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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากสภาพปญหาที่กลาวในบทท่ี 1 สํานักงานคดีพิเศษควรจะตองเรงพัฒนางาน
สอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนอยางเปนระบบ ดวยการนําระบบการจัดการความรู
 )Knowledg Management System:KMS  (มาใช ซ่ึงในการศึกษาเพื่อสรางระบบการจัดการความรู 
(KMS) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร 
(ในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) ควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจกับทฤษฎีและ
เอกสารวิชาการหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของเสียกอน เพราะการศึกษาทฤษฎีจะชวยใหการสรางระบบ
การจัดการความรูมีหลักอางอิง มีกรอบแนวทางท่ีชัดเจน และมีระเบียบวิธีท่ีเปนระบบ ท้ังนี้ ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จะตองศึกษาท้ัง 2 ดาน คือ ดานการจัดการความรู และดานกฎหมาย โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
2.1. ทฤษฎีและงานวิจัยดานการจัดการความรู 

กอนจะไดศึกษาถึงทฤษฎีและงานวิจัยดานการจัดการความรูซ่ึงเปนประเด็นหลักของ
การศึกษานี้ ควรจะไดทําความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับความรู การจัดการความรู และระบบการ
จัดการความรูเสียกอน ดังนี้ 
2.1.1 นิยามของความรู  

 อาจมีผูใหคํานิยามความรู (Knowledge) ไวหลายอยาง แตนิยามที่สอดคลอง

กับหัวขอการศึกษานี้ ความรู หมายถึง ประสบการณจริง (Experience) ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ

จริง รูเห็นวาจริงดวยตัวเอง เปนประสบการณท่ีทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness) และ

เปนความเช่ือท่ีพิสูจนแลว (Justified Belief) และทดลองทําแลววาเปนความจริง หรือมี

ประสบการณจริง จึงมีลักษณะเปนความเช่ือม่ันรับรองวาสามารถทํางานใหสําเร็จ (Commit 

Somehow) (ณพสิทธ์ิ จักรพิทักษ. ทฤษฎีการจัดการความรู, 2552) 

2.1.2  ประเภทของความรู 
 1. ความรูแบบไมชัดแจง (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีอยูในตัว

บุคคล เกิดจากประสบการณเฉพาะตัว พรสวรรค หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคล ในการทําความ
เขาใจในส่ิงตางๆ เปนความเช่ือ วิธีคิด หรือเปนทักษะสวนบุคคล จึงถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ
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ลายลักษณอักษรไดยาก ความรูประเภทนี้ตองผานการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ เชน ทักษะใน
การทํางานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ังอาจเรียกกวาความรูแบบนามธรรม 

 2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ เปนความรูท่ีสามารถเขาถึงไดงาย เพราะผานการรวบรวม ถายทอดออกมาเปน
รูปแบบตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร บันทึกภาพและเสียง ซ่ึงอาจอยูในรูปของเอกสาร 
แผนภาพ ภาพยนต วีดีทัศน ตัวอยางของความรูประเภทนี้ เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทฤษฎี 
คูมือปฏิบัติ เปนตน  

 
2.1.3 กระบวนการพัฒนาการของความรู 

จุดเร่ิมตนของความรูอาจเร่ิมจากนําขอมูล (Data) มาทําการประมวลผลขอมูล 

(Data Processing) แลวจัดระบบใหเปนสารสนเทศ (Information) เพื่อนําไปใชอางอิงได 

สารสนเทศ (Information) จึงเปนขอมูลท่ีบอกความหมาย (Data tells something) ซ่ึงนําไปใช

ประกอบการทํางาน การแกปญหา หรือตัดสินใจไดระดับหนึ่ง  แตตองนําไปกล่ันกรอง (Distill or 

Refine) เพื่อใหใชงานไดจริง ทําใหเกิดความรูเปนเหตุและผลในการทํางาน หรือรูวาสารสนเทศใด

ท่ีจําเปนในการทํางาน (Working Information) และเม่ือเช่ือมโยงขอมูล (data) สารสนเทศ 

(information) เขากับการทํางานโดยตรง (Action) ก็จะเกิดประสบการณวาจะตองใชความรูอะไร 

(Know – What) เพื่อทํางานใหสําเร็จไดอยางไร (Know – How) เพราะเหตุใดจึงตองทําอยางนั้น 

(Know – Why) และหากเกิดปญหาจะถามจากใครท่ีมีความรูประสบการณจริง (Know-Who)ในข้ัน

นี้ก็จะเกิดเปนความรู (Knowledge) ซ่ึงหมายถึงสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน (Information for 

Action หรือ Workable Information) ความรูจึงตองเกิดจากประสบการณการทํางานจริงและไดผล 

ซ่ึงคนท่ีไมมีประสบการณจริงจะไมทราบวาขอมูลหรือสารสนเทศใดท่ีสําคัญในการทํางาน (ธีร

พจน จันทรศุภแสง. คําบรรยายวิชาวิศวกรรมความรู, ภาค 1 ปการศึกษา 2553. )  ความรู 

(Knowledge) แงนี้ จึงหมายถึง องครวมของขอมูลและสารสนเทศสําหรับการทํางานไดสําเร็จ (The 

whole body of data and information for action) และเม่ือผานการปฏิบัติงานในหลากหลาย

สถานการณ จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชวิธีการตามสถานการณท่ีแตกตางกัน แตเปน

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Best Practice) จนทําใหเกิดความรูระดับสูง คือ ความชาญฉลาด 

(Wisdom) 
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กระบวนการ (process) หมายถึงหนาท่ีตางๆดานการจัดการ ไดแก การวางแผน 
การจัดองคการ การโนมนําองคการ และการควบคุม เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 

การจัดการความรู (Knowledge Management - KM) หมายถึง การบริหารจัดการ
องคกรโดยเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมท้ังสารสนเทศท่ีจําเปนตองใชใน
การทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการดํารงอยู
ขององคกร และชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกัน (ณพสิทธ์ิ จักรพิทักษ, คําบรรยายวิชาคน 
และกระบวนการเพ่ือการจัดการความรู, ภาค 2 ปกาศึกษา 2553) องคกรตองพยายามสอนใหคนเกง
ขององคกรรูวิธีเรียนรู “Teaching the smart people how to learn” ไปพรอม ๆ กับองคกรในการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Chris Argyris) 
2.1.5 เปาหมายของการจัดการความรู  

คือ การบริหารองคกรเพื่อใหเกิดการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) โดยเนนการใชความรู และ

สารสนเทศอันเกิดจากกระบวนการเก็บ รวบรวม และเรียบเรียงขอมูล ใหเปนแหลงขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอผูใช จนกลายเปนสารสนเทศในการทํางาน (Information for Action) การจัดการ

ความรูมุงเนน 3 ประการ คือ 

(1) มุงแกปญหาของคนทํางาน ซ่ึงไดแก การทํางานผิดพลาดของคน (Human 

Error) การขาดความพรอมในการทํางาน (Alert) การขาดความระแวดระวัง (Awareness) การขาด

การประสานงานท่ีดี (Collaboration) ขาดความสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน (Relationship) รวมท้ังการ

ยึดติดกับงานประจํา (Defensive Routine) จึงมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงเพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน องคกรตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะทาง 

(Domain Knowledge) แกบุคลากรโดยใหเคร่ืองมือและความรูใหม ๆ (Technology Knowledge) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Knowledge) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสนับสนุนท่ี

สําคัญ (Enabling Technology) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน  

(2) มุงเนนการสรางวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ขององคกรเทาท่ี

องคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตาง ๆ การใชวงจรแหงการเรียนรูหรือการทบทวนหลัง

                                                                                                                                                                          

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลสําเร็จของงานเปนไปตามความมุงหวัง (Purpose) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Goal) และ
เปาหมายเฉพาะ (Target) โดยมีตัวชี้วดั (Indicator) ที่ชัดเจน เปนการใชทรัพยากรโดยคํานึงถึงเปาหมาย ซึ่งอาจเปนเปาหมายเชิง
ปริมาณ หรือคุณภาพ 
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การปฏิบัติงาน (After Action Review) เปนกระบวนการสําคัญในการนําประสบการณจริงท่ีไดจาก

การทํางานมาปรับปรุงวิธีการทํางาน 

(3) ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญและ

จําเปนของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมโยงแหลง

ความรู (Portal Link) และเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร สามารถ

ประสานงานผานเครือขายคอมพิวเตอรในการทํางานแกไขปญหาหรือตัดสินใจรวมกัน  

2.1.6 ทฤษฎีการจัดการองคความรู 
 ทฤษฎีการจัดการความรูมีหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีมีวัตถุประสงคเดียวกัน 

คือ การบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีความรูประสบการณ (Knowledge Worker) หรือความรูท่ีอยูในตัว

คน เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity) แกองคกร แตละทฤษฎีมีหลักการที่แตกตางกัน การที่จะนํา

ทฤษฎีใดมาปรับใชในการแกปญหาข้ึนอยูกับความเหมาะสม และตนเหตุของปญหา 

ทฤษฎีการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหาของการสอบสวนคดีพิเศษ
ดานการเงินการธนาคาร (ความผิดฐานปนหุน) ท่ีควรนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการจัดการ
ความรู (Create Framework)ไดแกทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ซ่ึงพัฒนาข้ึน
โดย David Garvin เพราะเปนพนักงานอัยการไมมีเวลามากพอที่จะเขาเรียนในหองฝกอบรม แตควร
จะเปล่ียนการทํางานใหเปนโอกาสในการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน  ตามรูปแบบ  (mode) ในการเรียนรู
ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น เห็นวาควรนําทฤษฎี Knowledge Creation ของ Nonaka มาใชเพื่อสราง
กระบวนการในการเปล่ียนความรู (Conversion) ระหวางความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
และความรูชัดแจง  (Explicit Knowledge) เพื่อสรางองคความรูในการทํางาน และจะตอยอดความรู
เพิ่มข้ึนเปนวงจรอยางไมรูจบ  

 ท้ังนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.6.1 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) 
 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) พัฒนาข้ึนโดย 

David Garvin สาระสําคัญ คือ เปล่ียนงานท่ีตองทําอยูแลวในแตละวันใหเปนโอกาสในการฝกฝน
การเรียนรูท้ังในระดับตัวบุคคล และระดับหนวยงาน ทําใหสามารถปรับตัวเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
ในทุกโอกาส ซ่ึงจะนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซ่ึงรูปแบบ (mode) การ
เรียนรู อยู 4 แบบ คือ 
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 1) การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) เปนการ
เรียนรูโดยการสืบคามลับจากองคกรคูแขงขัน หรือองคกรลักษณะเดียวกัน โดยหาขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ เนื่องจากไมสามารถสอบถามไดโดยตรง โดยการคนหา (Search) การ
สอบถาม (Inquiry) และการเฝาสังเกตติดตาม (Observation) 

 2) การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประสบการณของตนเอง เปนการเรียนรูจากประสบการณท่ีผานมาวา การแกไขปญหาใน
เร่ืองดังกลาวไดใชวิธีการใดในการแกไขปญหา ผลการแกไขปญหาเปนอยางไร และในอนาคตจะ
ดําเนินการแกไขปญหาอยางไร เปนการทบทวนเหตุการณ (Reflect and Review) ตาง ๆ คือ การ
ทบทวน (Review) เหตุและผลในทุกข้ันตอนของการทํางาน สวนการสะทอนความคิด (Reflect) คือ
การวิเคราะหหาผลกระทบหรือผลตอเนื่องในภายหลังจากการทํางานเสร็จแลว หรืออาจจัดใหมี
กิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review) เพื่อใหเกิดแลกเปล่ียนประสบการณในการ
ทํางานเพื่อนําประสบการณในการทํางานไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป 

 3)  การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) เปนการลอง
ผิดลองถูก เพื่อหาความรูใหมในงานท่ีไมมีใครเคยทํามากอน หรืองคกรยังไมมีประสบการณมากอน 
โดยการสํารวจ (Exploration) และพิสูจนสมมติฐาน (Hypothesis and Test) 

