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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเก็งก าไรจากการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทางระบบคอมพิวเตอร์ Foreign Exchange Market : Forex อันเป็นสัญญาได้เสียจากส่วนต่างของ
ค่าเงิน (Contract For Difference : CFD) ซ่ึงการเก็งก าไรในค่าเงินเช่นน้ีเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พ.ศ.2485 โดยมีรูปแบบการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงการกระท าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศได้    
 จากการศึกษาพบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันการเงินจัดท ารายงานการท าธุรกรรมเก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่อธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ในบางธุรกรรมสามารถจัดท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  และด้วยเหตุน้ีจึง
เป็นช่องว่างให้นักเก็งก าไรสามารถเก็งก าไรได้โดยไม่ต้องรับการตรวจสอบ ซ่ึงหากธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการลด
วงเงินลงเพื่อให้ควบคุมนักเก็งก าไรค่าเงินเหล่าน้ี ก็จะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปที่ด าเนินธุรกรรมที่มิใช่การเก็งก าไรค่าเงิน 
ดังน้ัน การปรับลดมาตรการป้องปรามน้ีจึงไม่เหมาะสม และควรน ามาตรการป้างปรามอ่ืนมาปรับใช้ เช่น การควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลหรือมิให้เผยแพร่ชุดโปรแกรมส่งค าสั่งซ้ือ ซ่ึงมาตรการน้ีจะส่งผลกระทบต่อนักเก็งก าไรและโบรกเกอร์โดยตรง แต่
ไม่กระทบถึงผู้ที่ท าธุรกรรมที่มิใช่การเก็งก าไรค่าเงิน 
ค าส าคัญ: การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ฟอร์เร็ก, เก็งก าไรค่าเงิน 
 

ABSTRACT 
 The thesis aims is to study legal issue of restraints on foreign currency speculation via computer 
system called Foreign Exchange Market or Forex. It was a contract for difference or CFD which was 
considered as a crime regarding Currency Exchange Control Act B.E. 2485. This action might affect the 
national economy.   
 Therefore, this study has found that Bank of Thailand Required financial institutions to prepare 
reports on currency transactions. However, some transactions can be made without permission. And for 
this reason, it is a gap for speculators to speculate without being monitored. If the Bank of Thailand 
issues a measure to reduce the money to control these speculators money. It will affect people who 
conduct non-speculative transactions. Therefore, the reduction of this measure is not appropriate. And 
other destructive measures should be implemented, such as controlling access to information or not 
distributing order delivery programs. These measurements would have a direct effect on the speculators 
and the brokers, except those who were not concerned with the currency speculation retrained as well. 
Keyword : Foreign Exchange Market, FOREX, currency speculation 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุน การซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราหรือท าการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศอยู่ทั่วโลก และในแต่ละประเทศก็จะใช้สกุลเงิน
ของประเทศตนเองเพื่อรับช าระค่าสินค้า และนอกจาก
การซ้ือขายระหว่างประเทศด้วยวิธีเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) แล้วยังมีการค้าการ
ลงทุนในต่างประเทศที่สามารถท าได้โดยตรงระหว่างผู้ซ้ือ
กับผู้ขาย หรือระหว่างผู้ลงทุนกับตลาดทุน โดยผ่าน
ช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดการลงทุนประเภทใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมาย เช่น 
การซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign 
Exchange Market) โดย Foreign Exchange Market 
น้ัน มีอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ การเปลี่ยนเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่มีความต้องการใช้เงินอย่างแท้จริง เพื่อท า
ธุระกรรมทางทางการเงินระหว่างประเทศเช่นการเปลี่ยน
เพื่อน าเงินไปช าระค่าสิ้นค้าและบริการ หรือการน าเงิน
ออกต่างประเทศเพื่อลงทุน เป็นต้น ประเภทที่สองเป็น
การแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศโดยท าการจับคู่ค่าเงิน
น ามาซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน (นายณนก นวพงศ์สิรีธร 
และนายกิตติ เอมศิรานันท์, 2558 : 12) การแลกเปลี่ยน
ประเภทน้ีผู้ที่ท าการแลกเปลี่ยนไม่ได้มีความต้องการใช้
เงินตราอย่างแท้จริง เพียงแต่ต้องการเก็งก าไรจากส่วน
ต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเท่าน้ัน 

ที่ผ่านมาในประเทศไทยน้ันมีกฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน คือ พระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน การซ้ือขาย การน าเข้าซ่ึงเงินตรา
ต่างประเทศหรือโอนเงินตราออกไปยังต่างประเทศรวมทั้ง
การที่ให้อ านาจในการอนุญาตแก่สถาบันการเงินหรือนิติ
บุคคลเพื่อด าเนินการดังกล่าวด้วย ซ่ึงในอดีตน้ันสามารถ
ที่จะท าการควบคุมได้โดยง่าย เพราะระบบการสื่อสารยัง
ไม่ทันสมัยและยังไม่มีอินเทอร์เน็ตท าให้ช่องทางในการท า
ธุรกรรมเก่ียวกับเงินตราต่างประเทศมีน้อยและยากที่จะ
ลงทุน จึงท าให้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก (วริศรา ภานุวัฒน์, 
2556) แต่ในปัจจุบันน้ันมีช่องทางในการด าเนินการผ่าน
อินเทอร์ เน็ต ซ่ึงท าให้ยากต่อการควบคุมอย่ างมาก 
เน่ืองจากผู้ที่ซ้ือขายสกุลเงินน้ันสามารถส่งค าสั่งซ้ือขายได้
โดยง่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ (Website) 

