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ตระหนกัดีวาเพราะเหตุใดคูเจรจาฝายสหรัฐจงึแขง็กราวในบางประเด็นและจะมีวธิีใดที่จะชวยกันสรางภาพ
พจนทัว่ไปใหดีขึ้นในสายตาของชาติตาง ๆ 

การยักยอกทรพัยสนิ

เร่ืองนีเ้กีย่วของกับ ๓ ครอบครัวไทยและสหรฐัที่รวมกันลงทุนในการจัดซือ้และพัฒนาที่ดินชานเมือง แต
โชครายเกิดขอขดัแยงกบัหุนสวนไทย ๑ คน และเรื่องนี้ถึงศาล   ในระหวางที่คดกีําลังยืดเยื้ออยูในศาล เปน
เวลานานสบิปกวาที่ศาลจะมีคําพิพากษาแบงทรัพยสินใหแกทุกฝาย หุนสวนไทยไดทําการซักฟอก
ทรัพยสนิใหเปนของตนเองแตเพยีงผูเดียว โดยทีหุ่นสวนชาวตางชาติตองกลายเปนผูเสียหายทั้งหมด ทั้ง ๆ
ที่ไดปฏิบตัิตามก.ม.ไทยอยางเครงครัด

ฝายหุนสวนไทยไดละเมิดทั้งก.ม. แพงและอาญาโดยไดรับความรวมมือชวยเหลอืจากขาราชการกระทํา
ผิดและปกปดเรื่องนี้จนไดทรัพยสินเกือบทั้งหมดไปครอบครองเพยีงผูเดียว 

รายละเอียดตอไปนีจ้ะแสดงใหเห็นวา เปนการยากที่ชาวตางชาติจะเชือ่ถือในความจริงใจตราบใดที่รัฐบาล
ไมตั้งใจที่จะสนับสนนุใหมีการปฏิบัติตามก.ม. 

ขาราชการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

ในวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖  ศาลตางจังหวัดไดพิพากษาวาทัง้หุนสวนไทยและตางชาติมีกรรมสิทธิ์เปน
เจาของรวมกันในที่ดินและสิง่ปลกูสรางทีพ่ิพาท

อีกสองสัปดาหตอมา หุนสวนไทยไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพพิาทจํานวนสองไรใหบุคคลภายนอกโดยไม
แจงใหหุนสวนชาวตางชาติทราบ

เมื่อเจาหนาที่ตํารวจสอบสวนแลวสรุปวาคดียักยอกมีมูลจริง จงึสงสํานวนใหอัยการประจําจังหวดั แต
อัยการกลับนิง่เฉยไมทําอะไรทั้ง ๆ ทีป่รากฏหลกัฐานชัดเจนทีสุ่ด ตอมาหุนสวนชาวตางชาติจึงตองยื่นฟอง
เปนคดเีอกชน ศาลพิพากษาวาหุนสวนไทยกระทําความผดิฐานยักยอก ซึ่งแสดงใหเหน็วาการทีอั่ยการสัง่
ไมฟองนาสงสัย
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เหตุผลทีแ่ทจริงปรากฏ

ตอมาอีกระยะหนึ่งไดทราบโดยบังเอิญวาเหตุผลที่อัยการสัง่ไมฟองเปนเพราะวาขาราชการบางคนมี
สวนรวมในการชวยยักยอกทรพัย ถาสั่งฟองเรื่องนีจ้ะถูกเปดเผย  กลาวคือผูซื้อที่ดินแปลงนีม้าเบิกความ
ในศาลวา "ขาฯ รูจักจําเลยที่ ๑  โดยอัยการผูชวย จงัหวัด........เปนผูบอกวาจําเลยที่ ๑ ตองการขายที่ดิน
แปลงทีพ่ิพาทใหเนื่องจากที่ดินกําลังจะถูกยึด“