 4)  การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) เปนการฝกบริหาร
หัวหนางานในองคกร ใหทําหนาท่ีเปนผูนําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตางๆ โดย
เรียนรูในการฝกเปนผูนําในการเรียนรู (Leadership) และการฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใต
การบังคับบัญชาใหเรียนรู 

 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) เหมาะท่ีจะนํามา

ประยุกตใชกับสํานักงานคดีพิเศษ (สํานักงานอัยการพิเศษฝาคดีพิเศษ 1 และ 4) เพราะงานสอบสวน

คดีพิเศษเปนงานใหม และมีพนักงานอัยการนอย จึงไมควรนําพนักงานอัยการออกจากหนางาน แต

ควรพัฒนาทักษะในการเรียนรูท่ี หนางาน โดยถือโอกาสในการท่ีลงไปปฏิบัติงานสอบสวนคดี

พิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ใหเปนโอกาสในการเรียนรู สําหรับรูปแบบในการ

เรียนรู (mode) นั้น เห็นวาสามารถนํามาปรับใชไดทุกรูปแบบ ตามแตสถานการณ 

2.1.6.2 ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation)  
 ทฤษฎีนี้ เนนการสรางกระบวนการเปล่ียนความรู  (Knowledge 

Conversion) ระหวางความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) โดย Nonaka (1995) เห็นวาความรูท้ัง 2 แบบนี้สามารถเปล่ียนถายกลับไปกลับมาได 
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(3) Internalization เปนการนํารูชัดแจง (Explicit Knowledge) ท่ี
องคกรสราง 

ข้ึนมาใหมใหคนในองคกรนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงจนเกิดความชํานาญเฉพาะบุคคลข้ึน เกิด
เปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

 เ ม่ือความรู ก ลับไปสูตั ว บุคคลในลักษณะความรู ในตัว  (Tacit 
Knowledge) บุคคลในสังคมก็จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรูถายทอดประสบการณใหแกกัน เปน
ลักษณะของข้ันตอน Socialization อีกคร้ัง ความรูก็จะเปล่ียนกลับไปกลับมาไดอยางไมรูจบ  

 ซ่ึงในกรอบแนวคิดดังกลาวมีกระบวนการข้ันตอน(Method) Five-
phase Model of Organizational Knowledge Creation Process คือ 5 ข้ันตอนในการสรางนวัตกรรม 
(5 Phases: Share Tacit Knowledge, Create Concept, Justify Concept, Build Archetype and Cross 
Leveling) และการจัดสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู (ba) ปรากฏตามแผนภาพรูปท่ี 2.4 ดังนี้ 

 

 
 
รูปท่ี 2.4 แสดงข้ันตอนการองคความรูขององคกร (Nonaka I.,Takeuchi H.,1995) 

 
 กระบวนการบริหารจัดการความรูนี้แบงการพัฒนาความรูเปน 5 ระยะ 

ดังนี้ (Nonaka I.,Takeuchi H.,1995) 
 (1) การแลกเปล่ียนเรียนรูความรูในตัวบุคคลรวมกัน (Sharing Tacit 

Knowledge) โดยกระบวนการสรางสังคม (Socialization) คือการที่ผูปฏิบัติงานใชความรูมาดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ เชน ประชุมหรือสัมมนาซ่ึงอาจทําซํ้าหลายๆ
คร้ังจนเกิดเปนความรูใหมข้ึนมา 



19 
 

 (2)  การสรางหลักการในการจัดการความรู (Creating Concepts) เปนการสราง
หลักการในการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับองคกรนั้นเพื่อใหผูปฏิบัติรวมกันลงมือพัฒนางานหรือ
ความรูใหม  

 (3) การทดลองนําหลักการจัดการความรูไปทดลองใชงาน (Justifying 
Concepts) กลาวคือ เม่ือพนักงานรับหลักการจัดการความรูไปทดลองปฏิบัติแกปญหาจะซึมซับ
ความรูใหมโดยการปฏิบัติงานจริงหรือมีประสบการณจริง 

 (4) การนําหลักการจัดการความรูท่ีใชไดผลดีไปสรางเปนตนแบบหรือ
แบบอยาง (Building an Archetype) เปนการนําหลักการที่ไดไปสรางตนแบบของผลิตภัณฑใหม บริการ
ใหม หรือวิธีการทํางานใหมท่ีไดเพื่อเปนแบบอยาง 

 (5) การแลกเปล่ียนความรูขามระหวางช้ันการบังคับบัญชา (Cross 
Leveling Knowledge) เปนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑหรือบริการ โดยองคกรตองนําความรู
ประสบการณจากหลายหนวยงานหรือกลุมงานภายในองคกรมาแลกเปล่ียนกัน และเพ่ิมพูนความรู
ดานอ่ืน ๆ สนับสนุนพัฒนาตนแบบใหเปนนวัตกรรมเชิงพาณิชย เชน นโยบายผูบริหารระดับสูง 
ระดับฝาย ระดับปฏิบัติการ ในหนวยปฏิบัติดานตาง ๆ จนกวาจะมีมูลคาเพ่ิมเปนนวัตกรรม
ตอบสนองความตองการและถูกใจลูกคา สามารถแขงขันกับคูแขงและสรางรายไดแกองคกร 

  ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) เหมาะที่จะนํามา

ประยุกตใชกับสํานักงานคดีพิเศษ (สํานักงานอัยการพิเศษฝาคดีพิเศษ 1 และ 4) เพราะงานสอบสวน

คดีพิเศษเปนงานใหม และมีเนื้องานหลากหลาย แบงเปนประภทความผิดหลายประเภท จึงควรใช

ทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือพัฒนาตอยอดองคความรูไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะทําใหคอยๆ สะสมองคความรู

ใหกับสํานักงานฯ อยางไมมีวันจบ 

2.1.7 วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) 
 วิธีการวิศวกรรมความรู เปนสาขาหน่ึงของวิชาการปญญาประดิษฐ (Artificial 

Intelligence) เปนการหาความตองการ การออกแบบ การควบคุมงานเขียนโปรแกรม การทดสอบ 
และการติดตั้งการใชงานระบบความรูหรือปญญาประดิษฐ (Schreiber,August Th.,1999) ประกอบ
ไปดวยเทคนิคและเคร่ืองมือในการนําความรูไปสรางเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
พฤติกรรมในการแกปญหา หรือตัดสินใจคลายมนุษย (Human-Like)  หรือกลุมมนุษย โดยนํา
ความรูท่ีสะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงท่ีสามารถคนหาไดจากเอกสาร 
(Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปล่ียนถายระหวางความรูท้ังสองดานเพ่ือใหเกิดความรู
ใหมอยางเปนระบบ และนําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบสารสนเทศ สําหรับผูบริหารในการ
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KMS = Resulting Hub of Data, Information and Knowledge 

ตัดสินใจ และในการแกปญหาหรือในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะไดผลลัพธในรูปของระบบ
ผูเช่ียวชาญ ระบบชวยตัดสินใจ ระบบจัดการความรู และเอกสารความรูตามลักษณะแบบจําลอง
ความคิดหรือความรูของมนุษยในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู ดังแสดงในแผนภาพรูปท่ี 2.5 

 

 
  

รูปท่ี 2.5 แสดงระบบ KMS จัดระบบความรูท่ีสะสมอยูในตัวบุคคล Tacit Knowledge  

และความรูชัดแจง Explicit Knowledge (Schreiber, August Th., 1999) 
 
สําหรับกิจกรรมวิศวกรรมความรู ไดแก การหาและจับความรู การแสดงหรือแทนความรู 

การตรวจสอบความถูกตองของความรู และการนําความรูไปใชในการแกปญหา และการหาเหตุผล 
โดยนํามาสรางแบบจําลองความรูตามแบบ KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) 
หรือเรียกกันวา CommonKADS ซ่ึงมีกระบวนการดังนี้ 

 (1)  การจับความรู (Knowledge Capture) 
 (2)  การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 
 (3)  การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) 
 (4)  การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) 

 โดยการใชแผนภาพสรางแผนท่ีความรู (Knowledge Map) แสดงกระบวนการ
ตั้งหลักการ (Conceptualization) และแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ท่ีมนุษยใชในการ
ทํางาน แกปญหา หรือตัดสินใจ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

 (1) แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) 
 (2) แบบจําลองความรูวิธีการคิด (Inference Knowledge) 
 (3) แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) 
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2.1.8  การสรางระบบการจัดการความรู  
 เพื่อใหไดมาซ่ึงระบบการจัดการความรู (KMS) จะตองมีการรวบรวมความรู 
(knowledge) ท้ัง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge โดยวิธีวิศวกรรมความรู (Knowledge 
Engineering) ซ่ึงใชเคร่ืองมือ CommonKADS แลวนําเขา KMS จัดระบบ ระเบียบ และหมวดหมู
ตามประเภทการใชงาน เชน ความรูท่ีใชในการตัดสินใจ (Context) ความรูท่ีใชในการแกปญหา 
(Concept) และความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน (Content) ดังแสดงโครงสรางของความรู ดังในภาพ
ขางตน 

 สําหรับการสรางระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีพิเศษ ควรนํา
กระบวนการตามวิธีวิศวกรรมความรู มาประยุกตใช ดังนี้  

 (1)  การตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) เพื่อระบุถึงองคความรูท่ีมี
ความสําคัญสําหรับสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) หรือเพื่อสรางมูลคา (Value Creation) 
หรือเพ่ือลดความเส่ียง (Risk Management) รวมท้ังศึกษาผลกระทบตอองคกร ตองาน และตอคนใน
การจัดการความรูในหัวขอนั้นๆ  แลวเรียงลําดับความสัมพันธใหองคกรมีความเห็นพอง 
(Consensus) และมีความมุงม่ัน (Commitment) รวมกัน ซ่ึงตามหัวขอการศึกษานี้ไดเลือกความรู
เร่ือง การสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร (ศึกษาเฉพาะความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย) มาสรางระบบการจัดการความรู 
 (2)  การกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดการความรู (Create Framework) ซ่ึง
ในการศึกษาคร้ังนี้ จะอาศัยแบบจําลองและทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) และ
ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) มาใชเพ่ือสรางองคความรูในการทํางานดังท่ีกลาว
แลวขางตน 
 (3)  การจับความรู (Knowledge Capture) ท้ังโดยการสัมภาษณ (Interview) 

ผูบริหารและผูเช่ียวชาญ การรวบรวมวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) และการสังเกตพฤฒิ

กรรมการทํางาน (Observation) ในการจับความรูเนนการศึกษากระบวนการคิดซ่ึงประกอบดวย

กระบวนการสําคัญ ไดแก การคัดยอปญหา (Problem Abstraction) การตั้งหลักการเหตุและผล 

(Conceptualisation) การรอยเรียงหลักการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียนรู (Learning) 

จากประสบการณในการแกปญหาท่ีสามารถนําไปใชในอนาคต โดยท่ัวไปการจับความรูมักจะผาน

กระบวนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ หรือกลุมผูเช่ียวชาญ 

 (4)  การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) ในการวิเคราะหความรู ใช

วิธี วิเคราะหคําสําคัญ (Keyword Annotation) หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic 
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Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ (Script) เพื่อสรางบทวิเคราะหความรู (Transcript) ท่ีพรอม

นําไปสังเคราะห (Modelling) ตอไปโดยใชท้ัง คําสําคัญ (Keyword) หรือ คําท่ีมีความหมายใกลเคียง 

(Semantic) ของแบบจําลอง Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring เชน งาน 

(Task) การคิด (Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) ส่ิงท่ีคิดหลักการที่ใชแกปญหา

เฉพาะ (Domain Concept) ไดแกคําสําคัญตาง ๆ (Jargon) ท่ีเกี่ยวของกับปญหา  (Domain Ontology) 

หรือ รวมท้ังความรูจากประสบการณท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ (Support Tacit Knowledge) เชน ขอควร

ระวัง (Precaution หรือ Caution) 