คนกลางในต่างประเทศที่สามารถให้บริการการลงทุน
ประเภทน้ีได้อย่างถูกกฎหมาย โดยหักเงินเป็นรายการ
ช าระค่าสินค้าในบัตรเครดิต หรือ โดยโอนผ่านสถาบัน
การเงินที่ได้รับอนุญาต และส่งต่อไปยันตัวกลางอีกทอด
หน่ึง ซ่ึงยิ่งท าให้การตรวจสอบน้ันยากยิ่งขึ้น นอกจากการ
ควบคุมที่ยากแล้วยังเกิดกรณีที่น าช่องว่างของการลงทุนน้ี
มาใช้หลอกลวงหรือโกงประชาชนอีกด้วย เช่น การน าชื่อ
การลงทุน Foreign Exchange Market ไปฉ้อโกง
ประชาชนโดยการอ้างว่าเป็นการระดมทุนไปซ้ือขายสกุล
เงิน (อรัญญา ขันธวิทย์ และสุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ , 
2545 : 172) แต่ก็มิได้น าไปซ้ือขายจริง เพียงแต่เป็นการ
อ้างชื่อเท่าน้ัน แต่แท้จริงแล้วเป็นการน าเงินของคนที่เสีย
มาให้คนที่ ได้ หรืออีกกรณีเป็นการเปิดเว็บไซต์จาก
ต่างประเทศโดยเม่ือนักลงทุนวิเคราะห์ค่าเงินถูกต้องได้
ก าไร บริษัทก็จะไม่ช าระเงิน แต่เน่ืองจากบริษัทตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศนักลงทุนจึงยากที่จะติดตามคืนมาได้  

เ ม่ือสังเคราะห์กระบวกการในการกระท า
ความผิด แล้ ว  พบ ว่าการที่ จ ะด า เ นิ นการ ซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้น้ัน จะต้องส่งค าสั่ง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชุดค าสั่งทางคอมพิวเตอร์ที่
เรียกว่า โปรแกรมเทรดดิ้ง หรือ แอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง
ที่แต่ละตัวแทนหรือโบรกเกอรมีให้ผู้ที่ต้องการเก็งก าไรใน
ค่า เงิ นสามารถดาวโหลดโปรแกรมเทรดดิ้ ง  หรื อ
แอพพลิ เค ชั่ นดั งกล่ า วฟรี  ดั ง น้ัน โ ป ร แกรมหรื อ
แอพพลิเคชั่นน้ัน จึงเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 
อันเป็นความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์  ผู้ เขียนจึงได้
พิจาณาพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พบว่าการที่จะเป็นความผิดตามประราชบัญญัติดังกล่าว
อันจะน ามาซ่ึงการปิดก้ันหรือบล็อกชุดค าสั่งหรือเว็บไซด์
ได้น้ัน(ไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ, 2553 : 124) จะต้อง
เ ป็ นการ กร ะท าค วามผิ ด อัน เ ป็ นการ กร ะท า ต่ อ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เป็นความผิดต่อ
ความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่ก าหนดไว้ในภาค
สองลักษณะ 1 หรือ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
หรือเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่าน้ัน (นายพร
เพชร วิชิตชลชัย, 2550 : 3)  
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จากการพิเคราะห์ถึงการกระท าความผิดในการ
เก็งก าไรจากซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้ัน 
ไม่สามารถเชื่อมโยงความผิดระหว่างการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กับการกระท าความผิด
อันเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ได้  

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่า เป็นการจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาและผลกระทบจากการเก็งก าไรในการ
ซ้ือขายแลกเปลี่ ยนเ งิ นตราระห ว่างประ เทศทาง
อินเทอร์เน็ตโดยการจ าแนกการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายกับไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายออกจากกัน และวิ เคราะห์ปัญหาที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 มาตรา 13 และมาตรา 20 ไม่สามารถ
เชื่ อม โ ยงและบั งคั บ ได้ ค วบคู่ กัน  เพื่ อ ให้ ทั้ งส อ ง
พระราชบัญญัติน้ีมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง อันจะ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและเป็นมาตรการยับยั้งการ
หลอกลวงการเก็งก าไรในค่าเงินทางอินเทอร์เน็ต ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการยับยั้ง
การเก็งก าไรค่าเงินทางทางระบบคอมพิวเตอร์ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2560 มาตรา 13 และมาตรา 20 

2. เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการยับยั้งเก็งก าไรค่าเงินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และแนวคิด ทฤษฎี เ ก่ียวกับความผิ ดโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
 3. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายเก่ียวกับการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราของต่างประเทศและประเทศไทย 
และกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ของต่างประเทศและประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาเก่ียวกับ
การยับยั้งการเก็งก าไร ค่าเงิน และปัญหาทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ที่ครอบคลุมไม่ถึงความผิดฐานเก็งก าไรค่าเงิน 

5. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนากฎหมายเก่ียวกับการยับยั้งการเก็งก าไรค่าเงินทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ 
  

3. วิธีด าเนินการศึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีท าการศึกษาค้นคว้าโดยใช้

วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ วิ จั ย เ อ ก ส า ร  ( Documentary 
Research) ซ่ึงจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่
เก่ียวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากบทความที่
เก่ียวข้อง ค าพิพากษาศาลฎีกา รวมทั้งการวิเคราะห์
กระบวนการกระท าความผิด เพื่อหาข้อสรุปอันจะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาการควบคุมการเก็งก าไรจากการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราทางอินเทอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
มุ่งที่จะท าการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของระบบ
เงินตรา รวมถึงหลักเกณฑ์การซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและมาตรการ
ยับยั้งการแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดอันเก่ียวกับคอมพิวเตอร์โดย
ศึกษาจากกฎหมายไทยและต่างประเทศ ซ่ึงได้แ ก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2560 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า เงินมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการด าเนินระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใน
ด้านของการด าเนินธุรกิจเอกชน เงินเปรียบเสมือนเลือดที่
หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจด าเนินต่อไปอย่างไม่สะดุด ในด้าน
ภาครัฐ นอกจากเงินจะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ
แล้ว เงินยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะภาพร่วมของ
เศรษฐกิจในประเทศในช่วงเวลาน้ัน ดังน้ัน เ ม่ือเงินมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งแล้ว ภาครัฐจึงได้ควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา โดยตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ.2485 โดยเน้ือหา
เน้นไปในด้านการควบคุมการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจะท าได้ต่อเม่ือได้ท ากับผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
เท่าน้ัน ซ่ึงเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อที่จะควบคุมให้
เงินอยู่ในระบบ หรือเรียกว่าอยู่ในการดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กัลยา สุพรรณเภสัช, 2541 : 4) เพื่อ
ภาครัฐจะได้วางแผนหรือนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 อย่างไรก็ตาม เม่ือการค้าการลงทุนของประเทศ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  
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ประเทศไทยจึงจ าเป็นจะต้องผ่อนคลายมาตรการด้านการ
ควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราลง เพื่อให้สะดวกและเกิด 
ความคล่องตัวในการด าเนินธุรกรรม ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกาค้าการลงทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างทัด
เทียบกับต่างประเทศ (สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจ
หลักทรัพย์, 2546 : 49)  

จากการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ 
อีกทั้งการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมเงิน ท าให้นัก
เก็งก าไรค่าเงินมีช่องว่างในการกระท าความผิดกฎหมาย 
โดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ ได้รับ
อนุญาต จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วน า
เงินตราต่างประเทศที่แลกเปลี่ยนแล้วน้ันไปท าการเก็ง
ก าไรในประเทศที่อนุญาตให้เก็งก าไรจากส่วนต่างค่าเงิน
ได้ แล้วส่งกลับเข้าประเทศผ่านบริษัท ผู้ได้รับอนุญาต
และโอนเข้าบัญชีของสถาบันการเงินของนักเทรด โดยที่
ไม่ได้รับการตรวจสอบ 

จากการศึกษาพบกว่า Forex ในปัจจุบัน มี
ความแตกต่างจากในอดีตอย่างมาก ทั้งวิธีในการกระท า
ความผิด การหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ อีก
ทั้งเครื่องมือที่ ใช้ ในการกระท าความผิด ซ่ึงจากเดิม
ส่วนมากมักจะอยู่ในรูปแบบการฉ้อโกงหรือแชร์ลูกโซ่ แต่
ในปัจจุบันน้ัน มิได้มีการหลอกลวงแต่อย่างใด เพียงโดย
นักเทรดสามารถแลกเปลี่ยนเงินตรากับผู้ที่ได้รับอนุญาต 
การเก็งก าไรด าเนินการในต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน
เป็นความจริง ด้วยเหตุน้ี จึงมีบางส่วนที่ถูกกฎหมาย และ
บางส่วนที่ผิดกฎหมาย จึงท าให้เ กิดความสับสนใน
ประชาชนที่ยังมีความลังเลในการเข้าลงทุนในตลาด 
Forex เน่ืองจากอาจมีการปกปิดข้อเท็จจริงบางประการ 
ท าให้ มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือหลอกล้อผู้ลงทุนในลักษณะต่างๆ 
ส่งผลให้ผู้ลงทุนเกิดความลังเลในการตัดสินใจ และจาก
ความลังเลดังกล่าว จึงท าให้หลงเชื่อค าเชิญชวนที่เสนอ
ผลตอบแทนสูง และท้ายที่สุดก็จะเข้าท าการเทรดด้วย
ความเต็มใจ และเม่ือเกิดความเสียหาย จึงเท่ากับว่า 
ผู้ เสียหายมิใช่ผู้ เ สียหายที่แท้จริ งกล่าวคือ มิได้ถู ก
หลอกลวงและเจตนาเข้าลงทุนเองจึงใช้สิทธิเรียกร้อง
ไม่ได้ 
 การแลกเปลี่ยนเงินตราน้ี แม้จะได้ด าเนินการ
ผ่านผู้ได้รับอนุญาต แต่ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินในระบบ 
เน่ืองจาก ส่วนใหญ่ของนักลงทุนจะขายทุนจากการเทรด 
Forex ท าให้เงินส่วนน้ีหายไปจากระบบ จากการศึกษาจึง

เห็นว่า การท าธุรกรรม Forex โดยการเก็งก าไรประเภทน้ี
ยังคงเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยู่ และอาจส่งผลถึง
ความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างจริงจังในทุกมิติที่ท าได้ 
เพื่อให้การปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่านอกจากการเก็งก าไรใน
ค่าเงินทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังพบว่ามีการหลอกลวงอัน
เป็นการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยน า 
FOREX มาเป็นผลิตภัณฑ์ในการหลอกลวงซ้ึงสามารถ
จ าแนกได้ดังน้ี 
 1 ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต 
 จากการศึกษาการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในปัจจุบัน พบว่ามีความแตกต่างจากการซ้ือ
ขายในอดีตอย่างมาก กล่าวคือ การซ้ือขายเงินตราในอดีต
น้ันที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือหลอกล้อผู้ลงทุนในลักษณะ
ต่างๆ เช่น ในอดีตการซ้ือขายแลกเปลี่ยนยังไม่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตผู้ ซ้ือหรือผู้ขายจะต้องส่งค าสั่งการซ้ือหรือ
ขายผ่านทางธนาณัติ หรือโทรศัพท์ซ่ึง โดยผู้ซ้ือหรือผู้ขาย
จะดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินทางจอมอนิเตอร์ที่
นายหน้าเป็นคนจัดท า ซ่ึงเท็จจริงประการใดก็มิอาจ
ตรวจสอบได้ในทันที กว่าจะตรวจสอบได้ก็สายไปเสียแล้ว 
หรือในบางกรณีที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะซ้ือ
หรือจะขาย หากผู้ขายมีค าสั่งจะขายเพื่อท าก าไร บริษัท
จะมีข้ออ้างว่าคู่สายโทรศัพท์ไม่ว่างไม่สามารถขายได้  แต่
จะขายได้ต่อเม่ือปรับราคาลงจนขาดทุนแล้ว ทั่งที่แท้จริง
แล้ว ไม่ได้มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราเลย แต่ถึง
กระน้ันในบางกรณีผู้กระท าความผิด สามารถรอดพ้นจาก
ความผิดน้ีได้โดยศาลพิจารณาว่าเป็นการร่วมกันลงทุน 
ดังเช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5729/2539  

