละ 200,000 
บาท คนไทยหลงเช่ือเยอะแลวก็ความเสียหายเเปนพันพันลาน อยางนอยตองรอยลานข้ึนไป 
เมื่อหลอกลวงแลวผูกระทําผิดไดหนีไปตางประเทศเพิ่มจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ คือ เวลาคน
เหลาน้ีหนีไปตางแดน การดําเนินคดีผมตองเรียนวา ในการปราบพวกน้ีผมก็เคยเรยีนกับทาน
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ในการปราบพวกน้ีมันก็เหมือนกับสมัยกอนที่อเมริกาปราบแกงอัลคาโปน ยิงเทาไหรไมมี
หมด แตแกงอัลคาโปน ตองสูญสิ้นไปดวยมาตรการทางภาษี ดวยมาตรการการยึดทรัพย
เพราะฉะน้ันเรื่องเหลาน้ีก็เหมือนกนันะครับ สําหรบัการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรตอง
ใชมาตรการภาษีและมาตรการยึดทรัพยควบคูกับการบังคับใชกฎหมายเพราะฉะน้ัน
มาตรการยึดทรัพย คือ ยึดทั้ งหมดยึดไมวาทรัพยจะตกไปถึงพอแมลูกให ยึดทั้ งหมด
เพราะฉะน้ันมาตรการทางภาษีหลีกเลี่ยงภาษีก็เขาสูความผิดมูลฐานฐานยึดทรัพย
เชนเดียวกันเพราะฉะน้ันเมื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรสามารถยึดทรัพยไดหมดคือ เมื่อยึดทรัพย 
ผมตองเรียนวาเรายึดทรัพย เรายึดเงิน แลวยึดรถ ยึดบาน เงินโอนไปถึงพอแมลูก ยึดหมด 
ที่ไมไดยึดที่เหลือคือ ขายทอดตลาดอันน้ีคือเราทําตามกฎหมายเพราะฉะน้ันที่ผานมาจะ
สังเกตวาเมื่อเราบงัคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตรงไปตรงมา ผมถูกฟองเยอะมากนะครับ 
แตก็ยกหมดคือ ทําอะไรไมไดเพราะเราบังคับใชกฎหมายตามอํานาจหนาที่ แตก็ตองเรียน
ตอวาสมัยที่ผมเอาหนวยงานตางๆ เขามารวมปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร หนวยงาน
เหลาน้ี เขาก็กลัว กลัวเพราะวาเขามีอํานาจแตเขาไมเคยใชอํานาจในมือเขามาดําเนินการ
แบบน้ี พอเราจะใหเขาไปบังคับใชรวมกับเราเขาก็กลัววาจะถูกฟองแตเมื่อเรานําเขาทําให
เขาเห็นวามันทําไดเขาก็มีความมั่นใจมากข้ึนวามันทําไดบังคับใชกฎหมายไดฟองแลวไม
เปนไรอันน้ีก็คือการทํางานที่ผานมาและทําใหการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
มีประสิทธิภาพมาก” 

 

สวนที่ 4: การอภิปรายผลการศึกษา 
 

สําหรับการอภิปรายผลการศึกษา “อาชญากรรมขามชาติ: ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร” ปรากฏผลดังน้ี  
  1. รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกง
อาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรท่ีเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
 สําหรับรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกง
อาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย มีลักษณะที่สําคัญคือ  
  1.1 แกงคอลเซ็นเตอรมีพัฒนาการมาจากประเทศไตหวัน จากน้ันจึงมีการแตกกระจายขยายไปยัง
ประเทศอ่ืนๆ  
  จากที่เคยมีขอสงสัยวาแกงคอลเซ็นเตอรจะมีหลายแกงในประเทศตางๆ น้ัน จากผลการศึกษา 
พบวา แกงคอลเซ็นเตอรแทจริงแลวจะมีการพัฒนามาจากแกงของชาวไตหวัน ชาวไตหวันเปนผูคิดริเริ่มการ
หลอกลวงแกงคอลเซ็นเตอร เริ่มจากการหลอกลวงคนในประเทศตนเองแลวขยายสูตางประเทศ โดยมีการแตก
กระจายออกในลักษณะของการแพรขยายไปยังประเทศตางๆ กลาวคือ ประวัติในการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับ
การปราบปราบกลุมมาเฟยไตหวันดวยการจําคุก สูการสรางเสนทางสวรรคของมาเฟยคือ การสรางเครือขาย 
เรียนรู สราง “โรงเรียนสอนอาชญากรรม (Crime Schools)” (Tim Ferry, 2018) และเปนประวัติที่สําคัญ
ที่นําไปสูการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
 

https://www.worldpoliticsreview.com/authors/2315/tim-ferry


161 

 

  โดยปจจุบันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจะมีแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันทําหนาที่เปน
หัวหนาใหญหรือทําหนาที่ในการชักชวนผูกระทําผิดในประเทศตางๆ ใหรวมกลุมในการกระทําผิดกับแกง 
คอลเซ็นเตอรไตหวัน โดยมีชาวไตหวันเปนผูสอนการหลอกลวงเหย่ือ ทั้งที่ เปนการโทรศัพทหรือการใช
อินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือ โดยอาจมีการกระทําผิดในลักษณะของแฟรนสไชนในการกระทําผิดที่ 
ชาวไตหวันจะเปนผูถายทอดพฤติกรรมในการกระทําผิดใหแกกลุมแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศตางๆ ดังน้ัน 
อัตลักษณที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรคือ มีชาวไตหวันเปนหัวหนาแกงใหญสุดทําหนาที่ในการ
รวมกลุมกับสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศอื่นๆ โดยมีชาวไตหวันทําหนาที่ในการสอนหรือควบคุม 
พฤติกรรมในการกระทําผิดคือ การหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร  

สําหรับเหตุผลสําคัญที่การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ มีพัฒนาการจากประเทศ
ไตหวันและมีการแพรขยายไปยังประเทศตางๆ อาจเน่ืองจากประวัติของแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดเกิดข้ึนใน
ประเทศไตหวันจากการรวมกลุมของมาเฟยและผูที่มีความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี โดยประเทศไตหวัน
เปนประเทศที่มีความเจริญทางดานเทคโนโลยีอันสงผลใหมาเฟยไตหวันเห็นวาการกระทําผิดในรูปแบบ
อาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) รวมทั้งการเรียกคาไถ การคายาเสพติด อาจเสี่ยงตอการถูกจับกุมและ
บทลงโทษที่ไดรับมคีวามรุนแรง หากแตเมือ่มาเฟยไตหวันไดมีการรวมกลุมกับผูที่มีการศึกษา มีความเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีจึงไดมีการกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอรและเมื่อมีการกระทําผิด พบวา รายได 
ที่ไดรับมีมูลคามหาศาลหากแตการจับกุมดําเนินคดีสามารถกระทําไดนอย เน่ืองจากปญหาการรวบรวม
พยานหลักฐานและบทลงโทษที่ไดรับนอยทําใหมาเฟยไตหวันหันมากระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร
อยางจริงจัง โดยมีขยายฐานกระทําผิดไปยังประเทศจีนแผนดินใหญ แตเมื่อเหย่ือถูกหลอกลวงจํานวนมาก 
รวมทั้งเหย่ือมีการฆาตัวตายจึงทําใหรัฐบาลของประเทศจีนมีการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอยางจริงจัง 
ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรไดขยายฐานในการหลอกลวงไปยังประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยและทวีปตางๆ 
หลายประเทศทั่วโลกในปจจุบัน  

1.2 การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเก่ียวของกับอาชญากรรมชั้นสูง (High Crime) และ 
การใชเทคโนโลย ี

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับการใช เทคโนโลยีในการกระทําผิด 
โดยพัฒนาการของแกงคอลเซ็นเตอรเริ่มจากการรวมกลุมของมาเฟยไตหวันที่ตองการกระทําผิดในรูปแบบใหม
มากกวาการกระทําผิดในรูปแบบของอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) ลัก ว่ิง ชิง ปลน มาเฟยไตหวัน 
จึงไดรวมกลุมกับผูที่มีความรูความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีและมาเฟยไตหวันไดมีการจัดหาทรัพยากรในการ
บริหารงานที่ เกี่ยวของกับการกระทําผิดคอลเซ็นเตอร แกงคอลเซ็นเตอรจึงเปนอาชญากรรมข้ันสูง 
ที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมองคกรขามชาติ รวมทั้งยังเกี่ยวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรหรือ 
อาชญากรรมไซเบอร อาชญากรรมคอปกขาวและอาชญากรรมเศรษฐกิจ เปนสําคัญ  

สําหรับการเกี่ยวของกับอาชญากรรมคอปกขาว (White-Collar Crime) กลาวคือ การกระทําผิดของ
แกงคอลเซ็นเตอร หากพิจารณาในรูปแบบของอาชญากรรมคอปกขาวถือวาเปนการประกอบอาชญากรรมที่ใช
เทคนิคในการโทรศัพทช้ันสูงก็จะตองมีความรูในการหลอกลวง ซึ่งมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมคอปกขาว 
เน่ืองจากตองใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการกระทําผิดหลอกลวงเหย่ือ ตองใชเทคนิคช้ันสูงในกระบวนการกระทํา
ผิด ซึ่งเปนการกระทําผิดโดยบุคคลที่มีความรูความสามารถและใชเทคนิคในการหลอกลวงโดยแสดงเปนบุคคล
ที่เปนที่เคารพหรือหนวยงานที่หนาเช่ือถือของทางราชการเขามาเกี่ยวของดวย อยางไรก็ตามถาจะตีความวา
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีลักษณะการกระทําผิดเปนอาชญากรรมคอปกขาว (White-Collar 
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Crime) ตองมีองคประกอบองคความผิดโดยใชตําแหนงหนาที่การงานมาหลอกลวงโดยเจตนาทุจริตซึ่งการ
กระทําน้ันเปนความผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม สองกระทําโดยบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การงานหรือไมแลว
ก็ใชอํานาจทางตําแหนงหนาที่การงานหรือแอบอางตําแหนงหนาที่การงานมาใชประโยชนในการกระทํา
ความผิด สวนขอที่ 3 คือ โดยเจตนาหลอกลวงเอาทรัพยของผูอื่น ซึ่งหากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
มีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมคอปกขาวเปนเรื่องฉอโกงประชาชนมากกวาเรื่องฉอโกงทั่วไป ถาทํากับเหย่ือ
จํานวนมากเกิน 10 คนข้ึนไป หรือเกิน 5 คนข้ึนไปก็เปนฉอโกงประชาชนโทษจะหนักกวาฉอโกงธรรมดา 

สําหรับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมคอปกขาว โดยมีความ
เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีในการกระทําผดิ ซึ่งสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรสามารถหลอกลวงเหย่ือจนกระทั่ง
สงผลกระทบตอประเทศตางๆ หลายประเทศทั่วโลก หากแตการจับกุมหรือดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรอาจไม
สามารถจับกุมหัวหนาใหญใหหมดไปไดอยางแทจริง เน่ืองจากการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี 
รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของกลุมแกงอาชญากรที่ไดมีการแบงงานกันทําตามความถนัดของ
ผูกระทําผิด จึงสงผลใหสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมหรือการถูกดําเนินคดีจากเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของได  

1.3 การทํางานของแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีศูนยกลางในการกระทําผิดและมีเครือขายในการ
กระทําผิด กลาวคือ  

การกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีองคประกอบในการกระทําผิด 4 ประการคือ  
1. กลุมคอลเซ็นเตอร (Call Center) 
การต้ังศูนยโทรศัพทหรือคอลเซ็นเตอร (Call Center) มักจะต้ังในตางประเทศเพื่อสะดวกในการ

ควบคุมพนักงานพูดโทรศัพทไมใหหลบหนีหรือมีความลับรั่วไหลและหลักทางจิตวิทยาสําหรับในการพูด
โทรศัพท พนักงานจะพูดคุยและแสดงบทบาทของตนเองไดเต็มที่โดยไมตองเกรงกลัววาจะถูกเจาหนาที่ตํารวจ
เขาทําการจับกุมเพราะอยูในตางประเทศพนักงานพูดโทรศัพทจะตองไดรับการฝกฝนหรือมีประสบการณ 
ในการทํางานมากอนโดยจะเริ่มจาก 

พนักงานสายที่ 1 อางตัวเปนพนักงานธนาคาร ไปรษณียหรือพนักงานในหนวยงานที่ตองการ
หลอกลวง แลวพูดจาหลอกลวงข้ันตนใหเหย่ือหลงเช่ือ เชน เปนหน้ีบัตรเครดิต เปนตน  

สายที่ 2 อางตัวเปนเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ของ DSI หรือเจาหนาที่สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือเจาหนาที่ฝายกฏหมายของธนาคารกลางหรือธนาคารแหงประเทศไทยจะพูดใน
ลักษณะยัดเยียดความผิดใหกับผูเสียหาย 

สายที่ 3 จะอางตัวเปนเจาหนาที่ในระดับสูงในหนวยงานน้ัน เสนอใหความชวยเหลือ เมื่อผูเสียหาย
หลงเช่ือจะทําตามที่คนรายบอก เชน นําบัตรอิเลคทรอนิกส (เอทีเอ็ม) ไปทํารายการที่ตูถอนเงินสดอัตโนมัติ
หรือตูเอทีเอ็มตามที่คนรายบอกจะมีพนักงานพูดโทรศัพท 3 สาย ทําหนาที่ในการหลอกลวงตามลําดับ จะมี
บทสคริปสําหรับการฝกฝน โดยชาวไตหวันจะเปนผูคิดคําพูดลักษณะการหลอกลวง ซึ่งจะมีการอางตาม
เหตุการณบานเมืองในแตละชวงของประเทศน้ันๆ โดยหลักจะหลอกลวงคนประเทศใดก็จะใชพนักงานพูด
โทรศัพทคนประเทศน้ัน 

2. กลุมมาถอนเงิน 
กลุมบุคคลที่เปนชาวไตหวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยสวนหน่ึงสามารถพูดภาษาจีนได ทําหนาที่ใช

บัตรอิเลคทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ไตหวัน เรียกวา บัตรยูเน่ียนเปย (Union Pay) หรือธนาคารของประเทศผูเสียหายทําการถอนเงินสดจาก 
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ตูถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตูเอทีเอ็ม) ในประเทศไทยหรือในตางประเทศเมื่อไดรับคําสั่งจากผูควบคุมวามีเงิน 
เขาบัญชีธนาคารแลว 

3. กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) 
กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) จะมีหนาที่ในการไปรวบรวมบัญชีและ

บัตรเอทีเอ็มเพื่อสงใหกับกลุมมาถอนเงินและแจงรายละเอียดเจาของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตร
เอทีเอ็มใหกับผูควบคุมมาถอนเงินและศูนยโทรศัพท (Call Center) โดยการจางประชาชนทั่วไปใหเปดบัญชี
ธนาคารประเภทสะสมทรัพยพรอมขอใชบัตรอิเลคทรอนิกสหรือบัตรเอทีเอ็ม 

4. กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวน 
กลุมจัดการทางการเงนิหรอืโพยกวน มีหนาที่ในการรวบรวมเงนิสดจากมาถอนเงินที่ทาํการถอนเงนิสด

จากตูถอนเงินสดอัตโนมัติที่ทําการหลอกลวงมาไดสงเงินใหกับเจาของหรือระดับหัวหนาตอไป ซึ่งอาจจะสงยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไตหวัน โดยสงผานระบบ “โพยกวน” หรือระบบการฟอกเงินอื่นๆ 

โดยการกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีองคประกอบในการกระทําผิดครบทั้ง 
4 ประการ โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยกลางในการโทรศัพทหรือใชอินเตอรเน็ตในการหลอกลวงการกระทําผิด
และมีเครือขายในการกระทาํผิดทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการทางดานการเงิน โดยมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน 
ผูปฏิบัติงานในกลมแกงคอลเซน็เตอรอาจไมรูจกักันและไมรูจกัหวัหนาใหญสุดของแกงคอลเซน็เตอร แตภารกิจ
ของแกงคอลเซ็นเตอรจะประสบความสําเร็จเมื่อสามารถพูดโทรศัพทหรือใชอินเตอรเน็ตหลอกลวงเหย่ือใหมี
การโอนเงินใหแกกลุมแกงคอลเซ็นเตอรไดสําเร็จ หลังจากน้ันจะมีการปดโทรศัพท ไมสามารถติดตอแกงคอล
เซ็นเตอรดังกลาวไดอีกเลย 

1.4 องคประกอบในการหลอกลวงเหยื่อ 
องคประกอบในการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรจะประกอบดวย 
1. เครื่องมือในการติดตอเหย่ือไดแก  
การใชโทรศัพทพื้นฐาน ใชโทรศัพทมือถือ โทรศัพทผานระบบวีโอไอพี (VoIP: Voice over Internet 

Protocol) หรืออินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันพบวาแกงคอลเซ็นเตอรมีการหลอกลวงเหย่ือดวยการใชโทรศัพทผาน
ระบบวีโอไอพีในการหลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ เน่ืองจากสามารถแปลงหมายเลขโทรศัพทใหเปนหมายเลข
โทรศัพทของหนวยงานราชการได  

2. หมายเลขโทรศัพท 
จะเปนหมายเลขโทรศัพทจริงของหนวยงานที่แอบอาง โดยใชเทคโนโลยีแปลงสัญญาณโทรศัพท 

เปนหมายเลขของหนวยงานที่แอบอางน้ันหรือใชหมายเลขโทรศัพทที่ไมสามารถติดตอกลับได เพื่อใหยากตอ
การติดตามจับกุมหรือเปนหมายเลขที่ยาวกวาปกติทั่วไปเพื่อใหเหย่ือหลงเช่ือวาเปนการติดตอมาจาก
ตางประเทศจริงๆ ทําใหเหย่ือหลงเช่ือและมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่เกิดจากความโลภ ความ 
ไมรูหรือความกลัวเปนสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีตอเหย่ืออาชญากรรม 
ทั่วโลก พบวา ใน ค.ศ.2016 แกงคอลเซ็นเตอรมีการโทรศัพทสุมหาเหย่ือ จํานวน 937 ครั้ง จึงจะประสบ
ความสําเร็จในการหลอกเหย่ือ 1 ครั้ง อันแสดงใหเห็นถึงแกงคอลเซ็นเตอรมีความพยายามในการโทรศัพท 
เพื่อหลอกลวงเหย่ือ เน่ืองจากรายไดที่ไดรับจากการหลอกลวงเหย่ือเปนมูลเหตุจูงใจที่สําคัญในการหลอกลวง
เหย่ือเปนสําคัญ รวมทั้งการใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือหน่ึงในการกระทําผิด รวมทั้งการใชพอกเกตไวไฟ
ควบคูกันไป หากแตการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรมคีวามแตกตางจากการหลอกลวงเหย่ือโดยการ
ใชอินเตอรเน็ตธรรมดา โดยที่แกงคอลเซ็นเตอรจะมีรูปแบบการกระทําผิดที่มีศูนยในการหลอกลวง มีผูทํา
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หนาที่หลอกเหย่ือใหโอนเงิน มีผูที่ทําหนาที่ในการถอนเงิน รวมทั้งการจัดการทางการเงินดวยการฟอกเงินและ
มีการกระทําผิดในประเทศหน่ึงเพื่อหลอกเหย่ือในอีกประเทศหน่ึง โดยที่ผูสั่งการใหญหรอืหัวหนาแกงอาจอยูใน
ประเทศอื่นๆ โดยที่สมาชิกยอยๆ ไมทราบวาสมาชิกใหญเปนใคร  

3. เน้ือหาที่ใชในการสนทนา 
เน้ือหาที่แกงคอลเซ็นเตอรใชในการสนทนากับเหย่ือ สวนใหญจะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน

หรือขอขอมูลสวนบุคคลของเหย่ือ เชน หมายเลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปเกิด หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน 
โดยใชจิตวิทยาโนมนาวใหเหย่ือตกใจ รูสึกหวาดกลัวหรือเกิดความโลภ รวมทั้งความไมรูทําใหเหย่ือหลง 
เขาใจผิด แลวรีบเรงใหเหย่ือทําธุรกรรมหรือใหขอมูลสวนตัวเหลาน้ันไปแบบไมทันไดต้ังตัว สําหรับเน้ือหาที่ใช
ในการสนทนาของเหย่ืออาชญากรรมน้ันแกงคอลเซ็นเตอรจะมีความเช่ียวชาญ เน่ืองจากมีการเตรียมวางแผน
ในการหลอกลวงเหย่ือเปนอยางดี 

4. กระบวนการหลอกลวงเหย่ือที่มีความรวดเร็ว 
แกงคอลเซน็เตอรมีกระบวนการในการหลอกเหย่ือที่มีความรวดเร็ว โดยจะมีการโทรศัพทไปหาเหย่ือ 

หลอกใหเหย่ือหลงเช่ือ โดยมีขอมูลจากการสํารวจการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรพบวามีการโทรศัพทไป
หาเหย่ือประมาณ 5 ครัง้ จนกระทั่งหลอกลวงเหย่ือจนประสบความสําเร็จ หากแตเทคนิคการหลอกลวงเหย่ือ 
ที่สําคัญคือ จะตองใหเหย่ือมีการโอนเงินเขาบญัชีแกงคอลเซน็เตอรอยางรวดเร็ว หลังจากน้ันแกงคอลเซ็นเตอร
จะมีการถอนเงิน โอนเงินตอไปยังบัญชีที่เปดไวในตางประเทศอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถ
ติดตามพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรได 

เมื่อแกงคอลเซ็นเตอรมีองคประกอบในการหลอกลวงเหย่ือครบถวนดังกลาวขางตนจะทําใหสามารถ
หลอกลวงเหย่ือจนกระทั่งเหย่ือหลงเช่ือและประสบความสําเร็จ 

1.5 การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหยื่อ 
ลักษณะที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือ โดยมีอัตลักษณที่สําคัญ 

ไดแก หากตองการหลอกลวงเหย่ือในประเทศใดจะไมต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือในประเทศ
น้ัน หากแตจะมีการต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือในตางประเทศดังจะเห็นไดจาก  

- ต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อท่ีอาศัยอยูตางประเทศ” 
แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการเชาบานหรูตามหมูบานในกรุงเทพฯ รวมทั้งหองพักอาศัยในตึกหรือ 

เมืองทองเที่ยวสําคัญๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต รวมทั้งมีการวาจางชาวตางชาติประเทศที่ตองการหลอกเหย่ือ 
อาทิ ชาวจีนแผนดินใหญ ไตหวันหรือญี่ปุนเขามาพักที่บานหรือที่อาศัย มีอุปกรณตางๆ ใหพรอมและติดต้ัง
ระบบโทรศัพทขามประเทศผานอินเตอรเน็ตหรือ VoIP (Voice over Internet Protocol) โทรศัพทกลับไป
หลอกเหย่ือชาวตางชาติ อาทิ ชาวจีน  ไตหวันหรือญี่ปุนที่ตองการหลอกลวง 

- แกงคอลเซ็นเตอรไดต้ังศูนยการกระทําผิดนอกประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศไทยรวมท้ังเหยื่อในประเทศอ่ืนๆ  

แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการวาจางคนในประเทศน้ันๆ ที่ตองการหลอกลวงเหย่ือ (ประเทศที่แกง 
คอลเซ็นเตอรตองการโทรศัพทไปหลอกลวง) ทําหนาที่ในการโทรศัพท ไปเปดบัญชีธนาคารรอไว ดังจะเห็นได
จากแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดหลอกลวงเหย่ือชาวไทยจะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรที่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซียหรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนตน  

ดังน้ันอัตลักษณที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรคือ หากตองการหลอกลวงเหย่ือ 
ในประเทศใด โดยการโทรศัพทหรือใชอินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือจะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร 
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ที่ตางประเทศ ไมต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศน้ัน หากแตจะมีการวาจางชักชวนหรืออาจหลอกลวง บังคับ
ใหบุคคลในประเทศเดียวกับเหย่ือทําหนาที่ในการโทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
 อยางไรก็ตามแกงคอลเซ็นเตอรอาจมีการเคลื่อนยายศูนยในการกระทําผิดไปยังประเทศตางๆ เพื่อ
หลบเลี่ยงการจับกุม ดังจะเห็นไดจากเมื่อมีการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่ประเทศฟลิปปนส แกงคอลเซ็นเตอร
จะยายศูนยคอลเซ็นเตอรไปยังประเทศมาเลเซียหรือการจับกุมแกงคอลเซ็นเตอรที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส พบวา ผูกระทําผิดสวนหน่ึงไดกระทําผิดที่ประเทศกัมพูชา เปนตน อันแสดงให เห็นถึงแกง 
คอลเซ็นเตอรที่มีการยายศูนยจากประเทศหน่ึงไปประเทศหน่ึงเพื่อตองการหลบเลี่ยงการจับกุมเปนสําคัญ 

1.6 ประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
การจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีความเกี่ยวของกับประเทศ 3 ประเทศคือ  
ประเทศไตหวัน เน่ืองจากหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเช่ียวชาญในการกระทําผิดเกี่ยวของกับ

แกงคอลเซ็นเตอรจะเปนชาวไตหวันเปนหลัก  
ประเทศท่ีต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร โดยเปนประเทศที่ไมใชประเทศเดียวกับเหย่ือที่ตองการจะหลอก 

ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรจะใชศูนยกลางของประเทศที่ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือเพื่อ
หลบเลี่ยงการจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อทําใหสมาชิกของแกงคอลเซ็น
เตอรซึ่งเปนคนชาติเดียวกับเหย่ือสามารถพูดจาหลอกเหย่ือไดงายเพราะเห็นวาไมไดกระทําผิดในประเทศ
ตนเอง เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถจับกุมได  

และประเทศท่ีสามท่ีแกงคอลเซ็นเตอรหลอกเหยื่อ คือ ประเทศที่แกงคอลเซ็นเตอรไดชักชวนบุคคล
ในประเทศที่สามไปกระทําผิดโดยการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือในประเทศน้ี  

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจงึมีความเกี่ยวของกับการกระทาํผิดของกลุมบุคคลใน 3 ประเทศ 
เพื่อทําใหยากตอการเขาจับกุมและการดําเนินคดีและไดแสดงใหเห็นถึงการกระทําผิดในลักษณะของ “องคกร
อาชญากรรมขามชาติ” 

1.7 พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีแสดงออกถึงความเปนอาชญากรรมขามชาติ 
สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดที่แสดงออกถึงความเปนอาชญากรรมขามชาติของแกงคอลเซ็นเตอร

ขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยสามารถจําแนกไดดังน้ี  
 1. พฤติกรรมการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดของอนุสัญญา

สหประชาชาติเพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
จากพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับ

ขอกําหนดของพฤติกรรมอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติกําหนดคํานิยามและความหมายของคําวา “องคกรอาชญากรรม” ไววา กลุมองคกร
อาชญากรรม (Organized Criminal Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่มีการจัดต้ังรวมกันต้ังแต 3 คนข้ึนไป 
และต้ังมาเปนระยะเวลาหน่ึงและรวมกันกระทําความผิดรายแรงต้ังแตหน่ึงฐานความผิดข้ึนไปหรือความผิด 
ที่กําหนดไว (Established) ในอนุสัญญาน้ีเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางการเงินหรือประโยชนทางทรัพยสิน 
อื่นไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
  อาชญากรรมรายแรงน้ันอนุสัญญาฯ ระบุวา “การกระทําความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการจํากัด
อิสรภาพซึ่งมีอัตราข้ันสูงเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรือโดยโทษที่หนักกวาน้ัน” 
  อาชญากรรมขามชาติในขอ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งวาดวย “ขอบเขตการใชบังคับ” ระบุไวชัดเจนวา 
ลักษณะความผิดตอไปน้ีใหถือวาเปนอาชญากรรมขามชาติหาก 
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    1. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ 
    2. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตสวนสําคัญของการตระเตรียมการ การวางแผน 
การสั่งการหรือการควบคุมไดกระทําในอีกประเทศหน่ึง 

  3. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกวาหน่ึงประเทศหรือ 

  4. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึงแตมีผลกระทบที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกประเทศหน่ึง 
สําหรับความสอดคลองของพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติ คอลเซ็นเตอรกับ

ขอกําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติคือ พฤติกรรมการกระทําผิด
ของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ โดยมีความ
เกี่ยวของกับประเทศไตหวัน ประเทศที่ต้ังศูนยแกงคอลเซ็นเตอรและประเทศที่ไดหลอกลวงเหย่ือ โดยความผิด
น้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตสวนสําคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการหรือการควบคุมได
กระทําในอีกประเทศหน่ึงและเหย่ือที่ถูกหลอกลวงจากแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับอีกประเทศหน่ึง 
รวมทั้งความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ 
การกระทําความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกวาหน่ึงประเทศหรือความผิดน้ันกระทําลงใน
ประเทศหน่ึงแตมีผลกระทบที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกประเทศหน่ึง 

โดยแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่ไดเขามากระทําผิดในประเทศไทยหรือไดต้ังศูนยใน 
การกระทําผิดที่ตางประเทศเพื่อหลอกเหย่ือในประเทศไทยจะมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการกระทําผิด
ของอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ในประเด็นของความผิดน้ันกระทาํลงในประเทศหน่ึง แตสวนสําคัญของการตระเตรียมการ การวางแผน การสั่ง
การหรือการควบคุมไดกระทําในอีกประเทศหน่ึง กลาวคือ พฤติกรรมการกระทําผิดของแกงอาชญากรรม 
ขามชาติคอลเซ็นเตอรมีการตระเตรียมการ การวางแผน การสั่งการหรือการควบคุมการกระทําผิดในอีก
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไตหวัน หากแตไดเขามากระทําผิดในประเทศไทยหรือประเทศที่ไดต้ังเปน
ศูนยกลางในการกระทําผิดและหลอกเหย่ือในอีกประเทศหน่ึง อันมีความเกี่ยวของกับ 3 ประเทศเปนสําคัญ  
ภายหลังจากที่ไดกระทําผิดแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดเดินทางออกจากประเทศไทย 
และกลับเขามากระทําผิดในประเทศอีกครั้ง สลับสับเปลี่ยนหมนุเวียนในการกระทําผิดในประเทศไทยหรือ 
การสลับสับเปลี่ยนการต้ังฐานการกระทําผิดในประเทศอื่นๆ เพื่อหลอกเหย่ือและปองกันการจับกุมของ
เจาหนาที่ตํารวจเปนสําคัญ  

2. พฤติกรรมการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดตามความหมายของ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556   

- ความหมายขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
 “องคกรอาชญากรรม” หมายความวา คณะบุคคลต้ังแตสามคนข้ึนไปที่รวมตัวกันชวงระยะเวลาหน่ึง
และรวมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําความผิดรายแรงและเพื่อไดมาซึ่งผลประโยชนทาง 
การเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

“องคกรอาชญากรรมขามชาติ” หมายความวา องคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดซึ่งมี
ลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
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(1) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกวาหน่ึงรัฐ 
(2) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือ 

การควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหน่ึง 
(3) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดมากกวา

หน่ึงรัฐ 
(4) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตผลของการกระทําที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐหน่ึง  
สําหรับการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่สอดคลองกับความหมายของ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 ไดแก 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจากประเทศไตหวันที่มีความเกี่ยวของกับการเปนหัวหนาแกง ทําหนาที ่
ในการวางแผน สั่งการ มีเครือขายในการกระทําผิดจากตางประเทศ โดยมีการจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร 
ในตางประเทศเพื่อหลอกเหย่ือในอีกประเทศหน่ึง อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความผิดที่กระทําในเขตแดนของ
รัฐมากกวาหน่ึงรัฐ ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือ
การควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหน่ึง ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดมากกวาหน่ึงรัฐและความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตผลของการกระทํา 
ที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐหน่ึง 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่มี
ลักษณะความผิดเปนอาชญากรรมขามชาติตามสอดคลองกับความหมายของพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 และอนุสัญญาสหประชาชาติตอตาน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 (United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime 2000) 

1.8 มีการสอนการกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอรอยางมืออาชีพ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีการสอนการกระทําผิดใหแกกลุมผูเขารวมการกระทําผิดอยางมืออาชีพ กลาวคือ 