 จากน้ัน ข้ันตอนตอไปเปนการตรวจสอบความรู (Knowledge Validation) ท่ี

ไดจากการวิเคราะหนั้น ท้ังนี้ เพื่อม่ันใจวาความรูท่ีไดมีความครบถวนถูกตอง และใชงานไดจริง   

 (5)  การสังเคราะหแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) เปนการนํา

ขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) โดยวิเคราะหหาหลักการและวิธีการ

ทํางานใหไดผลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ วิเคราะหเอกสารหรือสารสนเทศท่ีตองใชอางอิง

ในการทํางาน หรือท่ีตองใชทํางานบอยหรือเปนประจํา แลวสรางแบบจําลอง (Knowledge 

Modelling) โดยตองคํานึงถึงการใชงาน ตองสนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitate) เพียงพอ

และเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ 

(Community of Practice) ดังนั้น อาจอยูในชุดความรู (Knowledge Pack) รูปตางๆ อาทิเชน 

 - ระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support) 

 - สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) 

 -  ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ (E-Learning) 

 - ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

 (6)  การใชความรู (Knowledge Utilization) การใชความรูตามแบบจําลอง

ความรูของ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring) 

 -  ความรูระดับงาน (Task Knowledge) ใชสําหรับผูบริหารในการควบคุมงาน

ดวย ความรูในระดับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน รวมท้ังขีดความสามารถขององคกร

ในการทํางาน แกปญหา หรือตัดสินใจ ทําการเช่ือมโยงกับประเด็นสาระ Context ตางๆ ท่ีตอง

ตัดสินใจ ตามความตองการขององคกร 
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 -  ความรูระดับการคิด (Inference Knowledge) ใชสําหรับการเรียนรูข้ันตอน

ทุก ๆ ข้ันตอนในการคิดของงานวิกฤติตางๆ สนับสนุนการเรียนรูวิธีทํางาน แกปญหา และตัดสินใจ 

เปนการสรางตัวสํารองท่ีสามารถทํางานทดแทนกันได (Redundancy) หรือ สนับสนุนการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 

 - ความรูระดับความสัมพันธของปญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) ให

ผูบริหารใชในการนํา (Conduct) กลุมนักปฏิบัติชวยกันรอยเรียงหลักการตางๆ ตามความสัมพันธใน

การหาเหตุผลสําหรับการแกปญหาหรือตัดสินใจ 
  ในการดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรูดังกลาว จะใชรูปแบบและ

วิธีการของ Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) ซ่ึงเปนชุดเครื่องมือ 
(Instrument) มาตรฐาน   ท่ีใชกันแพรหลาย ชุดเคร่ืองมือวิศวกรรมความรู Common KADS สามารถ
นําไปใชตั้งแตข้ันตอนการตรวจสอบความรู การจับความรู จนถึงการวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูดังท่ีกลาวขางตน    )วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  . หลักการ
บริหารจัดการความรูตามมาตรฐานสากล )เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิศวกรรมความรู( , 2553(. 

ในข้ันตอนการตรวจสอบความรู Common KADS จะมีเคร่ืองมือชุดแบบจําลอง
สาระความรู (Context Model) ซ่ึงมีแบบจําลองยอยประกอบดวย แบบจําลององคกร (Organization 
Model) แบบจําลองงาน (Task Model) และแบบจําลองผูปฏิบัติงาน (Agent Model) และแบบจําลอง
สรุปผลการตรวจสอบความรู (Organization-Task-Agent Model) ซ่ึงมีโครงสรางดังในรูปท่ี 2.6  

 

 
 

รูปท่ี 2.6 แสดง CommonKADS Models 
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 ในข้ันตอนการจับความรูจากผูเช่ียวชาญตามวิธีการของ Common KADS 

หากใชวิธีการสัมภาษณแบบมีวาระ (Structured Interview) จะประกอบดวยข้ันตอนตางๆ คือ 
Scoping Meeting, Knowledge Capturing Meeting, Case Study Meeting, Validation Meeting แต
อาจจะสัมภาษณแบบไมมีวาระ (Unstructured Interview) หรือมีวาระคราวๆ (Semi-structured 
Interview) ก็ได เม่ือถอดเทปบทสัมภาษณ (Script) แลว จะตองนํามาสรางบทวิเคราะห (Transcript) 
ท่ีพรอมจะนําไปสังเคราะหเพื่อสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) ตอไป 

 ในข้ันตอนการวิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อประโยชนในการใชงาน 
ควรจัดโครงสรางความรู เปน 3 ระดับ คือ ระดับงาน (Task Level) ระดับคิด (Inference Level) และ
ระดับปญหา (Domain) ท้ังนี้ จะตองกล่ันสารสนเทศใหเปนความรู (Distill Information to 
Knowledge) และทําใหสารสนเทศนั้นนําไปใชงานได (Information for Action) จึงตองสราง
แบบจําลองความรู ตามโครงสราง (Knowledge Analysis and Data Structuring) ดังนี้ 

 - Task Knowledge รูในภารกิจท่ีตองใชความรู เปนความรูท่ีเกิดจาก
ประสบการณในการทํางาน รูยุทธศาสตรในการแกปญหาและตัดสินใจ (Strategy in Problem 
Solving and Decision Making) 
 - Inference Knowledge รูวาตองคิดในเร่ืองอะไรบางท่ีจะทําใหงานประสบ
ผลสําเร็จ เปนการคิดจริงจากประสบการณ ไมใชเปนเพียงความคิด (Idea) แตไมเคยทํา (Knowledge 
or Experience associates with the Task) มีลักษณะเปนกลุมของความรูหรือเหตุและผล 
(Taxonomies) เชน ขอควรระวัง (Cautions), ทางเลือก ขอไดเปรียบ เสียเปรียบ (Alternatives, 
Advantages, Disadvantages), แนวปฏิบัติ (Guideline), ขอแนะนํา (Recommendation), ขอกําหนด
พื้นฐาน (Requirement), ขอจํากัด (Limitations) เปนตน. ในโครงสรางอยางงาย (Simple Structure) 
Inference จะแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ Input Inference  )ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการ
ทํางาน  ( Process Inference  )ความรูเกี่ยวกับวิธีการในการทํางาน  (และ  Output Inference  )ความรู
เกี่ยวกับผลลัพทท่ีไดจากการทํางาน  (   

 - Domain Concept Knowledge รูในหลักการของการคิดนั้น เปนหลักการท่ีใช
เปนเหตุผลหรือความจําเปนท่ีตองใช Inference เพื่อหาคําตอบ ขอสรุป หรือตัดสินใจ 
 - Knowledge Base รูในการอางอิงรายละเอียดท่ีใชทํางาน แกปญหา หรือ
ตัดสินใจ เชน ผูเช่ียวชาญ เอกสาร ระบบสารสนเทศ 
 - Ontology รูในหลักการพื้นฐาน นิยาม ทฤษฎีพื้นฐาน ท่ีจําเปนตองรูสําหรับ
ภารกิจ 
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 ภาพรวมของวิธีวิศวกรรมความรู และกระบวนการ (process) ของการนํา
ระบบการจัดการความรูเขาใชในองคกร แสดงโดยภาพตามรูปท่ี 2.7 ดังนี้ 

 

 
                                  

รูปท่ี 2.7 ภาพแสดงข้ันตอนของวิศวกรรมความรูและการนําระบบจัดการความรูเขาใชในองคกร 
(Schreiber,August Th.,1999) 

 
  (7)  การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู  (IT Based Knowledge 

Management System) 
 ระบบสารสนเทศในองคกร ประกอบดวย 2  สวนหลัก คือ  Operations 

Support Systems และ Management Support Systems ระบบสารสนเทศจัดการความรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะ คือ มีการจัดเก็บความรูเปนระบบ  )Organization   (สามารถคนหาและ
เ รี ย ก ใ ช ค ว า ม รู ไ ด   ) Retrieval   (แ ล ะ มี ก า ร ใ ช ค ว า ม รู ร ว ม กั น แ ล ะ ก ร ะ จ า ย ค ว า ม รู  

 )Share&Dissemination ( ดังนั้น ควรออกแบบระบบสารสนเทศความรู (Information Technology) 
โดยการนําชุดความรูท่ีไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหขางตน มาเขาระบบใหชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice) ใชงานไดสะดวก โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหมวดหมู  
(Organize) การเรียกใช (Retrieval) การกระจาย (Dissemination) และการแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Sharing) ซอฟตแวรท่ีใชควรเปนเทคโนโลยีการประสานงาน (Collaborative Technology) หรือ
ประเภทเช่ือมโยงแหลงความรู (Portal) โดยมีโปรแกรมประเภทจัดการเอกสาร (Document 
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Management) และการชวยในการคนหาความรู (Search Engine) การจัดการเอกสารอางอิงบอยใน
การทํางาน (Repository) และการเช่ือมโยงบนอินเทอรเน็ต (Portal Link) 

 การแสดงผลความรู จะเลือกใช เพียงบางลักษณะ คือ 
 - ความรูเชิงอธิบาย (Declarative Knowledge) แสดงหนาท่ีการทํางานและ
สวนประกอบตางๆ 
 - ความรูเชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) แสดงข้ันตอนตางๆ ใน
การทํางาน  
 - ความรูเชิงความสัมพันธหลักการและความหมายตางๆ (Semantic 
Knowledge) แสดงแผนภาพความสัมพันธของหลักการตางๆ หรือแผนท่ีความรู (knowledge Map) 

 จากนั้นนําความรูท่ีไดนํามาประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การจัดการความรู (MS SharePoint) ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสนับสนุนการจัดการความรู คือ 

 แผนท่ีความรู (Knowledge Map) 
 ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 
 ระบบสนทนาปญหาตอเนื่อง (Forum Discussion System) 
 ฐานขอมูลผู เ ช่ียวชาญความสามารถในการแกไขปญหาขององคกร 

(Capacity management System) 
 ตัวอยางการแกปญหา (Lesson Learned Knowledge Base) 
 เ ท ค โนโลยี ป ร ะส าน ง านช ว ย กั น ติ ดช ว ย กั น ทํ า  (Collaborative 

Technology) 
 (8)  การจัดกิจกรรมในการจัดการความรู (Foster Application) เปนการนํา

ระบบจัดการความรูเขาใชงานในองคกร เชน การซักซอมความเขาใจ การฝกอบรม การกําหนด
บทบาทผูบริหารและผูมีสวนรวมตางๆ ใหชัดเจน เปนตน 

 (9)  การประเมินผลการจัดการความรู (Performance Measurement) โดย
ประเมินตามตัวช้ีวัด เชน ความคุมคาใชจาย (Cost Effectiveness) การพัฒนากระบวนการ (Process 
Improvement) หรืออาจวัดผลโดยใชกรอบดุลดัชนี (Balanced Scorecard) 
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2.1.9 ระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดาน

การเงินการธนาคาร (ความผดิฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 

 ใน KMS จะประกอบดวย  
 )1 ( แผนท่ีความรู )Knowledge Map( แสดงถึงกระบวนการคิดประกอบ

หลักการ )Concept( และความสัมพันธ )Relation( ระหวางหลักการตาง ๆ นําไปสูการแกปญหาหรือ
อธิบายเหตุผลตาง ๆ ท่ีใชในการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

  )2  ( ระบบจัดการเอกสาร  )Document Management System ( สามารถจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ ท่ีพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีในสํานักงานอัยการฝายคดี
พิเศษ 1 และ 4 ใชงานบอย ๆ ในการทํางานแกไขปญหาและตัดสินใจ  

  )3  ( ระบบสนทนาตอเนื่อง  )Forum Discussion  System  (สามารถใหพนักงาน
อัยการและเจาหนาท่ีในสํานักงานอัยการฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 ขอความชวยเหลือกัน หรือสนทนา
เพื่อแกปญหา หรือการสนทนาถึงความรูประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาในการสอบสวน
ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

  )4  ( ระบบบริหารความสามารถบุคลากร  )Capability Management System (
เปนระบบท่ีเก็บรายช่ือผูมีความรูและความสามารถ ความรูประสบการณของบุคลากรภายในองคกร 