ปัญหาในการป้องปรามมิให้ มีการ ซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราแบบเก็งก าไรในปัจจุบันท าได้ยากยิ่ง 
เน่ืองจากยังมีความสับสนในหมู่ประชาชนว่า การซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้ันไม่ผิดกฎหมาย 
เพียงแต่ไม่มีกฎหมายรับรองหากถูกหลอกหรือโกง ซ่ึง
ข้อความเช่นว่าน้ี เม่ือถูกพบเห็นหรือกล่าวบ่อยครั้ง ท าให้
ประชาชนเชื่อว่าการลงทุนน้ันไม่ผิดกฎหมาย ปัจจัยที่ท า
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ให้เป็นเช่นน้ันเพราะ เศรษฐกิจในปัจจุบันมีภาวะฝืดเคือง 
อีกทั้งกระแสการเป็นนักลงทุน ในประเทศไทยมีความ
นิยมมากขึ้น มีการเปิดโรงเรียนสอนลงทุนโดยแอบแฝง
การชักชวนให้เข้าลงทุนประกอบกับการโฆษณาในผล
ก าไรมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว เป็นที่จูงใจให้ประชาชน
สนใจในการลงทุนประเภทน้ีโดยไม่สนใจแล้วว่าสิ่งที่
กระท าน้ันผิดต่อกฎหมายหรือไม่  

ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ 
หรือญี่ปุ่นน้ัน การซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อเก็งก าไร
(พันต ารวจตรี ประดิษฐ์ ค าจร, 2544 : 45) สามารถท าได้
โดยไม่ผิดกฎหมายน้ัน (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาด
ทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน, 2553 : 3) เป็น
เพราะตลาดเงินของประเทศเหล่าน้ันเป็นตลาดใหญ่ แม้
จะมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาก็มีการผันผวนในอัตราที่
น้อย แต่ในประเทศไทยของเราน้ัน เป็นตลาดเงินที่เล็ก 
การผันผวนของค่าเงินจึงมีมากและหากไม่มีการควบคุม
ค่าเงินบาทและปล่อยให้ผันผวนมาก จะส่งผลกระทบต่อ
ดุลการค้าและระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจ
น าเข้าและส่งออก เพราะมูลค่าของสินค้าที่น าเข้าและ
ส่งออกควรอิงตามราคาของสินค้าน้ันโดยแท้จริง แต่หาก
ปล่อยให้มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราแบบเก็งก าไร 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิดขึ้นน้ัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการ
น าเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ 
มูลค่าของสินค้าก็จะไม่เป็นจริง แต่จะผันผวนตามอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีการ
น าเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อประเทศจึงได้อนุญาตให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถท า
ธุรกรรมกับธนาคาร เพื่อการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า 
จึงมีการให้ความรู้แก่นักลงทุนและนักธุรกิจกันอย่าง
แพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการ
ชักชวนให้มีการซ้ือขายแบบเก็งก าไรด้วยเช่นเดียวกัน การ
ชักชวนน้ันไม่ได้มีการท าโดยเปิดเผยแต่จะมีลักษณะเป็น
การให้ความรู้ในการลงทุนซ้ือ ไม่มีกฎหมายในการควบคุม 
การให้ความรู้ดังกล่าวมีแพร่หลายมากขึ้นซ่ึงในอดีตน้ันมี
เพียงการจัดพิมพ์เป็นหนังสือขาย ซ่ึงท าให้ไม่สามารถรุก
คืบประชาชนได้มากนัก แต่ในปัจจุบันมีการสื่อสารผ่าน
อินเตอร์เน็ต ท าให้การให้ความรู้เหล่าน้ีสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายขึ้นจูงใจได้ง่ายขึ้น โดยเน้นการให้ความรู้
การลงทุน แต่แอบแฝงการชักชวนเข้าร่วมกระบวนการ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเก็งก าไร