มีโครงสรางการจัดการที่ไดรับการจัดการอยางดี โดยจะมกีารจัดการระดับและการแบงแรงงานอยางละเอียด 
แบงเปนพนักงานพูดสายโทรศัพทสายที่ 1 สาย 2 และสาย 3 ทําหนาที่ในการพูดหลอกลวงเหย่ือ มีการแบง
งานดานการเงินคือ การหาผูที่ทําหนาที่เปดบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส มาถอนเงิน ผูที่ทําหนาที่บริหารจัดการ
ทางการเงิน การฟอกเงิน โดยมีการบริหารจัดการองคกรอยางดีเปนระบบ มีการแบงออกกระบวน 
การหลอกลวงเหย่ือในการดําเนินงานเปน กลุมการเงิน กลุมสื่อสารโทรคมนาคมและกลุมอินเทอรเน็ตทําให
กระบวนการหลอกลวงเหย่ือสามารถทําไดอยางเปนระบบ เมื่อหลอกลวงเหย่ือไดแลวจะมีการบริหารจัดการ
ทางดานการเงินอยางเปนระบบและรวดเร็ว ยากตอการแสวงหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดี  

นอกจากน้ียังมีการจัดองคกรในรูปแบบที่ทําใหไมสามารถทราบวาผูบงการหรือหัวหนาใหญคือใคร 
เน่ืองจากสมาชิกระดับลางที่มีหนาที่ทํางานแตละสวนไมรูจักกัน อันสงผลใหเมื่อมีการจับกุมดําเนินคดี 
ผูกระทําผิด อาจจับกุมไดเฉพาะลิ่วลอของขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากไมสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานไปยังผูกระทําผิดรายใหญที่ทําหนาที่ในการบงการทั้งหมดได  
 รวมทั้งการสรางองคความรูในลักษณะของการจัดการองคความรูในการกระทําผิดใหแกสมาชิกของ
แกงคอลเซ็นเตอร กลาวคือ สมาชิกใหมจะไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมในสวนตางๆ ขององคกร
และจัดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการหลอกลวงภาคสนาม โดยสมาชิกอาวุโสขององคกรถายทอด
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ประสบการณการหลอกลวงใหแกสมาชิกรายใหมจนกระทั่งมีความเช่ียวชาญและอาจมีการสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนในการกระทําผิดระหวางประเทศ  
 อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรทีม่ีลกัษณะความเปนมอือาชีพที่ยากตอ
การจับกุมผูกระทําผิดรายใหญหรือหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรได 

1.9 การใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีแนวทางสําคัญในการหลอกลวงเหย่ือคือ การใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวง

เหย่ือ โดยอาศัยจิตวิทยาที่เปนจุดออนของเหย่ือในการหลอกลวงประกอบดวย ความโลภความกลัว ความรูสึก
สูญเสีย หลอกดวยความเช่ือและศรัทธาในการทําบุญและการคิดเชิงวิเคราะหที่ไมพอ สรางสถานการณจําลอง
เพื่อใหเหย่ือเขาไปติดกับดักที่พวกเขาไมสามารถคลี่คลายไดดวยตัวเอง ตองเดินไปถอนเงิน โอนเงินใหแกแกง
คอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ ปราศจากการใชอาวุธในการบังคับเพื่อปลนจี้ทรัพยสินแตประการใด  

แกงคอลเซ็นเตอรมกีารใชหลกัจติวิทยาที่เปนจุดออนในการหลอกลวงเหย่ือ ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่
ตํารวจไดจับกุมแกงไตหวันในประเทศไทยพบมี “หนังสือตําราจิตวิทยาขั้นสูงในการหลอกลวงอาชญากร”
อันแสดงใหเห็นถึงการศึกษาจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ืออยางละเอียดเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
หลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ  

นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรยังมีสื่อการสอนที่หลากหลายทั้งที่เปนบทสนทนาใหทองจํา วีดีทัศน 
ที่สอนการกระทําผิด รวมทั้งการเปดโรงเรียนสอนการหลอกลวงในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอร โดยภายหลัง
จากที่แกงคอลเซ็นเตอรไดหาสมาชิกเขารวมในการกระทําผิดแลวน้ันจะมีการฝกฝนใหสมาชิกของแกงมีความ
เช่ียวชาญในการพูดจาหรือใชภาษาในการหลอกลวงเหย่ือโดยผูกระทําผิดรายหน่ึงไดกลาววา 

“ภายหลังจากที่พวกเราเดินทางไปถึงทีต่างประเทศ ชาวไตหวันจะเปนคนคุมและทําหนาที่ในการสอน 
โดยใหชาวไทยที่เปนลามนําบทสนทนามาใหทอง หลังจากน้ันจะใหไปพูดคุยเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
หากปรากฏวาพวกเราคนใด ดูแลวหนวยกานไมดี พูดหลอกลวงเหย่ือไมไดก็จะถูกสงกลับมาเมืองไทย 
หลังจากน้ันกลางคืนจะตองมีการประชุมรวมกันวาเราพูดหลอกเหย่ือไดหรือไมได เพราะอะไร” 

 
 และแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน โดยผูที่ทําหนาที่โทรศัพทจะแยกจากกัน
อยางชัดเจนจากกลุมมาถอนเงิน กลุมจัดหาบัญชีและกลุมจัดการทางการเงิน โดยที่แตละสวนจะมีความ
ชํานาญในการทํางานที่แตกตางกันและสมาชิกทั้งหมดจะไมรูจักกัน ซึ่งกันทํางานในรูปแบบดังกลาวเปน 
การทํางานที่มีการแบงงานในลักษณะของมืออาชีพอยางชัดเจนอันนําไปสูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
และยากตอการจับกุมหรือนําไปสูปญหาและอุปสรรคตอการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตอแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติเปนสําคัญ  
 1.10 มีการศึกษาบริบททางสังคม ระบบการเงินและกฎหมายของประเทศท่ีตองการหลอกลวง
เหยื่อ 
 แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการศึกษาบริบททางสังคม ระบบการเงินและกฎหมายของประเทศที่ตองการ
หลอกลวงเหย่ือ กลาวคือ แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งจะมีชาวไตหวันเปนหัวหนาใหญจะมีการศึกษาบริบททางสังคม
ของประเทศที่ตองการหลอกลวงเหย่ือเพื่อทําใหทราบวาจะตองใชหลักจิตวิทยาอยางไรในการหลอกลวงเหย่ือ 
รวมทั้งการชักชวนบุคคลในประเทศน้ันเพื่อใหเขามารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร นอกจากน้ียังมี
การศึกษาระบบการเงินเพื่อนําไปสูการเปดบัญชี การถอนเงินและการหลอกลวงเหย่ือในรูปแบบของเจาหนาที่
ธนาคาร และการฟอกเงินที่ไดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร นอกจากน้ี แกงคอลเซ็นเตอรยังมี
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การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับบทลงโทษ แนวทางการหลบเลี่ยงการถูกจับกุมหรือการหนีในระหวางการ
ประกันตัว  
 โดยแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการศึกษาบริบททางสังคม ระบบการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวของจึงสงผล
ใหแกงคอลเซ็นเตอรประสบความสําเร็จในการหลอกลวงเหย่ือ เปรียบเสมือนบริษัทที่มีการวางแผนใน 
การดําเนินงานที่เปนระบบ รวมทั้งทําใหการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอรตองประสบปญหาเพราะการ
วางแผนในการดําเนินงานและปองกันการจับกุมดําเนินคดีที่รอบคอบเปนระบบน่ันเอง  
 1.11 การหลอกลวงเหยื่อในรูปของการไรตัวตน (Anonymous) 
 - การสรางตัวตนสมมติจากการไรตัวตนของอาชญากร 
 การหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรมีอัตลักษณที่สําคัญคือ การหลอกลวงเหย่ือในรูปแบบของ
การไรตัวตน กลาวคือ แกงคอลเซ็นเตอรไดติดตอเหย่ือผานทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ตดวยการหลอกลวง
เหย่ือวาเปนเจาหนาทีข่องรัฐหรอืเจาหนาทีธ่นาคารและหลอกใหเหย่ือทาํธุรกรรมทางการเงนิ หากแตเปาหมาย
ของการหลอกลวงคือ จะตองใหเหย่ือมีการถอนหรือโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งแมเหย่ือจะหลงเช่ือวา
แกงคอลเซ็นเตอรที่ทําหนาที่หลอกลวงจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรจะมีพนักงานพูด
ทางโทรศัพท สายที่ 1 ทําหนาที่โทรศัพทไปหลอกลวง อาทิ แจงวาเปนไปรษณีย โดยเหย่ือมีพัสดุที่มีผูสงให 
หากแตพัสดุดังกลาวมีความเกี่ยวพันกับขบวนการคายาเสพติด โดยจะมีพนักงานพูดทางโทรศัพท สายที่ 2 
แจงวาเปนเจาหนาที่ตํารวจช้ันผูใหญ โทรศัพทไปขมขูและเจามีพนักงานพูดทางโทรศัพท สายที่ 3 ทําหนาที่
เปนผูที่ใหการชวยเหลือ อาทิ จะตองโอนเงินไปใหเพื่อตรวจสอบบัญชี เปนตน  
 แมการหลอกลวงจะมีความเกี่ยวของกับพนักงานพูดทางโทรศัพท จํานวนอยางนอย 3 คน ในการพูด
หลอกลวงเหย่ือเพื่อใหหลงเช่ือและโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร หากแตรูปแบบหรือกระบวนการหลอกลวง
เหย่ือน้ัน พบวา เปนการหลอกลวงในลักษณะของการไรตัวตน (Anonymous) เพราะเมื่อเหย่ือหลงเช่ือ 
โอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรแลว แกงคอลเซ็นเตอรจะปดโทรศัพทหนี ไมสามารถติดตอแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่พูดคุยไดอีกเลย โดยที่เหย่ือไมทราบวาบุคคลที่พูดคุยทางโทรศัพททั้งหมดเปนบุคคลใด มีช่ือ นามสกุล ที่อยู 
ที่ใด โดยกลุมแกงคอลเซ็นเตอรเปนเพียงแคกลุมบุคคลที่สรางตัวตนสมมติข้ึน โดยหลักจิตวิทยาเพื่อโนมนาว
เหย่ือใหหลงเหย่ือใหเดินไปสูกับดัก ที่แกงคอลเซ็นเตอรไดขุดหลุมไวเพื่อหลอกลวงเหย่ือ เมื่อเหย่ือเดินไปสู
หลุมพรางที่แกงคอลเซ็นเตอรไดทําเปนกับดักในการหลอกลวงเหย่ือ และเหย่ือไดเช่ือวาแกงคอลเซ็นเตอรที่ได
สรางตัวตนสมมติข้ึนมามีตัวตนจริง จึงหลงเช่ือและโอนเงินให ในที่สุดแกงคอลเซ็นเตอรจะแสดงใหเหน็ถึงความ
ไรตัวตนคือ เหย่ือไมสามารถติดตอแกงคอลเซ็นเตอรไดอีกเลย โดยที่ไมทราบวาแกงคอลเซ็นเตอรที่เหย่ือได
พูดคุยดวยเปนใคร มีหนาตา ช่ือ นามสกุลใด อันเปนการหลอกลวงเหย่ือจากการสรางตัวตนสมมติจาก 
การไรตัวตนของแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  

1.12 การแสวงหาคนเขารวมกระบวนการแกงคอลเซ็นเตอรหลากหลายรูปแบบ 
 แกงคอลเซ็นเตอรมีการแสวงหาคนเขารวมกระบวนการแกงคอลเซ็นเตอรหลากหลายรูปแบบ 
กลาวคือ  

- การสมัครใจเขารวมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
แกงคอลเซ็นเตอรไดชักชวนใหผูกระทาํผิดเขารวมเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ 

โดยผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ ประกอบดวยบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอ 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร คือ การทําหนาที่ โทรศัพท เพื่อหลอกลวงเห ย่ือชาวไทยหรือ 
ชาวตางประเทศ การรับจางเปดบัญชีหรือการทําหนาที่มาถอนเงิน  
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  สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหมีผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแก็งคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ 
เน่ืองจากไดรับการชักจูงดวยการเสนอคาตอบแทนที่สูง อาทิ การใหคาตอบแทนจํานวนมากถึงรอยละ 4 ของ
รายไดที่หลอกเหย่ือมาได รวมทั้งการเสนอวาไดไปทํางานในตางประเทศทําใหคนไทยหรอืชาวตางชาติสวนหน่ึง
ไดเขารวมการกระทําผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรโดยทําหนาที่ในการโทรศัพทมาหลอกลวงคนไทยหรือ 
ชาวตางชาติดวยกันเอง 

- การหลอกลวงใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับการหลอกลวงใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรจะมีหัวหนาใหญซึ่งเปนชาวไตหวัน 

ทําหนาที่ในการประสานกับคนไทยหรือบุคคลในประเทศที่ตองการหลอกลวงเหย่ือใหเขารวมในการกระทําผิด 
โดยการหลอกลวงเหย่ือพบในลักษณะของการกระทําผิด 

- พนักงานรับโทรศัพท 
โดยการหลอกลวงวาจะพาไปทํางานที่ตางประเทศ ซึ่งงานที่ทําอาจไดแจงวาเปนงานที่สุจริต เปนงาน

รายไดดี อาทิ พอครัว การไปทํางานรับโทรศัพทหากแตไมไดบอกวาเปนการโทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
ชาวไทยหรือเหย่ือในประเทศของตน เมื่อชาวไทยหรือชาวตางชาติที่ถูกหลอกไปถึงยังประเทศน้ันๆ หัวหนาแกง
คอลเซ็นเตอรจะใหสมาชิกชาวไตหวันยึดพาสปอรต โทรศัพทมือถือ รวมทั้งใหอาศัยในบานหรือหองพัก 
พรอมกับใหบทสนทนาในการทองจําและฝกฝนใหพูดจาหลอกลวงเหย่ือ หากเหย่ือไมทําจะถูกขูวาจะไมคืน
พาสปอรตให แตเมื่อผูที่ถูกหลอกยอมทําตามจะใหคาตอบแทนที่สูงเปนสิ่งที่ย่ัวยวนใจ หลังจากน้ันเมื่อครบ
กําหนดตองกลับประเทศไทยหมดวีซาในประเทศน้ันๆ จะมแีกงคอลเซ็นเตอรทําหนาที่ควบคุมตัวกลับประเทศ
ไทยและหลังจากน้ันจะพาผูที่หลอกใหกลับไปทํางานตอในประเทศน้ันๆ เพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย  

อยางไรก็ตามมีผูที่ถูกหลอกสวนหน่ึงเมื่อไดกระทําผิดโดยการโทรศัพทมาหลอกลวงเหย่ือในประเทศ
ไทยและไดรับคาตอบแทนที่สูง เมื่อกลับประเทศไทยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาวีซาในประเทศดังกลาว
หมดอายุจะพบวาจะถูกหลอกใหกลับไปกระทําผิดอีก โดยสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรจะแจงวายังโอนเงิน
คาตอบแทนในการทํางานใหไมหมดจะตองกลับไปทํางานอีกครั้งจึงจะโอนเงินคาตอบแทนทั้งหมดใหจึงเปน
เหตุผลที่ดึงดูดใจผูที่ถูกหลอกใหตองกลบัไปกระทาํผิดในกระบวนการของแกงคอลเซ็นเตอรจนกระทั่งถูกจับกุม  

- ผูท่ีรับจางเปดบัญชี 
ผูกระทําผิดสวนหน่ึงตองเขาไปพัวพันกับกระบวนการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากถูก

หลอกใหเปดบัญชี โดยอาจไดรับคาจางข้ันตํ่า 500 บาท รวมทั้งผูกระทําผิดสวนหน่ึงถูกเพื่อนหรือญาติหรือ 
คนสนิทหลอกลวง โดยการขอยืมบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือเอทีเอ็มและเมื่อแกงคอลเซ็นเตอรถูกจับกุมจึงตองเขา
ไปเกี่ยวกับกับการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยบางคนตองถูกดําเนินคดีในลักษณะ
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งมีกําหนดโทษสูง อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูพิพากษากลุมตัวอยาง 
พบวา ผูกระทําความผิดในคดีเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรมีหลายประเภทไดแก กลุมคอลเซ็นเตอร กลุมมาถอน
เงิน กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวน ซึ่ง
กลุมคนเหลาน้ีมีการทํางานกนัเปนกระบวนการ มีลําดับช้ันในการบังคับบัญชา เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนดวย
การกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเขาฐานความผิดของการเปนอั้งย่ีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
209 บัญญัติวา 
 “ผูใดเปนสมาชิกคณะบุคคลเพื่อปกปดวิธีดําเนินการและมีความมุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวย
กฎหมาย ผูน้ันกระทําความผิดฐานเปนอั้งย่ี 
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 ถาผูกระทําความผิด เปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะบุคคลน้ันตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 20,000 บาท” 
 แตอยางไรก็ตาม มีบุคคลอีกมากมายที่ตองตกเปนผูตองหารวมกันเปนตัวการในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร ดวยความรูเทาไมถึงการณ ที่เห็นชัดเจนคือ “ผูรับจางเปดบัญชี” 
 การรับจางเปดบัญชีน้ันจะกระทํากันในหมูคนสนิท ไมวาจะเปนญาติหรือเพื่อน เมื่อเปดบัญชีใหแลว
จะมีการทําบัตร ATM ดวยเพื่อใหเกิดความสะดวกในการเบิกเงิน บุคคลที่รับจางเปดบัญชีน้ัน บางคนรับจาง
เปดบัญชีจริงแตไมทราบวาบัญชีของตนจะถูกนําไปใชในกิจใด บางคนถูกหลอกใหเปดบัญชีดวยความเปนญาติ
สนิทหรือเพื่อน ในทางกฎหมายน้ันการรับจางเปดบัญชีธนาคารหรือยอมใหผูอื่นเอาบัญชีไปใชมีโทษทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะหากบัญชีน้ันถูกมิจฉาชีพนําไปใชในทางทุจริตจะกลายเปนผูสมรูรวมคิดในการกระทําผิด
อาญาหรือกระบวนการฟอกเงินหรือการฉอโกงบคุคลอื่นๆ ได ตามกฎหมายการรับจางเปดบัญชีหรอืการหลอก
ใหผูอื่นโอนเงินใหจะเขาขายฉอโกงประชาชนซึ่งเปนหน่ึงในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 2542 มาตรา 3 ในเรื่องความหมายของ “ความผิดมูลฐาน” และมาตรา 60 ที่วา 
“ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบปหรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึง 
สองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ”  
 การรับจางเปดบัญชีจะถือวาผูรับจางเปนผูกระทําความผิดทุกรายหรือไมในการสัมภาษณเชิงลึกจาก 
ผูพิพากษากลุมตัวอยางทานหน่ึง ใหความเห็นวา 

“การรับจางเปดบัญชีจะถือวาผูรับจางกระทําความผิดฐานฉอโกงหรือไมตองดูเปนรายกรณี โดยปกติ
แลวเมื่อมีการรับจางเปดบัญชีจะสันนิษฐานไวกอนวาผูรับจางเปดบัญชีมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดซึ่งจะเขาขายเปน “ตัวการ” รวมในการกระทําผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 83 บัญญัติวา 
“ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิด
ดวยกันน้ันเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน” ซึ่งผูถูกกลาวหา
จะตองนําพยานมาสืบใหไดวาตนองไมมีสวนรูเห็นกับการกระทําผิดน้ัน โดยข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล
วาจะเช่ือหรือไม ซึ่งโดยปกติแลวหากผูถูกกลาวหาสามารถพิสูจนไดวาตนไมไดยุงเกี่ยวกับบัญชีน้ัน 
ไมมีสวนรูเห็นถึงการนําบัญชีไปใชในการกระทําความผิดประกอบกับผูกลาวหาไมสามารถนํา
พยานหลักฐานมาสืบจนสิ้นสงสัยได ผูถูกกลาวหาก็มักจะพนจากความรับผิด ซึ่งมีคดีตัวอยางความผิด
ฐานฉอโกงที่เกี่ยวของระหวางความผิดคอลเซ็นเตอรและการรับจางเปดบัญชี คดีมีอยูวา จําเลยถูก
ฟองในขอหาฉอโกงโดยโจทกฟองวาจําเลยมีสวนรวมกับการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับคอลเซ็นเตอร 
จําเลยยอมรับวารับจางเปดบัญชีใหกบับคุคลหน่ึงที่เปนเพื่อนกับมารดาของจําเลยจริง โดยจําเลยก็รูวา
เปนการรับจางเปดบัญชีและชาวบานในละแวกน้ันก็รับจางเปดบัญชีกันมากมาย โดยไดรับคาจาง 
คนละ 500-1,000 บาท เมื่อจําเลยเปดบัญชีธนาคารแลวนําบัญชีและบัตร ATM ใหแกผูวาจางไปแลว 
จําเลยก็ไมไดสนใจอะไรอีกและดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติจนกระทั่งถูกเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุม
ฐานรวมกันฉอโกงกับแกงคอลเซ็นเตอรจําเลยใหการปฏิเสธและศาลช้ันตนยกฟองจําเลย ตอมาโจทก
ย่ืนอุทธรณ เมื่อศาลอุทธรณพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก โจทกมีผูเสียหายและเจาหนาที่
ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวนเปนพยาน ผูเสียหายไดรับโทรศัพทจากแกงคอลเซ็นเตอร ใหโอนเงิน
เขาบัญชีแตผูเสียหายไมทราบวาคนรายเปนใคร เพราะไดยินแตเสียงทางโทรศัพทและโจทกไมมี
พยานหลักฐานอื่นใดมายืนยันวาจําเลยรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร ดังกลาวมาหลอกลวงผูเสียหาย 
มีเพียงคําเบิกความวาไดพูดคุยกับคนรายและเมื่อตรวจสอบเบอรโทรศัพทพบวาเปนเบอรที่โทรมาจาก
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ประเทศจีนซึ่งในขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานไมปรากฏวาจําเลยไดเดินทางไปยังประเทศจีน 
ในชวงเวลาเกิดเหตุและเมื่อตรวจสอบกลองวงจรปดบริเวณเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ พบวา มีชาย
ลักษณะเหมือนคนจีนมาถอนเงินไปซึ่งพนักงานสอบสวนก็ไดเบิกความวาบุคคลในภาพไมใชจําเลย 
และโจทกไมมีพยานมาสืบวาชายคนดังกลาวเกี่ยวของกับจําเลยหรือรวมกระทําความผิดกับจําเลย
อยางไร ไดเพียงแคคําเบิกความจากพนักงานสอบสวนและความเคลื่อนไหวบัญชีของจําเลยที่จํานวน
เงินไมตรงกับที่ผูเสยีหายแจง จึงฟงไมถนัดวาเปนการแบงหนาที่กันทําตามลักษณะของการเปนตัวการ 
โดยศาลใหเหตุผลวา ในคดีอาญาโจทกตองนําสืบใหปราศจากขอสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดจริงจึง
จะลงโทษจําเลยได แตพยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบมายังฟงไมไดโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลย
ไดรวมกระทําความผิดคดีน้ีดวยหรือไม จึงยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย อุทธรณของโจทก
ฟงไมข้ึน พิพากษายืนตามศาลช้ันตน คือ ยกฟองจําเลย” 

 
จากคดีดังกลาวจะเหน็ไดวาแมจําเลยจะรับสารภาพวารบัจางเปดบัญชีจริง แตเน่ืองดวยพยานหลักฐาน

ที่ปรากฎไมหนักแนนพอที่จะเช่ือไดวาจําเลยรวมในการกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรจริงจึงเปนเหตุใหจําเลย
พนจากความรับผิด ซึ่งเปนการใชดุลพินิจของศาลประกอบกับการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานทําใหเห็นวา 
ผูรับจางเปดบัญชีไมจําเปนวาจะตองตกเปนผูรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรเสมอไป” 

ดังน้ันการลงโทษผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการรับจางเปดบัญชีจึงอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับ
เจตนาในการกระทําผิดเปนสําคัญ 

- มาถอนเงิน 
จากการศึกษา พบวา มาถอนเงินจะเปนชาวไตหวันที่เขามากระทําผิดในประเทศไทย อยางไรก็ตาม 

ผูกระทําผิดกลุมตัวอยางสวนหน่ึงไดใหเหตุผลที่ตองถูกจับกุมและดําเนินคดีในประเทศไทยคือ การถูกหลอกให
เขามาทํางาน โดยทําหนาที่ถอนเงินจากบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเอทีเอ็ม หากแตผูกระทําผิดกลุมตัวอยาง
กลาววา ไดถูกหลอกใหเขาประเทศไทยและทําหนาที่ถอนเงินเทาน้ัน โดยที่ไมทราบวาเปนเงินอะไร หากแตจะ
ไดรับคาตอบแทนที่สูงจากมูลคาเงินที่ถอนในแตละวัน ผูกระทําผิดจึงไดกระทําผิดจนกระทั่งถูกจับกุม 
 การบังคับใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดถูกหลอกและถูกบังคับใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
กลาวคือ ภายหลังจากที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดแจงเตือนประชาชนถึงการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร 
จึงทําใหชาวไทยไมตองการกระทําผิดหรือหลอกลวงชาวไทยดวยกัน ดังน้ันหัวหนาแกงชาวไตหวันจึงประสบ
ปญหาในการหาสมาชิกชาวไทยหรือตางประเทศเพื่อเขารวมในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทยหรือประเทศตางๆ 
ไดยากข้ึน 
 ซึ่งในปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรจึงไดมีการหลอกลวงและบังคับใหผูที่ถูกหลอกจะตองกระทําผิดกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร หากไมกระทําผิดดวยการหลอกลวงเหย่ือจะตองถูกลงโทษอยางรุนแรง ถูกหลอกผาน
นายหนาแรงงานใหไปทํางาน อาทิ เปนพอครัว พอไปถึงกลับถูกสงไปฝกงานเปนแกงคอลเซ็นเตอรที่กัมพูชา 
พอรูงานจะโดนบังคับใหไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรจะมีพฤติกรรมสุดโหด 
ซึ่งหากผูที่หลอกไปทํางานดังกลาวไมปฏิบัติตามหรือขัดขืนคําสั่งจะถูกทําราย อาทิ จะถูกทํารายรางกายหรือ 
ใชมีดกรีดแขน โดนฟาดดวยสายไฟ เปนตน 
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แกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงจึงมีการหาสมาชิกดวยการเปดรับสมัครผูที่ไปทํางานตางประเทศ อาทิ 
ประเทศฟลิปปนส สหรฐัอาหรับเอมิเรตส กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน โดยบอกวาจะใหทํางานเปนพอครัวหรือ 
แมบาน แตเมื่อไปถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทาง โทรศัพท ถูกกักขังหนวงเหน่ียวใหอาศัยในบานหรือสถานที่พัก 
ที่ไมสามารถเดินทางไปไหนไดและบังคับใหโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ หาก 
ผูที่หลอกลวงไปไมยอมกระทําตามจะถูกลงโทษดวยวิธีการที่มีความรุนแรง เพื่อใหเหย่ือที่ถูกหลอกทํางานใหแก
แกงคอลเซ็นเตอร  
 ดังน้ันผูที่กระทําผิดในกระบวนการของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีรูปแบบในการกระทําผิดทั้งที่เปนความ
สมัครใจและผูที่ถูกหลอกลวงบังคับใหตองกระทําผิดจึงอาจตองมีกระบวนการในจําแนกผูกระทําผิดและ 
มีบทลงโทษที่แตกตางกันเพราะผูที่ถูกหลอกบังคับใหตองกระทําผิด เปรียบเสมือนผูที่ตองตกเปนเหย่ือของ
กระบวนการแกงคอลเซ็นเตอร หากแตผูที่สมัครใจในการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรเปนผูที่มีมูลเหตุ
จูงใจมาจากคาตอบแทนที่สงูเปนสาํคัญจงึควรมีกระบวนการในการลงโทษผูกระทําผิดทัง้สองกลุมที่แตกตางกัน  
 1.13 ความสัมพันธระหวางแกงคอลเซ็นเตอรกับการตกเปนเหยื่อคามนุษย 
 ตามความเขาใจของประชาชนหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอ มักเขาใจ
วาผูที่กระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรเปนอาชญากรที่สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนวงกวาง ไมมี
มนุษยธรรม ใชวิธีการหลอกลวงผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินโดยอาศัยความโลภและความกลัวของมนุษยมา
เปนเครื่องตอรอง มีการแบงหนาที่กันทํา สายการบังคับบัญชา แบงปนผลประโยชนบนความทุกขของผูอื่น 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา ผูกระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซน็เตอรที่เปนเพียงลําดับช้ันลางน้ันมักกระทํา
ไปดวยความสมัครใจเพื่อผลตอบแทนที่นอยนิด ซึ่งเทียบไมไดกับผลตอบแทนที่ตัวการใหญไดรับ แตทวาสราง
ผลรายใหแกผูบริสุทธ์ิและประเทศชาติอยางใหญหลวง แตทวาในความเปนจริงน้ันยังมีผูที่ถูกกลาวหาวา 
เปนผูกระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรอีกมากมายที่ไมไดกระทําไปดวยความสมัครใจ โดยมีทั้งรูปแบบ 
ที่ไมไดสมัครใจมาแตตนแตตองตกกระไดพลอยโจนหรือประเภทที่ถูกหลอกมา 
 บุคคลที่ถูกหลอกมาน้ัน มักเกิดจากการชักชวนจากญาติหรือเพื่อนสนิทใหไปทํางานตางประเทศ 
เพื่อแลกกับคาตอบแทนที่จงูใจ สวนใหญจะหลอกวาจะใหไปทาํงานในตําแหนงที่คนไทยสวนใหญมักจะพบเห็น
อยูบอยๆ เชน พอครัวแมครัว นวดแผนไทย ทํางานรานอาหาร ขายของ ทํางานโรงงาน ประกอบกับขณะที่อยู
ในประเทศไทย บุคคลเหลาน้ีไมมีงานหรือทํางานรับจางทั่วไปที่ไมมีความแนนอนหรือกาวหนาในอาชีพหรือ 
ทําการเกษตรและเมื่อหมดเวลาของการทําเกษตร ชวงเวลาที่วางอยูจึงตองการหารายไดพิเศษ เมื่อมีคนมา
ชักชวนใหไปทํางานยังตางประเทศดวยรายไดที่จูงใจและไมเคยเดินทางไปตางประเทศมากอน ทําใหบุคคล
เหลาน้ีหลงตกเปนเหย่ือโดยหวังวาไดไปทํางานหารายไดและไดเที่ยวดวย โดยผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับ
แกงคอลเซ็นเตอรกลาววา 

“ไมเคยไปเมืองนอกมากอน เคาบอกวาจะออกคาใชจายใหทั้งหมด ก็อยากไป ไดเงิน ไดเที่ยวไดข้ึน
เครื่องบิน อยูทางน้ีก็ไมมีรายได ก็ไปหาเอาดาบหนาดีกวา” 