หรือรูวาใครรูอะไร   ) Know-Who-Know-What ( หรือทําเนียบผูเช่ียวชาญในการสอบสวนความผิด
ฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

  )5  ( ฐานความรู และบทเรียนจากประสบการณ (Knowledge Base/  Lesson 
Learned   (เก็บฐานขอมูลตางๆ  เชน  กฎหมาย  ระเบียบ  คดีตัวอยาง   )กรณีศึกษา  (เ ร่ืองเลา
ประสบการณในการทํางาน   ) Story Telling   (เพื่อใชในการถายทอดประสบการณใหกับคนรุนใหม 

และคนท่ีอาจไมมีประสบการณตรง หรืออาจใชประกอบในการแกปญหาหรือตัดสินใจ 
   )6  ( เทคโนโลยีการประสานงาน  )Collaborative Technology   (ใชติดตอ

ประสานงานภายในสํานักงานอัยการฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส การ
ประชุมทางไกล ระบบโทรศัพทมือถือ และอ่ืน ๆ 

 
2.2 ทฤษฎี และหลักกฎหมาย  

 ในการศึกษาเพ่ือจัดทํา “ระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร (การสอบสวนความผิดฐานปน

หุนในตลาดหลักทรัพย)” ไดศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมาย และ งานวิจัย และระเบียบขอบังคับ
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ตางๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกต หรืออางอิง หรือพัฒนาตอยอดได โดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ได

ดังตอไปนี้ 

 (1)  การสอบสวน     

  (2)  การสอบสวนคดีพิเศษ     

 (3)  อัยการกับการสอบสวน    

 (4)  คดีการเงนิการธนาคาร 

 (5)  ความผิดฐานปนหุน 

  
2.2.1 การสอบสวน 
 การดําเนินคดีอาญาจะเร่ิมเม่ือมีการกลาวหาวาไดมีการกระทําผิดอาญา 

ซ่ึงผูกลาวหาอาจจะเปนเอกชน (เชนผูเสียหาย) หรือเจาพนักงาน (เชน พนักงานงานฝายปกครอง

หรือตํารวจ) ก็ได เม่ือมีการกลาวหาดังกลาวก็จะเร่ิมกระบวนการเพ่ือนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 

กระบวนการ (Process) ดังกลาวเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของจะตองยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายแมบทท่ีสําคัญ 

คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) 

 ป.วิ.อ. มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 และไดมีการแกไข

เพิ่มเติมหลายคร้ัง เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ วิธี

ปฏิบัติของ  เจาพนักงานท่ีเกี่ยวของ และกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ไมวาจะเปนสิทธิของผูตองหา ผูเสียหาย จําเลย หรือพยาน ไมใหถูกกระทบกระเทือนโดยไมชอบ

ธรรม อันเปนไปตามหลัก Due Process of Law หรือหลักกระบวนการที่ตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ

ถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย ดังนั้น เจาพนักงานจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี และตามข้ันตอน

ตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเครงครัด ไมเชนนั้นอาจเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบ และสงผล

ใหการกระทํานั้นเสียไปนํามาใชเพื่อพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหา หรือจําเลยไมได (คณิต ณ 

นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, 2546)  

 ป.วิ.อ. ไดกําหนดนิยามถอยคําตางๆ ไวในมาตรา 2 สําหรับนิยามใน

สวนท่ีเกี่ยวของกับหัวขอการศึกษานี้ เชน  
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 “การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการ

ดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไป

เกี่ยวกับความผิด ท่ีกลาวหา เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทํา

ผิดมาฟองลงโทษ 

 “การสืบสวน” หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานซ่ึง

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย

ของประชาชน และเพื่อท่ีจะทราบลายละเอียดแหงความผิด 

 “พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหอํานาจ

และหนา ท่ีทําการสอบสวน  (หมายเหตุ  ป .วิ .อ .  กําหนดไวในมาตรา  18 – 20 วาในเขต

กรุงเทพมหานคร พนักงานสอบสวนไดแกตํารวจซ่ึงมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป สวนในจังหวัด

อ่ืนไดแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ ปลัดอําเภอ และตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตรอยตํารวจ

ตรีข้ึนไป สวนความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย อัยการสูงสุด

เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ) 

 “พนักงานอัยการ” หมายความถึง เจาพนักงานผูท่ีหนาท่ีฟองผูตองหา

ตอศาล ท้ังนี้จะเปนขาราชการในกรมอัยการหรือเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได  

 สําหรับหลักเกณฑและวิธีการในการสอบสวนเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการ

สอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนนั้น ป.วิ.อ. กําหนดไวในมาตราตางๆ ดังนี้ 

 วาดวยหมายเรียกและหมายอาญา มาตรา 52 – 70 

 วาดวยการจับ ขัง คน และปลอยช่ัวคราว มาตรา 77 – 119 ทวิ 

 วาดวยหลักท่ัวไปในการสอบสวน มาตรา 120 – 129 

 วาดวยการสอบสวนสามัญ มาตรา 130 – 147 

 วาดวยหลักท่ัวในการรับฟงพยานหลักฐาน มาตรา 226 – 227/1  

 วาดวยพยานบุคคล มาตรา 232 – 237 ตรี 

 วาดวยพยานเอกสาร มาตรา 238 – 240 

 วาดวยพยานวัตถุ มาตรา 241 – 242 

 วาดวยผูเช่ียวชาญ มตรา 243 – 244/1  
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2.2.2  การสอบสวนคดพีิเศษ 

 พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ .ศ. 2547 ไดกําหนดวิธีการสืบสวนและ

สอบสวนข้ึนเปนพิเศษสําหรับใชในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาบางประเภทที่กฎหมาย

กําหนด (ธาริต เพ็งดิษฐ มารูจักกฎหมาย FBI เมืองไทย, 2550) แตในสวนหลักเกณฑและวิธีการ

อ่ืนๆ ในการนาํตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ ยงัคงตองปฏิบัติตาม ป.วิ.อ.ทุกประการ 

 ตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ .ศ. 2547 มาตรา 21 กําหนดวา คดี

พิเศษท่ีจะตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกคดีความผิดทางอาญา

ดังตอไปนี้ 

 (1)  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายท่ีกําหนดไวในบัญชีทาย

พระราชบัญญัตินี้ และท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ 

(กคพ.) โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกลาว จะตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปนี้ 

  (ก)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการ

สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 

 (ข)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง

ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 (ค) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขาม

ชาติท่ีสําคัญหรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 

 (ง)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ 

ผูใชหรือผูสนับสนุน 

 (จ) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น

ผูใหญซ่ึงมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเม่ือมีหลักฐานตาม

สมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 

 ท้ังนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดท่ี กคพ. 

กําหนด 
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 (2)  คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยู ฯลฯ 

   ในบัญชีท า ย  พ .ร .บ .การสอบสวนคดีพิ เ ศษฯ  และตาม

กฎกระทรวง ไดกําหนดคดีพิเศษไว รวม 27 ประเภท ซ่ึงมีกลุมคดีท่ีเรียกวา “คดีการเงินการ

ธนาคาร” รวมอยูดวย 

 

 นอกจากกําหนดลักษณะคดีใหเปน “คดีพิเศษ” แลว พ.ร.บ.การ

สอบสวนคดีพิเศษฯ ยังกําหนด “วิธีการสืบสวนสอบสวน” ใหมีลักษณะพิเศษ เชน  

 มาตรา 24 ในกรณีจําเปนเรงดวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ

คนเคหสถาน สถานท่ีใดๆ ยานพาหนะ หรือบุคคลใด ไดโดยไมตองมีหมาย  

 มาตรา 25 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจยื่นคําขอตอศาลเพื่ออนุญาต

ใหดักฟงโทรศัพท ดักขอมูลจากเครื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอร หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกชนิด  

 มาตรา 27 ใหมีการจัดทําเอกสารเพื่อการแฝงตัวหรืออําพรางตัว 

(Undercover) เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนได       

 ในสวนท่ีพนักงานอัยการตองเขาไปเกี่ยวของกับการสอบสวนคดีพิเศษ 

นั้น กําหนดในมาตรา 32 ดังนี้ 

 มาตรา 32  ในกรณีท่ี กคพ. เห็นวา เพื่อประสิทธิภาพในการ

ปราบปราม การกระทําความผิดคดีพิเศษ กคพ. จะใหความเห็นชอบใหคดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือ

คดีประเภทใดตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แลวแตกรณี มาสอบสวนรวมกับพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ หรือมาปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือใหคําแนะนําและ

ตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมการสอบสวน แลวแตกรณี ก็ได เวนแตการสอบสวนคดีพิเศษ

ท่ีมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) (ค) หรือ (ง) ตองมีพนักงานอัยการหรือ

อัยการทหารมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แลวแตกรณี ท้ังนี้ การสอบสวน

รวมกันหรือการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กคพ. กําหนด 

(ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาที่
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รวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ. 

2547)  

 
2.2.3 อัยการกับการสอบสวน 

 งานสอบสวนในคดีอาญาของไทย มีการเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบหรือ

ผูมีอํานาจสอบสวนอยูหลายครั้ง เชน เม่ือแรกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทย ในป พ.ศ. 2435 

– 2436 ซ่ึงไดมีระบบกฎหมายใหม และหนวยงานใหม รวมท้ังศาล และอัยการดวยนั้น งาน

สอบสวนอยูในความรับผิดชอบของอัยการ ดังท่ีปรากฏในกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี 1 

เมษายน ร.ศ. 112 

 ตอมา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) ซ่ึงมีผล

บังคับใชเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478  กําหนดใหพนักงานอัยการมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล

เทานั้น สวนการสอบสวนเปนอํานาจของ “พนักงานสอบสวน” และหลังจากประกาศใช ป.วิ.อ. 

ดังกลาว ก็มีการโอนยายอํานาจสอบสวนกันไปมาหลายคร้ังระหวางฝายตํารวจกับฝายปกครอง ซ่ึง

เปนไปตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย จนในท่ีสุดนับแตป พ.ศ. 2506 เปนตนมาอํานาจสอบสวน

อยูกับฝายตํารวจฝายเดียว จนตอมาเกิดความลมเหลวในการดําเนินคดีอาญาบางประเภท เชน คดีท่ี

เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร คดีกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน เปนตน จึงเกิดเสียงเรียกรอง

ใหพนักงานอัยการเขาไปมีสวนรวมในการสอบสวน (บทความของ อมร จันทรสมบูรณ โกเมน 

ภัทรภิรมย คณิต ณ นคร กุลพล พลวัน เปนตน รวมพิมพในอัยการกับการสอบสวนคดีอาญา โดย

ศูนยบริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ) 

 ตามหลักการพิจารณาความอาญานั้น ถือวาอํานาจสอบสวนกับอํานาจ

ฟองรองเปนอํานาจเดียวกัน โดยถือเปนอํานาจช้ันกอนการพิจารณาของศาล การสอบสวนเปนการ

แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประโยชนในการพิจารณาส่ังคดีของอัยการ (คณิต ณ 

นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, 2546.) ในอารยประเทศอัยการจึงตองเขาไปรับผิดชอบงาน

สอบสวน แตกรณีของประเทศไทยท่ีกําหนดใหฝายตํารวจมีอํานาจสอบสวน เปนเหตุผลเฉพาะทาง

ประวัติศาสตรของไทย ซ่ึงไดแบบอยางมาจากประเทศแอฟริกาใต (พระยามานวราชเสวี บท

สัมภาษณตีพิมพในวารสารอัยการ, 2523) ซ่ึงไดแยกอํานาจสอบสวนเปน 2 ตอน คือ การสอบสวน
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เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน เปนอํานาจของฝายปกครองหรือตํารวจ กับอํานาจพิจารณาวาจะฟอง

หรือไมฟอง เปนอํานาจของพนักงานอัยการ 

 ตอมา ในป พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไข ป.วิ.อ.ใหพนักงานอัยการเขาไป