อัยการผูชวยทีผู่ซื้อระบชุื่อตอมาในคําเบิกความเปนเพื่อนสนทิของหุนสวนไทยและทราบดีวา ทีด่ินแปลง
ที่เสนอขายเปนที่ดินพิพาท คําเบิกความพิสูจนวา อัยการทราบวาตนกําลงัมีสวนรวมในการยักยอกเพราะ
ก.ม.อาญาหามโอนทรัพยสนิเพื่อใหเกิดความเสยีหายกับบคุคลอื่นที่มีสิทธิเรียกทรพัยสนินัน้ทางศาล

นอกจากนั้นศาลไดออกคําสั่งอายัดที่ดนิที่พพิาททัง้หมด เจาหนาทีผู่หนึง่ไดเปดเผยวา อัยการผูชวยคนนี้
ไดไปวิ่งเตนเพือ่ขอเพกิถอนการอายัด  ซึง่แสดงเจตนาวาตนเองจะไดเปนคนกลางชวยขายทีด่ินแปลงนี้

ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ ขาพเจาไดรองขอใหสํานักงานอัยการสงูสุดสอบสวนเรื่องทีอั่ยการไมยอม
ฟองผูกระทําผดิ อัยการไดเชิญขาพเจาไปสอบปากคําใชเวลา ๓ วนัเต็ม ๆ  

ตอมาในวันที่ ๓ กุมภาพนัธ ๒๕๔๒ รองอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ แจงใหขาพเจาทราบวาผูซือ้ที่ดนิ
แปลงนีป้ฏิเสธวา อัยการไมใชนายหนาขายที่ดิน ซึง่ตรงกันขามกบัคําเบกิความที่ผูซือ้เบกิความในศาล 
หนังสือฉบบันี้จบดวยขอความวา  "เหตุผลของการสัง่ไมฟองกช็อบดวยขอเท็จจริงและขอกฏหมาย
ทั้งไดแจงคําสั่งไมฟองใหพนกังานสอบสวนทราบตามกฎหมายแลว"

รองอัยการสูงสุดปฏิเสธวา อัยการประจําจงัหวัดคนนัน้ไมไดวิ่งเตนเพือ่เพิกถอนการอายัดที่ดิน
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                                        คําใหการของผูซื้อที่ดินบงบอกถึงบทบาทของอัยการผูชวยในการยักยอก 



ตอมาขาพเจาไดโทรศัพทถึงอัยการสูงสุดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคําตอบทีผ่ิดสังเกตุในหนงัสือฉบบันี้ และ
ไดคุยกับเจาหนาทีท่ีท่ราบเรื่องนี้เปนอยางดี เจาหนาทีต่อบวาพยานมักพดูเทจ็ในศาลบอย ๆ จงึไมอาจ
สรุปไดวา อัยการเปนคนกลางจากคําเบิกความในศาล ขาพเจาคิดวาเปนเรื่องแปลก เพราะอัยการตอง
ใชคาํเบกิความของพยานในศาลลงโทษจําเลยทกุวันอยูแลว

ตอมาในวันที่ ๒๓ พ . ค . ๒๕๔๓ หุนสวนไทยผานการซกัคานและยนืยันวาอัยการผูชวยเปนคน
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                                 จดหมายจากอัยการสูงสุดปฏิเสธวา อยัการอาจมีสวนเกีย่วของในการยักยอก 

                                          คําใหการของผูขายยืนยันวาอัยการเปนคนกลางในการขายที่ดิน 



ติดตอขายที่ดินจริงและไดแจงใหผูซื้อทราบวาตองขายดวนเพราะศาลกําลังจะยึดที่ดิน เมื่อทั้งผูซือ้และผู
ขายไดเบิกความสอดคลองกันทุกประการ  ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ขาพเจาไดสงจดหมายพรอม
แนบคําเบิกความใหสํานักงานอัยการสูงสดุขอใหมีการสอบสวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อ ๑๑ เดอืนผานไปโดยไมมีคําตอบ ขาพเจาไดไปที่สํานักงานอัยการสูงสดุและพบกบัม..ล....... ผูแจงวา
การสอบสวนเสร็จแลวและสํานักงานอัยการสูงสดุสงรายงานไปที่สํานักนายกรฐัมนตรี ตอมาเจาหนาที่
สํานกันายกรัฐมนตรียืนยันวาไดรับรายงานฉบับนีแ้ลวแตปฏิเสธทีจ่ะเปดเผยผลการสอบสวนใหผูเสยีหาย
ทราบ นาจะสนันษิฐานไดวา มีการชวยกันปกปดเรื่องนีต้อไปอีก

ตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูเสียหายมีสิทธิรับรูผลการสอบสวน

อัยการคดโกงยังคงลอยนวลและพรอมที่จะใชอํานาจในทางที่ผิดตอไป

ธนาคารของรัฐชวยจัดละครเรื่องการขายทอดตลาด

แผนการฟอกทรัพยเปนผลสําเร็จไมเพียงแตทีด่ินแปลงที่มีกรณีพิพาทเทานัน้ แตรวมถึงสิง่ปลกูสรางเปน
บานไมสักทรงไทยมูลคา ๓๐ ลานบาทดวย คําคูความของหุนสวนไทยฉบบัหนึ่งระบุชดัวาตองการกําจัด
หุนสวนชาวตางชาติออกไปจากกรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสรางดวย

การทําเชนนี้ ตองไดรับความชวยเหลือจากธนาคารเพราะธนาคารไดรับจํานองที่ดนิและสิง่ปลกูสรางทั้ง
หมดเพื่อเปนหลกัประกันในการกูเงนิ หุนสวนไทยจงใจไมชําระเงินกูเพื่อสรางกรณีผิดสัญญา

ในกลางเดือนมกราคม ๒๕๓๕ หุนสวนไทยไดไปที่สนงใหญของธนาคารและเปดเผยวาตนเองเปนนองของ
ทานประธานธนาคารและยื่นคําขอทีแ่ปลกสําหรบัลกูหนี้ทัว่ไปของธนาคาร  คือขอใหธนาคารขายทอด
ตลาดทรัพยสนิทั้งหมด เจาหนาที่ของธนาคารตกลงตามนัน้

หุนสวนไทยขอใหธนาคารดําเนนิการขายทอดตลาดในลกัษณะทีแ่ปลก ซึ่งมีผลหลอกลวงประชาชนทัว่ไป
กลาวคือ ระงับการขายทอดตลาดทีด่ินเพียงไมกี่นาทีกอนถึงเวลาการขายทอดตลาด มาตรการนีจ้ะทําให
ไมมีใครมาประมูลนอกจากหุนสวนไทยและผูสมรูรวมคิดเพราะสิ่งปลกูสรางจะถกูแยกขายจากที่ดินแปลง
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ที่เปนทีต่ั้ง
 
ตามขอตกลงนี้ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ธนาคารขอใหศาลขายทอดตลาดทรัพยสนิทัง้หมดที่ได
รับจํานองไว ซึง่มีที่ดนิ  ๑๐  ไร    และบานไมสัก  ศาลอนุญาตและกําหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๓๕

ในเชาของวันที่จะมีการขายทอดตลาด ธนาคารไดยืน่หนังสอืขอยกเลิกการขายที่ดนิจํานวน  ๑๐   ไร
เหลือแตบานไมสักมูลคาสงู ซึง่ปลูกสรางอยูบนทีด่ินแปลงที่ธนาคารยกเลิกไมขาย
ธนาคารปกปดขอเทจ็จริงทีส่ําคัญคือ ไมเคยมเีจตนาทีจ่ะขายที่ดนิพรอมสิง่ปลกูสรางตามที่ธนาคารไดขอ
ตอศาลในวันที่ ๒๔ มกราคม

ตรงตามแผนการ  ผูทีม่ารวมประมลูเกือบทุกคนกลบัไปทันททีี่ทราบวามีการเปลี่ยนแปลงรายการขาย
ทอดตลาด เหลอืแตหุนสวนไทยและพรรคพวกเทานั้น โดยที่หุนสวนไทยประมูลทรัพยสินไดเพยีงผูเดยีว

           คําใหการของหุนสวนไทยที่ยืนยันวา ไดขอธนาคารของรัฐขายสิ่งปลูกสรางเปนบานไมสักแยกจากที่ดินทีเ่ปนทีต้ั่ง 