 
 บุคคลที่กระทําความผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซน็เตอรจะไดรับขอเสนอจากนายหนานอกเหนือจากเงินเดือน 
เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาที่พัก คาอาหารและถาทํางานดีจะมีคอมมิชช่ันใหอีกดวย จากสิ่งเหลาน้ีเองทําใหบุคคล
เหลาน้ีตัดสินใจไปทํางานในตางประเทศโดยไมรูวางานที่ตนเองตองไปทําน้ันที่แทจริงคือ การกระทําผิด
เกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร 
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 บุคคลที่ถูกหลอกไปใหไปทํางานเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรน้ัน เมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
บุคคลเหลาน้ีจะถูกยึดหนังสือเดินทางและโทรศัพทมือถือ จากน้ันนายหนาจะพาไปยังสถานที่แหงหน่ึงที่มี
ลักษณะเหมือนที่พักอาศัย เมื่อถูกนําไปอยูยังสถานที่แหงน้ันแลว บุคคลเหลาน้ีจะถูกกังขังไวในน้ันไมใหติดตอ
กับใครโดยมีผูคุมคอบเฝาและคอยสงขาวปลาอาหาร 
 ทุกคนจะไดรับมอบหมายหนาที่ใหทองจําสคริปตที่แตละคนไดมาใหข้ึนใจ สคริปตเหลาน้ีเปนบทพูดที่ใช
หลอกเหย่ือ โดยจะมีผูคุมมาคอยถามทุกวันวาทองไดหรือไม จําไดหรือยังและเมื่อจําไดแลวจะถูกใหไปทํา
หนาที่โทรศัพทหลอกลวงเหย่ือที่หลงเช่ือตามบทบาทในสคริปตที่ตนไดรับ  
 ในการทํางานน้ันหากบุคคลใดไมสามารถหาเหย่ือไดก็จะถูกสอบสวนและสั่งใหเรียนรูอยางเขมขน 
หากบุคคลใดไมยอมปฏิบัติตามกฎ ฝาฝนกฏจะถูกลงโทษซึ่งมีต้ังแตเบาไปหนักคือ เริ่มต้ังแตการเรียกไปพูดคุย
และใหฝกฝนอยางหนักไปจนถึงข้ันทํารายรางกายและหากคนใดยอมทําตามก็มักจะไมไดคาตอบแทน  
 ในประเด็นของคาตอบแทน ผูตองขังในคดีแกงคอลเซ็นเตอรสวนใหญบอกวา พวกเขาไมไดรับ
คาตอบแทนใดๆ โดยสวนใหญจะถูกสงตัวกลับโดยที่ตัวการใหญหรือนายหนาไมเคยหยิบย่ืนเงินคาตอบแทน 
ใหเลย บางคนที่จําใจตองตกกระไดพลอยโจน เมื่อยามที่ตองเดินทางกลับมาประเทศก็จะไมไดรับคาแรงโดยจะ
ถูกตอรองดวยการเลนกับความโลภของมนุษยที่วา หากอยากไดเงินคาตอบแทนที่คางจายอยูน้ัน เมื่อเดินทาง
กลับมาประเทศไทยเพื่อตอวีซาแลวจะตองเดินทางกลับไปทํางานตอ มิฉะน้ันจะไมใหคาแรงที่คางชําระ ทําให
บุคคลเหลาน้ีกลับไปทํางานเดิมทั้งๆ ที่รูวาผิดกฎหมาย สวนบุคคลที่ถูกหลอกก็ไมไดรับคาแรงเชนกันแตบุคคล
เหลาน้ีจะมีความพิเศษที่ เมื่อตองเดินทางกลับมาประเทศไทย บางคนจะมีผูคุมตามกลับมาดวย มาควบคุม
อยางใกลชิดและเมื่อทําธุระเสร็จเรียบรอยก็จะถูกคุมกลับไปทํางานอีก แตบางคนโชคดีไมมีใครคุมกลับมา 
บุคคลเหลาน้ีจะไมกลับไปทําอีกแตก็ไมสามารถพนเงื้อมมือของกฎหมายได  
 จากการทําวิจยัจะพบวาคนไทยถูกหลอกใหไปกระทําผิดในคดีแกงคอลเซ็นเตอรจํานวนมากเปนการ
หลอกใหไปทํางานยังตางประเทศ ซึ่งพฤติกรรมของการหลอกและการปฏิบัติตอผูที่ถูกหลอกลวงจะพบวา 
บุคคลเหลาน้ีไมนาจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิดที่รวมขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร แตดูเหมือนวาจะเปน
เหย่ือจากการคามนุษยมากกวา   
 คํานิยามในพิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) โดย
พิธีสารดังกลาวไดถูกแนบไวทายอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะ
องคกร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) พิ ธีสารฯ ขอ 3 ได
นิยามคําวา “การคามนุษย” วาหมายถึง การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัยหรือการรับไวซึ่ง
บุคคลดวยวิธีการขูเข็ญหรือดวยการใชกําลังหรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใดดวยการลักพาตัวดวยการ
ฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจโดยมิชอบหรือดวยการใชสถานะความเสี่ยงภัยจากการคามนุษย
โดยมิชอบหรือมีการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมของบุคคลผูมีอํานาจควบคุม
บุคคลอื่นเพื่อความมุงประสงคในการแสวงประโยชน การแสวงประโยชนอยางนอยที่สุดใหรวมถึงการแสวง
ประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ การเอาคนลงเปนทาสหรือการกระทําอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ 
หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย 
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 ในประเทศไทย มีการตราพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ข้ึนและ
กําหนดคํานิยามเกี่ยวกับ “คามนุษย” ไวในมาตรา 6 วา 
 “ผูใดแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
  (1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียวกักขัง จัดใหอยูอาศัย
หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงิน
หรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลน้ันเพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแก
ผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 
  (2) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียวกักขัง จัดใหอยูอาศัย
หรือรับไวซึ่งเด็ก 
 ผูน้ันกระทําความผิดฐานคามนุษย” 
 จากคํานิยาม “การคามนุษย” ดังกลาวพบวาคือ 
 

ภาพที่ 4.3 ลักษณะของการคามนุษยตามคํานิยามมีองคประกอบอยู 3 ประการ 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากคํานิยามและองคประกอบของการคามนุษย จะพบวา ผูที่ถูกหลอกลวงใหไปทํางานกับแกง 
คอลเซ็นเตอรน้ัน ไมอาจถูกจัดใหอยูในกลุมของผูกระผิดหรือผูรวมขบวนการได แตควรถูกจําแนกใหเปนเหย่ือ
จากการคามนูษยมากกวาเพราะมีลักษณะของการคามนุษยหลายประการกลาวคือ 
 1. ถูกหลอกลวงใหไปทํางานยังตางประเทศ ซึ่งไมใชงานที่มีความเกี่ยวของกับการเปนแกงคอลเซ็นเตอร
เลย เชน งานรานอาหาร งานคัดแยกสินคา งานนวดแผนไทยหรือแมกระทั่งงานใชแรงงาน แตเมื่อเดินทางไป
ถึงจุดหมาย กลับพบวาไมไดทํางานตามที่ตนต้ังใจมาแตแรก 
 2. เมื่อเดินทางไปถึงยังประเทศปลายทาง ไมไดทํางานตามที่ต้ังใจไวต้ังแตแรกและถูกยึดหนังสือเดินทาง
และโทรศัพทมือถือเพื่อใหไมสามารถติดตอใครไดและไมสามารถไปไหนไดเน่ืองจากไมมีหนังสือเดินทาง 

ทําอยางไร ? ทําทําไม ? ทําอะไร ? 

 
- รวบรวมคน 
- ขนสงคน 
- สงผานคน 
- การใหที่พักพิง 
- การซื้อขาย 

 
- ก า ร ใ ช กํ า ลั ง
บังคับ 
- การลอลวง 
- การหลอกลวง 
- ก า ร ใ ห
ผลป ระ โยชน แ ก
นายหนา 

- การบ ริการท าง

เพศ 

- การใช แ รงงาน
เย่ียงทาส 
- ก า ร รั บ จ า ง
แตงงาน 
- การขอทาน 
- การคาอวัยวะ 

 
การคามนุษย 
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 3. ถูกนําตัวไปยังสถานที่ที่จัดไวโดยมีผูควบคุมไปตลอดการเดินทางและเมื่อถึงที่พักจะมีผูคุมคอย
ควบคุมมิใหออกไปไหน หามใชโทรศัพทและจะมีคนนําอาหารมาสงให  
 4. ถูกบังคับใหกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย บุคคลที่ถูกหลอกมา เมื่อรูวาตนเองตองมาทําในสิ่งที่เปนการ
หลอกลวงผูอื่น แตจําใจตองทําเพราะถูกบังคับ มีการดักฟงการสนทนา หากทํางานไมดีหรือขัดขืนจะถูกลงโทษ
โดยเริ่มต้ังแตแสดงอาการเกรีย้วกราดใสเหย่ือ บังคับใหมีการอบรมอยางเขมขนจนดึกด่ืนและที่รายแรงที่สุดคือ
การถูกทํารายรางกาย 
 5. การทํางานไมมีการจายคาแรงหรือคาตอบแทนใดๆ ลักษณะเชนน้ีมีความคลายคลึงกับการคามนุษย
เปนอยางมาก เพียงแตแตกตางกันตรงที่วาบุคคลเหลาน้ียังมีโอกาสถูกปลอยตัวใหกลับประเทศไทย  
 ดังน้ันการจําแนกที่ถูกตองจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง การนําผูที่คาดหมายไดวาเปนบุคคลที่ตกเปนเหย่ือ
เขาสูกระบวนการพิจารณษคดีเฉกเชนเดียวกับผูกระทําผิดจึงเปนสิ่งที่ไมควรเกิดข้ึนเพราะไมเปนผลดีทั้งกับ 
ตัวบุคคลน้ันเองและไมเปนผลดีกับรัฐกลาวคือ 
 การไมเปนผลดีกับตัวบุคคลเพราะบุคคลเหลาน้ีจัดวาเปนผูที่ตกเปนเหย่ือจากการแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบจากกลุมอาชญากรขามชาติ ซึ่งบุคคลเหลาน้ีไมไดมีเจตนาในการเขารวมขบวนการ ไมมีเจตนาราย
แตกระทําไปเพราะถูกบังคับขูเข็ญใหตกอยูในสภาวะที่ไมอาขหลีกเยงหรือขัดขืนดวยประการอื่นใด เมื่อตองถูก
พิพากษาใหตกเปนผูกระทําผิดและถูกสงไปจาํขังรวมกับผูกระทําผดิที่แทจริงในเรือนจํา อาจทําใหบุคคลเหลาน้ี
ถูกหลอหลอมไปในทางที่ไมดีไดหรืออาจทําใหสูญเสียความเปนคนดี เกิดความคับแคนใจที่ตองมารับโทษ 
ในสิ่งที่ตนเองไมไดเจตนาที่จะทําทัศนคติที่ตามมายอมผิดเพียนและเปนตราบาปวาเปนคนข้ีคุกข้ีตาราง  
 การไมเปนผลดีกับรัฐคือ ตองสูญเสียคนดีในสังคม เกิดความเกลียดชังในกระบวนการยุติธรรมที่บุคคล 
ที่ตองตกเปนเหย่ือเหลาน้ีรูสึกวาไมเปนธรรม รัฐตองสูญเสียงบประมาณไปโดยไมจําเปน เพิ่มจํานวนผูตองขัง
มากข้ึน  
 การจําแนกเหย่ือจึงควรถูกนํามาใชกับคดีแกงคอลเซ็นเตอรดวย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจําตองมีความรู 
ในการคัดแยกเหย่ือ ตองแยกใหไดวาบุคคลน้ันเปนผูกระทําผิดหรือเปนเหย่ือ โดยอาจประสานความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรที่ทําหนาที่ ดูแลเกี่ยวกับการคามนุษยใหเขามาชวยในการจําแนกเหย่ือออกจาก 
ผูกระทําผิดและเจาหนาที่ ตํารวจตองรับชวงตอโดยกันตัวเหย่ือไวเปนพยานเพื่อสืบหาไปถึงตนตอของ 
แกงคอลเซ็นเตอร  
 ดังน้ันจะเห็นไดวาการกระทําผิดเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอรน้ันมีความเช่ือมโยงหรือสัมพันธกับการคา
มนุษยเปนอยางมาก ที่ไมอาจจะอาศัยเพียงแคการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจหรือกระทรวงดานเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงภาคเอกชนไมวาจะเปนธนาคารหรือบริษัทที่ใหบริการทางการสื่อสารเทาน้ัน แตควรที่
จะตองประสานความรวมมือกับองคกรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการคามนุษยอีกดวยเพื่อนําไปสูการจับกุม
ผูกระทําผิดพรอมกับปกปองคุมครองผูที่ตกเปนเหย่ือและทําใหกระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรม 
อยางแทจริง 
 1.13 มูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

มูลเหตุจูงใจการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันซึ่งเปนผูสรางตํานาน หรือ กอกําเนิดแกงคอล
เซ็นเตอรที่สําคัญ คือ รายไดท่ีไดรับเปนจํานวนมูลคามหาศาล ในขณะท่ีบทลงโทษท่ีไดรับไมมีความรุนแรง 
ซึ่งบทลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวันที่ เฉลี่ยมีระยะเวลาจําคุกเพียง 1 ป หรือ 
เปลี่ยนแปลงเปนคาปรับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่สูงสุดถึงประหารชีวิต 
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เมื่อพนโทษออกมาผูกระทําผิดในคดีแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันจะกลับไปเขารวมแกงคอลเซ็นเตอร
เหมือนเดิม โดยประเทศจีนระบุวา แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน สรางความเสียหายแกจีนแผนดินใหญปละ
มากกวา 1,500 ลานดอลลารสหรัฐหรือราว 52,500 ลานบาท ดังน้ันแกงคอลเซ็นเตอรจึงไดตกเปนเปาหมาย
ปราบปรามของรฐับาลจีน ทามกลางความสัมพันธที่ตึงเครยีดตอกันระหวางจนีกับไตหวัน เน่ืองจากประเทศจีน
ไดยืนกรานวา “สมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันท่ีถูกจับในประเทศตางๆ ท่ัวโลกตองถูกสงตัวมายัง
แผนดินใหญเทานั้น” แตไตหวันไดเรียกการกระทําของจีนวา เปนการลักพาตัวชาวไตหวัน 

ซึ่งหากแกงคอลเซ็นเตอรมีการถูกสงตัวกลับไปลงโทษยังประเทศไตหวันจะมีบทลงโทษจําคุกเพียง
ระยะเวลาไมกี่ปหรือการเปลี่ยนโทษจําคุกเปนคาปรับ ในขณะที่รายไดที่แกงคอลเซ็นเตอรไดรับมีมูลคา
มหาศาลจึงเปนมูลเหตุจูงใจที่สําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรในไตหวันไดมีการกระทําผิดอยางตอเน่ืองและ 
มีการขยายเครือขายรวมมือกับอาชญากรในประเทศตางๆ กระทําผิด เชนเดียวกับอาชญากรที่เกี่ยวของกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย ที่เขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรเน่ืองจากไดรบั
การชักชวนวารายไดที่ไดรับจากการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือหรือรายไดจากการรับจางเปดบัญชี การทําหนาที่
มาในการถอนเงิน สามารถกระทําไดงายและมีรายไดที่ไดรับมูลคามหาศาลหากสามารถหลอกใหเหย่ือโอนเงิน
ไดสําเร็จ ในขณะที่สามารถหลบเลี่ยงการจับกุมดําเนินคดีจากเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได 
เน่ืองจากไดต้ังศูนยในการกระทําผิดในตางประเทศจึงเปนมูลเหตุจูงใจที่สําคัญใหมีผูเขารวมกับกระบวน 
การและกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดรับคาตอบแทนจํานวนมาก 
ในขณะที่เห็นวาโอกาสในการถูกจับกุมดําเนินคดีนอยมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด 
(Rational Choice Theory) ซึ่งทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวา บุคคลมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําผิดกฎหมาย 
แนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายข้ึนอยูกับความพึงพอใจหรือผลประโยชนที่ตองการน้ันไมจํากัด
เฉพาะในรูปของทรัพยสินเทาน้ัน หากแตยังรวมถึงผลประโยชนหรือความพึงพอใจดานจิตใจดวย ประเด็น
สําคัญคือ การที่บุคคลไดคิดคํานึงถึงผลที่จะตามมาหลังจากการประกอบอาชญากรรมแลว ไมวาจะเปน
ผลประโยชนที่ไดรับ ความเปนไปไดที่จะถูกจับกุม อัตราโทษที่ไดรับหากถูกจับกุม ตลอดจนหนทางเลือกอื่น 
ที่ถูกกฎหมายอันสอดคลองกับมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่อาจเห็นวารายไดที่ไดรับ 
มีมูลคามากเมื่อเทียบกับโอกาสที่จะถูกลงโทษดําเนินคดี เน่ืองจากมีชองทางในการหลบเลี่ยงความผิดจากการ
ใชเทคโนโลยีในการกระทําผิด รวมทั้งการกระทําผิดในประเทศที่ไมใชประเทศเหย่ือไดถูกหลอกอันทําให
ผูกระทําผิดสามารถหลบเลี่ยงการถูกลงโทษจากการกระทําผิดได  
 1.15 ลักษณะอัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรในแตละประเทศ 
 จากผลการศึกษาพบลักษณะที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรในแตละประเทศประกอบดวย 

1. แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 
ตนกําเนิดของแกงคอลเซ็นเตอรทั่วโลก โดยมีลักษณะการกระทําผิดที่ใกลเคียงกับ “การขายสินคา 

ในลักษณะของแฟรนไชส” ที่หากอาชญากรหรือองคกรอาชญากรรมใดสนใจจะมีการชักชวนเขาสูการกระทํา
ผิดและสอนการกระทําผดิที่เกีย่วของกับการหลอกลวงเหย่ือในลักษณะของแกงคอลเซน็เตอร รวมทั้งอัตลักษณ
ที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่กลุมตัวอยางไดกลาวไวคือ “แกงคอลเซ็นเตอร
เปนรูปแบบของการดําเนินธุรกิจเปนธุรกิจท่ีมี ... แบรนดเนม โดย ธุรกิจของแกงคอลเซ็นเตอร คือ การหา
เงินโดยการหลอกลวงเหยื่อ…” 

 



178 

 

รูปแบบการกระทําผิดท่ีสําคัญ 
- เปนหัวหนาแกงในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ เปนสวนใหญ ดังจะเห็นได

จากหัวหนาแกงหลายคนถูกจับในประเทศไทย รวมทั้งหากมีการจบักมุแกงคอลเซน็เตอรในตางประเทศมักจะมี
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันทําหนาที่ในการควบคุม สั่งการหรือฝกฝนทักษะความชํานาญใหแกสมาชิกของ 
แกงคอลเซ็นเตอรประเทศอื่นๆ ในการกระทําผิด  

- ใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ ดังจะเห็นไดจากเจาหนาที่ ตํารวจไทยไดจับกุมแกง 
คอลเซ็นเตอรไตห วัน ในประเทศไทย ไดพบ  ห นังสือจิตวิทยาขั้นสู งในการกออาชญากรรม  ที่ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดใชในการศึกษา 

- ผู กระทํ าผิดซึ่ ง เปนตัวการใหญ ชาวไตห วันจะส งตัวแทนเขาไปประสานและรวมมือกับ 
แกงอาชญากรรมในประเทศตางๆ โดยการรวมมือกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการประสาน
กับแกงอาชญากรรมประเทศอื่นๆ ในการจัดหาคนกระทําผิด การเปดบัญชี การถอนเงินจากธนาคาร  

- แกงไตหวันจะศึกษาขอมูลประเทศที่ตองการหลอกลวงโดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
  1. ระบบการเงิน  

    2. ขอกฎหมาย  
    3. บริบททางสงัคม 
    4. ของผูคนในประเทศตนเองซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะตกเปนเหย่ือ  

เพื่อทําใหเขาใจพฤติกรรมของเหย่ือที่ตองการหลอกลวงและทราบถึงชองทางในการหลบหลีก 
การจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนสําคัญ  
 2. แกงคอลเซ็นเตอรจีน  

- รวมมือกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันในการกระทําผิด โดยใชการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศ 
อื่นๆ เพื่อหลอกลวงชาวจีน รวมทั้งการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศจีนเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่เปนชาวไทย 

การต้ังศูนยแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ เพ่ือหลอกคนจีน 
โดยแกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ เปนฐานในการกอเหตุโทรศัพทหลอกลวง 

ไปยังเหย่ือในประเทศจีน เกิดความเสียหายในประเทศจีนประมาณ 150 ลานบาท จนกระทั่งทําใหเหย่ือมีการ
ฆาตัวตายจนสงผลใหรัฐบาลจีนมีการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรอยางจริงจัง  

รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ 
จะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยหรือตางประเทศและมีการหลอกเหย่ือทั้งที่เปนโทรศัพท 

และอินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันมีการหลอกเหย่ือโดยการใชอินเตอรอยางแพรหลาย อาทิ  
  1. การหลอกเหย่ือในรูปแบบของการปนหุน 
  2. การหลอกผานการขายออนไลน  
  3. การหลอกลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน  
  4. และอัตลักษณที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรจีนคือ มักใชอินเตอรเน็ต 

ผานระบบวีแชทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
3. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศมาเลเซีย 
อัตลักษณที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรประเทศมาเลเซียคือ มีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกลวง

เหย่ือในประเทศมาเลเซียเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย ในขณะเดียวกันไดมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร 
ในประเทศไทย บรเิวณจังหวัดในภาคใตเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวมาเลเซีย  
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พฤติกรรมการหลอกลวงเหย่ือที่ประสบความสาํเร็จของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียคือ  
- หลอกทําบุญ 
จะเปดเว็บไซตหรือเปดโปรแกรมเฟสบุคและโฆษณาเพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ จัดสรางพระ 

สรางวัด จัดงานทําบุญตางๆ 
- ทําพิธีเสริมดวงชะตา 
- หลอกลวงคนท่ีชอบเสี่ยงโชคดวยการสงเลขเด็ดให  
ถาหากถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หรือหวย ขอสวนแบงรอยละ 30 ใชประเทศไทยเปนฐานในการ 

กระทําผิดพบทํามานาน 5 ป มีรายไดเดือนละ 40 ลานบาท 
นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรชาวมาเลเซียรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนไดเขามากระทํา

ผิดในประเทศไทย โดยมีอัตลักษณในการกระทําผิดคือ  
- แกงคอลเซ็นเตอรรูปแบบใหมโดยเดินทางมาในรูปแบบนักทองเท่ียวตางคนตางเดินทางมา 

เพ่ือตบตาเจาหนาท่ี 
ซึ่งอาศัยประเทศไทยเปนฐานปฏิบัติการเพื่อโทรศัพทไปหลอกผูเสียหายชาวจีนแผนดินใหญ รวมทั้ง 

ยังมีคนในประเทศอื่นตกเปนเหย่ือดวยดวยการชักชวนใหเลนการพนัน เกมออนไลนและซื้อสิ่งของตางๆ  
4. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศฟลิปปนส 
การต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศฟลิปปนสเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่เปนคนไทยในประเทศไทย 
อัตลักษณท่ีสําคัญ  
การปรับเปลี่ยนการโอนเงินเหย่ือ กระจายไปหลายบัญชี แลวตระเวนถอนเงินออกจากบัญชี โดยผาน 

ตู ATM ภายในประเทศไทยเปนการใชระบบอีแบงคกิ้ง รวบรวมเงินไป ณ จุดเดียว แลวทํารายการที่ไหนก็ได 
5. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศกัมพูชา 
แกงคอลเซ็นเตอรประเทศไตหวันไดรวมกับผูกระทําผิดชาวไทย ชาวกัมพูชา ดวยการใชประเทศ

กัมพูชาเปนศูนยกลางในการกระทําผดิ โดยการหลอกเหย่ือในประเทศอื่นๆ หากมีการจับกุมในประเทศกัมพูชา
จะมีการยายศูนยในการกระทําผิดไปยังประเทศมาเลเซียหรือประเทศอื่นเพื่อหลบหนีการจับกุมตอไป โดยมี
หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันไดถูกจับกุมและดําเนินคดีในประเทศไทย หากแตไดรับการประกันตัวใน 
ช้ันศาล ตอมาไดหลบหนีประกันและเขาไปรวมกลุมเพื่อกระทําผิดในประเทศกัมพูชา 

อัตลักษณของแกงคอลเซ็นเตอร 
- โรงเรียนสอนการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร 
ใชโรงพยาบาลรางกรุงพนมเปญเปนแหลงกบดาน มีการสอนระดับพื้นฐานต้ังแตจัดทําสคริปตให 

คนไทย มีวีดีโอสอนการหลอก วิธีการหาเหย่ือดวยหมายเลขโทรศัพท สอนโทรศัพทหลอกเหย่ือในไทย 
อัตลักษณแกงคอลเซ็นเตอรอินโดนีเซีย 
มีการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน มีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือ 

ในตางประเทศเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย  
อัตลักษณท่ีสําคัญ คือ  
การฟอกเงินผานเงินสกุลดิจิตอล 
การลอลวงใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่แกงคอลเซ็นเตอรไดเปดไวหลังจากน้ันสมาชิกของ

แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการนําเงินไปซื้อเงินสกุลดิจิตอลหรือบิตคอยนเพื่อโอนตอไปใหหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร
ชาวอินโดนีเซีย 
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 6. แกงคอลเซ็นเตอรเวียดนาม 
 แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันไดใชประเทศเวียดนามเปนศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือ 
 อัตลักษณในการกระทําผิด  

แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนามมีศูนยปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ มีวิธีการทํางาน การเดินทาง
และวิธีการโอนเงินเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมคือ หันมากดเงินในประเทศมาเลเซียและไตหวันเพื่อปองกัน 
การติดตามจากเจาหนาที่ 

7. แกงคอลเซ็นเตอรญ่ีปุน 
สําหรับแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่ถูกจับกุมในประเทศไทย พบวา แกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทย

เปนฐานในการกระทําผิดคือ การโทรศัพทไปหลอกลวงชาวญี่ปุน  
อัตลักษณท่ีสําคัญ 
- เครือขายแกงยากูซา แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่ถูกจับกุมในประเทศไทย พบวา มีความเกี่ยวของกับ

แกงยากูซาในการกระทําผิด โดยมีแกงยากูซา เปนผูบริหารจัดการองคกร โดยการจัดหาผูกระทําผิดในรูปแบบ
ของแกงยากูซา โดยไดเขามาต้ังศูนยกลางคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิดในประเทศไทยและหลอกเหย่ือใน
ประเทศญี่ปุนเปนสําคัญ  

- อายุนอย 
- แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่ถูกจับกุมไดในประเทศไทย จะมีอายุนอย โดยมีอายุระหวาง 20-30 ป  

มีลักษณะเปนมืออาชีพ 
- มีการทํางานในลักษณะของมืออาชีพ มีความรูความเช่ียวชาญในการหลอกเหย่ือ โดยมีการแบงงาน

กันทําตามความถนัด 
- มีการแจกคูมือปฏิบัติงาน  
- แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนมีการบันทึกขอมูลของเหย่ือเปาหมายเปนรายบุคคล ทั้งช่ือ อายุ สุขภาพ 

สภาพการใชชีวิต รวมถึงแผนที่ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อตางๆ ที่อยูใกลบานของเหย่ือ เปนตน 
- วิเคราะหความผิดพลาด  
- แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนไดนําขอมูลความลมเหลวของการกอเหตุมาวิเคราะหและหาวิธีที่เปนไปไดที่

จะทําใหการทํางานสําเร็จ  
- ต้ังเปาหมายเหมือนธุรกิจ 
- ไดมีการต้ังเปาหมายใหกับสมาชิกแตละคนวาในแตละเดือนจะตองลอลวงเหย่ือใหไดกี่คน 

เปรียบเสมือนการประกอบธุรกิจที่จะตองใหไดยอดขายหรือเปาหมายตามที่กําหนด 
- การเกี่ยวของกับเหย่ือที่เกี่ยวของกับเว็บไซตมืด 
- เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนมีความเกี่ยวของกับแกงยากูซา ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาว 

ไดเลือกหลอกเหย่ือที่เกี่ยวของกับเว็บไซตมือ กลาวคือ ใชวิธีการขมขูผูเสียหายที่เคยซื้อขอมูลจากดารคเว็บของ
ญี่ปุน โดยมีหมายศาลปลอมสงผานอีเมลใหผูเสียหายกลัวและหลงเช่ือ โดยการโอนเงินจะให ผูเสียหายซื้อบัตร
อี-มันน่ีที่รานสะดวกซื้อและสงรหัสใหกับผูตองหาและหากพบวาเหย่ืออยูบานเพียงลําพังก็จะสงเครือขาย 
ชาวญี่ปุนไปปลนที่บานพักและฆาตกรรมเจาทรัพย  
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 8. แกงคอลเซ็นเตอรไทย 
 สําหรับอัตลักษณท่ีสําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรไทย คือ  
 การรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน โดยมีหัวหนาที่คอยสั่งการหรือควบคุมเปนคนไตหวัน 
หากแตจะมีชาวไทยสวนหน่ึงที่เขารวมกับแกงคอลเซ็นเตอรทําหนาที่ในการหาสมาชิกชาวไทยเขารวมในการ
กระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันและหากตองการหลอกเหย่ือชาวไทยจะมีการต้ังศูนยในการกระทําผิด
นอกประเทศไทย แตหากตองการหลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่นๆ จะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการ
หลอกลวงเหย่ือในประเทศไทยและประเทศอื่น  
 สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไทยหรือแกงคอลเซ็นเตอรที่มีชาวไทยเปน
สมาชิกประกอบดวย  

การดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร 
คนไทยสวนหน่ึงที่เคยเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรไดเรียนรูทักษะความชํานาญในการหลอกลวง

เหย่ือ รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรไดหันมากระทําผิดในลักษณะของหัวหนา 
แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งผูที่ดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรจะมีลูกนองหรือสมาชิกรวมแกงชาวไทย
รวมทั้งชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวไตหวัน โดยไดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย 
ที่ตางประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ดังจะเห็นไดจาก นายเกง ลิ้นทอง เปนตํานานแกง 
คอลเซ็นเตอรในประเทศไทยเพราะนายเกงเปนคนแรกๆ ที่นําคนไทยออกไปต้ังศูนยคอล เซ็นเตอร 
เพื่อหลอกลวงคนไทยดวยกันที่ตางประเทศ  

แกงคอลเซ็นเตอรในตํานานของประเทศไทย พบวา เปนคนไทยกลุมแรกๆ ที่เดินทางออกไปรวม
ขบวนการต้ังศูนยปฏิบัติการคอลเซน็เตอรในตางประเทศหลายแหง ต้ังแตป 2556 ตอเน่ืองมาจนถึง พ.ศ.2561
โดยไมเคยมีใครจับกุมไดมากอน สรางความเสียหายใหกับเหย่ือคนไทยหลายรอยลานบาท จนมีช่ือเสียงในกลุม
แกงคอลเซ็นเตอรวาเปนทีมงานที่มีความชํานาญในการหลอกลวงประชาชนมากที่สุดจนเปนตํานานและ 
ไดฉายาวา “เกง ลิ้นทอง” 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรหากหลอกเหย่ือคนไทยคือ การต้ังศูนยในการกระทําผิด 
ที่ตางประเทศและหัวหนาใหญสุดก็มักเปนชาวไตหวันที่ทําหนาที่สั่งการควบคุมการกระทําผิดทั้งหมดเพราะ
ชาวไตหวันมีเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี แกงคอลเซ็นเตอรชาวไทยกลุมน้ีเคยเดินทางไปต้ังศูนยปฏิบัติการคอล
เซ็นเตอรในตางประเทศระหวาง พ.ศ.2556-2561 แมคนไทยเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร แตอาจไมใช
หัวหนาสูงสุดของแกง เพราะคนไทยไมมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีเหมือนชาวไตหวัน  

ดังน้ันการเปนหัวหนาแกงของคนไทยในการกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรจึงเปนเพียงหัวหนาสูงสุด 
ในกลุมผูกระทําผิดชาวไทยที่ยังคงมีความรวมมือจากหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันที่มีความรูความ
เช่ียวชาญในเทคโนโลยีที่ใชในการหลอกเหย่ือมากกวาคนไทย  

การรับจางทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับการรับจางทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอรของชาวไทยสวนหน่ึง พบรูปแบบในการกระทําผิดคือ  

    1. ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ 
  ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจประกอบดวยการทําหนาที่
โทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย การรับจางเปดบัญชีเพื่อใชเปนบัญชีรับโอนเงินที่ไดจากการหลอกลวง 
โดยไดรับเงินเดือนประจําและรายไดเปนรอยละจากยอดเงินที่ไดรับจากการหลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ 
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  2. ผูที่ถูกหลอกหรือถูกบังคับใหทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
    ผูที่ถูกหลอกหรือถูกบังคับใหทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร จะถูกหลอกผานเพื่อน คนรูจัก 
หรือนายหนาในการทํางานวาจะใหไปทํางานตางประเทศ อาทิ เปนพอครัว พนักงานรับโทรศัพท แตเมื่อไปถึง
ตางประเทศจะถูกยึดหนังสือเดินทางและสอนใหพูดตามสคริปตในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย หากไมกระทํา
ตามในบางกรณีถูกทํารายรางกาย  
 ดังน้ัน อัตลักษณท่ีสําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรไทย คือ การเปนสมาชิกกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 
จีนหรือประเทศอื่นๆ หากแตมีชาวไตหวันเปนหัวหนาสูงสุด หากตองการหลอกเหย่ือชาวไทยจะต้ังศูนยในการ
กระทําผิดที่ตางประเทศ หากตองการหลอกเหย่ือตางชาติอาจมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกเหย่ือ 
ในประเทศไทยและตางประเทศเปนสําคัญ  
 สําหรับสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรไทยมีทั้งสมาชิกที่สมัครใจในการทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร
เน่ืองจากเห็นวารายไดคาตอบแทนที่ไดรับสูง มีโอกาสในการถูกจับกุมนอย นอกจากน้ียังมีสมาชิกของ 
แกงคอลเซ็นเตอรที่ถูกหลอกและถูกบังคับใหทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยบางรายอาจถูกลงโทษรุนแรง
หากไมยอมทําตามที่หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรไดสั่งการใหหลอกลวงเหย่ือชาวไทย ซึ่งสมาชิกของแกงคอลเซ็น
เตอรกลุมน้ีจัดไดวาเปนผูที่ตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรมากอนคือ การหลอกลวงผานนายหนาหรือ 
คนสนิทใหเขามาเปนสมาชิกของกลุมแกงคอลเซ็นเตอร 

2. สาเหตุในการกระทําผิดแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร  
สําหรับสาเหตุสําคัญในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ เปนภัยคุกคามของประเทศไทย 

ประกอบดวย  
2.1 ลักษณะของประเทศไทย 
สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากอเหตุเกี่ยวกับในประเทศไทย 

โดยการเขามาต้ังศูนยในการกระทําผิดและไดโทรศัพทไปหลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่น เน่ืองจากลักษณะของ
ประเทศไทยที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําผิดตอแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ โดยลักษณะของประเทศไทยที่เอื้อ
ตอการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเขามาต้ังศูนยในการกระทําผิดไดแก  

- การเดินทางเขา-ออกประเทศไดงาย 
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดงาย 

ทั้งที่เปนการเดินทางโดยผานดานตรวจคนเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบเขาเมืองโดย
วิธีการไมถูกตองตามกฎหมายดวยการผานชองทางธรรมชาติ เน่ืองจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มี
พรมแดนธรรมชาติติดตอกับประเทศเพื่อนบานทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสามารถลักลอบเดินทางเขา-
ออกประเทศไดงาย  

- การสงเสริมการทองเท่ียว 
จากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยงของรัฐบาล เน่ืองจากประเทศไทยมีเมืองทองเที่ยวที่มีความ

สวยงาม จึงไดมีการสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยรายไดหลักสวนหน่ึงของ
ประเทศไทยจึงมาจากการสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดเขาเที่ยวในประเทศไทยเปนหลัก โดยมีดังจะ
เห็นไดจากมีประเทศจํานวน ประเทศที่ไมตองขอวีซาในการเขาประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุดในการพักอาศัย
ในประเทศไทยเปนระยะเวลา 15 วัน 30 วัน และสูงสุดไมเกิน 90 วัน ซึ่งรวมทั้งกลุมประเทศในยุโรป 
อเมริกาใต ประเทศในเอเชียซึ่งรวมทั้งมาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซียและเวียดนาม เปนตน  
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 จากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยดังกลาวขางตน โดยการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว
ตางชาติสวนหน่ึงไดมีการเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองขอวีซา อาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหอาชญากร
ขามชาติไดแฝงตัวเขามากับนักทองเที่ยวและใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการประกอบอาชญากรรม รวมทั้ง
อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ดึงดูดในอาชญากรขามชาติไดเขามาใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด 
โดยเฉพาะแกงคอลเซ็นเตอรที่เขามาใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด 

- วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
เน่ืองจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ ดีงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการตอนรับแขกที่มาเยือน 

ในประเทศไทยมานับแตโบราณจนกระทั่งถึงปจจุบันจึงอาจเปนเหตุผลหน่ึงที่สําคัญในการทําใหนักทองเที่ยว
ตางชาตินิยมเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งอาชญากรขามชาติไดนิยมเขามาในประเทศไทย เน่ืองจาก
การใหการตอนรับที่อบอุน ใบหนาที่ย้ิมแยมแจมใสในการใหการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ อันสงผลสําคัญ
ตอการดึงดูดใจนักทองเที่ยวตางชาติใหเขามาทองเที่ยวหรือกระทําผิดในประเทศไทยน่ันเอง รวมทั้งการ 
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เขามาใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด  

- เปนศูนยกลางท่ีมีสาธารณูปโภคสําหรับโจรครบครัน 
สําหรับเหตุผลสําคัญที่อาจทําใหแกงแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากอเหตุต้ังศูนยในการกระทํา

ผิดในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย อาจเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่มี
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอยางครบครัน จนอาจกลาวไดวา ประเทศไทยอาจเปนหน่ึงในประเทศที่มี
สาธารณูปโภคสําหรับโจรครบครันซึ่งประกอบดวย 

1. หนังสือเดินทางปลอม 
    ในอดีตประเทศไทยเคยเปนประเทศที่มีการผลิตหนังสือเดินทางปลอมมากที่สุด 

ในโลก แมในปจจุบันประเทศไทยจะมีความกวดขันในการจับกุมผูที่ผลิตหนังสือเดินทางปลอม หากแต
ชาวตางชาติที่ตองการหนังสือเดินทางปลอมหรือวีซาปลอมยังคงสามารถหาไดในประเทศไทย ดังจะเห็นไดจาก
การจับกุมผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการผลิตหนังสือเดินทางหรือวีซาปลอมที่ยังคงมีอยางตอเน่ือง ดังน้ันการที่
ประเทศไทยเปนประเทศที่สามารถหาซื้อหนังสือเดินทางปลอมไดไมยากจึงอาจเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหแกง
คอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย โดยใชหนังสือเดินทางปลอมสําหรับเขาประเทศไทย 
รวมทั้งเมื่อเขามาในประเทศไทยสวนหน่ึงไดมีการใชหนังสือเดินทางปลอมในการเชาบานหรือซื้อสินคาหรือ 
อุปกรณในการกระทําผิด  

2. กฎหมาย   
      กฎหมายที่เกี่ยวของที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศ
ไทยที่สําคัญไดแก นโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเขา
ประเทศที่กําหนดใหประเทศสวนหน่ึงไมตองขอวีซาในการเขาประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการ
พักในประเทศไทยสูงสดุถึง 90 วัน อันเปนสิ่งที่เอื้อหรอืดึงดูดใจใหแกงอาชญากรรมขามชาติไดเขามากระทําผดิ
ในประเทศไทยไดงายกวาการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่จะตองมีการขอวีซา ซึ่งอาจสรางความยุงยากใน 
การเดินทางเขาประเทศมากกวาประเทศไทย  
    นอกจากน้ีกฎหมายที่สําคัญที่อาจทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดตัดสินใจเขามา
กระทําผิดในประเทศไทยไดงายคือ บทลงโทษที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดที่อาจมีบทลงโทษที่นอยกวา
ประเทศอื่นๆ  
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    3. ใชเงินซื้อไดทุกอยาง 
      แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทยสวนหน่ึงอาจเน่ืองจาก
เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศกาํลังพัฒนาทีป่ระชาชนในประเทศสวนหน่ึงไดใหความสําคัญกับคานิยมในดาน
วัตถุนิยม ที่ผูกระทําผิดสามารถใชเงินในการซื้อไดเกือบทุกอยาง เริ่มต้ังแตข้ันตอนในการเขาประเทศที่ไม
ถูกตองสวนหน่ึงอาจมีการใหเงินแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการเขาประเทศ ซึ่งอาจมีการจายเงินใหแกผูที่
ลักลอบพาเขาเมืองดวยชองทางธรรมชาติ รวมทั้งเมื่อแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามาในประเทศสามารถใช
เงินในการซื้อสิ่งของที่ตองการได ไมวาจะเปนสถานที่พักอาศัยอยางดี โดยที่เจาหนาที่จะไมทราบถึงสถานที่ใน
การพักอาศัยเพราะหากมกีารจายเงนิในราคาแพงตอบแทนแกเจาของทีพ่ัก เจาของที่พักดังกลาวสวนหน่ึงจะไม
แจงขอมูลไปยังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพราะระบบการประสานขอมูลเรื่องสถานที่พักอาศัยของชาวตางชาติยังไม
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบที่สามารถเช่ือมโยงขอมูลตอเจาหนาที่ตํารวจไดอยางแทจริง  

4. ศูนยกลางคมนาคม 
    ปจจุบันประเทศไทยเปนศูนยกลางของการคมนาคมที่สามารถเดินทางเขาออก

ประเทศไทยไดงายเพราะมีสนามบินนานาชาติในหลายจังหวัด จึงทําใหแกงอาชญากรขามชาติสวนหน่ึงไดเขา
ออกประเทศไทยไดงาย เมื่อกระทําผิดเสร็จเรียบรอยแลวจะมีการเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางไปพัก 
ที่ประเทศขางเคียง เมื่อเงินหมดแลวจึงมีการเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อกระทําผิดอีกครั้ง รวมทั้งเมื่อ
กระทําผิดเสร็จเรียบรอยจะออกจากประเทศไทย สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางเขาออกประเทศไทย 
จนกระทั่งถูกจับกมุ อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่เปนศูนยกลางในการคมนาคมที่ทําให
แกงอาชญากรขามชาติมีการเดินทางเขามากระทําผิดและเดินทางออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม 
ไดงาย  

    นอกจากน้ีความเจริญของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะการ
ใชอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสารที่ประเทศไทยมีความเจริญที่เทียบเทาประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใหญในเขตภูมิภาค มีระบบการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตหรือระบบโทรศัพทที่มีความ
ทันสมัย โดยการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตหรือทางโทรศัพทเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอร 
ขามชาติมีการเขามาในประเทศไทยและใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดเปนสําคัญ  

5. คาครองชีพในประเทศไทยไมแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน  
    เหตุผลหน่ึงที่อาจทําใหแกงอาชญากรรมมีการเดินทางเขามากระทําผิดในประเทศ

ไทยมาก อาจเน่ืองจากคาครองชีพในประเทศไทยที่ไมสูงมากนัก แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสามารถเขามาพัก
อาศัยอยูในประเทศไทยโดยสามารถหาที่พักซึ่งมีราคาไมสูง คาใชจายที่ เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต อาทิ 
คาอาหาร ที่ราคาไมสูง จึงอาจเปนสิ่งทีท่ําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดใหความสนใจตอการเขามากระทําผดิ
ในประเทศไทย ใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด จนกระทั่งอาจกลาวไดวา ใชประเทศไทย 
เปนสวรรคของแกงอาชญากรขามชาติในการประกอบอาชญากรรม 

2.2 สาเหตุจากแกงคอลเซ็นเตอรอาชญากรรมขามชาติ 
 สําหรับสาเหตุในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ ประกอบดวย 

  2.2.1 การต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศไทยเพื่อหลอกลวงเหย่ือในตางประเทศ 
  เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติเขามาต้ังศูนยในการกระทําผิดใน 

ประเทศไทย อาทิ แกงไตหวัน จีนและมาเลเซียประกอบดวย 
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  •  การไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษในการกระทําผิดของประเทศไทย 
  เหตุผลสําคัญที่แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามาเลือกใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการ

กระทําผิด อาจเน่ืองจากไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษของการกระทําผิดในประเทศไทยเพราะเห็นวา
แกงคอลเซ็นเตอรของตนเองเปนการกระทําผิดที่ตองใชทักษะหรือความเช่ียวชาญพิเศษในการกระทําผิด 
รวมทั้งมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจนจึงสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจได รวมทั้งอาจเห็น
วาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย มีบทลงโทษที่ ไมสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทลงโทษสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความคุมคาในการ
เสี่ยงตอประโยชนที่จะไดรับและโทษที่จะไดรับเห็นวามีความคุมคาตอการเขามาเสี่ยงกระทําผิดในประเทศไทย 
อันสอดคลองแนวคิดของสํานักคลาสสคิ (Classical School) ซึ่งแนวคิดน้ีมีความเช่ือวามนุษยมีเจตจํานงอิสระ
(Free Will) ในการตัดสินใจเลือกการกระทําโดยคิดถึงผลดีผลเสีย คนที่ประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเห็นวา
กอใหเกิดประโยชนมากกวาโทษที่ไดรับและไมเกรงกลัวบทลงโทษ โดยเปนแนวคิดที่สนใจการกระทําที่แสดง
ออกมาไมไดสนใจผูที่แสดงพฤติกรรมออกมา 
   อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่กอเหตุในประเทศไทย โดยเขามาต้ัง
ศูนยคอลเซ็นเตอรหากแตไดมีการหลอกเหย่ือในประเทศอื่นๆ ไดกระทําผิดเน่ืองจากมีการตัดสินใจเลือกการ
กระทําผิดเพราะเห็นวาเปนการกระทําที่กอใหเกิดประโยชนคือ มีรายไดที่ไดรับจากการกระทําผิดเปนมูลคา
มหาศาลมีความคุมคาตอความเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรม นอกจากน้ีแกงอาชญากรดังกลาวอาจไมมี
ความเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับเพราะอาจเห็นวาเปนบทลงโทษที่ไมรุนแรง รวมทั้งอาจเห็นวาสามารถหลบ
เลี่ยงการถูกจับกมุจากเจาหนาที่ตํารวจหรือแมจะถูกจบักุมจากเจาหนาที่ตํารวจแตอาจใชวิธีการประกันตัวและ
หลบหนีออกจากประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงตอการถูกดําเนินคดี ดังจะเห็นไดจากแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันที่ได
หลบหนีประกันจากประเทศไทยและไดหลบหนีเขาไปในประเทศกัมพูชา หลังจากน้ันยังคงมีการรวมกลุมกับ
แกงคอลเซ็นเตอรกัมพูชา โดยการชักชวนคนไทยรวมทั้งหลอกลวงคนไทยเขาไปกระทําผิดกับกลุมแกงคอล 
เซ็นเตอรที่ประเทศกัมพูชาและไดโทรศัพทมาหลอกลวงคนไทย จนกระทั่งมีคนไทยตกเปนเหย่ือจํานวนมาก
และตองสูญเสียเงินเปนจํานวนมูลคามหาศาล 

  • ลักษณะของประเทศท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
  สาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงทีแ่กงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย 

สวนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากลักษณะของประเทศของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ โดยเฉพาะประเทศไตหวันที่มี
บทลงโทษที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไมสูงทําใหยังคงมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร
ตอไป รวมทั้งประเทศไตหวันไดมีการรวมกลุมกับชาวไทยหรือประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศไทยในการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย อาจเน่ืองจากลักษณะของประเทศ
เพื่อนบานที่ไดรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันหรือประเทศอื่นๆ โดยอาชญากรขามชาติสวนหน่ึง
อาศัยอยูในประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยทําใหสามารถเดินทางเขาออกประเทศไทยเพื่อเขามา
กระทําผิดและเดินทางออกจากประเทศไทยไดงาย รวมทั้งเมื่อแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดถูกจับดําเนินคดี 
ยังไดอาศัยพรมแดนทางธรรมชาติของประเทศเพื่อนบานในการหลบหนีการจบักุมหรอืการดําเนินคดี ดังจะเหน็
ไดจากหัวหนาแกงไตหวันรายหน่ึงที่ไดถูกจับกุมดําเนินคดี หากแตปรากฏวามีการหลบหนีในระหวางการ
ประกันตัวในช้ันศาลเขาไปกระทําผิดในประเทศกัมพูชาเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทยเปนสําคัญ  
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  รวมทั้งลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของลักษณะประเทศที่แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวน
หน่ึงไดเขามากระทําผิดในประเทศไทยคือ สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อาชญากรขามชาติไดอาศัยอยูซึ่งสวน
หน่ึงประสบกับสภาวะยากจน ดังน้ันลักษณะของประเทศที่แกงคอลเซน็เตอรขามชาติขามชาติไดอาศัยอยูอาจ
เปนเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติขามชาติไดเขามากระทําผิดใน 
ประเทศไทย  

  2.2.2 การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศหากแตไดมีการโทรศัพทเขามา 
  หลอกลวงเหยื่อในประเทศไทย 
  สําหรับเหตุผลสําคัญของการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศ หากแตไดมีการโทรศัพท

เขามาหลอกเหย่ือในประเทศไทย ประกอบดวย 
  1. เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมและการดําเนินคดี 
  เหตุผลสําคัญของการต้ังการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศ หากแตไดมีหลอกเหย่ือใน 

ประเทศไทย ประกอบดวยเหตุผลที่สําคัญคือ เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมและการดําเนินคดีจากเจาหนาที่
ตํารวจและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในประเทศไทย โดยแกงคอลเซ็นเตอรจะมีหัวหนาใหญเปนชาวไตหวัน 
เน่ืองจากมีความรูความเช่ียวชาญในการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรชาว
ไตหวันจะมีการรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศตางๆ อาทิ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย 
ฟลิปปนส ชักชวนชาวไทยหรือหลอกลวงชาวไทยเขาไปรวมกระทาํผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันและ
แกงคอลเซ็นเตอรของประเทศที่ไดไปต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด โดยเหตุผลสําคัญเพื่อหลบเลี่ยง
การถูกจับกุมและการดําเนินคดีจากเจาหนาที่ตํารวจเพราะเหย่ือไมทราบวาไดติดตอกับใคร มีสถานที่ในการ
กระทําผิดที่ ไหน ทําใหเจาหนาที่ ตํารวจยากตอการจับกุม รวมทั้งอาจประสบปญหาตอการรวบรวม
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีเพราะตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดีเปนสําคัญ 
จึงเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรไดเลือกประเทศอื่นๆ ที่ไมใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการ
ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรและไดโทรศัพทเขามาหลอกเหย่ือในประเทศไทยเปนสําคัญ  
   ดังน้ันอัตลักษณที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอร คือ หากตองการหลอกเหย่ือ 
ในประเทศใด แกงคอลเซ็นเตอรจะไมต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศน้ันๆ หากแตจะเลือกประเทศอื่นเปน
ศูนยกลางของแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อทําหนาที่ในการโทรศัพทหรือใชอินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือ 
เปนสําคัญ  

2.3 สาเหตุจากเหยื่ออาชญากรรม 
สาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เกี่ยวของกับเหย่ืออาชญากรรม 

ไดแก  
- การเปดโอกาสของเหยื่อใหกระทําผิด   
สาเหตุในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร สวนหน่ึงอาจเกิดจากการที่ เห ย่ือเปดโอกาส 

ใหกระทําผิด เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดใชจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือประกอบดวย ความโลภ อาท ิ
การหลอกเหย่ือวาเหย่ือไดรับคืนภาษี หากแตตองโอนเงินสวนหน่ึงใหกอนหรือหลอกลวงใหเหย่ือทําธุรกรรม
หนาตูเบิกเงินอัตโนมัติ (A.T.M.) จนกระทั่งเหย่ือไดโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรไดสําเร็จ 

การใชความกลัวในการหลอกลวงเหย่ือ อาทิ การหลอกลวงวาบัญชีทางการเงินของเหย่ือเกี่ยวของกับ
การกระทําผิดทางกฎหมายซึ่งเมื่อเหย่ือมีความกลัวจะโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรที่อางวาเปนเจาหนาที ่
ในการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของเหย่ือ เปนตน  
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การใชความไมรูในการหลอกลวงเหย่ือ อาทิ การแจงวาเปนเจาหนาที่ธนาคาร หลอกลวงใหเหย่ือ 
บอกรหัส A.T.M เพื่อนําไปกดเงิน เปนตน  

และการใชความศรัทธา ความเช่ือ ทางศาสนาของเหย่ือในการหลอกลวง อาทิ การหลอกลวงใหโอน
เงินทําบุญของแกงมาเลเซีย เปนตน  

ซึ่งผูที่ตกเปนเหย่ืออาชญากรรมอาจเปนคนชรา ผูที่มีความรูหรือบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีการเปดชอง
โอกาสใหแกเหย่ือในการกระทําผิด เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรจะใชวิธีการสุมการโทรศัพทไปหาเหย่ือ ซึ่งหาก
เหย่ือไดเปดโอกาสใหแกแกงคอลเซ็นเตอรโดยความโลก ความกลัว ความไมรูหรือความศรัทธา ความเช่ือ 
โดยไมไดมีการตรวจสอบเบอรโทรศัพทที่ไดหลอกลวงหรือการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ ทําใหแกงคอล 
เซ็นเตอรจะใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ จนกระทั่งเหย่ือมีความเช่ือและไดเดินไปโอนเงินใหแก 
แกงคอลเซ็นเตอรโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญหลอกลวงเหย่ือแตประการใด  
  โดยแกงอาชญากรรมดังกลาวจะมีการสุมโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต สังเกตหรือเฝาติดตามพฤติกรรม
ของเหย่ืออาชญากรรมจนกระทั่งเห็นถึงโอกาสที่เหย่ือมีความเช่ือโดยเปดโอกาสใหกระทําผิดจึงไดใชโอกาส
ดังกลาวในการโจมตีหรือกระทําผิดตอเหย่ือซึ่งการกระทําผิดของแกงอาชญากรดังกลาวมีความสอดคลองกับ
ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน (Routine Activity Theory) ซึ่งทฤษฎีน้ีเช่ือวาอาชญากรรมเกิดจากปจจัย 3 ประการ 
เปนตัวกระตุนใหบุคคลตองตกเปนเหย่ืออาชญากรรมไดแก  

1. ผูกระทําความผิดที่ไดรับการจูงใจ (Motivated Offenders)  
2. เปาหมายที่เหมาะสม (Suitable Targets)  
3. การขาดผูดูแลที่มีความสามารถ (The Absence of Capable Guardians) 

 โดยอาจกลาวไดวาผูที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติอาจเกิดจากกิจวัตรประจําวัน 
ในการดํารงชีวิตของเหย่ืออาชญากรรมที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอาชญากรรม โดยมีแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ 
ที่เห็นวาไดรับคาตอบแทนจํานวนมากจากการกระทําผิด มีเปาหมายที่เหย่ือซึ่งมีกิจวัตรประจําวันที่อาจขาด
การดูแลปกปองทรัพยที่เหมาะสม เปนตน แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติจึงมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
กิจวัตรประจําวันที่เหย่ือไดมีการปฏิบัติตนเปนกิจวัตรในชีวิตประจําวันคือ การใชโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต 
ในการหลอกลวงเหย่ือเพื่อใหเหย่ือมีความเช่ือหรือมีความโลภ ความโกรธ ความกลัวหรือความไมรู จนกระทั่ง
เหย่ือมีความหลงเช่ือโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรและหลังจากน้ันแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการปดโทรศัพท 
ไมสามารถติดตอไดอีกเลย ซึ่งหากเหย่ือมีความอับอายไมเขาแจงความหรือเขาแจงความเพื่อดําเนินคดีกับ
เจาหนาที่ตํารวจชาจะทําใหเจาหนาที่ตํารวจอาจรวบรวมพยานหลักฐานไดชาอันสงผลตอปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ   

- เหยื่อมีสวนรวมในการกระทําผิด  
สําหรับสาเหตุในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวนหน่ึงอาจเกิดจากเหย่ือมีสวนรวม 

ในการกระทําผิด โดยความรูเทาไมถึงการณ ความกลัว ความเช่ือหรือความโลภของเหย่ือ เน่ืองจากแกง 
คอลเซ็นเตอรไดมีการใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ จนกระทั่งเหย่ือหลวงเช่ือและโอนเงินใหแก 
แกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ โดยที่อาชญากรไมไดใชอาวุธในการขมขูหรือการทํารายเหย่ือแตประการใด 
รวมทั้งหากเหย่ือไมเขาแจงความดําเนินคดีโดยรวดเร็วจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
เปนสําคัญ  
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 3. ผลกระทบของการกระทําผิดท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติท่ีเปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทย  

สําหรับผลกระทบของการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทยไดแก แกงคอลเซ็นเตอรไดกอกําเนิดในประเทศไตหวัน หากแตปจจุบันไดมีการหลอกลวงเหย่ือ 
ในประเทศตางๆ ทั่วโลกไดแก เอเชีย แอฟริกา ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา อันแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของ 
แกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยมีผลกระทบที่สําคัญดังน้ี  

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
แกงคอลเซ็นเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล ทั้งเปนผลกระทบตอ

เศรษฐกิจในระดับจุลภาคคือ เหย่ือที่ไดรับผลกระทบจากการหลอกลวงเหย่ือและผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของประเทศที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากขอมูลของประเทศจีนระบุวา 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน สรางความเสียหายแกจีนแผนดินใหญปละมากกวา 1,500 ลานดอลลารสหรัฐหรือ
ราว 52,500 ลานบาท สําหรับประเทศไทยพบการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่จําแนกตามปที่กระทําผิด
ในระหวาง พ.ศ.2561-2562 มีมูลคาการกระทําผิดจํานวน 260,437,332 บาท ซึ่งเปนตัวเลขที่ไดมีการแจง
ความดําเนินคดีอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของแกง 
คอลเซ็นเตอรที่ไมไดมีการแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอาจมีจํานวนมากกวาน้ี อันเปนตัวเลขที่จมอยู 
ใตนํ้าเปนสําคัญดังน้ันมลูคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีจํานวนมหาศาล 
อันเปนตัวเลขที่เกิดจากเหย่ือที่ถูกหลอกลวง  

นอกจากน้ียังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่เกิด
จากความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศและระหวางประเทศ ดังน้ันการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรจึงสงผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมูลคามหาศาล  

- ผลกระทบทางสังคม 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมที่สําคัญคือ เหย่ือที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําผิดของแกงคอลเซน็เตอรจะประสบกับความเครียด โดยเหย่ืออาชญากรรมบางรายได
มีการฆาตัวตาย ดังจะเห็นไดจากการกระทาํผิดของแกงคอลเซ็นเตอรทีไ่ดหลอกลวงเหย่ือในประเทศจีน ซึ่งเปน
ผูสูงอายุและไดทําใหเหย่ือบางรายประสบกับความเครียดจนกระทั่งนําไปสูการฆาตัวตายซึ่งผลกระทบของ 
แกงคอลเซ็นเตอรตอสังคมไทย พบวา เหย่ือจํานวนหลายรายตองสูญเสียเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร 
โดยเฉพาะเหย่ือที่เปนผูสูงอายุที่ตองใชเงินเก็บยามเกษียณโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรตองประสบกับ
ความเครียด ความยากจน ดังน้ันหากยังคงมีการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรอยางตอเน่ืองจะสงผลกระทบ
ตอสังคมเพราะสมาชิกของสังคมสวนหน่ึงตองประสบกับการสญูเสียเงินที่ไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่มนําไปสูความ
ยากจน อันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาสังคมไทยเปนสําคัญ รวมทั้งสมาชิกของสังคมตองประสบกับ
ความเครียด อันอาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิต เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมตอไป  

- ผลกระทบตอการทองเท่ียวของประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยไดเปนประเทศทีส่งเสริมการทองเที่ยว โดยรายไดหลักของประเทศสวนหน่ึงของ

ประเทศมาจากการทองเที่ยวจงึทําใหประเทศไทยมีมาตรการในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยเฉพาะมาตรการ
ในการเขาประเทศโดยไมตองขอวีซาของประเทศสวนหน่ึงอันสงผลทําใหการเขาออกประเทศไทยสามารถ
กระทําไดงายกวาประเทศอื่นและเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหอาชญากรขามชาติไดใชประเทศไทยเปนศูนยกลางใน 
การประกอบอาชญากรรมอันสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากปญหา
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อาชญากรรมไดสงผลกระทบตอภาพลกัษณของประเทศไทยและสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของประเทศที่
อาจทําใหนักทองเที่ยวตางชาติอาจไมตองการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเน่ืองจากประสบกับปญหา
อาชญากรรมน่ันเอง 
  4. ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตอปญหา
แกงคอลเซ็นเตอร 

สําหรับปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหา
แกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย 
 1. ปญหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับปญหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินคดีประกอบดวยปญหาที่
เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่มีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ 

แกงคอลเซ็นเตอรมีความรูความเช่ียวชาญ มีทักษะในการประกอบอาชญากรรม โดยมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานและแบงงานกันทําอยางชัดเจน มีการสอนบทสนทนาในการหลอกลวเหย่ือ โดยไดมีการเปด
โรงเรียนสอนการหลอกเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชาหรือการมีวีดีโอที่บันทึกบทการสนทนา 
เพื่อสอนแกผูที่ถูกชักชวนใหเขารวมในการกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 

- แกงคอลเซ็นเตอรศึกษาขอมูลบริบททางสังคมของประเทศท่ีจะหลอกลวงเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดมีการศึกษาบริบทของสังคม ระบบการเงนิ ขอกฎหมายหรือบทลงโทษที่จะไดรับ

หากตองถูกดําเนินคดี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เกี่ยวของกับเหย่ืออาชญากรรมในประเทศน้ันเพื่อทําใหการ
หลอกลวงเหย่ือมีความนาเช่ือถือ สามารถโอนเงินผานระบบการเงิน การหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมหรือถูกลงโทษ 
ซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรที่ทําใหการหลอกลวงเหย่ือของแกง 
คอลเซ็นเตอรประสบความสําเร็จ สามารถหลอกลวงเหย่ือไดโดยไดรับเงินจากเหย่ือเปนมูลคามหาศาลและ 
ไมถูกลงโทษหรือถูกลงโทษไมรนุแรงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเงินที่เหย่ือตองสูญเสียและผลกระทบตอสังคม 
อันเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติเปนสําคัญ  

- ปญหาการใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ โดยสรางความโลภใหแกเหย่ือ การสราง

ความหวาดกลัวใหแกเหย่ือหรือการหลอกลวงเหย่ือที่ไมสามารถปกปองทรัพยสิน โดยมีหนังสือจิตวิทยาข้ันสูง
อาชญากร โรงเรียนสอนเทคนิคการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชา รวมทั้งการการศึกษา
ขอมูลและใชเทคนิคในการหลอกลวงเหย่ือในลักษณะของการประกอบธุรกิจ  

- ปญหาท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของหรือกอใหเกิดความเสียหายที่เช่ือมโยงไปยัง 

2-3 ประเทศ แมตัวการใหญหรือหัวหนาแกงจะถูกจับกุม หากแตสมาชิกของแกงยังสามารถกระทําผิดตอไปได 
อันเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
เปนสําคัญ 

2. ปญหาในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับปญหาในการดําเนินคดีของแกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย  
 - ปญหาจากลกัษณะของอาชญากรรม 
 ปญหาจากลักษณะของอาชญากรรมที่เปนการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับ
อาชญากรรมองคกรขามชาติ ใชความรูความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเกี่ยวของกับอาชญากรรมไซเบอรและ
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อาชญากรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งการเช่ือมโยงของโลกที่ไรพรมแดนในปจจุบัน จึงสงผลใหไมมีระบบในการ
ปองกันปญหาอาชญากรรมอยางแทจริงและปญหาการเคลื่อนยายอาชญากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงการต้ัง 
ศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงในประเทศตางๆ อันสงผลตอปญหาการปองกันและปราบปรามแกงคอล
เซ็นเตอรใหหมดไปไดอยางแทจริง  

- ปญหาดานการจับกุมตัวดําเนินคดีผูกระทําผิดยากตอการจับกุมดําเนินคดีผูกระทําผิดรายสําคัญ  
การจับกุมตัวผูกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ไมสามารถจับกุมผูกระทําผิดโดยเฉพาะการจับกุมตัว

ผูกระทําผิดรายสําคัญ เน่ืองจากการแบงงานกันทาํของแกงคอลเซ็นเตอร ตลอดจนการการเดินทางเขาออก
ประเทศไทยไดงาย โดยเฉพาะกลุมประเทศทีไ่มตองขอวีซาและการลักลอบเขาประเทศไทยเน่ืองจากประเทศ
ไทยมีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับธรรมชาติที่ทําใหสามารถหลบหนีเขาเมืองไดงาย รวมทั้งการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร
ในการกระทําผิดในประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนโดยการหลอกลวงเหย่ือในประเทศที่สาม 

- ปญหาโทษท่ีไดรับนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

ปญหาการผลักดันผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรออกนอกประเทศทําใหไดรับโทษทางกฎหมายนอย 
หรือไมไดรับโทษทางกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งหากสงกลับไปลงโทษในบางประเทศในลกัษณะของการฉอฉล
หลอกลวง อาจไดรับโทษเพียงเล็กนอยสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรไมมีความเกรงกลัวตอโทษที่ไดรับสงผลตอ 
การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรใหหมดไปจากประเทศไทย 

- ปญหาท่ีเก่ียวของกับการลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวัน 
ภายใตกฎหมายของไตหวันพบวาผูที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด 

คือ 7 ป ในขณะที่ในประเทศจีนพบวาผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด
ต้ังแต 10 ป จนกระทั่งจําคุกตลอดชีวิต ดังน้ันหากมีการสงตัวผูกระทําผิดที่เปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอร
ไปลงโทษที่ประเทศไตหวันจะทําใหแกงคอลเซ็นเตอรไดรับโทษนอยและยังคงมีการกระทําผิด เน่ืองจากรายได
ที่ไดรับมีมูลคามหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับโทษที่ไดรับเปนสําคัญ  

- ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 
เจาหนาที่ตํารวจตองประสบปญหาในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากประสบ

ปญหาไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกระทาํผิด ปญหาระบบการจดัเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชญากรขามชาติของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ปญหาไมมีการสํารวจ ติดตามเพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนตางชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาเรื่องกลองวงจรปดหรือ CCTV ปญหาการยืนยันตัวบุคคล ปญหาดานการดําเนินคดี 
ปญหาเจาหนาที่ตํารวจไมมีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร การต้ังขอกลาวหา 
ในการกระทําผิด ปญหาไมไดดําเนินคดีในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ปญหาเรื่องภาษา ปญหา
เรื่องภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานของตํารวจ ปญหาการสลับตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ปญหาการ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและปญหางบประมาณในการดําเนินการปองกันปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอรอันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  

- ปญหาระหวางประเทศ 
 สําหรับปญหาระหวางประเทศที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอรไดแก ปญหาความรวมมือระหวางประเทศ การกระทําผิดเกี่ยวของกับ 3 ประเทศ ปญหา
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ทําใหตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศทั้งที่เปนความรวมมือตอฐานขอมูล
ในการกระทําผิด การจับกุม การรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอร 
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 3. ปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเหยื่ออาชญากรรม 
 ปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ทําใหเกิดการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวย  
  - ปญหาขอมูลร่ัวไหลจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเก็บขอมูลลูกคา 

ซึ่งขอมูลลูกคาจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลลูกคาทั้งหมดจะถูก
ปกปดเปนความลับ แตขอมูลสวนหน่ึงอาจมีการรั่วไหลไดเน่ืองจากการถูกขโมยหรือแฮกสทางอินเตอรเน็ต 
หรือ เจาหนาที่บางคนอาจมีการทุจริตแอบขายขอมูลบางสวนใหแกแกงแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนการกระทํา
โดยเจตนาหรือไมเจตนา โดยแกงคอลเซ็นเตอรจึงไดนําขอมูลจากลูกคาไปใชสรางความนาเช่ือถือจนกระทั่ง
เหย่ือยอมโอนเงินใหแกงคอลเซ็นเตอรอันเปนปญหาและอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอร 

- ปญหาจากผูเสียหาย 
เหย่ือหรือผูเสียหายเปดโอกาสใหแกงคอลเซ็นเตอรกระทําผิด โดยแกงคอลเซ็นเตอรมักเลือกเหย่ือ 

ที่เปนผูสูงอายุเน่ืองจากสามารถหลอกลวงหรือชักจูงใจไดงายกวาผูกระทําผิดวัยทํางาน รวมทั้งอาศัยความโลภ
ของเหย่ือหรือความกลัวของเหย่ือเปนเปาหมายในการกระทําผิด การหลอกลวงที่รวดเร็วเกินกวาเหย่ือจะคิด
ทบทวนอยางรอบคอบโดยการชักจูงใจทําใหเหย่ือหลงเช่ือและเดินทางไปธนาคารหรือตูเอทีเอ็มเพื่อถอนเงิน
ใหแกแกงคอลเซ็นเตอรอันเปนปญหาที่สําคัญที่เกิดจากผูเสียหายมีสวนรวมที่สําคัญในการกระทําผิดกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ โดยที่แกงคอลเซ็นเตอรไมไดใชอาวุธในการบังคับหรือทํารายเหย่ือ หากแตเหย่ือ
ไดใหความรวมมือในการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรดวยตัวเอง 

4. ปญหาจากประเทศไทย: “ดินแดนสวรรคของโจร” 
สําหรับปญหาจากประเทศไทยที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามแกง 

คอลเซ็นเตอรไดแก ปญหานโยบายเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติมากจนเกินไป ปญหาชาวตางชาติสามารถ 
เขาออกออกประเทศไทยไดงาย ปญหาสภาพแวดลอมของประเทศไทยที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติและปญหาขอกําหนดของกฎหมายที่ ไม เอื้อตอการปองกันปราบปราม 
แกงอาชญากรรมขามชาติ  

- ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทางหรือเอกสารปลอมตางๆ 
ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย โดยการหลบหนีกลับเขาประเทศการ

กระทําผิดซ้ํา ปญหาการไมเกรงกลัวตอกฎหมายของประเทศไทย โดยใหเหตุผลของการกระทําผิดวา รายได
คาตอบแทนที่สูงเปนสิ่งจูงใจในการกระทําผิด ศึกษากฎหมายของประเทศตางๆ ในเอเชีย อาทิ การศึกษาวา
หากมีการกระทําผิดในรปูแบบของการลักทรพยหรือการปลนทรัพยในประเทศอื่นๆ จะมีบทลงโทษที่สูงกวา
ประเทศไทย หากแตประเทศไทยมีบทลงโทษที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงฉอฉลนอยกวา 
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ภาพที่ 4.4 สุรปปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของในการปองกัน
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

 
 

แกงคอลเซ็นเตอร 
ขามชาติ 

ลักษณะของ 
ประเทศไทย 

 
ปญหาการปองกันปราบปราม 

แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

 
เหย่ือ 

 
การดําเนินคดี 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมขามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแกงคอลเซ็นเตอร” 

มีวัตถุประสงคศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) 
ของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค
ของเจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยและเพื่อศึกษาถึงนโยบายและมาตรการในการปองกันแกไข
ปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยทั้งที่ เปนการวิจัย 
เชิงเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้งศึกษาจากงานวิจัยและวิทยานิพนธตางๆ เพื่อทําใหทราบ
ถึงปญหาแกงคอลเซน็เตอรที่กระทําผดิตอประเทศไทยรวมทั้งแนวทางในการปองกันแกไขของตางประเทศและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เพื่ อให ไดขอมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้ งการจัดสัมมนากลุมยอย (Focus Group) เพื่ อระดม 
ความคิดเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่
ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรและ
การศึกษาแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอเหย่ือในประเทศไทยถูกจําคุกในเรือนจํา  

สําหรับประชากรและกลุมตัวอยางมีวิธีการศึกษาคือ 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ 

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เปน
เจาหนาที่ตํารวจที่ประสบความสําเร็จในการจับกุมและการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทย  

รวมทั้งการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ (Snowball Sampling) โดยใหเจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยาง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทยไดแนะนําผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ 
การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่กระทําผิดตอประเทศไทย จํานวน 18 ราย ซึ่งประกอบดวย   

- เจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมือง จํานวน 3 ราย 
- เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยว จํานวน 3 ราย 
- เจาหนาที่ตํารวจนครบาล จํานวน 3 ราย 

    - เจาหนาที่ประจําศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส (ศป.ฉปทน.ตร.) จํานวน 3 ราย 

- เจาหนาที่ ปปง. จํานวน 1 ราย 
- เจาหนาที่ กสทช. จํานวน 1 ราย 
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- เจาหนาที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 1 ราย 
- เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 1 ราย 
- เจาหนาที่ธนาคาร จํานวน 1 ราย 
- นักวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ราย รวม 18 ราย 

นอกจากน้ียังศึกษาแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยที่ถูกจําคุกที่เรือนจํา 
โดยมุงเนนศึกษาสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอรตางๆ ที่กระทําผิดตอประเทศไทยที่ ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา
ประกอบดวยแกงคอลเซ็นเตอรจีน ไตหวัน มาเลเซีย กัมพูชา ดูไบ ฟลิปปนส เวียดนามและแกงอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ จํานวน 45 ราย รวมทั้งศึกษาขอมูลแกงคอลเซ็นเตอรจากเจาหนาที่เรือนจําที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับ
แกงคอลเซ็นเตอร ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยที่ปฏิบัติงานที่เรือนจําในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ประกอบดวยเรือนจํา เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจําพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิง จํานวน 
เรือนจําละ 2 คน รวม 6 คน และศึกษาขอมูลจากเหย่ือหรือผูเสียหายจากแกงคอลเซ็นเตอร ศึกษาเหย่ือของ
แก็งคอลเซ็นเตอรหรือผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร โดยเขาแจง 
ความเพื่อดําเนินคดีตอเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 5 ราย  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาวิจัยประกอบดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัยและการดําเนินการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
จากหนวยงานจริยธรรมและดําเนินการตามขอเสนอแนะของหนวยงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

5.1 สรุปผลการศกึษา 
 

ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี 
วัตถุประสงคท่ี 1: รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) 

ของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรท่ีเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 
รูปแบบ พฤติกรรม เครือขาย รองรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ (Identity) ของแกงอาชญากรรม

ขามชาติคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยมีลักษณะที่สําคัญคือ  
1. แกงคอลเซ็นเตอรมีพัฒนาการมาจากประเทศไตหวัน จากน้ันจึงมีการแตกกระจายขยายไป 

ยังประเทศอ่ืนๆ  
แกงคอลเซ็นเตอรมีการพัฒนามาจากแกงของชาวไตหวัน ชาวไตหวันเปนผูคิดริเริ่มการหลอกลวง 

แกงคอลเซ็นเตอร เริ่มจากการหลอกลวงคนในประเทศตนเองแลวขยายสูตางประเทศ โดยมีการแตกกระจาย
ออกในลักษณะของการแพรขยายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยปจจุบันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร
จะมีแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันทําหนาที่เปนหัวหนาใหญหรือทําหนาที่ในการชักชวนผูกระทําผิดในประเทศ
ตางๆ ใหรวมกลุมในการกระทําผดิกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน โดยมีชาวไตหวันเปนผูสอนการหลอกลวงเหย่ือ 
ทั้งที่เปนการโทรศัพทหรือการใชอินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือ โดยอาจมีการกระทําผิดในลักษณะของ 
แฟรนสไชนในการกระทําผิดที่ชาวไตห วันจะเปนผูถายทอดพฤติกรรมในการกระทําผิดใหแกกลุม 
แกงคอลเซ็นเตอรของประเทศตางๆ  



195 

 

ดังน้ันอัตลักษณที่สําคัญประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรคือ มีชาวไตหวันเปนหัวหนาแกงใหญ 
สุดทําหนาที่ในการรวมกลุมกับสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศอื่นๆ โดยมีชาวไตหวันทําหนาที่ 
ในการสอนหรือควบคุมพฤติกรรมในการกระทําผิดคือ การหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร  

2. การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีในการกระทําผิด นอกจากน้ี

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรยังมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมข้ันสูง (High Crime) ที่มีลักษณะเปน
อาชญากรรมองคกรขามชาติ รวมทั้งยังเกี่ยวของกับอาชญากรรมอาชีพ อาชญากรรมคอมพิวเตอรหรือ 
อาชญากรรมไซเบอร อาชญากรรมคอปกขาวและอาชญากรรมเศรษฐกิจเปนสําคัญ  

3. การทํางานของแกงคอลเซ็นเตอรจะตองมีศูนยกลางในการกระทําผิดและมีเครือขายใน 
การกระทําผิด 4 ประการคือ  

3.1 กลุมคอลเซ็นเตอร (Call Center) 
การต้ังศูนยโทรศัพทหรือคอลเซ็นเตอร (Call Center) มักจะต้ังในตางประเทศเพื่อสะดวกใน 

การควบคุมพนักงานพูดโทรศัพทไมใหหลบหนีหรือมีความลับรั่วไหลและหลักทางจิตวิทยาสําหรับในการพูด
โทรศัพท พนักงานจะพูดคุยและแสดงบทบาทของตนเองไดเต็มที่โดยไมตองเกรงกลัววาจะถูกเจาหนาที่ตํารวจ
เขาทําการจับกุมเพราะอยูในตางประเทศ 

3.2 กลุมมาถอนเงิน 
กลุมบุคคลที่เปนชาวไตหวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยสวนหน่ึงสามารถพูดภาษาจีนไดทําหนาที่ใช

บัตรอิเลคทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชน
จีนและไตหวัน เรียกวา บัตรยูเน่ียนเปย (Union Pay) หรือธนาคารของประเทศผูเสียหายทําการถอนเงินสด 
จากตูถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตูเอทีเอ็ม) ในประเทศไทยหรือในตางประเทศเมื่อไดรับคําสั่งจากผูควบคุมวา 
มีเงินเขาบัญชีธนาคารแลว 

3.3 กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) 
กลุมจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเอทีเอ็ม) จะมีหนาที่ในการไปรวบรวมบัญชีและ

บัตรเอทีเอ็มเพื่อสงใหกับกลุมมาถอนเงินและแจงรายละเอียดเจาของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตร
เอทีเอ็มใหกับผูควบคุมมาถอนเงินและศูนยโทรศัพท (Call Center) โดยการจางประชาชนทั่วไปใหเปดบัญชี
ธนาคารประเภทสะสมทรัพยพรอมขอใชบตัรอิเลคทรอนิกสหรือบัตรเอทีเอ็ม 

3.4 กลุมจัดการทางการเงินหรือโพยกวน 
กลุมจัดการทางการเงนิหรอืโพยกวน มีหนาที่ในการรวบรวมเงนิสดจากมาถอนเงินที่ทาํการถอนเงนิสด

จากตูถอนเงินสดอัตโนมัติที่ทําการหลอกลวงมาได สงเงินใหกับเจาของหรือระดับหัวหนาตอไป ซึ่งอาจจะสงยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไตหวัน โดยสงผานระบบ “โพยกวน” หรือระบบการฟอกเงินอื่นๆ  
 โดยมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน ผูปฏิบัติงานในกลมแกงคอลเซ็นเตอรอาจไมรูจักกันและไมรูจัก
หัวหนาใหญสุดของแกงคอลเซ็นเตอร แตภารกิจของแกงคอลเซ็นเตอรจะประสบความสําเร็จเมื่อสามารถ
หลอกลวงเหย่ือใหมีการโอนเงินใหแกกลุมแกงคอลเซ็นเตอรไดสําเร็จ 
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 3.5 กลุมผูท่ีอยูเบ้ืองหลังหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
 กลุมผูที่อยูเบื้องหลงัหรือชักใยในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งอาจเปนหัวหนาแกงรายใหญ
ซึ่งเปนชาวไตหวันทําหนาที่ในการวางแผน สั่งการและควบคุมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีการต้ัง
ศูนยกลางในการกระทําผิดในประเทศตางๆ ซึ่งมีการวางแผนทั้ งที่ เปนการจัดหาคนเขารวมกับแกง 
คอลเซ็นเตอร การเลือกประเทศที่ต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด การบริหารจัดการทางดานเทคโนโลยี
ในการหลอกลวง การใชเทคโนโลยีในการกระทําผดิ การบริหารจดัการทางการเงนิและการหลบเลีย่งการจับกุม  

4. องคประกอบในการหลอกลวงเหยื่อ 
องคประกอบในการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรจะประกอบดวย 
4.1 เคร่ืองมือในการติดตอเหยื่อ ไดแก  
การใชโทรศัพทพื้นฐาน ใชโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทผานระบบวีโอไอพี (VoIP: Voice over 

Internet Protocol) หรืออินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันพบวาแกงคอลเซ็นเตอรมีการหลอกลวงเหย่ือดวยการใช
โทรศัพทผานระบบวีโอไอพีในการหลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ เน่ืองจากสามารถแปลงหมายเลขโทรศัพทใหเปน
หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานราชการได  

4.2 หมายเลขโทรศัพท 
จะเปนหมายเลขโทรศัพทจริงของหนวยงานที่แอบอาง โดยใชเทคโนโลยีแปลงสัญญาณโทรศัพท 

เปนหมายเลขของหนวยงานที่แอบอางน้ันหรือใชหมายเลขโทรศัพทที่ไมสามารถติดตอกลับไดเพื่อใหยากตอ
การติดตามจับกุมหรือเปนหมายเลขที่ยาวกวาปกติทั่วไปเพื่อใหเหย่ือหลงเช่ือวาเปนการติดตอมาจาก
ตางประเทศจริงๆ ทําใหเหย่ือหลงเช่ือและมีการโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่ เกิดจากความโลภ 
ความไมรูหรือความกลัวเปนสําคัญ  

ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีตอเหย่ืออาชญากรรมทั่วโลก พบวา ใน ค.ศ.
2016 แกงคอลเซ็นเตอรมีการโทรศัพทสุมหาเหย่ือจํานวน 937 ครั้ง จึงจะประสบความสําเร็จในการหลอก
เหย่ือ 1 ครั้ง 

4.3 เน้ือหาท่ีใชในการสนทนา 
เน้ือหาที่แกงคอลเซ็นเตอรใชในการสนทนากับเหย่ือ สวนใหญจะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน

หรือขอขอมูลสวนบุคคลของเหย่ือ เชน หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปเกิด หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน 
โดยใชจิตวิทยาโนมนาวใหเหย่ือตกใจ รูสึกหวาดกลัวหรือเกิดความโลภ รวมทั้งความไมรูทําใหเหย่ือหลง 
เขาใจผิด แลวรีบเรงใหเหย่ือทําธุรกรรมหรือใหขอมูลสวนตัวเหลาน้ันไปแบบไมทันไดต้ังตัว 

4.4 กระบวนการหลอกลวงเหยื่อท่ีมีความรวดเร็ว 
แกงคอลเซน็เตอรมีกระบวนการในการหลอกเหย่ือที่มีความรวดเร็ว โดยจะมีการโทรศัพทไปหาเหย่ือ 

หลอกใหเหย่ือหลงเช่ือ โดยมีขอมูลจากการสํารวจการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร พบวา มีการโทรศัพท
ไปหาเหย่ือประมาณ 5 ครัง้ จนกระทั่งหลอกลวงเหย่ือจนประสบความสําเร็จ หากแตเทคนิคการหลอกลวง
เหย่ือที่สําคัญคือ จะตองใหเหย่ือมีการโอนเงินเขาบัญชีแกงคอลเซ็นเตอรอยางรวดเร็ว หลังจากน้ันแกง 
คอลเซ็นเตอรจะมีการถอนเงิน โอนเงินตอไปยังบัญชีที่เปดไวในตางประเทศอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเจาหนาที่
ตํารวจสามารถติดตามพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรได 
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5. การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหยื่อ 
ลักษณะที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือ โดยมีอัตลักษณที่สําคัญ 

ไดแก หากตองการหลอกลวงเหย่ือในประเทศใดจะไมต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือ 
ในประเทศน้ัน หากแตจะมีการต้ังศูนยในการหลอกลวงเหย่ือในตางประเทศ โดยมีพฤติกรรมการกระทําผิดคือ  

- ต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อท่ีอาศัยอยูตางประเทศ  
การเชาบานพักหรือที่อยูอาศัยหรใูนเขตกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญเพื่อเปนศูนยคอลเซ็นเตอรและ

ใหคนในประเทศน้ันๆ ทําหนาที่โทรศัพทหรือใชอินเตอรเน็ตในการหลอกลวงเหย่ือในตางประเทศ 
- ต้ังศูนยการกระทําผิดนอกประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย รวมท้ัง

เหยื่อในประเทศอ่ืนๆ  
ต้ังศูนยในการกระทําผิดนอกประเทศไทยและใชคนไทยในการโทรศัพทหลอกลวงคนในประเทศไทย

แกงคอลเซ็นเตอรจะมีการวาจางคนในประเทศน้ันๆ  ที่ตองการหลอกลวงเห ย่ือ  (ประเทศที่ แก ง 
คอลเซ็นเตอรตองการโทรศัพทไปหลอกลวง) ทําหนาที่ในการโทรศัพทไปเปดบัญชีธนาคารรอไว ดังจะเห็น 
ไดจากแกงคอลเซ็นเตอรที่ไดหลอกลวงเหย่ือชาวไทยจะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรที่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซียหรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนตน  
 นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรอาจมีการเคลื่อนยายศูนยในการกระทําผิดไปยังประเทศตางๆ เพื่อหลบ
เลี่ยงการจับกุม  

6. ประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
การจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีความเกี่ยวของกับประเทศ 3 ประเทศคือ  
  - ประเทศไตหวัน หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเช่ียวชาญในการกระทําผิดจะเปน 

ชาวไตหวันเปนหลัก  
  - ประเทศท่ีต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร โดยเปนประเทศที่ไมใชประเทศเดียวกับเหย่ือที่ตองการจะ

หลอกเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อทําใหสมาชิกของแกง
คอลเซ็นเตอรซึ่งเปนคนชาติเดียวกับเหย่ือสามารถพูดจาหลอกเหย่ือไดงายเพราะเห็นวาไมไดกระทําผิด 
ในประเทศตนเอง เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถจับกุมได  

  - และประเทศท่ีสามท่ีแกงคอลเซ็นเตอรหลอกเหยื่อ คือ ประเทศที่แกงคอลเซ็นเตอร 
ไดชักชวนบุคคลในประเทศที่สามไปกระทําผิดโดยการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือในประเทศน้ี  

7. พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีแสดงออกถึงความเปนอาชญากรรมขามชาติ 
สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดที่แสดงออกถึงความเปนอาชญากรรมขามชาติของแกงคอลเซ็นเตอร

ขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยสามารถจําแนกไดดังน้ี  
 7.1 พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดของอนุสัญญา

สหประชาชาติเพ่ือตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
จากพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับ

ขอกําหนดของพฤติกรรมอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติกําหนดคํานิยามและความหมายของคําวา “องคกรอาชญากรรม” ไววา 
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  1. กลุมองคกรอาชญากรรม (Organized Criminal Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่ม ี
การจัดต้ังรวมกันต้ังแต 3 คนข้ึนไปและต้ังมาเปนระยะเวลาหน่ึงและรวมกันกระทําความผิดรายแรงต้ังแตหน่ึง
ฐานความผิดข้ึนไปหรือความผิดที่กําหนดไว (Established) ในอนุสัญญาน้ีเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนทางการเงิน
หรือประโยชนทางทรัพยสินอื่นไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 

           พฤติกรรมการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรกับขอกําหนดของ
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติคือ พฤติกรรมการกระทําผิดของ 
แกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศมากกวาหน่ึงประเทศ โดยมีความ
เกี่ยวของกับประเทศไตหวัน ประเทศที่ต้ังศูนยแกงคอลเซ็นเตอรและประเทศที่ไดหลอกลวงเหย่ือ โดยความผิด
น้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตสวนสําคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการหรือการควบคุมได
กระทําในอีกประเทศหน่ึงและเหย่ือที่ถูกหลอกลวงจากแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของกับอีกประเทศหน่ึง 
รวมทั้งความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ 
การกระทําความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกวาหน่ึงประเทศหรือความผิดน้ันกระทําลง 
ในประเทศหน่ึงแตมีผลกระทบที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกประเทศหน่ึง 

   2. พฤติกรรมการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรรมขามชาติตามขอกําหนดตาม
ความหมายของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
พ.ศ.2556   

  สําหรับการกระทําผิดของแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอรที่สอดคลองกับความหมาย
ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 ไดแก 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจากประเทศไตหวันที่มีความเกี่ยวของกับการเปนหัวหนาแกง ทําหนาที่ใน
การวางแผน สั่งการ มีเครือขายในการกระทําผิดจากตางประเทศ โดยมีการจัดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรใน
ตางประเทศเพื่อหลอกเหย่ือในอีกประเทศหน่ึง อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐ
มากกวาหน่ึงรัฐ ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการ
ควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหน่ึง ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตเกี่ยวของกับองคกร
อาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดมากกวาหน่ึงรัฐและความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตผลของการกระทํา 
ที่สําคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐหน่ึง 

8. มีการสอนการกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอรอยางมืออาชีพ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีการสอนการกระทําผิดใหแกกลุมผูเขารวมการกระทําผิดอยางมืออาชีพ กลาวคือ 

มีโครงสรางการจัดการที่ไดรับการจัดการอยางดี โดยจะมีการจัดการระดับและการแบงแรงงานอยางละเอียด 
แบงเปนพนักงานพูดสายโทรศัพทสายที่ 1 สาย 2 และสาย 3 ทําหนาที่ในการพูดหลอกลวงเหย่ือ มีการแบง
งานดานการเงินคือ การหาผูที่ทําหนาที่เปดบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส มาถอนเงิน ผูที่ทําหนาที่บริหารจัดการ
ทางการเงิน การฟอกเงิน โดยมีการบริหารจัดการองคกรอยางดีเปนระบบ 

มีการแบงออกกระบวนการหลอกลวงเหย่ือในการดําเนินงานเปนกลุมการเงิน กลุมสื่อสาร
โทรคมนาคมและกลุมอินเทอรเน็ตทําใหกระบวนการหลอกลวงเหย่ือสามารถทําไดอยางเปนระบบ 
เมื่อหลอกลวงเหย่ือไดแลวจะมีการบริหารจัดการทางดานการเงินอยางเปนระบบและรวดเร็ว ยากตอการ
แสวงหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 
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นอกจากน้ียังมีการจัดองคกรในรูปแบบที่ทําใหไมสามารถทราบวาผูบงการหรือหัวหนาใหญคือใคร 
เน่ืองจากสมาชิกระดับลางที่มีหนาที่ทํางานแตละสวนไมรูจักกัน อันสงผลใหเมื่อมีการจับกุมดําเนินคดี 
ผูกระทําผิด อาจจับกุมไดเฉพาะลิ่วลอของขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากไมสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานไปยังผูกระทําผิดรายใหญที่ทําหนาที่ในการบงการทั้งหมดได  
 รวมทั้งการสรางองคความรูในลักษณะของการจัดการองคความรูในการกระทําผิดใหแกสมาชิกของ
แกงคอลเซ็นเตอร กลาวคือ สมาชิกใหมจะไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมในสวนตางๆ ขององคกร
และจัดใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการหลอกลวงภาคสนาม โดยสมาชิกอาวุโสขององคกรถายทอด
ประสบการณการหลอกลวงใหแกสมาชิกรายใหมจนกระทั่งมีความเช่ียวชาญและอาจมีการสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนในการกระทําผิดระหวางประเทศ  

9. การใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีแนวทางสําคัญในการหลอกลวงเหย่ือคือ การใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวง

เหย่ือ โดยอาศัยจิตวิทยาที่เปนจุดออนของเหย่ือในการหลอกลวงประกอบดวย ความโลภความกลัว ความรูสึก
สูญเสีย หลอกดวยความเช่ือและศรัทธาในการทําบุญและการคิดเชิงวิเคราะหที่ไมพอ สรางสถานการณจําลอง
เพื่อใหเหย่ือเขาไปติดกับดักที่พวกเขาไมสามารถคลี่คลายไดดวยตัวเอง ตองเดินไปถอนเงิน โอนเงินใหแกแกง
คอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจปราศจากการใชอาวุธในการบังคับเพื่อปลนจี้ทรัพยสินแตประการใด  

แกงคอลเซ็นเตอรมีการใชหลักจิตวิทยาที่เปนจุดออนในการหลอกลวงเหย่ือ โดยมี “หนังสือตํารา
จิตวิทยาขั้นสูงในการหลอกลวงอาชญากร การเปดโรงเรียนสอนการหลอกลวงในรูปแบบของแกง 
คอลเซ็นเตอร มีสื่อการสอนท่ีหลากหลายท้ังท่ีเปนบทสนทนาใหทองจํา วีดีทัศนท่ีสอนการกระทําผิด” 
ภายหลังจากที่แกงคอลเซ็นเตอรไดหาสมาชิกเขารวมในการกระทําผิดแลวน้ันจะมีการฝกฝนใหสมาชิกของ 
แกงมีความเช่ียวชาญในการพูดจาหรือใชภาษาในการหลอกลวงเหย่ือ  

10. การศึกษาบริบททางสังคม ระบบการเงินและกฎหมายของประเทศท่ีตองการหลอกลวงเหยื่อ 
 แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งจะมีชาวไตหวันเปนหัวหนาใหญจะมีการศึกษาบริบททางสังคมของประเทศ 
ที่ตองการหลอกลวงเหย่ือเพื่อทําใหทราบวาจะตองใชหลักจิตวิทยาอยางไรในการหลอกลวงเหย่ือ รวมทั้งการ
ชักชวนบุคคลในประเทศน้ันเพื่อใหเขามารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร นอกจากน้ียังมีการศึกษาระบบ
การเงินเพื่อนําไปสูการเปดบัญชี การถอนเงินและการหลอกลวงเหย่ือในรูปแบบของเจาหนาที่ธนาคารและการ
ฟอกเงินที่ไดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรยังมีการศึกษากฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับบทลงโทษ แนวทางการหลบเลี่ยงการถูกจับกุมหรือการหนีในระหวางการประกันตัว 
เปรียบเสมือนบริษัทที่มีการวางแผนในการดําเนินงานที่เปนระบบ  
 11. การหลอกลวงเหยื่อในรูปของการไรตัวตน (Anonymous): การสรางตัวตนสมมติจาก 
การไรตัวตนของอาชญากร 
 การหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรมีอัตลักษณที่สําคัญคือ การหลอกลวงเหย่ือในรูปแบบของ
การไรตัวตน กลาวคือ แมการหลอกลวงจะมีความเกี่ยวของกับพนักงานพูดทางโทรศัพท จํานวนอยางนอย 
3 คน ในการพูดหลอกลวงเหย่ือเพื่อใหหลงเช่ือและโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร หากแตรูปแบบหรือ
กระบวนการหลอกลวงเหย่ือน้ัน พบวา เปนการหลอกลวงในลักษณะของการไรตัวตน (Anonymous) เพราะ
เมื่อเหย่ือหลงเช่ือ โอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรแลว แกงคอลเซ็นเตอรจะปดโทรศัพทหนี ไมสามารถติดตอ
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แกงคอลเซ็นเตอรที่พูดคุยไดอีกเลย โดยที่เหย่ือไมทราบวาบุคคลที่พูดคุยทางโทรศัพททั้งหมดเปนบุคคลใด 
มีช่ือ นามสกุล ที่อยูที่ใด  

โดยกลุมแกงคอลเซ็นเตอรเปนเพียงแคกลุมบุคคลที่สรางตัวตนสมมติข้ึนโดยใชหลักจิตวิทยาเพื่อโนม
นาวเหย่ือใหหลงเหย่ือใหเดินไปสูกับดักที่แกงคอลเซ็นเตอรไดขุดหลุมไวเพื่อหลอกลวงเหย่ือ เมื่อเหย่ือเดินไป 
สูหลุมพรางทีแ่กงคอลเซ็นเตอรไดทําเปนกับดักในการหลอกลวงเหย่ือและเหย่ือไดเช่ือวาแกงคอลเซ็นเตอรที่ได
สรางตัวตนสมมติข้ึนมามีตัวตนจริงจึงหลงเช่ือและโอนเงินใหในที่สุดแกงคอลเซ็นเตอรจะแสดงใหเห็นถึง 
ความไรตัวตนคือ เหย่ือไมสามารถติดตอแกงคอลเซ็นเตอรไดอีกเลย โดยที่ไมทราบวาแกงคอลเซ็นเตอรที่เหย่ือ
ไดพูดคุยดวยเปนใคร มีหนาตา ช่ือ นามสกุลใด อันเปนการหลอกลวงเหย่ือจากการสรางตัวตนสมมติจากการ
ไรตัวตนของแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  

12. การแสวงหาคนเขารวมกระบวนการแกงคอลเซ็นเตอรหลากหลายรูปแบบ 
 แกงคอลเซ็นเตอรมีการแสวงหาคนเขารวมกระบวนการแกงคอลเซ็นเตอรหลากหลายรูปแบบ 
กลาวคือ 

- การสมัครใจเขารวมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจประกอบดวยบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอ

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การทําหนาที่โทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ การรับจางเปดบัญชี 
หรือการทําหนาที่มาถอนเงิน โดยไดรับการชักจูงดวยการเสนอคาตอบแทนที่สูง  

- การหลอกลวงใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
หัวหนาใหญซึ่งเปนชาวไตหวันทําหนาที่ในการประสานกับคนไทยหรือบุคคลในประเทศที่ตองการ

หลอกลวงเหย่ือใหเขารวมในการกระทําผิด โดยการหลอกลวงเหย่ือใหกระทําผิด 
- พนักงานรับโทรศัพท 
โดยการหลอกลวงวาจะพาไปทํางานที่ตางประเทศ ซึ่งงานที่ทําอาจไดแจงวาเปนงานที่สุจริตเปนงาน

รายไดดี อาทิ พอครัว การไปทํางานรับโทรศัพทหากแตไมไดบอกวาเปนการโทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
ชาวไทยหรือเหย่ือในประเทศของตน เมื่อชาวไทยหรือชาวตางชาติที่ถูกหลอกไปถึงยังประเทศน้ันๆ หัวหนา 
แกงคอลเซ็นเตอรจะใหสมาชิกชาวไตหวันยึดพาสปอรต โทรศัพทมือถือ รวมทั้งใหอาศัยในบานหรือหองพัก 
พรอมกับใหบทสนทนาในการทองจําและฝกฝนใหพูดจาหลอกลวงเหย่ือ หากเหย่ือไมทําจะถูกขูวาจะไมคืน
พาสปอรตให แตเมื่อผูที่ถูกหลอกยอมทําตามจะใหคาตอบแทนที่สูงเปนสิ่งที่ย่ัวยวนใจ หลังจากน้ันเมื่อครบ
กําหนดตองกลับประเทศไทยหมดวีซาในประเทศน้ันๆ จะมีแกงคอลเซ็นเตอรทําหนาที่ควบคุมตัวกลับประเทศ
ไทยและหลังจากน้ันจะพาผูที่หลอกใหกลับไปทํางานตอในประเทศน้ันๆ เพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย  

อยางไรก็ตามมีผูที่ ถูกหลอกสวนหน่ึงเมื่อไดกระทําผิดโดยการโทรศัพทมาหลอกลวงเหย่ือใน 
ประเทศไทยและไดรับคาตอบแทนที่สงู เมื่อกลับประเทศไทยเมือ่ครบกําหนดระยะเวลาวีซาในประเทศดังกลาว
หมดอายุ จะพบวาจะถูกหลอกใหกลับไปกระทําผิดอีก โดยสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรจะแจงวายังโอนเงิน
คาตอบแทนในการทํางานใหไมหมดจะตองกลับไปทํางานอีกครั้งจึงจะโอนเงินคาตอบแทนทั้งหมดให จึงเปน
เหตุผลที่ดึงดูดใจผูที่ถูกหลอกใหตองกลบัไปกระทาํผิดในกระบวนการของแกงคอลเซ็นเตอรจนกระทั่งถูกจับกุม 
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- ผูท่ีรับจางเปดบัญชี 
ผูกระทําผิดสวนหน่ึงตองเขาไปพัวพันกับกระบวนการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเน่ืองจากถูก

หลอกใหเปดบัญชี โดยอาจไดรับคาจางข้ันตํ่า 500 บาท รวมทั้งผูกระทําผิดสวนหน่ึงถูกเพื่อนหรือญาติหรือ 
คนสนิทหลอกลวง โดยการขอยืมบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือเอทีเอ็มและเมื่อแกงคอลเซ็นเตอรถูกจับกุมจึงตอง 
เขาไปเกี่ยวกับกับการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรอยางหลีกเลี่ยงไมได  

- มาถอนเงิน 
จากการศึกษา พบวา มาถอนเงินจะเปนชาวไตหวันที่เขามากระทําผิดในประเทศไทย อยางไรก็ตาม 

ผูกระทําผิดกลุมตัวอยางสวนหน่ึงไดใหเหตุผลที่ตองถูกจับกุมและดําเนินคดีในประเทศไทยคือ การถูกหลอกให
เขามาทํางาน โดยทําหนาที่ถอนเงินจากบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเอทีเอ็ม หากแตผูกระทําผิดกลุมตัวอยาง
กลาววาไดถูกหลอกใหเขาประเทศไทยและทําหนาที่ถอนเงินเทาน้ัน โดยที่ไมทราบวาเปนเงินอะไร หากแตจะ
ไดรับคาตอบแทนที่สูงจากมูลคาเงินที่ถอนในแตละวัน ผูกระทําผิดจึงไดกระทําผิดจนกระทั่งถูกจับกุม 
 - การบังคับใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดถูกหลอกและถูกบังคับใหรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 
กลาวคือ ภายหลังจากที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดแจงเตือนประชาชนถึงการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร 
จึงทําใหชาวไทยไมตองการกระทําผิดหรือหลอกลวงชาวไทยดวยกัน ดังน้ันหัวหนาแกงชาวไตหวันจึงประสบ
ปญหาในการหาสมาชิกชาวไทยหรือตางประเทศเพื่อเขารวมในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทยหรือประเทศตางๆ 
ไดยากข้ึน 

ซึ่งในปจจุบันแกงคอลเซ็นเตอรจึงไดมีการหลอกลวงและบังคับใหผูที่ถูกหลอกจะตองกระทําผิดกับ 
แกงคอลเซ็นเตอร หากไมกระทําผิดดวยการหลอกลวงเหย่ือจะตองถูกลงโทษอยางรุนแรง ถูกหลอกผาน
นายหนาแรงงานใหไปทํางาน อาทิ เปนพอครัว พอไปถึงกลับถูกสงไปฝกงานเปนแกงคอลเซ็นเตอรที่กัมพูชา 
พอรูงานจะโดนบังคับใหไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรจะมีพฤติกรรมสุดโหด 
ซึ่งหากผูที่หลอกไปทํางานดังกลาวไมปฏิบัติตามหรือขัดขืนคําสั่ง จะถูกทําราย อาทิ จะถูกทํารายรางกายหรือ 
ใชมีดกรีดแขน โดนฟาดดวยสายไฟ เปนตน 

แกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงจึงมีการหาสมาชิกดวยการเปดรับสมัครผูที่ไปทํางานตางประเทศ อาทิ 
ประเทศฟลิปปนส สหรฐัอาหรับเอมิเรตส กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน โดยบอกวาจะใหทํางานเปนพอครัวหรือ 
แมบาน แตเมื่อไปถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทาง โทรศัพท ถูกกักขังหนวงเหน่ียวใหอาศัยในบานหรือสถานที่พัก 
ที่ไมสามารถเดินทางไปไหนไดและบังคับใหโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ หาก 
ผูที่หลอกลวงไปไมยอมกระทําตามจะถูกลงโทษดวยวิธีการที่มีความรุนแรงเพื่อใหเหย่ือที่ถูกหลอกทํางานใหแก
แกงคอลเซ็นเตอร  
 13. มูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 

มูลเหตุจูงใจการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันซึ่งเปนผูสรางตํานาน หรือ กอกําเนิดแกงคอล
เซ็นเตอรที่สําคัญคือ รายไดท่ีไดรับเปนจํานวนมูลคามหาศาล ในขณะท่ีบทลงโทษท่ีไดรับไมมีความรุนแรง 
ซึ่งบทลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวันที่ เฉลี่ยมีระยะเวลาจําคุกเพียง 1 ป หรือ 
เปลี่ยนแปลงเปนคาปรบัเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศจีนที่สูงสุดถึงประหารชีวิต เมื่อพนโทษออกมาผูกระทําผิด
ในคดีแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันจะกลับไปเขารวมแกงคอลเซ็นเตอรเหมือนเดิม มีการกระทําผิดอยางตอเน่ือง
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และมีการขยายเครอืขายรวมมือกับอาชญากรในประเทศตางๆ กระทําผิดเชนเดียวกับอาชญากรที่เกี่ยวของกับ
แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย ที่เขารวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรเน่ืองจากไดรบั
การชักชวนวารายไดที่ไดรับจากการโทรศัพทหลอกลวงเหย่ือหรือรายไดจากการรับจางเปดบัญชี การทําหนาที่
มาในการถอนเงิน สามารถกระทําไดงายและมีรายไดที่ไดรับมูลคามหาศาลหากสามารถหลอกใหเหย่ือโอนเงิน
ไดสําเร็จ ในขณะที่สามารถหลบเลี่ยงการจับกุมดําเนินคดีจากเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได 
เน่ืองจากไดต้ังศูนยในการกระทําผิดในตางประเทศจึงเปนมูลเหตุจูงใจที่สําคัญใหมีผูเขารวมกระบวนการและ
กระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 14. ลักษณะอัตลักษณ (Identity) ของแกงคอลเซ็นเตอรในแตละประเทศ 
 จากผลการศึกษาพบลักษณะที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรในแตละประเทศ ประกอบดวย 

1. แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 
ตนกําเนิดของแกงคอลเซ็นเตอรทัว่โลก โดยมีลักษณะการกระทําผิดที่ใกลเคียงกับ “การขายสินคาใน

ลักษณะของแฟรนไชส” ที่หากอาชญากรหรือองคกรอาชญากรรมใดสนใจจะมีการชักชวนเขาสูการกระทําผิด
และสอนการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงเหย่ือในลักษณะของแกงคอลเซ็นเตอร 

รวมทั้งอัตลักษณที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันที่สําคัญอกีประการหน่ึงคือ “แกงคอลเซ็นเตอร
เปนรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ เปนธุรกิจท่ีมี...แบรนดเนม โดย ธุรกิจของแกงคอลเซ็นเตอร คือ การหา
เงินโดยการหลอกลวงเหยื่อ…” 

รูปแบบการกระทําผิดท่ีสําคัญ 
- เปนหัวหนาแกงในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศตางๆ เปนสวนใหญ  
- ใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ ดังจะเห็นไดจาก เจาหนาที่ตํารวจไทยไดจับกุมแกงคอลเซ็น

เตอรไตหวันในประเทศไทยไดพบ หนังสือจิตวิทยาขั้นสูงในการกออาชญากรรม ที่แกงคอลเซ็นเตอรไดใช 
ในการศึกษา 

- ผู กระทํ าผิดซึ่ ง เปนตัวการใหญ ชาวไตห วันจะส งตัวแทนเขาไปประสานและรวมมือกับ 
แกงอาชญากรรมในประเทศตางๆ โดยการรวมมือกระทําผิดในรูปแบบของแกงคอลเซ็นเตอร โดยการประสาน
กับแกงอาชญากรรมประเทศอื่นๆ ในการจัดหาคนกระทําผิด การเปดบัญชีและการถอนเงินจากธนาคาร  

แกงไตหวันมีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ โดยจะศึกษาขอมูลประเทศที่ตองการหลอกลวง 
ซึ่งเกี่ยวของกับระบบการเงนิ ขอกฎหมายและบริบททางสังคมของผูคนในประเทศตนเองซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
ที่จะตกเปนเหย่ือเพื่อทาํใหเขาใจพฤติกรรมของเหย่ือที่ตองการหลอกลวงและทราบถึงชองทางในการหลบหลีก
การจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนสําคัญ  
 2. แกงคอลเซ็นเตอรจีน  

มีการกระทําผิดโดยรวมมือกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันในการกระทําผิด โดยใชการต้ังศูนย 
คอลเซ็นเตอรในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยเพื่อหลอกลวงชาวจีนและงการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรใ 
นประเทศจีนเพื่อหลอกลวงเหย่ือที่เปนชาวไทย 

- รูปแบบการหลอกลวงเหยื่อ 
จะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศไทยหรือตางประเทศและมีการหลอกเหย่ือทั้งที่เปนโทรศัพท

และอินเตอรเน็ตซึ่งปจจุบันมีการหลอกเหย่ือโดยการใชอินเตอรอยางแพรหลาย อาทิ  
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  1. การหลอกเหย่ือในรูปแบบของการปนหุน 
  2. การหลอกผานการขายออนไลน  
  3. การหลอกลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน  
  4. และอัตลักษณที่สําคัญ ประการหน่ึงของแกงคอลเซ็นเตอรจีนคือ มักใชอินเตอรเน็ตผาน

ระบบวีแชทเพื่อหลอกลวงเหย่ือ 
3. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศมาเลเซีย 
อัตลักษณที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรประเทศมาเลเซียคือ มีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกลวง

เหย่ือในประเทศมาเลเซียเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย ในขณะเดียวกันไดมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในประเทศ
ไทย บริเวณจังหวัดในภาคใตเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวมาเลเซีย  

พฤติกรรมการหลอกลวงเหย่ือที่ประสบความสําเร็จของแกงคอลเซ็นเตอรมาเลเซียคือ การหลอกลวง
ดวยความเช่ือและศรัทธา 

- หลอกทําบุญ 
  จะเปดเว็บไซตหรือเปดโปรแกรมเฟสบุคและโฆษณาเพื่อชักชวนเหย่ือใหรวมทําบุญ จัดสรางพระ 

สรางวัด จัดงานทําบุญตางๆ 
- ทําพิธีเสริมดวงชะตา 
- หลอกลวงคนท่ีชอบเสี่ยงโชคดวยการสงเลขเด็ดให  

ถาหากถูกรางวัลจากลอตเตอรี่หรือหวย ขอสวนแบงรอยละ 30  
ใชประเทศไทยเปนฐานในการกระทําผิด 
พบทํามานาน 5 ป มีรายไดเดือนละ 40 ลานบาท 

นอกจากน้ีแกงคอลเซ็นเตอรชาวมาเลเซียรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีนไดเขามากระทํา
ผิดในประเทศไทย โดยมีอัตลักษณในการกระทําผิดคือ  

- แกงคอลเซ็นเตอรรูปแบบใหม โดยเดินทางมาในรูปแบบนักทองเท่ียวตางคนตางเดินทางมา 
เพ่ือตบตาเจาหนาท่ี  

และอาศัยประเทศไทยเปนฐานปฏิบัติการเพื่อโทรศัพทไปหลอกผูเสียหายชาวจีนแผนดินใหญ รวมทั้ง
ยังมีคนในประเทศอื่นตกเปนเหย่ือดวยดวยการชักชวนใหเลนการพนัน เกมออนไลนและซื้อสิ่งของตางๆ  

4. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศฟลิปปนส 
การต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศฟลิปปนสเพื่อหลอกลวงเหย่ือทีเ่ปนคนไทยในประเทศไทย 
- อัตลักษณท่ีสําคัญ  
การปรับเปลี่ยนการโอนเงินเหย่ือ กระจายไปหลายบัญชี แลวตระเวนถอนเงินออกจากบัญชี โดยผาน 

ตู ATM ภายในประเทศไทย เปนการใชระบบอีแบงคกิ้ง รวบรวมเงินไป ณ จุดเดียว แลวทํารายการที่ไหนก็ได 
5. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศกัมพูชา 
แกงคอลเซ็นเตอรประเทศไตหวันไดรวมกับผูกระทําผิดชาวไทย ชาวกัมพูชา ดวยการใชประเทศ

กัมพูชาเปนศูนยกลางในการกระทําผดิ โดยการหลอกเหย่ือในประเทศอื่นๆ หากมีการจับกุมในประเทศกัมพูชา
จะมีการยายศูนยในการกระทําผิดไปยังประเทศมาเลเซียหรือประเทศอื่นเพื่อหลบหนีการจับกุมตอไป โดยมี
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หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันไดถูกจับกุมและดําเนินคดีในประเทศไทย หากแตไดรับการประกันตัว 
ในช้ันศาล ตอมาไดหลบหนีประกันและเขาไปรวมกลุมเพื่อกระทําผิดในประเทศกัมพูชา 

- อัตลักษณของแกงคอลเซ็นเตอร 
“โรงเรียนสอนการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอร” ใชโรงพยาบาลรางกรุงพนมเปญเปนแหลง

กบดาน มีการสอนระดับพื้นฐานต้ังแตจัดทําสคริปตใหคนไทย มีวีดีโอสอนการหลอก วิธีการหาเหย่ือดวย
หมายเลขโทรศัพท สอนโทรศัพทหลอกเหย่ือในไทย 

6. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศอินโดนีเซีย 
มีการกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน มีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือใน

ตางประเทศเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย  
- อัตลักษณท่ีสําคัญ คือ  
การฟอกเงินผานเงินสกุลดิจิตอล การลอลวงใหผูเสียหายโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่แกงคอลเซ็นเตอร

ไดเปดไวหลังจากน้ันสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรจะมีการนําเงินไปซื้อเงินสกุลดิจิตอลหรือบิตคอยนเพื่อโอน
ตอไปใหหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรชาวอินโดนีเซีย 
 7. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศเวียดนาม 
 แกงคอลเซ็นเตอรไตหวันไดใชประเทศเวียดนามเปนศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือ 
 - อัตลักษณในการกระทําผิด  

แกงคอลเซ็นเตอรในประเทศเวียดนามมีศูนยปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ มีวิธีการทํางาน การเดินทาง
และวิธีการโอนเงินเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมคือ หันมากดเงินในประเทศมาเลเซียและไตหวันเพื่อปองกัน 
การติดตามจากเจาหนาที่ 
 8. แกงคอลเซ็นเตอรท่ีต้ังศูนยการกระทําผิดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
 แกงคอลเซ็นเตอรไดใชศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย โดยเชาบานพักหรูเพื่อเปน
สถานที่ต้ังของศูนยคอลเซ็นเตอรในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
 - อัตลักษณในการกระทําผิด 
 หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรใหญไตหวันทําหนาที่ในการควบคุมสั่งการใหหลอกเหย่ือชาวไทยชักชวนคน
ไทยเขารวมกระทําผิด โดยอางถึงคาตอบแทนสูง การไปทํางานตางประเทศ รวมทั้งหลอกคนไทยเขารวม
กระทําผิด อางวาไปทํางานสุจริต อาทิ พอครัว แมบาน แตเมื่อไปถึงจะยึดหนังสือเดินทางและบังคับใหกระทํา
ผิดในการโทรศัพทมาหลอกเหย่ือชาวไทย 
 ไดนําเทคโนโลยีพิเศษมาใชหลังจากหลอกเหย่ือเมื่อหลอกเหย่ือสําเร็จแลวจะวางอุบายขอ OTP จาก
บัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวหลอกใหอานขอความที่ธนาคารแจงยืนยันมา เมื่อเหย่ือบอก OTP จะนํา OTP เขา
โปรแกรมดัดแปลงทําใหคอมพิวเตอรเปรียบเสมือนเปนมือถือเครื่องหน่ึง เขาบัญชีธนาคารของเหย่ือ แลวโอน
เงินออกไปยังปลายทางที่แกงเตรียมไว แลวถอนเงินนําสงหัวหนาแกง แบงเงินตามเปอรเซ็นตที่ไดตกลงกัน 
นอกจากน้ียังมีการสุมโทรศัพทหลอกเหย่ือใหโอนเงินในรูปแบบอื่นๆ อาทิ ทําใหเหย่ือเกิดความโลภหรือ 
ไมทราบวากําลังถูกหลอกเน่ืองจากแจงวาเปนเจาหนาที่จนกระทั่งโอนเงินใหแกงคอลเซ็นเตอร 
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9. แกงคอลเซ็นเตอรประเทศญ่ีปุน 
สําหรับแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่ถูกจับกุมในประเทศไทย พบวา แกงคอลเซ็นเตอรไดใชประเทศไทย

เปนฐานในการกระทําผิดคือ การโทรศัพทไปหลอกลวงชาวญี่ปุน  
- อัตลักษณท่ีสําคัญ 
อัตลักษณที่สําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรประเทศญี่ปุนประกอบดวย 

  1. เครือขายแกงยากูซา แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่ถูกจับกุมในประเทศไทย พบวา มีความเกี่ยวของกับ
แกงยากูซาในการกระทําผิด โดยมีแกงยากูซา เปนผูบริหารจัดการองคกร โดยการจัดหาผูกระทําผิดในรูปแบบ
ของแกงยากูซา โดยไดเขามาต้ังศูนยกลางคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิดในประเทศไทยและหลอกเหย่ือ 
ในประเทศญี่ปุนเปนสําคัญ  

  2. อายุนอย แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนที่ถูกจับกุมไดในประเทศไทยจะมีอายุนอย โดยมีอายุระหวาง 
20-30 ป  

  3. มีลักษณะเปนมืออาชีพ มีการทํางานในลักษณะของมืออาชีพ มีความรูความเช่ียวชาญในการหลอก
เหย่ือ โดยมีการแบงงานกันทําตามความถนัด 

  4. มีการแจกคูมือปฏิบัติงาน แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนมีการบันทึกขอมูลของเหย่ือเปาหมายเปน
รายบุคคล ทั้งช่ือ อายุ สุขภาพ สภาพการใชชีวิต รวมถึงแผนที่ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อตางๆ ที่อยู
ใกลบานของเหย่ือ เปนตน 

  5. วิเคราะหความผิดพลาด แกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนไดนําขอมูลความลมเหลวของการกอเหตุ 
มาวิเคราะหและหาวิธีที่เปนไปไดที่จะทําใหการทํางานสําเร็จ  

  6. ต้ังเปาหมายเหมือนธุรกิจ ไดมีการต้ังเปาหมายใหกับสมาชิกแตละคนวาในแตละเดือนจะตอง
ลอลวงเหย่ือใหไดกี่คน เปรียบเสมือนการประกอบธุรกิจที่จะตองใหไดยอดขายหรือเปาหมายตามที่กําหนด 

  7. การเกี่ยวของกับเหย่ือที่เกี่ยวของกับเว็บไซตมืด เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรญี่ปุนมีความเกี่ยวของ
กับแกงยากูซา ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรดังกลาวไดเลือกหลอกเหย่ือที่เกี่ยวของกับเว็บไซตมือ กลาวคือ ใชวิธีการ
ขมขูผูเสียหายที่เคยซื้อขอมูลจากดารคเว็บของญี่ปุน โดยมีหมายศาลปลอมสงผานอีเมลใหผูเสียหายกลัวและ
หลงเช่ือ โดยการโอนเงินจะใหผูเสียหายซื้อบัตรอี-มันน่ีที่รานสะดวกซื้อและสงรหัสใหกับผูตองหาและ 
หากพบวาเหย่ืออยูบานเพียงลําพังก็จะสงเครือขายชาวญี่ปุนไปปลนที่บานพักและฆาตกรรมเจาทรัพย  
 10. แกงคอลเซ็นเตอรไทย 
 - อัตลักษณท่ีสําคัญของแกงคอลเซ็นเตอรไทย คือ  
 การรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน โดยมีหัวหนาที่คอยสั่งการหรือควบคุมเปนคนไตหวัน 
หากแตจะมีชาวไทยสวนหน่ึงที่เขารวมกับแกงคอลเซ็นเตอรทําหนาที่ในการหาสมาชิกชาวไทยเขารวมในการ
กระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวันและหากตองการหลอกเหย่ือชาวไทยจะมีการต้ังศูนยในการกระทําผิด
นอกประเทศไทย แตหากตองการหลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่นๆ จะมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการ
หลอกลวงเหย่ือในประเทศไทยและประเทศอื่น  
 สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไทยหรือแกงคอลเซ็นเตอรที่มีชาวไทย 
เปนสมาชิกประกอบดวย  
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- การดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร 
คนไทยสวนหน่ึงที่เคยเปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรไดเรียนรูทักษะความชํานาญในการหลอกลวง

เหย่ือ รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอร ไดหันมากระทําผิดในลักษณะของหัวหนาแกง
คอลเซ็นเตอรซึ่งผูที่ดําเนินการเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรจะมีลูกนองหรือสมาชิกรวมแกงชาวไทย รวมทั้ง
ชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวไตหวัน โดยไดต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทยที่ตางประเทศ 
อาทิ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ดังจะเห็นไดจากนายเกง ลิ้นทอง เปนตํานานแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศ
ไทยเพราะนายเกงเปนคนแรกๆ ที่นําคนไทยออกไปต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกลวงคนไทยดวยกัน 
ที่ตางประเทศ 

แกงคอลเซ็นเตอรในตํานานของประเทศไทยพบวาเปนคนไทยกลุมแรกๆ ที่เดินทางออกไปรวม
ขบวนการต้ังศูนยปฏิบัติการคอลเซ็นเตอรในตางประเทศหลายแหง ต้ังแต พ.ศ.2556 ตอเน่ืองมาจนถึง พ.ศ.
2561โดยไมเคยมีใครจับกุมไดมากอน สรางความเสียหายใหกับเหย่ือคนไทยหลายรอยลานบาทจนมีช่ือเสียง 
ในกลุมแกงคอลเซ็นเตอรวาเปนทีมงานที่มคีวามชํานาญในการหลอกลวงประชาชนมากที่สดุจนเปนตํานานและ
ไดฉายาวา “เกง ลิ้นทอง” 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรหากหลอกเหย่ือคนไทยคือ การต้ังศูนยในการกระทําผิด 
ที่ตางประเทศและหัวหนาใหญสุดก็มักเปนชาวไตหวันที่ทําหนาที่สั่งการควบคุมการกระทําผิดทั้งหมดเพราะ
ชาวไตหวันมีเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี แกงคอลเซ็นเตอรชาวไทยกลุมน้ีเคยเดินทางไปต้ังศูนยปฏิบัติการ 
คอลเซ็นเตอรในตางประเทศระหวาง พ.ศ.2556-2561 แมคนไทยเปนหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอร แตอาจไมใช
หัวหนาสูงสุดของแกงเพราะคนไทยไมมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีเหมือนชาวไตหวัน  

ดังน้ันการเปนหัวหนาแกงของคนไทยในการกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรจึงเปนเพียงหัวหนาสูงสุด 
ในกลุมผูกระทําผิดชาวไทยที่ยังคงมีความรวมมือจากหัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันที่มีความรูความ
เช่ียวชาญในเทคโนโลยีที่ใชในการหลอกเหย่ือมากกวาคนไทย  

- การรับจางทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร 
สําหรับการรับจางทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอรของชาวไทยสวนหน่ึงพบรูปแบบในการกระทําผิดคือ  

    1. ผูที่รับจางไปทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ ผูที่รับจางไปทํางาน
รวมกับแกงคอลเซ็นเตอรดวยความสมัครใจ ประกอบดวย การทําหนาที่โทรศัพทเพื่อหลอกลวงเหย่ือชาวไทย 
การรับจางเปดบัญชีเพื่อใชเปนบัญชีรับโอนเงินที่ไดจากการหลอกลวง โดยไดรับเงินเดือนประจําและรายได 
เปนรอยละจากยอดเงินที่ไดรับจากการหลอกลวงเหย่ือเปนสําคัญ 

  2. ผูที่ถูกหลอกหรือถูกบังคับใหทาํงานรวมกบัแกงคอลเซน็เตอร ผูที่ถูกหลอกหรือถูกบังคับให
ทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอรจะถูกหลอกผานเพื่อน คนรูจักหรือนายหนาในการทํางานวาจะใหไปทํางาน
ตางประเทศ อาทิ เปนพอครัว พนักงานรับโทรศัพท แตเมื่อไปถึงตางประเทศจะถูกยึดหนังสอืเดินทางและสอน
ใหพูดตามสคริปตในการหลอกลวงเหย่ือชาวไทย หากไมกระทําตามในบางกรณีถูกทํารายรางกาย  
 ดังน้ันอัตลักษณที่สําคัญของแกงคอลเซน็เตอรไทยคือ การเปนสมาชิกกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน จีน 
หรือประเทศอื่นๆ หากแตมีชาวไตหวันเปนหัวหนาสูงสุด หากตองการหลอกเหย่ือชาวไทยจะต้ังศูนยในการ
กระทําผิดที่ตางประเทศ หากตองการหลอกเหย่ือตางชาติอาจมีการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรเพื่อหลอกเหย่ือ 
ในประเทศไทยและตางประเทศเปนสําคัญ  
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 สําหรับสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรไทยมีทั้งสมาชิกที่สมัครใจในการทํางานรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร
เน่ืองจากเห็นวารายไดคาตอบแทนที่ไดรับสูง มีโอกาสในการถูกจับกุมนอย นอกจากน้ียังมีสมาชิกของ 
แกงคอลเซ็นเตอรที่ถูกหลอกและถูกบังคับใหทํางานกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยบางรายอาจถูกลงโทษรุนแรง
หากไมยอมทําตามที่หัวหนาแกงคอลเซ็นเตอรไดสั่งการใหหลอกลวงเหย่ือชาวไทย ซึ่งสมาชิกของแกงคอลเซ็น
เตอรกลุมน้ีจัดไดวาเปนผูที่ตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรมากอนคือ การหลอกลวงผานนายหนาหรือ 
คนสนิทใหเขามาเปนสมาชิกของกลุมแกงคอลเซ็นเตอร 

2. สาเหตุในการกระทําผิดแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร  
  สําหรับสาเหตุสําคัญในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่ เปนภัยคุกคามของประเทศไทย 
ประกอบดวย  

2.1 ลักษณะของประเทศไทย 
  เหตุผลสําคัญที่ทาํใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากอเหตุเกี่ยวกับในประเทศไทย โดยการเขามา

ต้ังศูนยในการกระทําผิดและไดโทรศัพทไปหลอกลวงเหย่ือในประเทศอื่น เน่ืองจากลักษณะของประเทศไทย 
ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําผิดตอแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่ โดยลักษณะของประเทศไทยที่เอื้อตอการ
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเขามาต้ังศูนยในการกระทําผิดไดแก  

   - การเดินทางเขา-ออกประเทศไดงาย แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย
สามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดงาย ทั้งที่เปนการเดินทางโดยผานดานตรวจคนเขาเมืองโดยถูกตองตาม
กฎหมาย รวมทั้งการลักลอบเขาเมืองโดยวิธีการไมถูกตองตามกฎหมายดวยการผานชองทางธรรมชาติ 
เน่ืองจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีพรมแดนธรรมชาติติดตอกับประเทศเพื่อนบานทําใหแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติสามารถลักลอบเดินทางเขา-ออกประเทศไดงาย  
   - การสงเสริมการทองเท่ียว จากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล โดยรายไดหลักสวน
หน่ึงของประเทศไทยจึงมาจากการสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดเขาเที่ยวในประเทศไทยเปนหลัก 
จึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหอาชญากรขามชาติไดแฝงตัวเขามากับนักทองเที่ยวและใชประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ในการประกอบอาชญากรรม  
   - วัฒนธรรมท่ีดีงาม เน่ืองจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการตอนรับ
แขกที่มาเยือนในประเทศไทยมานับแตโบราณจนกระทั่งถึงปจจุบัน จึงอาจเปนเหตุผลหน่ึงที่สําคัญในการทําให
นักทองเที่ยวตางชาตินิยมเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เขามา
ใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด  
   - เปนศูนยกลางท่ีมีสาธารณูปโภคสําหรับโจรครบครัน สําหรับเหตุผลสําคัญที่อาจทําใหแกงแกง
คอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากอเหตุต้ังศูนยในการกระทําผิดในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ของ
ประเทศไทย อาจเน่ืองจากประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่มีสาธารณูปโภคสําหรับโจรครบครัน 
ซึ่งประกอบดวย 
    - หนังสือเดินทางปลอม ในอดีตประเทศไทยเคยเปนประเทศที่มีการผลิตหนังสือเดินทาง
ปลอมมากที่สุดในโลก แมในปจจุบันประเทศไทยจะมีความกวดขันในการจับกุมผูที่ผลิตหนังสือเดินทางปลอม  
หากแตชาวตางชาติที่ตองการหนังสือเดินทางปลอมหรือวีซาปลอมยังคงสามารถหาไดในประเทศไทย ดังน้ัน
การที่ประเทศไทยเปนประเทศที่สามารถหาซื้อหนังสือเดินทางปลอมไดไมยากจึงอาจเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทํา



208 

 

ใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย โดยใชหนังสือเดินทางปลอมสําหรับ 
เขาประเทศไทย รวมทั้งเมื่อเขามาในประเทศไทยสวนหน่ึงไดมีการใชหนังสือเดินทางปลอมในการเชาบานหรือ
ซื้อสินคาหรืออุปกรณในการกระทําผิด  
     - กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิด 
ในประเทศไทยที่สําคัญไดแก นโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหกําหนดระเบียบปฏิบัติใน
การเขาประเทศที่กําหนดใหประเทศสวนหน่ึงไมตองขอวีซาในการเขาประเทศไทยและกฎหมายที่สําคัญที่อาจ
ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดตัดสินใจเขามากระทําผิดในประเทศไทยไดงายคือ บทลงโทษที่เกี่ยวของกับ
การกระทําผิดที่อาจมีบทลงโทษที่นอยกวาประเทศอื่นๆ  