ในทางส่วนตัว โดยแสดงผลก าไรที่ดีเพื่อเป็นแรงจูงใจ 
ดังน้ัน จึงควรมีมาตรการควบคุมกลุ่มบริษัท หรือกลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีให้มีการแนะแนวการลงทุนและการความรู้
การลงทุนที่กฎหมายบัญญัติรองรับ และออกกฎหมายมิ
ให้มีการชักชวนในช่องทางใดๆเพื่อให้ซ้ือขายเงินตราแบบ
เก็งก าไร  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5729/2539 การที่
ผู้กระท าผิดฐานฉ้อโกง ได้ ไป ซ่ึ งทรัพย์ สินจากผู้ถู ก
หลอกลวงหรือบุคคลที่ 3 ต้องเป็นผลโดยตรงจากการ
หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง บริษัท ย. โดยจ าเลยที่ 2 
ถึ งที่  5 อ้างว่าได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ประกอบกิจการเก่ียวกับการเป็นโบรกเกอร์ให้กับผู้ลงทุน
ในการติดต่อซ้ือขายในสัญญาสกุลเงินตราต่างประเทศกับ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกโดย บริษัท 
ย. เป็นคอมมิสชั่นเฮ้าส์ของตลาดโลก ซ่ึงไม่เป็นความจริง 
จึงเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง แต่การที่โจทก์
และบุคคลอ่ืนน าเงินไปลงทุนกับบริษัท ย. เพื่อประกอบ
กิจการสั่งซ้ือสั่งขายเงินตราต่างประเทศมีลักษณะเป็นการ
เก็งก าไรการที่จะได้ก าไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยง
ทั้งการประกอบกิจการดังกล่าวก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อหน่ึง
ของ บ ริ ษั ท  ย .  ห ากแ ต่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ อ นุญ าต จา ก
กระทรวงการคลังเท่าน้ัน จึงเป็นความสมัครใจในการร่วม
ลงทุนการได้ไปซ่ึงทรัพย์สินในการร่วมลงทุน มิได้เกิดจาก
ผลโดยตรงจากการถูกหลอกลวงว่าบริ ษัท ย . ได้จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว การกระท าของ
จ าเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จึงไม่เป็นความผิดภายหลังจากที่มีค า
พิพากษาน้ี ท าให้ธุรกิจเก็งก าไรค่าเงินยิ่งเพิ่มจ านวนมาก
ขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงในปัจจุบันการซ้ือขายเป็น
การซ้ือขายจริงผ่านนายหน้าหรือคนกลางที่เป็นตัวแทนจา
กโบรกเกอร์ต่างประเทศ ซ่ึงโบรกเกอร์น้ันมีส านักงาน
ใหญ่ อยู่ในประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้ซ้ือขายแบบ
เก็งก าไรได้ แต่โบรกเกอร์น้ันไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยส่งค าสั่งการซ้ือหรือขายทางระบบ
อินเตอร์เน็ต ในช่องทางเว็ปไซต์ที่ทางนายหน้าจัดท าขึ้น 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนใน
ปัจจุบัน และน้ันเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้ยากต่อการ
ตรวจสอบและควบคุม แต่ในทางตรงกันข้ามการกระท า
ดังกล่าวกลับยิ่งท าให้ง่ายและสะดวกขึ้นส าหรับผู้ซ้ือและ
ผู้ขาย เน่ืองจากการซ้ือหรือการขายน้ัน ผู้สั่งซ้ือหรือขาย 
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สามารถส่งค าสั่งได้โดยตรง ทั้งจากคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ตลอด 
24 ชั่วโมง และช าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้า
บัญชีบริษัทนายหน้าหรือคนกลางในประเทศ เพื่อเติมมาร์
จินหรือในโปรแกรมส่งค าสั่ง แต่เงินจ านวนดังกล่าวเป็น
เงินจ านวนไม่มาก อีกทั่งยังเป็นบัญชีภายในประเทศจึงไม่
เป็นที่ผิดสังเกตของเจ้าหน้าที่ ดังน้ัน ในการควบคุมและ
ตรวจสอบการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้ัน 
ควรพุ่งเป้าและให้ความส าคัญกับเครื่องมือขอการกระท า
ความผิดน้ีการด าเนินการในการซ้ือขายน้ัน เริ่มต้นที่ ผู้ซ้ือ 
โอนเงินไปยังตัวกลางในต่างประเทศ เพื่อที่คนกลางจะ
เปลี่ยนรายการการช าระเงิน และส่งค าสั่งต่อไปยัง
ธนาคารปลายทาง และท าวิธีเดียวกันเม่ือส่งเงินกลับเข้า
มายังประเทศ 

ดังน้ัน จึงสรุปประเด็น ในการท าธุรกรรมซ้ือ 
หรือขายค่าเงินดังกล่าวได้เป็น 2 กรณี ดังน้ี  

1. กรณีผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทย การ
ท าธุรกรรมดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีความผิดตาม
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  

2. กรณีผู้ให้บริการดังกล่าวอยู่ ต่างประเทศ
เม่ือบุคคลในประเทศ ต้องโอนเงินออกไป เพื่อช าระหน้ี
ตามธุรกรรมซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้
โอนเงินออกและมีความผิด ตามกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน 

2. ปัญหาการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดย
โอนเงินให้ผู้บริการในต่างประเทศ 

กรณีผู้ให้โบรกเกอร์อยู่ต่างประเทศ เม่ือบุคคล
ในประเทศต้องโอนเงินออกไป เพื่อช าระหน้ีตามธุรกรรม
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้โอนเงินออก 
และมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
เม่ือพิเคราะห์ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแล้ว พบว่า 
ในการโอนเงินออกไปยังต่างประเทศ นักเทรดไม่ได้มี
ธุรกิจกรรมกับโบรกเกอร์โดยตรงแต่เป็นการที่โอนผ่านผู้ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศ แล้วจึงส่งต่อไปยังธนาคาร
ต่างประเทศและโบรกเกอร์ผู้ให้บริการอีก ทอดหน่ึง ซ่ึง
ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องยากที่จะท าการจับกุมผู้กระท า
ผิดได้ จากการหลบเลี่ยงและลับกลอบการโอนเงินออกไป
ผ่านผู้ได้รับอนุญาตในประเทศแม้จะมีการบัญญัติใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ .ศ.
2485 มาตรา 3 ว่าเงินตราต่างประเทศ ให้หมายความ

รวมถึง ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย ดังน้ัน 
หากนักเทรดท าการเก็งก าไรจากค่าเงิน  โดยการซ้ือค่า
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็จะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ .ศ.
2485 แต่เน่ืองจาก เป็นการกระท าผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายและ การส่งค าสั่งเทรดน้ันก็เป็นการเทรดกับ
ผู้ให้บริการหรือโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต ดังน้ัน การที่
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจับกุมหรือ ปราบปราม หรือ
ควบคุมธุร กิจดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยาก เพราะเ ม่ือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการควบคุม ก็จะไม่มีหลักฐานการช าระ
เงิน เม่ือไม่มีพยานหลักฐาน ศาลก็จะมีค าสั่งยกฟ้อง 
เพราะไม่สามารถพิสูจน์ความผิดได้ ดั ง น้ัน จึงควร
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนในการเก็งก าไรจาก
ค่าเงินแบบใดเป็นความผิด 

3. ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในการ
ยับย้ังการเก็งก าไรค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ปัญหายับยั้งการเก็งก าไร ด้วยวิธีการปิดก้ันหรือ
ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน ดูจะเป็นสิ่งที่ง่าย
ที่สุด และมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั่วไปน้อยที่สุด 
ในการตัดวงจรการด าเนินธุรกิจ Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เน่ืองจาก การปิดก้ันน้ัน เปรียบเสมือนการริบเครื่องมือใน
การกระท าความผิดของผู้กระท ารายน้ัน ไม่ให้สามารถ
ให้บริการได้  เม่ือผู้ให้บริการรายน้ัน ต้องประสบปัญหา
ในการให้บริการอยู่บ่อยครั้ง จะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อม่ันของนักเทรด จากน้ันจะทยอยเปลี่ยนไปลงทุน
ประเภทอ่ืนแล้วการกระท าความผิดน้ีก็จะหมดไป   