                                    24 มกราคม 2535 ธนาคารของรฐัขอศาลขายที่ดินพรอมสิง่ปลูกสราง 
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ในราคา  ๒..๕  ลานบาท ทัง้ ๆ ที่ราคาจริงมีมูลคาเกิน ๓๐ ลานบาท กรรมสิทธิใ์นทรัพยสินเปลี่ยน
ไปเปนของตนเองเพยีงผูเดียว

นอกจากนี้เดอืนกุมภาพนัธ ธนาคารใชการขายทอดตลาดฉากนีเ้ปนขออางเพือ่ปลดจํานองที่ดิน ๑๐ ไร
และหุนสวนไทยก็ไดโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินแปลงนี้ใหบุคคลภายนอกทันที ผูซื้อเบิกความภายหลังวา
เจาหนาที่ธนาคารไดมาตรวจสอบการโอนกรรมสทิธิท์ี่สํานกังานที่ดินแตกลับไมไดทวงถามเรื่องเงนิ
ที่คางชําระหลายลานบาท

ตอมาผูเสียหายฟองหุนสวนไทยและธนาคารเรียกคาเสยีหายโดยสงหลกัฐานเขาสํานวนทีพ่สิูจนโดย
ปราศจากขอสงสยัวา การประมูลขายทอดตลาดนี้เปนการใชกระบวนการทางศาลเปนเครื่องมือในการโกง
ชาวตางชาติ หุนสวนไทยมาเบกิความแตปฏิเสธการซกัคาน ธนาคารของรัฐไมไดตอสูคดีหรือสงพยาน
หลกัฐานใด ๆ ทั้งสิน้ ธนาคารไดตกลงเพิกถอนผลการขายทอดตลาด แตดวยเหตุผลทางก.ม. ทําไมได
เพราะหุนสวนไทยไดโอนกรรมสทิธิท์ีด่ินบางสวนใหบุคคลภายนอกแลว ในคําแกฎีกา ธนาคารไดเนนความ
สัมพนัธกับหนวยงานรัฐบาล แต ศาลยกฟองไมพิจารณาพฤติกรรมของธนาคารทีไ่มไดตอสูคดีเลย 

เราสรปุจากคําสมัภาษณของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญและผูพพิากษาทานอืน่ วาพวกทานถูกบีบคัน้
จนตองยอมฝนใจ  นีค่งเปนเหตุผลเดียวกนัทีค่ําพิพากษาจะผดิระเบียบและใชเหตุผลที่เปนไปไมไดตาม
ก.ม. ธนาคารของรัฐจงึไมตองจายคาเสียหายใด ๆ 
 

                         4 มีนาคม 2535 ธนาคารของรัฐขอยกเลกิการขายที่ดินไมกีน่าทีกอนการขายทอดตลาด 
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คูความไทยอยูเหนอืก  .  ม  .    

เมื่อปรากฏวาคูความฝายไทยอยูเหนือก.ม. ผูเสยีหายรองขอความชวยเหลือจากรัฐบาลของตน ในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๖ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดสงเอกสารจํานวนมากใหกระทรวงการตางประเทศไทย
พรอมบันทึกการทตูทีน่ิ่มนวลขอผลการสอบสวนเรื่องนีแ้ละเยียวยาใหผูเสียหาย

เกือบสามปผานไป กระทรวงการตางประเทศยังคงเพกิเฉยไมตอบ หรือทําอะไร ซึง่เปนการละเมิดมรรยาท
ทางการทูตอยางรุนแรง

สรุป  

หุนสวนไทยไดโอนทรัพยสนิของหุนสวนตางชาตเิปนของตนเองเกือบทัง้หมด ๑๐๐ ลานบาทโดยเบิก
ความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร และจดัละครฉากการขายทอดตลาด อัยการชวยกันปกปดพฤติกรรมการใช
อํานาจในทางที่ผดิของเพื่อนรวมงาน ธนาคารของรัฐชวยใชกระบวนการทางศาลเปนเครื่องมือในการ
ยักยอกเงนิ เจาหนาที่สํานกันายกรัฐมนตรีปกปดเอกสารจากผูเสยีหายจนถงึทกุวันนี้แมแตกระทรวงการ
ตางประเทศ ซีง่โดยปกติจะปฎิบัติตอชาวตางชาติอยางสภุาพยังไรมรรยาทแมแตจะตอบบันทกึการ
ทูตอยางเสียไมไดเหมือนไมใหเกียรติประเทศสหรฐั 