รวมสอบสวนในคดีบางประเภท และในป พ.ศ. 2547 ไดมี พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

ซ่ึงทําใหอัยการไดเขารวมในการสอบสวน ดังนั้น สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดต้ังหนวยเฉพาะ

ข้ึนรับผิดชอบงานสอบสวน ซ่ึงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 

2546, 2549 และ2553 สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดใหมีหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบงาน

สอบสวน ดังนี้ 

 (1)  สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน 

สํานักงานคดีอาญา รับผิดชอบงานท้ังปวงในการดําเนินงานคุมครองเด็กในคดีอาญาของศูนย

อํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร งานชันสูตรพลิกศพของศูนยอํานวยการคดี

ชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไวกอนเพื่อคุมครองเด็กตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด และตามนัยแหง

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการนั้น 

  )2  ( สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1  และ 4   สํานักงานคดีพิเศษ 

รับผิดชอบการสอบสวนและการดําเนินคดีอาญาท้ังปวงท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

 อยางไรก็ตาม สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมใชเจาภาพหลักในงาน
สอบสวน แตเปนเพียงเขาไปรวมสอบสวนกับหนวยงานอ่ืน ขณะเดียวกันสํานักงานอัยการสูงสุดก็
ยังไมมียุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการพัฒนางานสอบสวน ดังนั้น งานสอบสวนของพนักงานอัยการจึง
ยังมีปญหาอยูมาก ซ่ึงจะไดวิเคราะหโดยละเอียดตอไป 
  
2.2. 4   คดีการเงินการธนาคาร 

 คดีการเงินการธนาคาร (Financial and Banking Crimes) มีความหมาย

ใกลเคียง หรือทับซอนอยูกับช่ือเรียกอ่ืน เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) 

อาชญากรรมทางการพาณิชย (Commercial Crime) อาชญากรรมซ่ึงกระทําโดยหางหุนสวน / บริษัท 
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(Corporate Crime) อาชญากรรมท่ีกระทําผิดเกี่ยวกับการเงิน (Finance Crime) อาชญากรรมคอปก

ขาว (White-collar Crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime)  เปนตน (วีรพงษ บุญโญภาส. 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, 2547. อํานาจ เนตยสุภา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, เอกสารเผยแพร

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม, ไมปรากฏปท่ีพิมพ)  

 คดีการเงินการธนาคาร เปนคดีสาขาหนึ่งของ “อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ” (White Collar Crime/ Economic Crime) ในความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

นั้นไดมีนักวิชาการของประเทศตะวันตกไดใหความหมายไว ตางๆนานา เชน Edwin Sutherland 

นิยามวา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ การกระทําความผิดกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืน โดย

บุคคลท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ อาศัยความสัมพันธทางอาชีพของเขาเหลานั้น และ ความผิด

ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอวงการธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ” ซ่ึงจากความหมาย 

ดังกลาวเราอาจเรียก อาชญากรรมเศรษฐกิจอยางงาย ๆ วา การโกง หรือการฉอฉล หลอกลวงให

ผูอ่ืนหลงเช่ือ โดยอาชญากรซ่ึงเปนผูมีความรู มีสถานภาพในสังคม เปนท่ีนับหนาถือตาของคนใน

สังคม กระทําการโดยใชวิธีการปกปด บางคร้ังอาจกระทําผิดโดยอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน และแม

วิธีการกระทําความผิดอาจไมสรางความหวาดกลัว สะเทือนขวัญ ตอประชาชน เชนเดียวกับการฆา

คนตาย หรืออาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีมีการใชกําลังทางกายภาพท่ีรุนแรง แตผลของการกระทําผิดนั้น

อาจสรางความเสียหายรายแรงตอภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลังมากกวาฉอโกงธรรมดา โดยที่

สังคมอาจไมทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือแทบไมรูเลยดวยซํ้าวาเปนเหยื่อของอาชญากร

ประเภทนี้ (อํานาจ เนตยสุภา)  

 เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร) ไดกําหนดวาคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ไดแกความผิด

ดังตอไปนี้ 

 (1) ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารท่ีธนาคารแหงประเทศ
ไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูเสียหายหรือผูตองหา 

 (2)  ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายปริวรรตเงินตรา 

 (3) การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน เชน แชรลูกโซ แชรชาร

เตอร แชรแมชมอย หรือธุรกิจเงินตอเงิน 
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 (4)  การฉอโกงโดยเอกสารที่ผานทางธนาคารในการสงสินคาไปยัง

ตางประเทศ 

 (5)  การฉอโกงดวยการใชเอกสารเลตเตอรออฟเครดิต หรือเอกสาร 

การโอนเงิน หรือต๋ัวแลกเงินระหวางประเทศปลอม 

 (6)  การฉอโกงดวยการใชพันธบัตร สิทธิบัตร หรือใบหุนปลอม หรือ

ใชโดย    มิชอบ 

 (7)  การฉอโกงในการซ้ือขายในตลาดคาผลิตผลลวงหนา 

 (8)  การฉอโกงในการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เชน การปนหุน, การซ้ือขายโดยคนวงใน (Insider Trading) 

 (9)  การฉอโกงดวยการใชบัตรเครดิต ตั๋วแลกเงินเดินทางระหวาง

ประเทศปลอม เชน การขโมยบัตรเครดิตของผูอ่ืนมาใช, ปลอมบัตรเครดิตข้ึนมาใหมท้ังฉบับ (บัตร

ขาว) 

 (10)  การฉอโกงหรือลักทรัพยจากเคร่ืองจายเงินอัตโนมัติ (Automatic 

Teller Machine) 

 (11)  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา 

2.2. 5 การปนหุนและ ความผิดฐานปนหุน 

2.2.5.1 ลักษณะของการปนหุน 

“การปนหุน” หมายความถึง การฉอฉลราคาหุน โดยทําใหราคาหุนไมเปล่ียนแปลงไปตาม

ธรรมชาติตามลักษณะของอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาด โดยมีเปาหมายใน

การหากําไรจากการสรางราคาเทียมดังกลาว (วีระพงศ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, 

2547. ลักษณะของการปนหุนอาจกระทําโดย  

(1) ทําใหราคาหุนสูงกวาท่ีควรจะเปนไปตามธรรมชาติ โดยมุงหวังจะไดกําไรจากการขาย
หุนในระดับสูงๆ นั้น  

(2)  ทําใหราคาหุนคงท่ีไมตกไปจากระดับหนึ่ง มักจะทํากับหุนท่ีเพิ่งเขาตลาดใน
ระยะแรกๆ เพื่อหวังผลระยะยาว หรือเพ่ือผลประโยชน และช่ือเสียงของเจาของกิจการ  

(3)  ทําใหราคาหุนต่ําลง เพื่อใหผูขายรายอื่นเกิดความต่ืนตระหนกและเทขายออกมาใน
ราคาท่ีถูก ผูปนหุนก็จะซ้ือมาในราคาท่ีถูก และเก็บไวขายเม่ือราคาสูงข้ึน 
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คําวา “ปนหุน” (Manipulation) เปนภาษาท่ีใชในการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย และ
เปนท่ีเขาใจของประชาชนท่ัวไปวาตองมีการโกงกันจากการซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย ทําให
นักเลนหุนตองหลงเขาไปเปนเหยื่อโดยไมรูตัว สําหรับภาษากฎหมายใชคําวา “การกระทําอันไม
เปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย” (Unfair Securities Trading Practices) โดยมีบัญญัติเปน
ความผิดทางอาญาไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ตั้งแตมาตรา 
238 ถึงมาตรา 244 มีกําหนดโทษ ตามมาตรา 296 โดยทุกความผิดจะมีโทษเปนอยางเดียวกัน  
 
2.2.5.2 ความผิดฐานปนหุน (Market Manipulation) 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดขอหามกระทําการ
อันเขาขายเปนความผิดฐานปนหุน แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ  
 
2.2.5.2.1 การปนหุนโดยวิธีการบอกกลาวขอความอันเปนเท็จ (False Statement)  
 มาตรา 238 หามการบอกกลาวขอความอันเปนเท็จหรือทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดในขอเท็จจริง2 

มาตรา 239 หามการแพรขาววาหลักทรัพยจะมีราคาสูงข้ึนหรือลดลง และขอยกเวน3  
 มาตรา 240 หามการแพรขาวอันเปนเท็จใหเล่ืองลือ (Disseminate News)4   

 
 
 

                                                            
2 มาตรา 238 หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในหลักทรัพยบอกกลาวขอความอันเปนเท็จหรือขอความใดโดยเจตนาใหผูอื่นสําคัญผิด

ในขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานหรือราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

 
3 มาตรา 239 หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในหลักทรัพย แพรขาวเก่ียวกับขอเท็จจริงใด ๆ อันอาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพย

ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง เวนแตจะเปนการแพรขาวในขอเท็จจริงที่ไดแจงไวกับตลาดหลักทรัพยแลว 

 
4 มาตรา ๒๔๐ หามมิใหผูใดแพรขาวอันเปนความเท็จใหเลื่องลือจนอาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใด

จะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง 
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2.2.5.2.2 การปนหุนโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading) 
 มาตรา 241 หามการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือ
ผูอ่ืน5  

มาตรา 242 สิทธิเรียกใหสงมอบผลประโยชนท่ีไดจากการใชขอมูลภายใน ใหแก
สํานักงาน6 
                                                            

5 มาตรา ๒๔๑ ในการซื้อหรือขายซ่ึงหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขายใน

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย หามมิใหบุคคลใดทําการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือ

เสนอซ้ือหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการ

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนและตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น และไมวาการกระทํา

ดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพ่ือใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับ

ประโยชนตอบแทน 

เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี บุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมถึง 

(๑) กรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานหรือผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

(๒) ผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขาย

ในศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ถือหลักทรัพยตามมูลคาท่ีตราไวเกินรอยละหาของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ใหคํานวณมูลคาหลักทรัพย

ของผูถือหลักทรัพยโดยนับหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหลักทรัพยดังกลาวรวมเปนหลักทรัพยของ

ผูถือหลักทรัพยดวย 

(๓) เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อ

ขายหลักทรัพย ซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะท่ีสามารถลวงรูขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยอัน

ไดจากการปฏิบัติหนาที่ 

(๔) ผูใดซึ่งเก่ียวของกับหลักทรัพย และหรือการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย 

 
6 มาตรา 242 เพื่อมิใหบุคคลตามมาตรา 241 วรรคสอง ไดรับประโยชนจากการฝาฝนมาตรา 241 วรรคหนึ่ง 

ใหสํานักงานมีสิทธิเรียกใหผูฝาฝนดังกลาวสงมอบผลประโยชนที่ตนไดมาจากการซื้อขายหลักทรัพยนั้น หรือจากการนําขอเท็จจริง

ออกเปดเผย ซึ่งไดกระทําภายในหกเดือนนับจากวันที่ตนไดลวงรูขอเท็จจริงดังกลาว และใหผูฝาฝนนั้นสงมอบผลประโยชนตามที่

สํานักงานเรียกรองภายในกําหนดเวลาท่ีสํานักงานกําหนด 

ผลประโยชนที่เรียกไดตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของสํานักงาน 
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2.2.5.2.3 การปนหุนโดยวิธีการอําพราง (Concealment to Mislead) 
มาตรา 243 ขอหามการซ้ือขายหลักทรัพยโดยอําพรางเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปหลงผิด7  
มาตรา 244 กรณีท่ีถือวาเปนการอําพรางเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปหลงผิด8  

2.3 แนวความคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน  
 การสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย จะตองทําความเขาใจบริบทท่ี
เกี่ยวของกับ “หุน” และ “ตลาดหลักทรัพย” ซ่ึงไดแก ระบบการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดทุน และ
ระบบการกํากับดูแลตลาดทุน และพฤติกรรมการปนหุน ซ่ึงเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําความเขาใจ 
“การปนหุน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