   - ใชเงินซื้อไดทุกอยาง แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทยสวน
หน่ึงอาจเน่ืองจากเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศกําลงัพัฒนาที่ประชาชนในประเทศสวนหน่ึงไดใหความสาํคัญ
กับคานิยมในดานวัตถุนิยม ที่ผูกระทําผิดสามารถใชเงินในการซื้อไดเกือบทุกอยาง การใชสถานที่พักอาศัย 
ที่หรูหรา แพง เปนศูนยคอลเซ็นเตอรในการกระทําผิด โดยที่เจาหนาที่จะไมทราบถึงสถานที่ในการพักอาศัย 
เพราะหากมีการจายเงนิในราคาแพงตอบแทนแกเจาของทีพ่ัก เจาของที่พักดังกลาวสวนหน่ึงจะไมแจงขอมูลไป
ยังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  

   - ศูนยกลางคมนาคม ปจจุบันประเทศไทยเปนศูนยกลางของการคมนาคมที่สามารถเดิน
ทางเขาออกประเทศไทยไดงายเพราะมีสนามบินนานาชาติในหลายจังหวัด จึงทําใหแกงอาชญากรขามชาติ 
สวนหน่ึงไดเขาออกประเทศไทยไดงาย เมื่อกระทําผิดเสร็จเรียบรอยแลวจะมีการเดินทางกลับประเทศหรือ 
เดินทางไปพักที่ประเทศขางเคียง เมื่อเงินหมดแลวจึงมีการเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อกระทําผิดอีกครั้ง 
รวมทั้งเมื่อกระทําผิดเสร็จเรียบรอยจะออกจากประเทศไทย สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางเขาออก
ประเทศไทยจนกระทั่งถูกจับกุม อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่เปนศูนยกลางในการ
คมนาคมที่ทําใหแกงอาชญากรขามชาติมีการเดินทางเขามากระทําผิดและเดินทางออกจากประเทศเพื่อหลบ
เลี่ยงการจับกุมไดงาย  

  นอกจากน้ีความเจริญของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะการใช
อินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสารทีป่ระเทศไทยมีความเจริญที่เทยีบเทาประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
หรือจังหวัดใหญในเขตภูมิภาค มีระบบการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตหรือระบบโทรศัพทที่มีความทันสมัย 
โดยการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตหรือทางโทรศัพทเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ 
มีการเขามาในประเทศไทยและใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิดเปนสําคัญ  

  - คาครองชพีในประเทศไทยไมแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เหตุผลหน่ึงที่อาจ
ทําใหแกงอาชญากรรมมีการเดินทางเขามากระทําผิดในประเทศไทยมาก อาจเน่ืองจากคาครองชีพในประเทศ
ไทยที่ไมสูงมากนัก แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสามารถเขามาพักอาศัยอยูในประเทศไทยโดยสามารถหาที่พักซึ่ง
มีราคาไมสูง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต อาทิ คาอาหาร ที่ราคาไมสูง จึงอาจเปนสิ่งที่ทําใหแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติไดใหความสนใจตอการเขามากระทําผิดในประเทศไทย ใชประเทศไทยเปนศูนยกลางใน
การกระทําผิดจนกระทั่งอาจกลาวไดวา ใชประเทศไทยเปนสวรรคของแกงอาชญากรขามชาติในการประกอบ
อาชญากรรม 
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2.2 สาเหตุจากแกงคอลเซ็นเตอรอาชญากรรมขามชาติ 
สําหรับสาเหตุในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติประกอบดวย 
2.2.1 การต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศไทยเพ่ือหลอกลวงเหยื่อในตางประเทศ 
เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติเขามาต้ังศูนยในการกระทําผิดในประเทศไทย อาทิ  

แกงไตหวัน จีนและมาเลเซียประกอบดวย 
  - การไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษในการกระทําผิดของประเทศไทย เหตุผล

สําคัญที่แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามาเลือกใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระทําผิด อาจเน่ืองจาก
ไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือบทลงโทษของการกระทําผิดในประเทศไทยเพราะเห็นวาแกงคอลเซ็นเตอรของ
ตนเองเปนการกระทําผิดที่ตองใชทักษะหรือความเช่ียวชาญพิเศษในการกระทําผิด รวมทั้งมีการแบงงานกันทํา
อยางชัดเจนจึงสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจได รวมทั้งอาจเห็นวาบทลงโทษสําหรับ
ผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไทย มีบทลงโทษที่ไมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทลงโทษสูง  

  - ลักษณะของประเทศท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร สาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงที ่
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย สวนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากลักษณะของประเทศ
ของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติ โดยเฉพาะประเทศไตหวันที่มีบทลงโทษที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไมสูง 
ทําใหยังคงมีการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรตอไป รวมทั้งประเทศไตหวันไดมีการรวมกลุมกับ
ชาวไทยหรือประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยในการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการหลอกลวง
เหย่ือชาวไทย อาจเน่ืองจากลักษณะของประเทศเพื่อนบานที่ไดรวมกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน 
หรือประเทศอื่นๆ โดยอาชญากรขามชาติสวนหน่ึงอาศัยอยูในประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย 
ทําใหสามารถเดินทางเขาออกประเทศไทยเพื่อเขามากระทําผิดและเดินทางออกจากประเทศไทยไดงาย 
รวมทั้งเมื่อแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงไดถูกจับดําเนินคดี ยังไดอาศัยพรมแดนทางธรรมชาติของประเทศเพื่อน
บานในการหลบหนีการจับกุมหรือการดําเนินคดี รวมทั้งลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของลักษณะประเทศ 
ที่แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวนหน่ึงไดเขามากระทําผิดในประเทศไทยคือ สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่
อาชญากรขามชาติไดอาศัยอยู ซึ่งสวนหน่ึงประสบกับสภาวะยากจน ดังน้ันลักษณะของประเทศที่แกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติขามชาติไดอาศัยอยูอาจเปนเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการทําใหแกง 
คอลเซ็นเตอรขามชาติขามชาติไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย  

2.2.2 การต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศหากแตไดมีการโทรศัพทเขามาหลอกลวงเหยื่อ 
ในประเทศไทย 

สําหรับเหตุผลสําคัญของการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศ หากแตไดมีการโทรศัพทเขามา
หลอกเหย่ือในประเทศไทยประกอบดวย 

  - เพ่ือหลบเลี่ยงการถูกจับกุมและการดําเนินคดี เหตุผลสําคัญของการต้ังการต้ังศูนย 
คอลเซ็นเตอรในตางประเทศ หากแตไดมีหลอกเหย่ือในประเทศไทย ประกอบดวยเหตุผลที่สําคัญคือ เพื่อหลบ
เลี่ยงการถูกจับกุมและการดําเนินคดีจากเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในประเทศไทย โดยแกง
คอลเซ็นเตอรจะมหีัวหนาใหญเปนชาวไตหวัน เน่ืองจากมีความรูความเช่ียวชาญในการกระทาํผิดทีเ่กี่ยวของกบั
แกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันจะมีการรวมกลุมกับแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศตางๆ 
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อาทิ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส ชักชวนชาวไทยหรือหลอกลวงชาวไทยเขาไปรวมกระทํา
ผิดกับกลุมแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันและแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศที่ไดไปต้ังศูนยคอลเซ็นเตอรในการ 
กระทําผิด โดยเหตุผลสําคัญเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมและการดําเนินคดีจากเจาหนาที่ตํารวจเพราะเหย่ือ 
ไมทราบวาไดติดตอกับใคร มีสถานที่ในการกระทําผิดที่ไหน ทําใหเจาหนาที่ตํารวจยากตอการจับกุม รวมทั้ง
อาจประสบปญหาตอการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเพราะตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศในการดําเนินคดีเปนสําคัญ  

2.3 สาเหตุจากเหยื่ออาชญากรรม 
สาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เกี่ยวของกับเหย่ืออาชญากรรม 

ไดแก  
    - การใชหลักจิตวิทยาของแกงคอลเซ็นเตอรเพ่ือทําใหเหยื่อเปดชองโอกาสใหแกงคอลเซ็น
เตอรหลอกลวงเหยื่อ สาเหตุในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร สวนหน่ึงอาจเกิดจากการที่เหย่ือเปด
โอกาสใหกระทําผิด เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดใชจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือประกอบดวย ความโลภ
อาทิ การหลอกเหย่ือวาเหย่ือไดรับคืนภาษี หากแตตองโอนเงินสวนหน่ึงใหกอนหรือหลอกลวงใหเหย่ือทํา
ธุรกรรมหนาตูเบิกเงินอัตโนมัติ (A.T.M.) จนกระทั่งเหย่ือไดโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรไดสําเร็จ 

การใชความกลัวในการหลอกลวงเหย่ือ อาทิ การหลอกลวงวาบัญชีทางการเงินของเหย่ือ
เกี่ยวของกับการกระทําผิดทางกฎหมายซึ่งเมื่อเหย่ือมีความกลัวจะโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรที่อางวา 
เปนเจาหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของเหย่ือ เปนตน  

การใชความไมรูในการหลอกลวงเหย่ือ อาทิ การแจงวาเปนเจาหนาที่ธนาคาร หลอกลวงให
เหย่ือบอกรหัส A.T.M เพื่อนําไปกดเงิน เปนตน  

และการใชความศรัทธา ความเช่ือ ทางศาสนาของเหย่ือในการหลอกลวง อาทิ การหลอกลวง
ใหโอนเงินทําบุญของแกงมาเลเซีย เปนตน  

  ซึ่งผูที่ตกเปนเหย่ืออาชญากรรมอาจเปนคนชรา ผูที่มีความรูหรือบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีการ
เปดชองโอกาสใหแกเหย่ือในการกระทําผิด เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรจะใชวิธีการสุมการโทรศัพทไปหาเหย่ือ 
ซึ่งหากเหย่ือไดเปดโอกาสใหแกแกงคอลเซ็นเตอรโดยความโลก ความกลัว ความไมรูหรือความศรัทธา 
ความเช่ือ โดยไมไดมีการตรวจสอบเบอรโทรศัพทที่ไดหลอกลวงหรือการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ ทําให
แกงคอลเซ็นเตอรจะใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ จนกระทั่งเหย่ือมีความเช่ือและไดเดินไปโอนเงิน
ใหแกแกงคอลเซ็นเตอร โดยปราศจากการบังคับขูเข็ญหลอกลวงเหย่ือแตประการใด  

  - เหยื่อถูกหลอกลวงโดยใชหลักจิตวิทยาเพ่ือบังคับใหเหยื่อมีสวนรวมในการกระทําผิด  
สําหรับสาเหตุในการกระทาํผิดของแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติสวนหน่ึงอาจเกิดจากแกงคอลเซ็นเตอรไดใชหลัก
จิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือเพื่อบับคับเหย่ือทางออมใหเหย่ือมีสวนรวมในการกระทําผิด โดยความ
รูเทาไมถึงการณ ความกลัว ความเช่ือหรือความโลภของเหย่ือ เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดมีการใชหลัก
จิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ จนกระทั่งเหย่ือหลวงเช่ือและโอนเงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ โดยที่
อาชญากรไมไดใชอาวุธในการขมขูหรือการทํารายเหย่ือแตประการใด รวมทั้งหากเหย่ือไมเขาแจงความ
ดําเนินคดีโดยรวดเร็วจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  
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3. ผลกระทบของการกระทําผิดท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติท่ีเปนภัยคุกคามตอ
ประเทศไทย 

แกงคอลเซ็นเตอรไดกอกําเนิดในประเทศไตหวัน หากแตปจจุบันไดมีการหลอกลวงเหย่ือในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกไดแก เอเชีย แอฟริกา ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา อันแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของแกง 
คอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยมีผลกระทบที่สําคัญดังน้ี  

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
แกงคอลเซ็นเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล ทั้งเปนผลกระทบตอ

เศรษฐกิจในระดับจุลภาค คือ เหย่ือที่ไดรับผลกระทบจากการหลอกลวงเหย่ือและผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของประเทศที่ตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร ดังจะเห็นไดจากขอมูลของประเทศจีนระบุวา 
แกงคอลเซ็นเตอรไตหวัน สรางความเสียหายแกจีนแผนดินใหญปละมากกวา 1,500 ลานดอลลารสหรัฐหรือ
ราว 52,500 ลานบาท สําหรับประเทศไทยพบการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่จําแนกตามปที่กระทําผิด
ในระหวาง พ.ศ.2561-2562 มีมูลคาการกระทําผิด จํานวน 260,437,332 บาท ซึ่งเปนตัวเลขที่ไดมีการแจง
ความดําเนินคดีอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของแกง 
คอลเซ็นเตอรที่ไมไดมีการแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอาจมีจํานวนมากกวาน้ี อันเปนตัวเลขที่จม 
อยูใตนํ้าเปนสําคัญ ดังน้ันมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรจึงมีจํานวน
มหาศาลอันเปนตัวเลขที่เกิดจากเหย่ือที่ถูกหลอกลวง  

นอกจากน้ียังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่เกิด
จากความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศและระหวางประเทศ ดังน้ันการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรจึงสงผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมูลคามหาศาล  

- ผลกระทบทางสังคม 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมที่สําคัญคือ เหย่ือที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําผิดของแกงคอลเซน็เตอรจะประสบกับความเครียด โดยเหย่ืออาชญากรรมบางรายได
มีการฆาตัวตาย รวมั้งผลกระทบของแกงคอลเซ็นเตอรตอสังคมไทย พบวา เหย่ือจํานวนหลายรายตองสูญเสีย
เงินใหแกแกงคอลเซ็นเตอร เหย่ือตองประสบกับความเครียด ความยากจน ดังน้ันหากยังคงมีการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอรอยางตอเน่ืองจะสงผลกระทบตอสังคมเพราะสมาชิกของสังคมสวนหน่ึงตองประสบกับ
การสูญเสียเงินที่ไมไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม นําไปสูความยากจนอันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาสังคมไทย
เปนสําคัญ รวมทั้งสมาชิกของสังคมตองประสบกับความเครียด อันอาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิต เปนปญหา
และอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมตอไป  

- ผลกระทบตอการทองเท่ียวของประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยไดเปนประเทศทีส่งเสริมการทองเที่ยว โดยรายไดหลักของประเทศสวนหน่ึงของ

ประเทศมาจากการทองเที่ยว หากปญหาแกงคอลเซ็นเตอรยังคงเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย อาจสงผล
กระทบตอการทองเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากปญหาอาชญากรรมไดสงผลกระทบตอภาพลักษณ
ของประเทศไทยและสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของประเทศที่อาจทําใหนักทองเที่ยวตางชาติอาจไม
ตองการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเน่ืองจากประสบกับปญหาอาชญากรรมน่ันเอง    
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วัตถุประสงคท่ี 2: ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการตอปญหาแกงคอลเซ็นเตอร 

สําหรับปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตอปญหา
แกงคอลเซ็นเตอรประกอบดวย 
 1. ปญหาท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับปญหาที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินคดีประกอบดวย 

- ปญหาท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอรท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพ 
แกงคอลเซ็นเตอรมีความรูความเช่ียวชาญ มีทกัษะในการประกอบอาชญากรรม โดยมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานและแบงงานกันทําอยางชัดเจน มีการสอนบทสนทนาในการหลอกลวเหย่ือ โดยไดมีการเปด
โรงเรียนสอนการหลอกเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชาหรือการมีวีดีโอที่บันทึกบทการสนทนา 
เพื่อสอนแกผูที่ถูกชักชวนใหเขารวมในการกระทําผิดกับแกงคอลเซ็นเตอร 

- แกงคอลเซ็นเตอรศึกษาขอมูลบริบททางสังคมของประเทศท่ีจะหลอกลวงเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดมีการศึกษาบริบทของสังคม ระบบการเงิน ขอกฎหมายหรือบทลงโทษที่จะไดรับ

หากตองถูกดําเนินคดี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เกี่ยวของกับเหย่ืออาชญากรรมในประเทศน้ันเพื่อทําใหการ
หลอกลวงเหย่ือมีความนาเช่ือถือ สามารถโอนเงินผานระบบการเงิน การหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมหรือถูกลงโทษ 
ซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินงานของแกงคอลเซ็นเตอรที่ทําใหการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเต
อรประสบความสําเร็จ สามารถหลอกลวงเหย่ือไดโดยไดรับเงินจากเหย่ือเปนมูลคามหาศาลและไมถูกลงโทษ 
หรือถูกลงโทษไมรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเงินที่เหย่ือตองสูญเสียและผลกระทบตอสังคมอันเปน
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติเปนสําคัญ  

- ปญหาการใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อ 
แกงคอลเซ็นเตอรไดใชหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหย่ือ โดยสรางความโลภใหแกเหย่ือ การสราง

ความหวาดกลัวใหแกเหย่ือหรือการหลอกลวงเหย่ือที่ไมสามารถปกปองทรัพยสิน โดยมีหนังสือจิตวิทยาข้ันสูง
อาชญากร โรงเรียนสอนเทคนิคการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศกัมพูชา รวมทั้งการการศึกษา
ขอมูลและใชเทคนิคในการหลอกลวงเหย่ือในลักษณะของการประกอบธุรกิจ  

- ปญหาท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกี่ยวของหรือกอใหเกิดความเสียหายที่เช่ือมโยงไปยัง 

2-3 ประเทศ แมตัวการใหญหรือหัวหนาแกงจะถูกจับกุม หากแตสมาชิกของแกงยังสามารถกระทําผิดตอไปได 
อันเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร 
เปนสําคัญ  

2. ปญหาในการดําเนินคดีแกงคอลเซ็นเตอร 
 สําหรับปญหาในการดําเนินคดีของแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวย  

 - ปญหาจากลักษณะของอาชญากรรม 
 ปญหาจากลักษณะของอาชญากรรมที่เปนการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับ

อาชญากรรมองคกรขามชาติ ใชความรูความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี เกี่ยวของกับอาชญากรรมไซเบอรและ
อาชญากรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งการเช่ือมโยงของโลกที่ไรพรมแดนในปจจบุันจงึสงผลใหไมมีระบบในการปองกัน
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ปญหาอาชญากรรมอยางแทจริงและปญหาการเคลื่อนยายอาชญากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงการต้ังศูนย 
คอลเซ็นเตอรในการหลอกลวงในประเทศตางๆ อันสงผลตอปญหาการปองกันและปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอรใหหมดไปไดอยางแทจริง  

- ปญหาดานการจับกุมตัว ดําเนินคดีผูกระทําผิดยากตอการจับกุมดําเนินคดีผูกระทําผิดรายสําคัญ 
การจับกุมตัวผูกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ไมสามารถจับกุมผูกระทําผิดโดยเฉพาะการจับกุมตัว

ผูกระทําผิดรายสําคัญ เน่ืองจากการแบงงานกันทาํของแกงคอลเซ็นเตอร ตลอดจนการการเดินทางเขาออก
ประเทศไทยไดงาย โดยเฉพาะกลุมประเทศทีไ่มตองขอวีซาและการลักลอบเขาประเทศไทยเน่ืองจากประเทศ
ไทยมีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับธรรมชาติที่ทําใหสามารถหลบหนีเขาเมืองไดงาย รวมทั้งการต้ังศูนยคอลเซ็นเตอร
ในการกระทําผิดในประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนโดยการหลอกลวงเหย่ือในประเทศที่สาม 

- ปญหาโทษท่ีไดรับนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอร 

ปญหาการผลักดันผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรออกนอกประเทศ ทําใหไดรับโทษทางกฎหมายนอย 
หรือไมไดรับโทษทางกฎหมายในประเทศไทย ซึง่หากสงกลับไปลงโทษในบางประเทศในลักษณะของการฉอฉล
หลอกลวง อาจไดรับโทษเพียงเล็กนอยสงผลใหแกงคอลเซ็นเตอรไมมีความเกรงกลัวตอโทษที่ไดรับสงผลตอ 
การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรใหหมดไปจากประเทศไทย 

- ปญหาท่ีเก่ียวของกับการลงโทษผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรในประเทศไตหวัน 
ภายใตกฎหมายของไตหวันพบวาผูที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด 

คือ 7 ป ในขณะที่ในประเทศจีนพบวาผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรจะไดรับโทษจําคุกสูงสุด
ต้ังแต 10 ป จนกระทั่งจําคุกตลอดชีวิต ดังน้ันหากมีการสงตัวผูกระทําผิดที่เปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอร
ไปลงโทษที่ประเทศไตหวันจะทําใหแกงคอลเซ็นเตอรไดรับโทษนอยและยังคงมีการกระทําผิด เน่ืองจากรายได
ที่ไดรับมีมูลคามหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับโทษที่ไดรับเปนสําคัญ  

- ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ 
 เจาหนาที่ตํารวจตองประสบปญหาในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากประสบ
ปญหาไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกระทําผิด ปญหาระบบการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชญากรขามชาติ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปญหาไมมีการสํารวจ ติดตามเพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนตางชาติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาเรื่องกลองวงจรปดหรือ CCTV ปญหาการยืนยันตัวบุคคล ปญหาดานการ
ดําเนินคดี ปญหาเจาหนาที่ตํารวจไมมีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร การต้ังขอ
กลาวหาในการกระทําผิด ปญหาไมไดดําเนินคดีในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ปญหาเรื่องภาษา 
ปญหาเรื่องภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานของตํารวจ ปญหาการสลับตําแหนงหนาที่ของเจาหนาทีตํ่ารวจ ปญหา
การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและปญหางบประมาณในการดําเนินการปองกันปราบปราม 
แกงคอลเซ็นเตอรอันเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  

- ปญหาระหวางประเทศ 
 สําหรับปญหาระหวางประเทศที่ เปนปญหาและอุปสรรคตอกาปองกันและปราบปรามแกง 

คอลเซ็นเตอรไดแก ปญหาความรวมมือระหวางประเทศ การกระทําผิดเกี่ยวของกับ 3 ประเทศ ปญหา
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กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ทําใหตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศทั้งที่เปนความรวมมือตอฐานขอมูล
ในการกระทําผิด การจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอร 
 3. ปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและเหยื่ออาชญากรรม 
 ปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ทําใหเกิดการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ประกอบดวย  

- ปญหาขอมูลร่ัวไหลจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเก็บขอมูลลูกคา 
ซึ่งขอมูลลูกคาจากสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลลูกคาทั้งหมดจะถูก

ปกปดเปนความลับ แตขอมูลสวนหน่ึงอาจมีการรั่วไหลไดเน่ืองจากการถูกขโมยหรือแฮกสทางอินเตอรเน็ต 
หรือเจาหนาที่บางคนอาจมีการทุจริตแอบขายขอมูลบางสวนใหแกแกงแกงคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนการกระทํา
โดยเจตนาหรือไมเจตนา โดยแกงคอลเซ็นเตอรจึงไดนําขอมูลจากลูกคาไปใชสรางความนาเช่ือถือจนกระทั่ง
เหย่ือยอมโอนเงินใหแกงคอลเซ็นเตอรอันเปนปญหาและอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามแกง 
คอลเซ็นเตอร 

- ปญหาจากผูเสียหาย 
เหย่ือหรือผูเสียหายเปดโอกาสใหแกงคอลเซ็นเตอรกระทําผิด โดยแกงคอลเซ็นเตอรมักเลือกเหย่ือ 

ที่เปนผูสูงอายุเน่ืองจากสามารถหลอกลวงหรือชักจูงใจไดงายกวาผูกระทําผิดวัยทํางาน รวมทั้งอาศัยความโลภ
ของเหย่ือหรือความกลัวของเหย่ือเปนเปาหมายในการกระทําผิด การหลอกลวงที่รวดเร็วเกินกวาเหย่ือจะคิด
ทบทวนอยางรอบคอบโดยการชักจูงใจทําใหเหย่ือหลงเช่ือและเดินทางไปธนาคารหรือตูเอทีเอ็มเพื่อถอนเงิน
ใหแกแกงคอลเซ็นเตอรอันเปนปญหาที่สําคัญที่เกิดจากผูเสียหายมีสวนรวมที่สําคัญในการกระทําผิดกับแกง
คอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ โดยที่แกงคอลเซ็นเตอรไมไดใชอาวุธในการบังคับหรือทํารายเหย่ือ หากแตเหย่ือไดให
ความรวมมือในการหลอกลวงของแกงคอลเซ็นเตอรดวยตัวเอง  

  4. ปญหาจากประเทศไทย: “ดินแดนสวรรคของโจร” 
สําหรับปญหาจากประเทศไทยที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามแกง 

คอลเซ็นเตอรไดแก ปญหานโยบายเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติมากจนเกินไป ปญหาชาวตางชาติสามารถ 
เขาออกออกประเทศไทยไดงาย ปญหาสภาพแวดลอมของประเทศไทยที่เอื้ออํานวยตอการกระทําผิดของ 
แกงคอลเซ็นเตอรขามชาติและปญหาขอกําหนดของกฎหมายที่ไมเอื้อตอการปองกันปราบปรามแกง
อาชญากรรมขามชาติ  

- ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรขามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทางหรือเอกสารปลอมตางๆ 
  ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรไดเขามากระทําผิดในประเทศไทย โดยการหลบหนีกลับเขาประเทศ 
การกระทําผิดซ้ํา ปญหาการไมเกรงกลัวตอกฎหมายของประเทศไทย โดยใหเหตุผลของการกระทําผิดวา 
รายไดคาตอบแทนที่สูงเปนสิ่งจูงใจในการกระทําผิด ศึกษากฎหมายของประเทศตางๆ ในเอเชีย อาทิ 
การศึกษาวาหากมีการกระทําผิดในรูปแบบของการลักทรพยหรือการปลนทรัพยในประเทศอื่นๆ จะมี
บทลงโทษที่สูงกวาประเทศไทย หากแตประเทศไทยมีบทลงโทษที่เกี่ยวของกับการหลอกลวงฉอฉลนอยกวา  
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สรุปพฤติกรรมและอัตลักษณของแกงคอลเซ็นเตอรและแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการ
กระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทย  
 

 ภาพที่ 5.1 แสดงการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรและแนวทางการปองกันแกไข 

 
 

การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรเกิดข้ึนเมื่อมีองคประกอบทั้ง 3 ประการครบถวนคือ ผูกระทําผิด
ที่เกิดจากความสมัครใจเพราะมีความโลก เห็นวาบทลงโทษที่ไดรับนอยเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับหรือ 
มีความคุมคาตอการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งผูที่เปนสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรเน่ืองจากการถูก
หลอกลวงและถูกบังคับใหกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร  ในขณะที่เหย่ือขาดความระมัดระวังตอ
การตองถูกหลอกใหตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากความโลภ ความกลัว ความไมรูและความเช่ือ
หรือความศรัทธาที่แกงคอลเซ็นเตอรไดหลอกเหย่ือใหตกลงสูกับดักที่ไดหลอกลวงเหย่ือ ในขณะที่ไดมีชอง

โอกาส 

เหย่ือ ผูกระทําผิด 

- เทคโนโลยีทันสมัย
ตรวจสอบการจับกุม 
- ความรวม มือ กับ
ตางประเทศ 

- ความโลภ 
- ความกลัว 
- ความไมรู 
- ค ว า ม เ ช่ื อ /
ศรัทธา 

- สมัครใจ/โลภ 
- ถูกหลอก 
- ถูกบังคับ 

การกระทําผิด 
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โอกาสที่เหมาะสมตอการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรคือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใชเปนเครื่องมือ
หลอกเหย่ือใหหลงเช่ือ การใชศูนยคอลเซ็นเตอรในตางประเทศเพือ่หลอกลวงเหย่ือและปองกันการถูกจับกุม
ดําเนินคดี  

ดังน้ันแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาแกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยคือ 
การปองกันและแกไขที่ผูกระทาํผิดคือ ตองปราบปรามหัวหนาแกงอยางเด็ดขาดและปองกันไมใหมีลูกนองหรือ
สมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอรที่ถูกหลอกเขาไปสูวงจรในการกระทําผิด ในขณะเดียวกันจะตองปองกันการตก
เปนเหย่ืออาชญากรรมโดยการใหความรู ความเขาใจกับผูที่มีโอกาสในการตกเปนเหย่ือ ใหมีความระมัดระวัง
และรูทันกลลวงของแกงคอลเซ็นเตอรและการลดโอกาสในการกระทําผิดโดยการอาศัยความรวมมือของ
ประเทศตางๆ ในการปองกันและปราบปราม รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตามที่มาของแหลง 
ศูนยคอลเซ็นเตอรในการจัดการกับผูกระทําผิดและทลายศูนยคอลเซ็นเตอรตอไป  

วัตถุประสงคท่ี 3: นโยบายและมาตรการในการปองกันแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติ 
คอลเซ็นเตอรท่ีเปนภัยคุกคามตอประเทศไทย 

สําหรับนโยบายและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาแกงอาชญากรรมขามชาติคอลเซ็นเตอร 
ที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยประกอบดวย 

1. การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีประสิทธิภาพแนวทางหน่ึงคือ การบูรณาการความ

รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากการทํางานแยก
สวนไมสามารถทําใหแกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผิดที่ลดนอยหรือหมดไปจากประเทศไทย ดังน้ันแนวทาง 
ที่สําคัญคือ การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบแกงคอลเซ็นเตอร 
ซึ่งหนวยงานที่สําคัญควรประกอบดวย สํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคาร สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสรรพากร 

2. การทํางานในลักษณะของหนวยงานเดียวกันท้ังโลก (One Team one world) 
เจาหนาที่ตํารวจกลุมตัวอยางที่เคยดําเนินการปองกันและปราบปรามคดีแกงคอลเซ็นเตอรไดกลาววา 

ควรมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะของการทํางานในลักษณะของ
หนวยงานเดียวกันทั้งโลก อาทิ การเปนตํารวจที่เปนทีมงานเดียวกันทั้งโลกเพื่อทําใหการประสานความรวมมือ
ในการปองกันและปราปปราม การสืบสวน สอบสวน สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทํางาน 
ในลักษณะของตํารวจทีมเดียวกันทั้งโลกควรมีการดําเนินงานครอบคลุมในการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแลกเปลีย่นขาวกรอง การตรวจสอบความรวมมือและการดําเนินการที่ตรงกันและการชวยเหลือ
ในการสืบสวนขอเท็จจริงทางอาญา  

3. การจัดต้ังศูนยหรือหนวยงานเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร   
กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรคือ การจัดต้ัง 

ศูนยหรือหนวยเฉพาะในการปองกันและปราบปราบแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ สามารถดําเนินงานในการประสานระหวางหนวยงานในประเทศและตางประเทศในการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. การปองกันการตกเปนเหยื่อแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคล  
การปองกันการตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคลสามารถกระทําไดดวยการ

ประชาสัมพันธจากหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจกลลวงในการหลอกของแกง 
คอลเซ็นเตอรเพื่อปองกันไมใหบุคคลตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรได
แสวงหาวิธีการใหมๆ ในการหลอกเหย่ือ ดังน้ันจะตองมีการประชาสัมพันธและมีการใหการศึกษาวิธีปองกัน
ไมใหตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร 

5. การปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงิน 
การปองกันการกระทําผดิของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงิน ประกอบดวยแนวทางที่สําคัญ 

คือ ใหเพิ่มความเขมเกี่ยวกับมาตรการในการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงของผูเปดบัญชีให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ใหสถาบันการเงินกําหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาวายังเปนเจาของบัญชีหรือไม การกําหนดมาตรการปองกัน
ปราบปรามการรับจางเปดบัญชีและดําเนินการวิเคราะหเสนทางการเงินของผูกระทําความผิดดวยการ
ตรวจสอบบัญชีที่ผิดปกติและการเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายและใชมาตรการยึดทรัพยและการดําเนิน 
การทางดานภาษีอากรสําหรับผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร  
 