จะมีใครไววางใจรัฐบาลทีว่างเฉยเมื่อมีการกระทําผดิก.ม.อยางรายแรงขนาดนี้

เจาหนาที่สหรัฐหลายคนเหน็ชดัวา ถึงแมแจาหนาทีไ่ทยจะลงนามในเอฟทีเออยางไร ชาวอเมริกันไมอาจ
คาดหวงัการปฏบิัติที่ดีไปกวาชาวตางชาติผูกําลังไดรับความเสยีหายในเวลานี้

เพื่อกอบกูชื่อเสียงของประเทศกลับมา รัฐบาลควรสะสางปญหาอยางโปรงใสและรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลมี
มาตราการไมใหเร่ืองราวในลักษณะเดียวกนัเกิดขึ้นซ้ําอีก   รัฐบาลประเทศอื่นจะไดไมตองขอใหมี
มาตรการพเิศษที่จะปกปองนกัลงทุนของเขา
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รายละเอียดเพิ่มเติมและสํานวนคําเบกิความในกรุงวอชิงตันใน ป ๒๕๔๗ ดไูด
จาก <http://www.camblab.com/thai_02.htm>

 

      9

             ละครฉากเปลี่ยนกรรมสิทธิใ์นบานทรงไทยจากกรรมสิทธิ์รวมเปนกรรมสทิธิ์แตเพยีงผูเดียวของหุนสวนไทย 



 \summar19.odt   19Apr06            Copyright © 2006 by Jeffrey Race        <jrace@attglobal.net>

ดร. เจฟฟรยี เรซ 

เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2486 ที่เมืองนอรวอรก รัฐคอนเนค็ตกัิต สหรัฐอเมริกา

2508 จบการศกึษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด 

2514 ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด 

2516 ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด 

2516-2519 เปนนักวิจัยของ  Institute of Current World Affairs, New York, USA

 2522-2523 เปนนักวิจัยของ Australian National University, Canberra, Australia

ผูกอต้ังและประธานบริษทั Cambridge Electronics Laboratories ซึ่งออกแบบและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และเปนผูรวมกอต้ัง
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ต้ังแตป 2519 เปนตนมา เปนที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนและรวมงานกับหนวยราชการ องคกรระหวางประเทศ และสถาบันการศึกษาใน
เอเซีย รวมทั้ง Asian Institute of Technology, กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ, กรรมาธิการดานเศรษฐกิจและสังคมเอเซีย-แปซฟิค
ขององคการสหประชาชาติ,  ธนาคารโลก และยังเปนที่ปรึกษาโครงการปริญญาโททางการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    เคยเปน
อาจารยบรรยายวิชาการที่มหาวิทยาลยัฮารวารด, มหาวิทยาลัยเยล, มหาวิทยาลัยเทล อาวิฟ, Australian National University, สถาบัน
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เฉียงใตของสิงคโปร และวิทยาลัยการทหารบกของสหรัฐ 

เกียรติยศทางการทหารไดแก เหรียญตราทหารราบจากการปฏิบัติหนาที่ในสงครามเวียตนาม หลังจากนั้นไปประจําการในหนวยงาน
ทหารบกในเอเชีย จบการศึกษาจากวิทยาลัยเสนาธิการทหารบกสหรัฐ ไดรับเหรียญตราดีเดนกอนจะเกษียณดวยยศพนัโท 

เขียนหนังสือหลายเลมรวมทั้ง War Comes to Long An ที่ปจจบุันใชเปนหนงัสอืประกอบการเรียนของนักศกึษาทหารในสถาบันการ
ศึกษาทหารชั้นสูง และมหาวทิยาลัยตาง ๆ ไดเขียนบทความลงในวารสารตาง ๆ เชน Asian Business and Industry, Asian Survey,
Foreign Policy, ESCAP Journal, Modern Asian Studies และ Yale Review 
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