                                                                                                                                                                          

 
7มาตรา ๒๔๓ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อ

ขายหลักทรัพย 

(๑) หามมิใหผูใดทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยโดยรูเห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่นอันเปนการอําพรางเพื่อให

บุคคลทั่วไปหลงผิดไปวาขณะใดขณะหน่ึงหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพยนั้นไดมีการซ้ือหรือขายกันมาก หรือราคาของ

หลักทรัพยนั้นไดเปล่ียนแปลงไปหรือไมมีการเปล่ียนแปลง อันไมตรงตอสภาพปกติของตลาด 

(๒) หามมิใหผูใดโดยตนเองหรือรวมกับผูอื่นทําการซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะตอเนื่องกัน อันเปนผลทํา

ใหการซ้ือหรือขายหลักทรัพยนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกลาวไดกระทําไปเพื่อชักจูงใหบุคคลท่ัวไปทํา

การซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น เวนแตเปนการกระทําโดยสุจริตเพื่อปกปองประโยชนอันชอบธรรมของตน 

  
8มาตรา ๒๔๔ ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนการอําพรางเพื่อใหบุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา ๒๔๓ (๑) 

ดวย 

(๑) ทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพย ซึ่งในท่ีสุดบุคคลท่ีไดประโยชนจากการซ้ือและขายหลักทรัพยนั้นยังคงเปน

บุคคลคนเดียวกัน 

(๒) สั่งซื้อหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกันไดสั่งขายหรือจะส่ังขายหลักทรัพยของนิติบุคคล

เดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน ราคาใกลเคียงกัน

และภายในเวลาใกลเคียงกัน 

(๓) สั่งขายหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกันไดสั่งซ้ือหรือจะส่ังซ้ือหลักทรัพยของนิติบุคคล

เดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน ราคาใกลเคียงกันและ

ภายในเวลาใกลเคียงกัน 
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 2.3.1 ระบบการเงิน (Financial System)  
ระบบการเงิน หมายถึง ระบบความสัมพันธระหวางผูระดมทุน (ผูขาดแคลน

เงินทุน) ผูมีเงินทุนสวนเกิน ตัวกลางทางการเงิน และบทบาทหนาท่ีท่ีพึงมีตอกัน เพื่อใหสามารถ
ระดมเงินทุนไปใชกอนและสงคืนเงินทุนพรอมผลตอบแทนไดอยางเปนระบบ ซ่ึงแตละฝายใน
ระบบนี้มีหนาท่ีทางการเงินท่ีตองปฏิบัติตอกันและคาดหวังจากแตละฝายวาจะปฏิบัติหนาท่ีตอกัน
ดวยดี (อัญญา ขันธวิทย, 2545 ) 

ท้ังนี้ ความสัมพันธระหวางผูมีเงินทุนสวนเกินกับผูขาดแคลนเงินทุนนั้น เปนไปตาม 3 
ลักษณะ ดังนี้  

(1) การกูยืมโดยตรง (Direct Lending) คือ การระดมเงินทุนของผูขาดแคลนเงินทุนจากคน
ใกลชิดหรือคนรูจักซ่ึงมีเงินทุนสวนเกิน เชน เจาของบริษัท เพื่อน ญาติ ฯลฯ  

(2) สถาบันการเงิน (Financial Institution) เปนตัวกลางทางการเงินระหวางผูมีเงิน
สวนเกินและผูขาดแคลนเงินทุน โดยสถาบันการเงินจะทําหนาท่ีเปนผูระดมทุนจากผูท่ีมีเงินทุน
สวนเกินในรูปเงินฝาก เชน บัญชีออมทรัพย บัญชีฝากประจํา ตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตน แลวปลอยกู
แกผูขาดแคลนเงินทุน โดยผูกูตองทําสัญญาการกูเงิน แสดงรายละเอียดของโครงการท่ีขอกู หรือนํา
สินทรัพยอ่ืนๆ เชน ท่ีดิน ฯลฯ มาค้ําประกันการกู  

(3) ตลาดการเงิน (Financial Market) คือ ตัวกลางท่ีใหผูตองการเงินทุนหรือผูขาดแคลน
เงินทุน และผูมีเงินทุนสวนเกิน(ผูลงทุน) มาพบกันเพื่อเปนการจัดหาเงินทุนสําหรับผูท่ีตองการ
เงินทุนโดยใชสินทรัพยทางการเงินตางๆเปนเคร่ืองมือ เพื่อเพิ่มชองทางการจัดหาเงินทุนของกิจการ
ใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน ในขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหกับผูลงทุน
มากข้ึน เชน ตั๋วเงินคลัง ตราสารหน้ี หุนสามัญ เปนตน การซ้ือขายสินทรัพยทางการเงินดังกลาวอาจ
กระทําโดยวิธีการตอรองราคา และการประมูลราคา โดยการพบกันระหวางผูซ้ือและผูขายโดยตรง 
หรือกระทําผานโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ  
2.3.2 ประเภทของตลาดการเงิน  

อาจแบงไดหลายแบบตามเกณฑท่ีนํามาใชในการจัดแบงเชน แบงตามประเภทสินทรัพย
ทางการเงินท่ีทําการซ้ือขายในตลาด การแบงตลาดการเงินตามระยะเวลาของหลักทรัพยทางการเงิน 
ซ่ึงแบงไดเปนตลาดเงินและตลาดทุน  

2.3.2.1 ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึง แหลงระดมเงินทุนหรือลงทุนระยะส้ันไมเกิน 
1 ปมีวัตถุประสงคในการระดมทุนเพื่อการบริโภค หรือเปนทุนหมุนเวียนในระยะส้ันเปนหลัก ท้ังนี้ 
รวมถึงการกูยืมเงินระหวางสถาบันการเงิน การกูยืมของรัฐบาลโดยใชตั๋วเงินคลัง และการซ้ือขาย
หลักทรัพย ทางการเงินท่ีมีอายุการไถถอนระยะส้ัน เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วเงินคลัง 
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เปนตน สถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญในตลาดเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 
และบริษัทเงินทุน  
2.3.2.2 ตลาดทุน (Capital Market) หมายถึง แหลงระดมทุนหรือลงทุนระยะยาวเกิน 1 ป ท่ีผู
ตองการเงินทุนสามารถระดมทุนเพื่อนําไปใชในการลงทุนหรือขยายกิจการ ซ่ึงตองใชเงินจํานวน
มากและเปนการลงทุนระยะยาว สวนผูมีเงินออมสามารถนําเงินมาลงทุนโดยซ้ือตราสารทางการเงิน
และจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย เงินปนผล หรือกําไรสวนทุน ตราสารทางการเงินท่ีสําคัญ
ในตลาดทุน เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนกู หนวยลงทุน และพันธบัตร
รัฐบาล สถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญในตลาดทุนไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนาคารพาณิชยและบริษัทประกัน 
  ตลาดท่ีเกี่ยวของกับตลาดทุน ไดแก  
2.3.2.2.1 ตลาดแรก (Primary Market)  

ตลาดแรกเปนตลาดท่ีทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยท่ีออกใหมเพื่อระดมเงินทุน ทํา
หนาท่ีเปนตัวเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตและภาคการเงินใหสามารถระดมทุนโดยตรงไดโดยไม
ตองผานสถาบันการเงิน การขายสินทรัพยในตลาดแรกน้ีเปนการสรางสินทรัพยทางการเงินข้ึนใหม 
โดยกิจการจะเสนอขายสินทรัพยตอประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเรียกวา Public Offeringหรืออาจจะเสนอ
ขายแกผูลงทุนรายใด หรือกลุมใดเปนการเฉพาะเจาะจง เชน สถาบันการเงิน กองทุน เรียกวา 
Private Placement  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทําหนาท่ี
กํากับและดูแลตลาดแรก โดยบริษัทใดท่ีตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ัง
แรก (Initial public offering) หรือเสนอขายหลักทรัพยอ่ืนๆ แกประชาชน ตองขออนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และดําเนินการตามเกณฑท่ี
กําหนด จากน้ันคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะตองตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้นกอนท่ีจะอนุมัติใหบริษัททําการออกหลักทรัพยขายแก
ประชาชนได  
2.3.2.2.2  ตลาดรอง (Secondary Market)  

ตลาดรองเปนตลาดท่ีทําการซ้ือขายเปล่ียนมือของหลักทรัพยท่ีเคยซ้ือขายมาแลว
ในตลาดแรก ตลาดรองท่ีสําคัญในประเทศไทย ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดตรา
สารหนี้ ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เปนตน ท้ังนี้ในตลาดรองมีบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพยและเปนศูนยกลางในการรับฝาก
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หลักทรัพยในระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เปน
ตัวกลางในการรับจายเงินหรือหลักทรัพยจากสมาชิกเม่ือมีการซ้ือขายเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ
หลักทรัพย  

หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก หลักทรัพยจะสามารถทําการซ้ือ
ขายในตลาดรองไดก็ตอเมื่อผูออกหลักทรัพยนั้นไดยื่นคําขอและไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว  

 
ตลาดรองท่ีสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)9  

   ในป พ.ศ. 2505 ตลาดหุนกรุงเทพ (Bangkok Stock Exchange) ไดถูกจัดต้ังข้ึนโดย
นักธุรกิจเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจนายหนาซ้ือขายหุนแตไมประสบความสําเร็จ ภายหลังรัฐบาลได
ทําการศึกษาและจัดต้ังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยข้ึน มีฐานะเปนนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยเปดทําการ
ซ้ือขายหลักทรัพยเปนคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตอมาไดทําการเปล่ียนช่ือ 
ภาษาอังกฤษจาก "The Securities Exchange of Thailand" เปน "The Stock Exchange of Thailand" 
(SET) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดบทบาทหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยไว คือ เปนศูนยกลางท่ีจัดใหมี
ข้ึนเพื่อทําหนาท่ีใหบริการเปนศูนยซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน จัดระบบและวิธีการซ้ือขาย
หลักทรัพย รวมท้ังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นาย
ทะเบียนหลักทรัพย และการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย เปนตน  

(2) ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จัดต้ังภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2542 เพื่อเปนตลาดทางเลือกในการระดมทุนของธุรกิจ
ท่ีมีขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ท่ีผอนปรนกวาหลักเกณฑการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(3) ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX)  
ตลาดตราสารหน้ี จัดต้ังข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดใหบริการการซ้ือขาย

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยใหบริการผานระบบการซ้ือขายแบบเรียลไทม มีขอมูลท่ี
โปรงใส ตลอดจนถึงกระบวนการสงมอบและชําระราคาท่ีเช่ือถือได เพื่อท่ีจะพัฒนาตลาดตราสาร
                                                            

9 ขอมูลจาก www.set.or.th/th/products/equities/equities_p1.html, 
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หนี้ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังในดานปริมาณการซ้ือขาย คุณภาพของตราสารหน้ี ตัวกลางการ
ซ้ือขาย และแหลงขอมูลอางอิง ตลาดตราสารหน้ีรับจดทะเบียนตราสารหน้ีทุกประเภท ครอบคลุม
ถึงตราสารหนี้ภาครัฐท้ังหมด ไดแก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร รวมทั้งหุนกูภาคเอกชนประเภทตางๆ 
รวมท้ังยังรับจดทะเบียนขามชาติสําหรับพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond) 
 
2.3.3 การซ้ือขายหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย10  

ตลาดหลักทรัพยเปดใหมีการซ้ือขายคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2518 ภายใตวิธีการซ้ือ
ขายแบบประมูลราคาอยางเปดเผย (Open Auction) ดวยวิธีเคาะกระดานในหองคาหลักทรัพย 
(Trading Floor) จนกระท่ังในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2534 ตลาดหลักทรัพยไดเปล่ียนมาใชระบบการ
ซ้ือขายดวยคอมพิวเตอรเปนคร้ังแรก เรียกวาระบบ ASSET (Automated System for the Stock 
Exchange of Thailand) ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 ตลาดหลักทรัพยไดเปล่ียนมาใหระบบซ้ือขาย
ใหมเรียกวา ระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ซ่ึงพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ
แนวโนมความตองการและรูปแบบการดําเนินธุรกรรมในตลาดโลก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารความเส่ียง หรือระบบสํารองกรณีระบบขัดของท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท่ีสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของธุรกิจท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  
2.3.3.1 ขั้นตอนในการซ้ือขายหลักทรัพย11  