5.2 ปญหาและขอจํากัดของการศึกษา 
 

สําหรับปญหาและขอจํากัดของการศึกษาประกอบดวย 
1. การศึกษาปญหาแกงคอลเซ็นเตอรท่ีเปนภัยคุกคามตอประเทศไทยในประเทศไทยเทาน้ัน 
เน่ืองจากงบประมาณและระยะเวลาในการศึกษาที่จํากัด ทําใหคณะผูศึกษาสามารถศึกษาปญหา

อาชญากรรมขามชาติ แกงคอลเซ็นเตอรที่เปนภัยคุกคามตอประเทศไทยเทาน้ัน ซึ่งทําใหองคความรูที่ไดมี
ขอจํากัดเฉพาะการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ซึ่งหากมีการศึกษาปญหาของกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดําเนินคดีตอแกงคอลเซ็นเตอรในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไตหวันจะทําใหการศึกษาปญหาการ
ปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรสามารถทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรของประเทศไตหวันที่เปนตนกําเนิดของแกงคอลเซ็นเตอรและไดสรางเครือขาย 
ในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไปทั่วโลก 

2. ปญหาผูตองขังท่ีเก่ียวของกับแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันไมใหขอมูล 
ผูตองขังที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรชาวไตหวันสวนหน่ึงไมใหขอมูล เน่ืองจากอุปสรรค

ที่เกี่ยวของกับการภาษา ซึ่งคณะผูวิจัยไดใชลามที่เปนผูตองขังชาวไตหวันในเรือนจํา อยางไรก็ตามผูตองขัง 
ชาวไตหวันสวนหน่ึงมีความกลัววาการใหขอมูลจะกระทบตอการดําเนินคดี ซึ่งคณะผูวิจัยไดอธิบายถึงหลัก
จริยธรรมการวิจัยและการสมัครใจในการใหขอมูล ซึ่งทําใหตองใชระยะเวลานานในการคัดเลือกผูใหขอมูล
สําคัญและการสัมภาษณ 
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5.3 ขอเสนอแนะของการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะของการศึกษา“อาชญากรรมขามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแก ง 
คอลเซ็นเตอร” ประกอบดวย 

- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การจัดต้ังศูนยหรือหนวยงานเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร  
ควรมีการจัดต้ังศูนยหรือหนวยเฉพาะในการปองกันและปราบปราบแกงคอลเซ็นเตอรในรูปแบบของ

ศูนยควบคุมสั่งการ (War Room) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสามารถดําเนินงานในการ
ประสานระหวางหนวยงานในประเทศและตางประเทศในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเคยมีการจัดต้ังศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกง
ประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติระหวาง พ.ศ.2561-2562 ซึ่งได
มีการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมสามารถปราบปรามการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามศูนยศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีหนาที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร
และไดมีผลงานเปนที่ประจักษในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดถูกปดตัวลงเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
ที่ผานมา เน่ืองจากปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานอันสงผลใหปญหาแกงคอลเซ็นเตอรไดมี
การกระทําผิดในประเทศไทยอีกใน พ.ศ.2562 ที่ผาน 

ดังน้ันแนวทางที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีประสิทธิภาพคือ การจัดต้ัง
ศูนยเฉพาะในการปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งในอดีตสํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดต้ังศูนยปองกันและ
ปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ซึ่งสามารถดําเนินการในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมี
เจาหนาที่ตํารวจที่มีความรูและความเช่ียวชาญในการดําเนินงาน สามารถประสานงานระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อดําเนินการในปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ หากแต
ปจจุบันศูนยศูนยปองกันและปราบปรามการฉอโกงประชาชนผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดถูกยุบเน่ืองจากเจาหนาที่ตํารวจมีภารกิจในการปฏิบัติงานมากจึงไมมีเจาหนาที ่
ในการดําเนินงานสงผลใหการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรไดมีการกระทําผิดและสงผลกระทบตอประเทศ
ไทยอีกครั้ง จึงควรมีหนวยงานเฉพาะที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร  

รวมทั้งศูนยน้ีจะสามารถทํางานเช่ือมโยงทั้งหมด ในการปองกันและปราบปรามการหลอกลวง อาทิ 
การหลอกในการลงทุน โดยเฉพาะอาชญากรรมเทคโนโลยีซึง่มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน ศูนยน้ีก็ตองเปนศูนยในการ
ดําเนินการเรื่องทุกเรื่อง ไมวาจะเปนหลอกลวงลงทุน แกงคอลเซน็เตอร แกงโรแมนซสแกมหรือหน้ีนอกระบบ 
แชรลูกโซ โดยเฉพาะการใชมาตรการในยึดทรัพยกับผูกระทําผิด  
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 ดังน้ันจะตองมีการจัดต้ังศูนยเฉพาะในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะ 
ของ War Room ซึ่งมีแนวทางสําคัญคือ  

- จัดต้ังศูนยปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรโดยนายกรัฐมนตรเีปนผูออกคําสั่ง  
- นําหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาปฏิบัติงานในศูนยปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สถาบันการเงิน สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสรรพากร  

- เจาหนาที่มาปฏิบัติงานในศูนยจะตองนําเจาหนาที่ในระดับผูอํานวยการมาปฏิบัติงานเทาน้ัน  
- เพื่อใหมีความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 

ที่ต้ังศูนยการกระทําผิดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- การกําหนดนโยบายในการปองกันและปราบปรามแก็งคอลเซ็นเตอรทั้งที่เปนการกระทําผิด 

ในประเทศไทยและการกระทําผิดในตางประเทศ รวมทั้งการใหความชวยเหลือ คืนเงินใหแกเหย่ือของแกง 
คอลเซ็นเตอร 

- การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาศูนยเฉพาะใหสามารถรองรับตอปญหาอาชญากรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการฉอโกง 
หลอกลวงประชาชนในรปูแบบอื่นๆ  

ซึ่งศูนยดังกลาวในอนาคตจะมีการพัฒนาดําเนินการที่ เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามการ 
กระทําผิดที่ เปนการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ควบคูกัน เน่ืองอาชญากรรมที่ เกี่ยวของกับ 
การหลอกลวงฉอฉลเปนอาชญากรรมทีม่ีความสลบัซบัซอน มีการกระทําผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรม
ขามชาติมีการใชเทคโนโลยีในการกระทําผิดจึงมีความจําเปนตองดําเนินการโดยศูนยปฏิบัติการพิเศษดังกลาว 

- ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
สําหรับขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการหรือมาตรการในการปองกันและปราบรามแกงคอลเซ็นเตอรที่เปน

ภัยคุกคามตอประเทศไทย ประกอบดวย 
1. การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรที่มีประสิทธิภาพแนวทางหน่ึงคือ การบูรณาการความ

รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากการทํางานแยก
สวนไมสามารถทําใหแกงคอลเซ็นเตอรมีการกระทําผิดที่ลดนอยหรือหมดไปจากประเทศไทย ดังน้ันแนวทาง 
ที่สําคัญคือ การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบแกงคอลเซ็นเตอร 
ซึ่งหนวยงานที่สําคัญควรประกอบดวย  

  - สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาที่ในการรับแจงความและดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
ดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอร โดยจะตองทํางานบูรณการกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทําใหการ
สืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีกับแกงคอลเซ็นเตอรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยจะตองมีการดําเนินการ
รวมกับหนวยงานตางๆ ดังน้ี  
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    - กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีหนาที่ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน ดําเนินคดี
กับแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งหากมีการบูรณาการในการทํางานรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติจะทําใหการ
ปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

    - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) เน่ืองจากเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกํากับและควบคุมดูแลกิจการโทรศัพท ซึ่งรวมทั้ง
การควบคุมดูแลเครือขายผูใหบรกิารทางโทรศัพท อาทิ AIS, Dtac, Truemove, Cat Telecom และ TOT ซึ่ง
จะตองมีการพูดคุยกันระหวางเครือขายผูใหบริการทางโทรศัพท เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมหรือตรวจสอบ
ผูใชบริการโทรศัพทเพื่อไมใหใชเครือขายโทรศัพทในการกระทําผิด โดยเฉพาะการตรวจสอบการใหบริการ
โทรศัพทที่มีการโทรศัพทมาจากตางประเทศ หากแตมีเบอรของประเทศไทย 02 แสดงที่นาจอโทรศัพท แสดง
วามีการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งหากมีโทรศัพทหมายเลขดังกลาวไดโทรศัพทเขามาในเครือขายใด 
เครือขายน้ันจะตองแจงเจาหนาที่ไดวาหมายเลขปลายทางอยูที่ไหน ประเทศใด เพื่อนําไปสูการจับกุมผูกระทํา
ผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งการกันเลขหมายโทรศัพทที่โทรศัพทมาจากตางประเทศ หากแต
แสดงเลขหมายเปนประเทศไทยเพื่อปองกันการหลอกลวงเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร  

    - กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทําหนาที่ในการตรวจสอบการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอรซึ่งใชคอมพิวเตอรในการกระทําผิดคือ การใชอินเตอรเน็ตในการเปลี่ยนสัญญาณ
โทรศัพทเปนหมายเลขที่ตองการหลอกลวงเหย่ือ   

    - ธนาคาร โดยธนาคารทั้งหมดจะตองมีการประชุมหารือเพื่อปองกันการกระทําผิด
ของแกงคอลเซ็นเตอร ไมวาจะเปนการกําหนดใหการเปดบัญชีธนาคารเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดอยาง
งายดายหรือหากมีพฤติกรรมของลูกคาที่แสดงใหเห็นวามีความผิดปกติอาจตองแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของได
ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําผิดของเจาของบัญชีดังกลาว อาทิ บัญชีที่มีเงินเขาออกจํานวนมากในแตละวัน 
และมีการถอนหรือโอนเงินไปตางประเทศอยางรวดเร็ว  

    - สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทําหนาที่ในการยึดทรัพย
อยางรวดเร็วในการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรกอใหเกิด
ผลกระทบมูลคามหาศาล หากแตผูกระทําผิดจะมีการกระจายเงินที่ไดจากการกระทําผิดไปอยางรวดเร็วหรือ
การฟอกเงินอยางรวดเรว็เพื่อไมใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบเสนทางการเงินหรือจับกุมผูกระทําผิดได ดังน้ัน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีบทบาทที่สําคัญในการยึดทรัพยผูกระทําผิด 
ซึ่งจะทําใหแกงคอลเซ็นเตอรมีความเกรงกลัวมากกวาการลงโทษดวยการจําคุกที่มีระยะเวลาเพียงไมกี่ป 

    - กรมสรรพากร ทําหนาที่ในการดําเนินการกับสมาชิกของแกงคอลเซ็นเตอร 
ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งแกงคอลเซ็นเตอรสวนหน่ึงที่ไมสามารถจับกุมดําเนินคดีไดเน่ืองจากอาจขาด
พยานหลักฐาน กรมสรรพากรอาจดําเนินการในการจับเก็บภาษีสําหรับผูที่กระทําผิดเกี่ยวของกับแกง 
คอลเซ็นเตอร โดยการจัดเก็บภาษีสําหรบัรายไดที่เกดิจากการกระทําผดิที่มีมูลคามหาศาล ซึ่งเปนแนวทางหน่ึง
ที่สําคัญของการจัดการกับผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
     - นักวิชาการ ทําหนาที่ศึกษาวิจัยการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร 
ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งควรมีการประสานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
เจาหนาที่ตํารวจและนักวิชาการมากข้ึน ความรวมมือดานตํารวจภายใตหลักธรรมาภิบาลของโลกควรมีทั้ง
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คุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งระหวางตํารวจและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อให
เจาหนาที่ตํารวจไดรับความรูเกี่ยวกับระบบกฎหมายแลกเปลี่ยนขอมูล มีการจัดประชุมที่เกี่ยวของกับ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกันและสรางความเขมแข็งรวมกันตอสูกับ
เครือขายองคกรอาชญากรรมขามชาติที่มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบในการกระทําผิด โดยใชเทคโนโลยีในการ
กระทําผิดและมีการปรบัเปลีย่นรูปแบบวิธีการหลอกเหย่ือที่มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของเหย่ือเปน
สําคัญ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเจาหนาที่ตํารวจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชนและนักวิชาการ 
เพื่อนําไปสูแนวทางการสรางความรวมมือตอการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรเปนสําคัญ  

2. การทํางานในลักษณะของหนวยงานเดียวกันท้ังโลก (One Team One World) 
ควรมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอรในลักษณะของการทํางานในลักษณะ

ของหนวยงานเดียวกันทั้งโลก อาทิ การเปนตํารวจที่เปนทีมงานเดียวกันทั้งโลกเพื่อทําใหการประสานความ
รวมมือในการปองกันและปราปปราม การสืบสวน สอบสวน สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ทํางานในลักษณะของตํารวจทีมเดียวกันทั้งโลกควรมีการดําเนินงานครอบคลุมในประเด็นดังตอไปน้ี  

  2.1 การสรางความรวมมือระหวาประเทศในการแลกเปลี่ยนขาวกรอง  
  การแลกเปลี่ยนขาวกรองจะตองเกิดข้ึนอยางรวดเร็วหากไดรับการตอบสนองการปองกันหรือ

การคนหาอยางทันทวงที รวมทั้งอาศัยชองทางที่มีอยูของตํารวจสากล Interpol เพื่อการแลกเปลี่ยนขาวกรอง 
ความรวมมือน้ีจะชวยแกปญหาความตองการดานขาวกรองของอาชญากรรมขามพรมแดนกับระบบการ
แลกเปลี่ยนขาวกรองที่รวดเร็วที่สุดและการจัดต้ังเครือขายขาวกรองที่แนบแนน 

  2.2 การตรวจสอบความรวมมือและการดําเนินการท่ีตรงกัน  
  การสืบสวนอาชญากรรมขามพรมแดนมักมีขอจํากัด เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล ไมสามารถ

ขยายไปยังประเทศที่สามได ดังน้ันเจาหนาตํารวจทั้งสองประเทศและตํารวจทองที่ควรจัดต้ังทีมรวมกันข้ึน 
เมื่อมีการสืบสวนคดีอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของกับหลายประเทศในการตรวจสอบขอมูลสมาชิกองคกร
อาชญากรรม คนหาฐานขอมูลที่เกี่ยวของในการกระทําผิด การจัดเก็บหลักฐานการยับย้ังและขัดขวาง
โครงสรางองคกรอาชญากรรมอยางทั่วถึงเนนความสําคัญและความคุมคาของความรวมมือตํารวจทัว่โลกในการ
กํากับดูแล 

  2.3 การชวยเหลือในการสืบสวนขอเท็จจริงทางอาญา  
  การดําเนินการตามความยุติธรรมตองอยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางอาญาที่สมบูรณ 

เปาหมายโดยทั่วไปของการตอสูกับอาชญากรรมตองตรวจสอบขอเท็จจริงทางอาญาและหลักฐานที่เขมงวด 
ดังน้ันประเทศที่ ใหความรวมมือตองตกลงที่จะใหความชวยเหลือทั้ งในการสืบสวนและการจัดเก็บ
พยานหลักฐานตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของแตละประเทศหรือหลักดินแดนโดยอาศัย
ขอมูลเฉพาะที่ไดรับ 
 ดังน้ันการทํางานในลักษณะของตํารวจทั้งโลกเปนทีมเดียวจึงมีความจําเปนทั้งในแงของการประสาน
ความรวมมือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสืบสวนสอบสวน การจับกุมผูกระทําผิดและการดําเนินคดีตอ
ผูกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อทําใหการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
มีประสิทธิภาพอยางแทจริง  
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3. การปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงินและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษาขอมูลของลูกคา  

สถาบันทางการเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาขอมูลของลูกคา ควรดําเนินการ 
เพื่อปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรดวยการใชขอมูลของลูกคาในการกระทําผิดดังน้ี  

  - ใหเพิ่มความเขมเกี่ยวกับมาตรการในการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
ของผูเปดบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยกําหนดหลักเกณฑการแสดง
ตนของลูกคาน้ันจะตองแสดงขอมูลและหลักฐานอยางนอย 7 อยางประกอบดวย ช่ือ-สกุล วันเดือนป เกิด เลข
ประจําตัวประชาชนที่อยูตามทะเบียนบานและที่อยูปจจุบัน อาชีพ สถานที่ทํางาน ขอมูลการติดตอและลายมือ
ช่ือผูทํ าธุรกรรม รวมถึงการตรวจสอบรูปร างหนาตากับหลักฐานตางๆ ที่ นํ ามาแสดงวาตรงกัน
หรือไม นอกจากน้ีสถาบันทางการเงินควรประสานกับกรมการปกครองเรื่องการติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบ
สถานะของบัตรประชาชนวาเปนบัตรที่สามารถใชไดอยูหรือไม มีการยกเลิกเพิกถอนหรอืแจงหายไวหรือไม 

  - ใหสถาบันการเงินกําหนดมาตรการในการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาวา
ยังเปนเจาของบัญชีหรือไม โดยสถาบันการเงินจะทําการติดตอไปยังเจาของบัญชี ตามที่อยูที่ปรากฏตาม
ทะเบียนราษฎรเพื่อใหยืนยันและรับรองสถานะบัญชีดังกลาว หากเจาของบัญชีไมทําการยืนยันและรับรอง
สถานะทางบัญชี สถาบันการเงินจะดําเนินการเฝาระวังบญัชีดังกลาวอยางใกลชิดและประสานมายัง ปปง. และ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป           

  - มาตรการปองกันปราบปรามการรับจางเปดบัญชี โดยสํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินรวมกับสถาบันการเงินตรวจสอบธุรกรรมและบัญชีตองสงสัยวาเขาขายเปนการรับจางเปดบัญชี 
หรือเปนบัญชีที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือไม ไมวาเปนกรณีของแกงคอลเซ็นเตอร ขบวนการคา 
ยาเสพติด การพนันออนไลนหรือความผิดมูลฐานอื่นๆ นอกจากน้ีหากสถาบันการเงินพบวามีพฤติการณชัดเจน
ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือเปนการรับจางเปดบัญชี สถาบันการเงินจะรายงานมายัง ปปง. 
เพื่อขยายผลดําเนินคดีกับเจาของบัญชีดังกลาว 

4. ดําเนินการวิเคราะหเสนทางการเงินของผูกระทําความผิด  
สถาบันการเงินควรดําเนินการวิเคราะห เสนทางการเงินของผูกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกง 

คอลเซ็นเตอร โดยการตรวจสอบบญัชีที่ผดิปกติพฤติการณการถอน การโอน การเปดบัญชี ที่นาสงสัยเปดบัญชี
โดยที่ไมมีความเคลื่อนไหวหรือมีการขอเพิ่มวงเงินในการถอนเงินที่มากผิดปกติ เขาขายแผนประทุษกรรมของ
คนราย ซึ่งตองมีการตรวจสอบเพื่อปองกันไมใหมิจฉาชีพใชเปนชองทางหลอกลวงประชาชน รวมทั้งประสาน
กับผูใหบริการเครือขาย โทรศัพททั้งหมดเพื่อตรวจสอบการใชโทรศัพทของแกงคอลเซ็นเตอรกลุมน้ีเชนกัน 

ซึ่งการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของผูกระทําผิด ซึ่งมีตัวละครสําคัญที่ตองเขามา
เกี่ยวของคือ ธนาคารเจาของบัญชี หากธนาคารไมใหความรวมมือ โอกาสที่จะติดตามเสนทางทางการเงินของ
ผูกระทําผิดยอมเปนไปไดยาก ปญหาคือ ธนาคารสามารถที่จะไมยอมเปดเผยขอมูลใหรัฐทราบไดหรือไม 
โดยถือวาเปนขอมูลที่เปนความลับของลกูคา และการไมยอมเปดเผยขอมลูดังกลาวขัดกับพระราชบัญญติัขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือไม เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
คือ 
  1) ใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
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  2) กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมตองหรืออาจไม
ตองเปดเผย 
  3) คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ 
 จากหลักของกฎหมาย จะพบวา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” ในขณะเดียวกันก็กฎหมาย
ก็ตองใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย โดยในคํานิยาม “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” ที่ปรากฎใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 4 บัญญัติวา  

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีช่ือของผูน้ัน
หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิง่บอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลายพิมพน้ิวมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถายและใหความหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 32 บัญญัติวา 
 “บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียงและครอบครัว การกระทําอันเปน 
การละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทาง
ใดๆ จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราข้ึนเพียงเทาที่จําเปน 
เพื่อประโยชนสาธารณะ” 
 ประเด็นน้ีเคยปรากฏในคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ สค 258/2559 
เปนกรณีที่เทศบาลตําบลขอตรวจสอบทรัพยสินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาจากธนาคารวาเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่อยูในความครอบครองของธนาคารหรือไมเพื่อประกอบการบังคับคดีตอไป แตธนาคาร
ปฏิเสธการเปดเผยขอมูล โดยใหเหตุผลวา ธนาคารมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจและอยูภายใตพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งบัญญัติหามเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาเวนแตจะไดรับความยินยอม
จากผูเปนเจาของขอมูลกอนหรือเปนการเปดเผยแกหนวยงานของผูมีอํานาจตามกฎหมาย ประกอบกับไดมี
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันทางการเงิน พ.ศ.2551 บัญญัติความรับผิดกรณีที่พนักงานของธนาคารไดเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลใหตองรับโทษทางอาญา จึงไมอาจเปดเผยขอมูล
ดังกลาวใหแกเทศบาลได  
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร พิจารณาเห็นวา ขอตรวจสอบทรัพยสินของลูกหน้ี
ตามคําพิพากษาจากธนาคารเพื่อบังคับชําระหน้ีเปนเรื่องทางแพงเทาน้ัน เทศบาลจึงไมมีอํานาจที่จะรองขอให
เปดเผย สวนคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารใหเทศบาลทราบเปนขอมลูเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลูกคา
ธนาคารซึ่งอาจกระทบตอการทําธุรกิจของธนาคารได แมธนาคารจะเปนธนาคารของรัฐแตก็ดําเนินกิจการ
เชนเดียวกับธนาคารอื่นๆ ดวย ดังน้ันขอมูลที่เทศบาลรองขอจึงเปนขอมูลที่ไมอาจเปดเผยได 
 จากคําวินิจฉัยน้ีทําใหเห็นวาขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดน้ัน ตองเปนขอมูลที่นําไปใชในทางอาญาและ
ตองทําเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะเทาน้ันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ันเมื่อพิเคราะห
จากกฎหมายและคําวินิจฉัยดังกลาว การสืบเสนทางทางการเงินของผูกระทําผิดแกงคอลเซ็นเตอรจัดวา 
เปนการกระทําผิดในคดีอาญาและเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ธนาคารจึงมีความจําเปนที่จะตอง
เปดเผยขอมูลเทาที่จําเปนใหแกรัฐเพื่อนําไปเปนพยานหลักฐานเอาโทษแกผูกระทําผิดตอไป 
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5. การเพ่ิมบทลงโทษทางกฎหมายและใชมาตรการยึดทรัพยและการดําเนินการทางดานภาษี
อากร จะตองมีการดําเนินการเอาผดิกฎหมายหนัก ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.2556 กับเครือขายและผูใหการสนับสนุน ซึ่งมีระวางโทษจําคุกต้ังแต 10-15 ป 
หรือปรับต้ังแต 80,000-300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับเพื่อทาํใหแกงคอลเซ็นเตอรถูกลงโทษที่มีความรุนแรง
มากย่ิงข้ึน อันเปนการปองปรามผูที่กําลังกระทําผิดหรือคิดจะกระทําผิดรวมกับแกงคอลเซ็นเตอร รวมทั้งการ
เนนมาตรการในการยึดทรัพยและการดําเนินการดานภาษีอากรสําหรับผูกระทําผิดที่ เกี่ยวของกับแกง 
คอลเซ็นเตอร  

4. การปองกันการตกเปนเหยื่อแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคล 
การปองกันการตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรในระดับบุคคลดวยการประชาสัมพันธจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจกลลวงการหลอกของแกงคอลเซ็นเตอรเพื่อปองกันไมให
บุคคลตองตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร เน่ืองจากแกงคอลเซ็นเตอรไดแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการหลอก
เหย่ือ ดังน้ันจะตองมีการประชาสัมพันธและมีการใหการศึกษาวิธีปองกันไมใหตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอร 
กลาวคือ  

“การเตือนไปยังประชาชน อยาไดหลงเช่ือการแอบอางของแกงน้ี โดยเฉพาะถาเปนหนวยงานราชการ
ที่โทรศัพทมาหา จะเชิญตัวประชาชนมาใหขอมูลก็จะทําเปนหนังสอืราชการเทาน้ัน จะไมมีการโทรศัพทไปแจง
หรือสอบถามขอมูลสวนตัวใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผูโทรศัพทเขามาหาที่เบอรมือถือสวนตัว สอบถามขอมูลบัญชี
ธนาคารและขอมูลสวนตัวใหสันนิษฐานวาเปนการหลอกลวง รวมทั้ งอาจยอนถามและขอหมายเลข 
บัตรประจําตัวประชาชนของปลายสาย เปนตน เพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอรโดยจะตองมี
การแจงใหประชาชนทราบเพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือแกงคอลเซ็นเตอรที่มีความเกี่ยวของกับ”  

- ขอมูลจริงหรือไม  
เมื่อมิจฉาชีพโทรมา ขอใหเราตรึกตรองวาขอมูลทีไ่ดรับเหลาน้ันมีมูลความจรงิหรือไม เชน คุณมีบัญชี/

บัตรเครดิตธนาคารหรือไดมีการทําธุรกรรมตามที่ถูกกลาวอางหรือไม โดยจะตองพึงตระหนักวา ตามปกติแลว
ธนาคารไมมีนโยบายติดตอไปสอบถามขอมูลสวนตัวและรหัสของลูกคาผานทุกชองทาง ดังน้ันหากมีการติดตอ
เขามาสอบถามขอมูลดังกลาว ขอใหระมัดระวังในการใหขอมูลแกผูอื่น 

- ไมทํารายการ/โอนเงิน  
มิจฉาชีพจะหลอกใหเหย่ือโอนเงนิผานตู ATM หรือตูฝากเงินอัตโนมัติโดยมักใหเลือกเมนูภาษาอังกฤษ 

มิจฉาชีพจะถือสาย พรอมกบับอกข้ันตอนการโอนจนกวาเหย่ือจะโอนเงินสําเร็จ 
- ไมใหขอมูล  

  ไมบอกขอมูลสวนตัวและขอมูลทางการเงิน รวมถึงรหัสตางๆ ในทุกๆ ชองทาง 
- ตรวจสอบขอมลู 

  ใหขอหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับและวางสายเพื่อติดตอสอบถามไปยังหนวยงานหรือสถาบันการเงิน
ที่ถูกอางถึง 

- เผ่ือแผคนรอบขาง  
นอกจากเราจะตองระวังภัยที่เกิดข้ึนกับตนเองแลว เราควรใหความรูเรื่องกลโกงมิจฉาชีพกับคน

รอบตัว เชน ผูสูงอายุในครอบครัว หรือคนที่มีแนวโนมจะถูกหลอกลวงไดงาย เปนตน 
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- เมื่อพลาดถูกหลอกแลวทําอยางไร 
รวบรวมขอมูล หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของติดตอสถาบันการเงินเพื่อระงับการโอนเงนิดังกลาว 

รวมถึงแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ ลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานแจงเบาะแสกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ใหเร็วที่สุดเพื่อใหการปองกันการกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรโดยสถาบันทางการเงิน 

5. มาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดท่ีมีความเหมาะสม 
เหตุผลสําคัญที่ทําใหแกงคอลเซ็นเตอรยังคงมีการกระทําผิดอยางตอเน่ืองคือ รายไดหรือคาตอบแทน

มูลคามหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับบทลงโทษที่จะไดรับ ดังน้ันจึงควรมีแนวทางหรือมาตรการในการลงโทษ
ผูกระทําผิดที่มีความเหมาะสม โดยควรมีกระบวนการในจําแนกผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอร
เพื่อที่จะไดมีมาตรการในการลโทษที่มีความเหมาะสม กลาวคือ  

ผูกระทําผิดที่ถูกหลอกใหเขาสูกระบวนการของแกงคอลเซ็นเตอร อาทิ การรับจางเปดบัญชี การให
บัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งผูที่ ถูกหลอกใหไปทํางานในตางประเทศหากแตตองถูกบังคับใหกระทําผิดรวมกับ 
แกงคอลเซ็นเตอรซึ่งไดรับการพิสูจนแลววาไมไดกระทําผิดโดยกมลสันดาน หากแตถูกหลอกลวงอยางแทจริง 
ควรมีมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดเหลาน้ีที่เหมาะสม อาทิ การใชมาตรการการปฏิบัติตอผูกระทําผิดใน
ชุมชนมาใชเพื่อเปนการเลี่ยงมาตรการจําคุกหรือการลดการตีตราผูกระทําผิดที่ตองถูกหลอกหรือถูกบังคับให
ตองกระทําผิด 

นอกจากน้ีควรมีการลงโทษผูกระทําผิดที่มีการนําบัญชีหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (ATM) ของบุคคลอื่น
ไปใชในการแสวงหาผลประโยชน โดยนําบัญชีหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส (ATM) ของบุคคลอื่นไปใหแกง 
คอลเซ็นเตอรใชในการกระทําผิด เน่ืองจากมีเจตนาในการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรโดยตรง
และเปนการกระทาํผิดทีแ่สดงใหเหน็ถึงเจตนาในการกระทําผิดมากกวาผูที่รบัจางเปดบญัชีหรอืถูกหลอกในการ
นําบัตรอิเล็กทรอนิกสไปใชโดยที่ไมทราบวาผูที่หลอกใหเปดบัญชีหรือนําบัตรอิเล็กทรอนิกสไปใชไดนําไปใชใน
การกระทําผิดที่เกี่ยวของกับแกงคอลเซ็นเตอรและผูกระทําผิดที่เปนผูกระทําผิดในลักษณะของหัวหนาแกง 
หรือหัวหนารายใหญ ซึ่งทําหนาที่ในการบงการ ควบคุม สั่งการและไดรับคาตอบแทนมูลคามหาศาลจาก 
การกระทําผิดของแกงคอลเซ็นเตอรควรไดรับการลงโทษที่มคีวามรุนแรง อาทิ การจําคุกเปนระยะเวลาหลายป 
เน่ืองจากเปนผูกระทําผิดที่มีลักษณะเปนอาชญากรอาชีพอยางแทจริง รวมทั้งการใชมาตรการในการยึดทรัพย
และชดเชยใหแกเหย่ืออาชญากรรม  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- เวลา: วัน เวลา ความถ่ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลุมเปาหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การปองกันตัว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การเลือกชองโอกาสในการกระทําผิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- รายไดหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ลักษณะความเปนแกงขามชาติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การเก่ียวของคดีประเภทอ่ืน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- การเลือกประเทศอ่ืนๆ ในการกระทําผิดนอกจากประเทศไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ความเกรงกลัวตอกฎหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ผลกระทบของอาชญากรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การปฏิบัติงานของทานในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สวนท่ี 3: ปญหาอุปสรรคของการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สวนท่ี 4: แนวทางการสรางประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณผูตองขังสมาชิกแกงคอลเซ็นเตอร 
 
สวนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคล 
 - อายุ 
 - เพศ 
 - สัญชาติ 
 - ตองโทษคดี 
 - กําหนดโทษ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. ทําไมถึงเลือกประเทศไทยในการเขามากระทําผิด ทําไมไมเลือกประเทศอ่ืน เชน มาเลเซีย สิงคโปร ซึ่งมี
ความเจริญเชนเดียวกับประเทศไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. มีความยากลาํบากในการเขาเมืองเพ่ือเขามาประเทศไทยหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ไปเรียนรูวิธีการประกอบอาชญากรรมมาจากท่ีใด มีโรงเรียนสอน หรือ คนในแกงสอนหรือไม เรียนรู
ต้ังแตอายุเทาใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. พฤติกรรมการกระทําผิด 

- รายไดหลัก 
- การหลบหลีกการจบักุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ตอนท่ีติดคุกอยูเมืองไทย ใครดูแลสงเสยี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. พนโทษไปแลวจะกลับไปทําอาชีพอะไร กระทําผิดซ้าํอีกหรือไม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปญหาอุปสรรคของการใชชีวิตปจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ขอเสนอแนะตอแนวทางการปองกันและปราบปรามแกงคอลเซ็นเตอร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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