แต่ ปั ญ ห าที่ พบจา กกา รค้ นค ว้ าคื อต า ม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ขอบล็อกการเผยแพร่
ข้อมูลได้ แต่จะต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจ
กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรตามที่
ก าหนดไว้ในภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาหรือเป็น ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือกฎหมายอ่ืน ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ันมี
ลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ัน หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
ร้องขอ ดังน้ันเม่ือพิเคราะห์ตัวบทกฎหมายแล้ว ข้อมูลที่
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญาได้ร้องขอ มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะใช้
เพื่อเป็นเหตุปิดก้ันการเข้าถึงเว็บไซด์หรือการเผยแพร่
ข้อมูลได้ (พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 20) 

แต่จากการค้นคว้าศึกษากรณีการให้บริการของ
บริษัท ยูฟันสโต น้ัน เม่ือเจ้าหน้าที่ได้ท าการจับกุมจน 
ศาลมีค าพิพากษาแล้วว่าจ าเลยมีความผิดจริง แต่กลับไม่
มีการปิดก้ันการเผยแพร่ข้อมูลแต่อย่างใด  ผู้ค้นคว้ายังคง
สมารถเข้าหาข้อมูลในเว็บดังกล่าวได้ปกติ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ความไม่สอดรับกันในกฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 และพระราชบัญญั 
ติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560 จึงท าให้ไม่สามารถป้องปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกับการเก็งก าไรในค่าเงิน และนับวันยิ่งทวีจ านวนขึ้น 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า การลงทุนใน FOREX (เกรียงไกร 
เจิมแพทย์จรรยา, 2551 : 43) น้ัน  มีทั้งที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงการด าเนิน
ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหาย อาจส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงด้านการเงินของประเทศ อันเป็นการสมควรที่
จะปรับปรุงกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550 
มาตรา 13 และ มาตรา 20 ให้ชัดเจน  

จากการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 สามารถแยกแยะการเก็งก าไร
ค่าเงิน กับการท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วไปได้ว่า 
มีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะสัญญา ซ่ึงในการ
เก็งก าไรน้ัน จะมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อหาผลประโยชน์
จากส่วนต่างของราคา หรือที่เรียกว่า Contract For 
Difference หรือเรียกย่อว่า CFD โดยใช้เครื่องมือการ
ลงทุนที่มีอัตรา Leverage สูง และยังพบว่า การเก็งก าไร
ค่าเงินในปัจจุบัน มีการด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
เก่ียวข้องอยู่ด้วย ซ่ึงท าให้ในการโอนเงินของนักเทรดน้ัน
มิได้โอนไปยังต่างประเทศโดยตรง จึงไม่มีความผิด อีกทั้ง
หากจะผลักภาระให้ กับเอกชนก็จะเป็นการลดทอน
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของประเทศลดลง 
ดังน้ัน จึงเห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 โดยบัญญัติให้ "การซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนเงินตรา ในสัญญา เพื่อหาก าไรจากส่วนต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นความผิด" 

ข้อพิจารณาประการที่  1 ผู้ศึกษาได้ศึกษา
วิธีการ การแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีอยู่ในประเทศไทย 
ประกอบกับเงื่อนไข ให้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจปัจจัย
ช าระเงิน และระเบียบข้อบังคับในการรายงานตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง  เ รื่องการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ.2485 และพบว่า ในการซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทยน้ันมีหลายรูปแบบ 
ซ่ึงในบางครั้งการแลกเปลี่ยนโดยชอบด้วยกฎหมายน้ี ก็
สามารถก่อให้เกิดผลก าไรจากความผันผวนของค่าเงินได้ 
(นงลักษณ์  ฟักเส็ง, 2552 : 37) หรือในบางผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ย งจากการด า เ นินธุร กิจใน
ต่างประเทศ แต่ก็อาจจะสร้างผลก าไรจากส่วนต่างของ
ค่าเงินน้ันได้เช่นกัน  
  เหตุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีการ
ป้องปรามการเก็งก าไรในค่าเงินบาทน้ัน เน่ืองจากในอดีต
ที่มีการโจมตีค่าเงินบาทและเก็งก าไร จากปรากฏการ
ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอย่างร้ายแรง และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการควบคุมเงินตรา ซ่ึงภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจมี
ความฟื้นตัว อีกทั้ งมีการคาดการว่างมีเงินส ารองใน
ประเทศการเพียงพอ ที่จะเข้าแทรกแซงค่าเงินหากเกิด
ความผันพวนสูงผิดปกติ 

เม่ือวิเคราะห์ถึงขั้นตอนของมาตรการป้องปราม
การเก็งก าไรค่าเงินขอธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เห็น
ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม เน่ืองจากการที่จะเพิ่มความเข็มงวด
ให้กับกฎหมาย โดยการเพิ่มภาระให้เอกชนจะต้องจัดส่ง
หลังฐานหรือรายงานการด าเนินธุรกรรมทางเงิน จะเป็น
การไม่สะดวกหรือเกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ 
อันจะไม่สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการแข็งขัน
ทางการค้า ระหว่างประเทศ   

ข้อพิจารณาประการที่ 2 ความไม่ชัดเจนของ
กฎหมายซ่ึงมีความคลุมเครือ และท าความเข้าใจได้ยาก
ระหว่างการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ถูกกฎหมาย กับการ
แลกเปลี่ยนเงินที่เป็นความผิด จากค้นคว้าและวิเคราะห์
การกระท าของทั้งสองธุรกรรมแล้ว ผู้ศึกษาได้พบถึงความ
แตกต่างระหว่างสองการกระท าน้ีนอกเหนือจากการซ้ือ 
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ขายแลกเปลี่ยนเงินตราผ่านผู้ได้รับอนุญาต
อย่างมีนัยส าคัญ   