เม่ือนักลงทุนตัดสินใจที่จะซ้ือขายหลักทรัพยประเภทตางๆ นักลงทุนจะติดตอผาน
เจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) ท่ีไดรับอนุญาตใหทําหนาท่ีเปนนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย เพื่อดําเนินการเปดบัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงเจาหนาท่ีการตลาดของบริษัท
หลักทรัพย (Broker) แตละแหงอาจจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาเปดบัญชีใหกับลูกคาแตกตางกัน
ไปในรายละเอียดบาง แตในหลักการใหญๆ แลวจะมีมาตรฐานเดียวกัน คือจะพิจารณาฐานะการเงิน
และความนาเช่ือถือของผูขอสมัครเปนลูกคา โดยจะดูจากหลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงทรัพยสิน บัญชี
กระแสรายได ตําแหนงหนาท่ีการงานของลูกคา ท้ังนี้เพ่ือใชเปนเกณฑในการอนุมัติวงเงินซ้ือขาย
หลักทรัพย นอกจากนั้นแลวเจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) จะตองศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา เพื่อใหรูจักลูกคาอยางเพียงพอในเร่ืองตางๆ ไดแก เปาหมายการลงทุน ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย และระดับการยอมรับความเส่ียง รวมถึงขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ 
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ภาระหนี้สิน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาท้ังหมดจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับ

                                                            
10ขอมูลจาก www.set.or.th/th/products/trading/equity/trading_p1.html  
11 ขอมูลจาก www.http://edu.tsithailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=190 
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เจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) ในการใหคําแนะนําแกลูกคาไดอยางเหมาะสม 
และสอดคลองตอความตองการของลูกคาแตละราย  

นักลงทุนสามารถเปดบัญชีเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยได 3 แบบดังนี้  
1. บัญชีเงินสด (Cash Account) เปนบัญชีเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยโดยชําระเงินคาซ้ือ

หลักทรัพยเต็มจํานวนดวยเงินสด ตามหลักเกณฑการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
กําหนดใหลูกคาชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีซ้ือหลักทรัพย และใน
กรณีของการขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยก็จะโอนเงินคาขายใหแกลูกคาใน 3 วันทําการเชนกัน 
ในการส่ังขายหลักทรัพยลูกคาจะตองมีหลักทรัพยอยูในบัญชีของตนกอนทําการส่ังขาย การใชบัญชี
ซ้ือขายหลักทรัพยในลักษณะน้ี บริษัทหลักทรัพยตองประเมินฐานะการเงินลูกคาเปนอยางดีวามี
ความสามารถในการจายชําระมากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะกําหนดวงเงินการซ้ือขายหลักทรัพยไมให
เกินกวาความสามารถในการชําระในอีก 3 วันทําการขางหนา โดยทั่วไปบริษัทหลักทรัพยจะให
ลูกคาฝากเงินสดหรือหุนเขามาเพื่อเปนหลักประกันกอนทําการซ้ือขายหุนเปนจํานวน 15% ของ
วงเงินซ้ือขายหลักทรัพยท่ีไดรับอนุมัติ และการชําระราคาคาซ้ือขายหลักทรัพยจะทําผานบริการ
โอนเงินโดยระบบอัตโนมัติ (ATS) ผานการเปดบัญชีในกลุมธนาคารที่เจาหนาท่ีการตลาดของ
บริษัทหลักทรัพย (Broker) กําหนด  

2. บัญชีแคชบาลานซ (Cash Balance) เปนบัญชีท่ีลูกคาตองชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพยเต็ม
จํานวนดวยเงินสดเชนเดียวกับบัญชีเงินสด แตสําหรับการเปดบัญชีแคชบาลานซลูกคาจะตองฝาก
เงินสด 100% ของจํานวนเงินท่ีตองการซ้ือหุนเพื่อวางหลักประกันเขามายังบริษัท จึงจะสามารถทํา
การซ้ือหลักทรัพยได โดยวงเงินในการซ้ือหลักทรัพยจะเทากับเงินสดท่ีฝากเขามาเปนหลักประกัน 
และการชําระคาซ้ือหลักทรัพย (คาขายหลักทรัพย) จะถูกหัก (ฝาก) จากยอดเงินประกันท่ีลูกคาฝาก
เขามาในวันทําการท่ี 3 นับจากวันท่ีมีรายการซ้ือขาย  

3. บัญชีมารจิน (Margin Account) หรือเครดิตบาลานซ (Credit Balance) เปนบัญชีสําหรับ
ลูกคาท่ีตองการซื้อหลักทรัพยโดยชําระเงินคาหลักทรัพยเปนเงินสดสวนหนึ่ง และกูยืมเงินจาก
บริษัทหลักทรัพยอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงจะสามารถกูยืมไดตามอัตราท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ในการซ้ือ
ขายหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ ลูกคาตองวางเงินสดจํานวนหนึ่งเปนหลักประกันซ่ึงมี
จํานวนข้ันต่ําไมนอยกวาอัตรามารจินเร่ิมแรก (Initial Margin) ท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด (มูลคา
หลักประกัน = มูลคาหลักทรัพยท่ีจะซ้ือ x อัตรามารจินเร่ิมแรก) และเงินจํานวนนี้จะลงเครดิตไวใน
บัญชีเครดิตบาลานซของลูกคารายนั้น เม่ือลูกคาส่ังซ้ือหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจะหักเงินคา
หลักทรัพยออกจากยอดเงินจํานวนดังกลาว และหากลูกคาซ้ือหลักทรัพยเปนมูลคาท่ีเกินจํานวนเงิน
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ท่ีวางเปนประกันไว บริษัทหลักทรัพยจะใหลูกคากูยืมเงินจํานวนท่ียังขาดอยู และวางหลักทรัพยท่ี
ซ้ือไวเพื่อเปนประกัน  

ในกรณีท่ีราคาหลักทรัพยของลูกคามีการปรับตัวลดลงจนถึงอัตราท่ีมีการบังคับใหวาง
หลักประกันเพิ่ม (Margin Call) บริษัทหลักทรัพยจะเรียกใหลูกคาวางหลักทรัพยท่ีสามารถนํามา
เปนหลักประกันเพิ่ม ซ่ึงไดแก เงินสด หลักทรัพยจดทะเบียน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญา
ใชเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน บัตรเงินฝาก เปนตน ท้ังนี้หากลูกคาไมสามารถนําหลักทรัพยมาวาง
ประกันเพิ่ม และราคาหลักทรัพยลดลงจนอัตรามารจินเทากับหรือต่ํากวาอัตราท่ีตองดํารง 
(Maintenance Margin) บริษัทหลักทรัพยสามารถบังคับใหลูกคาทําการขายหลักทรัพย (Force Sell) 
เพื่อนําเงินมาชําระเปนหลักประกันในบัญชีของลูกคา ใหมารจินมีอัตราสูงกวาอัตราที่ตอง
ดําเนินการชําระหนี้  

ข้ันตอนการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ิมจาก เม่ือนักลงทุน
ตองการซ้ือ หรือขายหลักทรัพย นักลงทุนจะตองสงคําส่ังซ้ือ หรือขาย ผานบริษัทสมาชิก (หรือ 
Broker) ท่ีนักลงทุนผูนั้นเปนลูกคา (เปดบัญชี) อยู จากน้ัน จะนําคําส่ังซ้ือหรือขายนั้นสงเขามายัง
ระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเม่ือคําส่ังตางๆ เขาสูระบบการซ้ือขาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระบบจะจัดเรียงลําดับ และจับคูการซื้อขายตามหลักเกณฑ ท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดไว เม่ือมีการจับคูการซ้ือขายไดแลวระบบจะยืนยันคําส่ัง
ดังกลาวกลับมาท่ี เพื่อใหเจาหนาท่ี การตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) แจงกับนักลงทุนอีก
คร้ังหนึ่ง นอกจากนี้ระบบจะมีการรายงานการซ้ือขายไปยัง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อใชเปนขอมูลในการชําระราคา และสงมอบหลักทรัพย ตามวันเวลา ท่ีกําหนด การ
ซ้ือขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีการชําระราคาใน 3 วันทําการหลังจาก
วันท่ีทําการซ้ือขายหลักทรัพย คือผูซ้ือหลักทรัพยจายเงินคาซ้ือหลักทรัพย (รวมคาคอมมิชช่ันและ
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหกับเจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) ท่ีใชบริการ และเจาหนาท่ี
การตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) ดังกลาวจะทําหนาที่ชําระราคาใหแกศูนยรับฝาก
หลักทรัพยภายใน 3 วันทําการหลังจากวันท่ีทําการส่ังซ้ือหลักทรัพย ในทางตรงกันขามผูขาย
หลักทรัพยจะไดรับชําระคาขายหลักทรัพย (หักคาคอมมิชชัน และภาษีมูลคาเพิ่ม) ใน 3 วันทําการ
หลังจากขายหลักทรัพยผานทางเจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) ท่ีใชบริการ และ
ในวันทําการถัดไปหลังจากการทําการซ้ือขายหลักทรัพย เจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย 
(Broker) จะทําการสงใบยืนยันการซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคาไปตามท่ีอยูท่ีลูกคาไดแจงไว  
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2.3.3.2 วิธีการซ้ือขายหลักทรัพย 12 
นักลงทุนจะตองสงคําส่ังซ้ือ หรือขาย ผานบริษัทสมาชิก (หรือ Broker) ท่ีนักลงทุนผูนั้น

เปนลูกคา (เปดบัญชี) อยู จากน้ัน คําส่ังซ้ือหรือขายนั้นจะถูกสงเขามายังระบบการซ้ือขายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ได 2 วิธี ไดแก  

1) Automatic Order Matching (AOM)  
เปนวิธีการซ้ือขายท่ีผูซ้ือและผูขายสงการเสนอซ้ือและเสนอขายดวยคอมพิวเตอรผานเขา

มายังระบบ การซ้ือขายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยท่ีระบบคอมพิวเตอรของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจะทําการเรียงลําดับ และจับคูคําส่ังซ้ือขายใหโดยอัตโนมัติ  

1.1) การจัดเรียงลําดับคําส่ังซ้ือขาย เม่ือสามารถสงคําส่ังซ้ือขายเขามา ระบบการซ้ือขายจะ
เก็บคําส่ังซ้ือขายไวตั้งแตเวลาที่สงคําส่ังซ้ือขาย จนถึงส้ินวันทําการ และจัดเรียงคําส่ังซ้ือขาย
ตามลําดับของราคาและเวลาท่ีดีท่ีสุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักการคือ  

1.1.1) คําส่ังซ้ือท่ีมีราคาเสนอซ้ือสูงท่ีสุดจะถูกจัดเรียงไวในลําดับที่หนึ่ง และถามี
ราคาเสนอซ้ือท่ีสูงกวาถูกสงเขามาใหม จะจัดเรียง ราคาเสนอซ้ือท่ีสูงกวาเปนการเสนอซ้ือในลําดับ
แรกกอนและถามีการเสนอซ้ือในแตละราคามากกวาหนึ่งรายการ ใหจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอ
ซ้ือท่ีปรากฏในระบบการซ้ือขายกอนจะถูกจัดไวเปนการเสนอซ้ือในลําดับกอน  

1.1.2) คําส่ังขายท่ีมีราคาเสนอขายต่ําท่ีสุดจะถูกจัดเรียงไวในลําดับท่ีหนึ่ง และถามี
ราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวาถูกสงเขามาใหมจะจัดเรียงราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวา เปนการเสนอขายในลําดับ
แรกกอนและถามีการเสนอขายในแตละราคามากกวาหนึ่งรายการใหจัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอ
ขายท่ีปรากฏในระบบการซ้ือขาย กอนจะถูกจัดไวเปนการเสนอขายในลําดับกอน  