โดยในประเทศที่อนุญาตให้สามารถซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเสรี (ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา, 
2550 : 43) พบว่าผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรายงานการท า
ธุรกรรมเช่นเดียวกับที่ท าในประเทศไทย แต่เน่ืองจากการ
เปิดให้ด าเนินการแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี  จึงท าให้
ความผิดที่เกิดขึ้นมีประเด็นเพียงอย่างเดียวคือการซ้ือขาย
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงท าให้ประชาชนหรือนักเทรด
เข้าใจได้ง่ ายว่า ตนจะต้องท าการเทรดกับผู้ที่ ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้ด าเ นินการ ซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนได้ โดยสามารถตรวจสอบการรับรองได้จาก
เว็บไซด์หน่วยงานน้ัน การหลอกลวงหรือการหลงเข้าไป
กระท าความผิดจึงเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
จากการศึกษาพบว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
ดังน้ี 

1. การยับยั้งการเก็งก าไรในค่า โดยระงับการ
เผยแพร่โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง 

จากการศึกษากฎหมายรวมถึงกรณีตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจึงเห็นว่า ชุดค าสั่งดังกล่าวแม้จะไม่ได้เป็นการ
กระท ามิชอบต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีผลส าคัญใน
ด้านการป้องปรามการเก็งก าไรในการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
เงินตราอันเป็นความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
สามารถส่งผลเสียหายอย่างยิ่งในอนาคตได้ ดังน้ัน จึงเห็น
ควรแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2560 (ฉบับที่  2) 
มาตรา 13 ดงัน้ี  

"มาตรา 13 วรรคสอง ผู้ ใดจ าหน่ายหรื อ
เผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง
หรือวรรคสาม หรือเป็นใช้ในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน" 

ข้อพิจารณาประการที่ 1 การกระท าที่จะเป็น
ความผิด ผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท า ดังน้ี 

- ช่ ว ย ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง โ ด ย มิ ช อ บ ซ่ึ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง 

- เป็นชุดค าสั่งล่วงรู้มาตรการป้องกันการ
เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ 

- ใ ช้ ส า ห รั บ เ ข้ า ถึ ง โ ด ย มิ ช อ บ ซ่ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ มีมาตรการป้องกันการเข้าถึ ง
โดยเฉพาะ และมาตรการน้ันมิได้มีไว้ส าหรับตน(Hacker) 

- กระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์  

ซ่ึงการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาถึงโปรแกรมหรือชุดค าสั่งเท
รดที่ นักเทรดใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งค าสั่ง อัน
เป็นความผิดที่ถูกจัดว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่ชุดค าสั่งดังกล่าวก็มิได้เป็นชุดค าสั่งที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อเข้าถึง หรือดักรับขอมูลโดยมิชอบตามที่บัญญัติ
ไว้ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ด้วยเหตุน้ีการเผยแพร่ชุดค าสั่ง
หรือโปรแกรมดังกล่าวจึงไม่มีความผิดตามกฎหมาย 
ส่งผลการ ให้ป้ องปรามการเ ก็งก าไร ในค่ าเงิ นทาง
อินเทอร์เน็ตควบคุมได้ยาก 

2. การยับยั้งการเก็งก าไรในค่าเงิน  โดยระงับ
การแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ข้อพิจารณาประการที่ 1 ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2560 มาตรา 20 บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ สามารถ
แสดงหลักฐานและขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี เพื่อท า
การออกค าสั่ ง ระ งับการท า ให้ แพร่หลายหรื อลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ หาก
พ บ ว่ า มี ก า ร น า เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ซ่ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  

ในประเด็นที่ 1 น้ีจะต้องมีการตีความว่า ข้อมูล
ในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่โบรกเกอร์
ต่างประเทศทั้งหลาย แสดงให้กับนักเทรดได้เห็นน้ันเป็น
ข้อมูลปลอม ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลเท็จหรือไม่ 
ซ่ึงจากการค้นคว้าแล้ว พบกว่าการแสดงข้อเท็จจริง
บางส่วนที่ไม่ตรงกับความจริงในส่วนของการชักชวนให้มี
ผู้เข้าลงทุนใน Forex โดยส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลว่า การเท
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รด Forex ในประเทศไทย ไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่ไม่มี
กฎหมายรับรองให้ท าได้เท่าน้ัน ซ่ึงหากนักเทรดถูกโกง
หรือมีความผิดพลาดในการโอนเงิน จะไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองเท่าน้ัน ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมักจะอยู่ใน
รูปแบบของเว็บบล็อกที่ถาม-ตอบกันเอง แต่จะไม่ปรากฏ
ในเว็บไซด์ที่ เปิดให้นักเทรดลงทะเบียนหรือท าการโอน
เงิน ดังน้ัน เม่ือพิเคราะห์ถึงกฎหมายและการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจที่จะระงับการเผยแพร่ของ
เว็บไซด์ได้  

ข้ อพิ จ า รณ าปร ะกา รที่  2  ข้ อ มู ล ที่ อ า จ
กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร เช่น 
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาท 
และผู้ส าเร็จราชการ แทนพระองค์ ความผิดต่อความ
ม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดต่อความ
ม่ันคงของรั ฐภายนอกราชอาณาจักรความผิดต่ อ
สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ  และความผิดเก่ียวกับการ
ก่อการร้าย จากบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ศึกษาอาจกล่าวได้
ว่า ในการก่อการร้ายน้ันสามารถท าได้หลายรูปแบบ ซ่ึง
ผู้เขียนมีสมมติฐานเก่ียวกับเรื่องน้ีว่า  

จากกรณีศึกษาในประเทศอังกฤษ ซ่ึงเกิดวิกฤต
ที่ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างในบทที่ 2 แล้ว โดยสมมติให้กลุ่ม
ทุนที่ท าการเทขายเงินปอนสเตอร์ริงเป็นกลุ่มก่อการร้าย 
ที่ต้องการท าลายเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ ซ่ึงจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ศึกษาจึงเชื่อแน่ว่า การก่อการร้าย
ทางเศรษฐกิจน้ัน อาจเกิดขึ้นได้จากการละเลยการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา  

ข้อพิจารณาประการที่ 3 ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2560 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญา
ตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมาย
อ่ืนซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ ให้เจ้าหน้าที่
สามารถยื่นค าร้องขอระงับหรือลบข้อมูลน้ันได้  

จากการศึกษาพบว่า ในการตีความค าว่า "ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน" 
มีความหมายกว้าง จึงจะต้องตีความก่อนที่จะบังคับใช้ ซ่ึง
ก่อนที่ร่างฉบับน้ีจะได้รับความเห็นชอบ ก็มีเสียงวิภาค 
วิจารณ์ จากประชาชนอยู่ไม่น้อยถึง การที่ภาครัฐอาจใช้
อ านาจเกิดไปในการปิดกันข้อมูล แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับ

ความเห็นชอบและตราเป็นกฎหมาย ซ่ึงในการพิจารณาน้ี
จะพิจารณาถึงการเผยแพร่ข้อมูลในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ของโบรกเกอร์ ว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือไม่ ซ่ึง จากการค้นคว้าของผู้ศึกษา
พบว่าข้อมูลในอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจริงและมีความเป็น
สากล (ณฐพร  พันธ์ุอุดมและคณะผู้เขียน, 2549 : 65) 
โดยจะแสดงในรูปแบบทศนิยม  4-5 หลักเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขการเทรด ซ่ึงนักเทรดที่รับข้อมูลก็ไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือถูกหลอกลวงประการใด จึงเห็นว่า 
ประเด็นน้ีไม่อาจนาใช้บังคับกับการออกมาตรการป้อง
ปรามการเก้งก าไรในค่าเงินได้ 

อีกทั้ ง กา รที่ จ ะต้ อง ให้ เ จ้ าพ นัก งานหรื อ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาร้องขอ 
น้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนของการด าเนินการ
กระบวนการยุติธรรมเสียมากกว่า ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้ว 
เม่ือได้มีการจับกุมตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็ไม่มี
ความสนใจในข้อมูลน้ันอีกต่อไป ดังเช่นกรณีศึกษาของ
บริษัท ยูฟันสโตร์ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสามารถแยกแยะการเก็งก าไร
ค่าเงิน กับการท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วไปได้ว่า 
มีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะสัญญา ซ่ึงในการ
เก็งก าไรน้ัน จะมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อหาผลประโยชน์
จากส่วนต่างของราคา หรือที่เรียกว่า Contract For 
Difference หรือเรียกย่อว่า CFD โดยบัญญัติให้ "การซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนเงินตราในสัญญาเพื่อหาก าไรจากส่วนต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นความผิด" 

1 . ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิธีการการแลกเปลี่ยน
เงินตราที่มีอยู่ในประเทศไทย ประกอบกับเงื่อนไขให้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงิน และระเบียบ
ข้อบังคับในการรายงาน ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซ่ึงออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ .ศ.
2485 และพบว่าในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราใน
ประเทศไทยน้ันมีหลายรูปแบบ ซ่ึงในบางครั้ งการ
แลกเปลี่ยนโดยชอบด้วยกฎหมายน้ีก็สามารถก่อให้เกิดผล
ก าไรจากความผันผวนของค่าเงินได้ หรือในบางผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจใน 
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ต่างประเทศ แต่ก็อาจจะสร้างผลก าไรจากส่วน
ต่างของค่าเงินน้ันได้เช่นกัน ซ่ึงในอดีตที่มีการโจมตีค่าเงิน
บาทและเก็งก าไร จากปรากฏการดังกล่าว ส่งผลให้
ประเทศไทย ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง 

โดยในประเทศที่อนุญาตให้สามารถซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเสรี พบว่าผู้ได้รับอนุญาตจะต้อง
รายงานการท าธุรกรรมเช่นเดียวกับที่ท าในประเทศไทย 
แต่เน่ืองจากการเปิดให้ด าเนินการแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี 
จึงท าให้ความผิดที่เกิดขึ้นมีประเด็นเพียงอย่างเดียวคือ
การซ้ือขายโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซ่ึงท าให้ประชาชนหรือ
นักเทรดเข้าใจได้ง่ายว่า ตนจะต้องท าการเทรดกับผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนได้ โดยสามารถตรวจสอบการรับรองได้จาก
เว็บไซด์หน่วยงานน้ัน การหลอกลวงหรือการหลงเข้าไป
กระท าความผิดจึงเกิดขึ้นน้อยครั้ง    

ดั ง น้ั น จึ ง เ ห็ น ค ว ร แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) มาตรา 13 ดังน้ี  

"มาตรา 13 วรรคสอง ผู้ ใดจ าหน่ายหรื อ
เผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 12  วรรค
หน่ึงหรือวรรคสาม หรือเป็นใช้ในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน" 

2. การยับยั้งการเก็งก าไรในค่าเงินที่ไม่ได้รับ
อ นุ ญ า ต โ ด ย ร ะ งั บ ก า ร แ พ ร่ ห ล า ย ห รื อ ล บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ผู้ศึกษาเห็นว่า หากจะน าพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 มาใช้บังคับในการป้องปรามการเก็งก าไร
ค่าเงินโดยมิได้รับอนุญาตน้ี จะท า ให้การป้องปรามมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่เป็นการผลักภาระให้กับ
ประชาชนหรือ เพิ่มขึ้นตอนหรือต้นทุนในกระบวนการ
ยุติธรรมอีกด้วย ดังน้ัน จึงเห็นควร ปรับปรุงกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อสนับสนุนการ
ป้องปรามการเ ก็งก าไรค่าเงิน คือ "มาตรา 20 (4) 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดหรือสนับสนุนให้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
พ.ศ.2485" 
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