 
1.2) การคํานวณหาราคาเปด (Opening Price) และการคํานวณหาราคาปด (Close Price) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดใหคํานวณราคาเปดหรือปดใชวิธี Call Market ในเวลา
เปดหรือปดทําการซ้ือขาย ท่ีไดจากวิธี การแบบสุมเลือกเวลา (Random Time) โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจะกําหนดชวงเวลาใหบริษัทสมาชิก สงคําส่ังซ้ือขายท่ีระบุราคา แบบไมมีเง่ือนไข
ยกเวนคําส่ังซ้ือขายแบบ ATO (คําส่ังท่ีตองการซ้ือขายหลักทรัพย ที่ราคาเปด) หรือ ATC (คําส่ังท่ี
ตองการซ้ือ ขายหลักทรัพยท่ีราคาปด) เขามาในระบบการซ้ือขาย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยโดยยังไมมีการจับคู แตระบบการซ้ือขายจะนําคําส่ัง ซ้ือขายท้ังหมดมาคํานวณเพ่ือหา ราคาเปด
หรือราคาปด จากน้ันเม่ือถึงชวงเวลาที่กําหนดระบบจะมีการ Random เพื่อหาเวลาเปด หรือปดการ

                                                            
12ขอมูลจาก http://www.set.or.th/th/products/trading/equity/trading_p1.html 
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ซ้ือขาย หลักการคํานวณหาราคาเปด/ราคาปด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําวิธี Call 
Market มาใชในการคํานวณหา ราคาเปด/ปด ดังนี้  

1.2.1) เปนราคาท่ีทําใหเกิดการซ้ือขายมากท่ีสุดเม่ือแรกเปดทําการซ้ือขาย
ประจําวนั  

1.2.2) ในกรณท่ีีราคาตาม (1.2.1) มีมากกวาหนึ่งราคา ใหใชราคาท่ีใกลเคียงราคา
ซ้ือขายคร้ังสุดทายในวันทําการกอนหนามากท่ีสุด  

1.2.3) ในกรณท่ีีราคาตาม (1.2.2) มีมากกวาหนึ่งราคา ใหใชราคาท่ีสูงกวา  
 

1.3) การจับคูการซ้ือขาย (Matching) เม่ือคําส่ังซ้ือขายผานเขามาในระบบซ้ือขายแลว ระบบ
ซ้ือขายจะตรวจสอบวาคําส่ังนั้นสามารถจับคูกับคําส่ัง ดานตรงขามไดทันทีหรือไม ถาคําส่ังนั้น
สามารถจับคูไดทันที ระบบก็จะทําการจับคูให แตถาคําส่ังนั้น ไมสามารถจับคูได ระบบจะจัดเรียง
คําส่ัง ซ้ือขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามท่ีกลาวขางตน  
 

2) Put-Through (PT)  
เปนการซ้ือขายท่ีผูซ้ือและผูขายไดทําการตอรองเพื่อตกลงซ้ือขายกัน (Dealing) แลวจึง

บันทึกรายการ ซ้ือขายนั้นเขามา ในระบบซ้ือขาย (Put-through) โดยบริษัทสมาชิกสามารถประกาศ
โฆษณา (Advertise) การเสนอซ้ือหรือเสนอขายของตนผานระบบการซ้ือขายได  

การซ้ือขายภายใตระบบ PT สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ  
2.1) การซ้ือขายระหวางสมาชิก (Two-firm Put-Through) มีหลักเกณฑท่ีสําคัญดังนี้  

2.1.1) หากมีการตกลงซ้ือขายกันแลว ใหสมาชิกผูขายบันทึกรายการซ้ือขายเขามา
ในระบบการซื้อขายกอน จากน้ันใหสมาชิกผูซ้ือทําการรับรองรายการซ้ือขาย (Approve) โดย
จะตองบันทึกรายการซ้ือขาย เขามาในระบบภายใน 15 นาที นับต้ังแตมีการตกลงซ้ือขายกัน หาก
บันทึกรายการซ้ือขายดังกลาวไมทัน ในชวงเวลาซ้ือขายนั้นๆ ใหบันทึกเขามาภายใน 15 นาทีแรก
ของชวงเวลาซ้ือขายถัดไป  

2.1.2) หลังจากผูซ้ือ Approve รายการแลว รายการซ้ือขายดังกลาวจะถูกบันทึกเขา
มายังระบบซ้ือขายของ ตลาดหลักทรัพย  

 
2.2) การซ้ือขายโดยสมาชิกผูซ้ือและผูขายเปนรายเดียวกัน (One-firm Put-through) มี

หลักเกณฑท่ี สําคัญดังนี้คือ หากมีการตกลงซ้ือขายกันใหสมาชิกบันทึกรายการซื้อขายเขามายัง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 15 นาที นับต้ังแตมีการตกลงซ้ือขายกันหาก Key รายการ
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ซ้ือขายดังกลาวไมทันในชวงเวลา ซ้ือขายนั้นๆ ให Key เขามาภายใน 15 นาทีแรกของชวงเวลาซ้ือ
ขายถัดไป 
 
2.3.4 การตรวจสอบและการบังคับใชกฎหมาย13  
2.3.4.1 การตรวจสอบ  

เพื่อรักษาความเปนธรรมในระบบตลาดทุน และเพื่อใหผูลงทุนเช่ือม่ันวาเม่ือลงทุนในตลาด
ทุนจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบและไดรับบริการที่มีคุณภาพจากผูประกอบการ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยและผูท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิด (ซ่ึงรวมถึง ผูท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ให
ปฏิบัติหนาท่ีตางๆ เชน ผูจัดการกองทุน ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูสอบบัญชี บริษัทประเมินราคา
ทรัพยสิน ผูติดตอกับผูลงทุน และผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย) เพ่ือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด สอดสองดูแลพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตางๆ 
รวมท้ังประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตางๆ หากพบการกระทําผิดหรือ
พฤติกรรมไมเหมาะสมท่ีเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุนหรือระบบตลาด
ทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะส่ังการหรือ
ดําเนินการตามกฎหมายตามท่ีเห็นสมควรตอไป  

นอกจากนี้ เพื่อใหม่ันใจวา ผูลงทุนมีขอมูลท่ีถูกตองเพียงพอตอการตัดสินใจ และเพื่อเปน
การกระตุนใหบริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ีออกหลักทรัพยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลตอ
ประชาชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดตรวจแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน หากพบวารายการ
ใดไมครบถวนหรือมีขอสงสัยก็จะส่ังการใหมีการแกไขหรือขอใหบริษัทช้ีแจงตอไป  

สําหรับการตรวจสอบการกระทําท่ีอาจเขาขายฝาฝน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดตรวจสอบและติดตาม ประกอบกับการพิจารณาขอมูลท่ีเปดเผยตอ
ประชาชน การพิจารณาเร่ืองท่ีปรากฏเปนขาว และการรับเร่ืองรองเรียน หากพบการกระทําท่ีอาจเขา
ขายฝาฝน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ) 

                                                            
13 ขอมูลจาก http://www.sec.or.th/enforcement/Content_0000000071.jsp?categoryID=CAT0000112&lang=th  

และจาก www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html, 
www.set.or.th/th/regulations/enforcement/enforcement_p1.html 
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พนักงานเจาหนาท่ีของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะ
ติดตามรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงการเขาไปตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การส่ังใหจัดสง
พยานหลักฐาน การส่ังใหบุคคลมาใหถอยคําหรือช้ีแจง และการยึดอายัดพยานหลักฐาน เพื่อ
พิจารณาวาจะดําเนินการตามกฎหมายตอไปหรือไม ซ่ึงความผิดดังกลาวไดแก การใชขอมูลภายใน
ในการซ้ือขายหลักทรัพย การสรางราคาหลักทรัพย หรือการปนหุน การแสดงขอมูลเท็จหรือ
บิดเบือนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน การประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับ
อนุญาตและการฉอโกงหรือทุจริตของผูบริหาร เปนตน  

ท้ังนี้ หากเปนกรณีท่ีเกี่ยวของกับการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดมอบหมายใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดานแรกในการติดตามสภาพการซื้อขายท่ีเกิดข้ึนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงการติดตามปริมาณการซ้ือขายหรือความเคล่ือนไหวของ
ราคาหลักทรัพยท่ีผิดปกติ การดูแลใหบริษัทจดทะเบียนช้ีแจงขอมูลขาวสารใหทันตอเหตุการณ 
และการพิจารณาเบ้ืองตนกอนสงเร่ืองให สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดําเนินการตอไป  
2.3.4.2 การบังคับใชกฎหมาย  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะดําเนินการกับ
ผูกระทําผิดในลักษณะการดําเนินการเชิงบริหารและการดําเนินคดีอาญา รวมท้ังจะไดเปดเผยขอมูล
การกระทําผิดใหสาธารณชนไดรับทราบ โดยหาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พบวาผูท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลกระทําผิด ปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง ไม
ปฏิบัติตามเกณฑ หรือขาดคุณสมบัติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะพิจารณาส่ังการใหมีการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง ตักเตือน ส่ังพักการให
ความเห็นชอบโดยมีกําหนดระยะเวลา หรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบแลวแตกรณี ท้ังนี้ การ
ดําเนินการเชิงบริหารนอกจากจะชวยใหการกํากับดูแลผูท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางเขมงวดและมี
ประสิทธิภาพแลวยังสามารถชวยยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจใน
ตลาดทุนใหมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอยางรอบคอบ และมีความระมัดระวังอีกดวย  

การดําเนินคดอีาญา (Criminal Action)  
สําหรับกรณีความผิดท่ีไมสามารถเปรียบเทียบปรับได หรือกรณีท่ีผูกระทําผิดไมยินยอมรับ

การเปรียบเทียบความผิด สํานักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะดําเนินการกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
คดีเศรษฐกิจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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กระทรวงยุติธรรม แลวแตลักษณะความผิด เพื่อสอบสวนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
อาญา โดยหากพนักงานสอบสวนเห็นวามีการกระทําท่ีเขาขายเปนการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย ก็จะสง
เร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณาส่ังฟองคดีตอศาลอาญาตอไป  
 
2.3.5 วิธีการปนหุน  
สําหรับวิธีการปนหุน บรรยง วิทยวีรศักดิ์14 ไดสรุปวิธีการปนหุนไว ดังนี้  
2.3.5.1 ลักษณะของหุนท่ีนิยมปน  

ลักษณะของหุนท่ีนักปนหุนนิยมปน ประกอบดวย  
1) มีมูลคาทางตลาด (Market Capitalisation) ตํ่า เนื่องจากผูท่ีปนหุนจะไดไมตองใชจํานวน

เงินมากในการไลราคา  
2) ปจจัยพื้นฐานของหุนยังไมดี เพื่อท่ีนักลงทุนสถาบันจะไมเขามาซ้ือขายดวย ซ่ึงจะทําให

ยากตอการควบคุมปริมาณ และราคาหุน  
3) มีราคาตอหุน (Market Price) ตํ่า ถาราคาต่ํากวา 10 บาทยิ่งดี ดวยเหตุผลทางจิตวิทยา เชน 

หุนถูกไลราคา จาก 3 บาท เปน 6 บาท ถึงแมราคาจะปรับข้ึนมา 100% แลว แตคนยังรูสึกวาไมแพง 
เพราะยังถูกกวาราคาพาร (Par) นอกจากนี้ นักลงทุนท่ีเปนสถาบันจะไมเขามาแทรกแซงในการซ้ือ
ขาย เนื่องจาก ผูถือหุนใหญท่ีเปนนักลงทุนสถาบัน มักมีตนทุนท่ีราคาพาร หรือสูงกวา แมหุนจะ
ข้ึนมามาก แตถาเขาเช่ือวาแนวโนมของธุรกิจดี เขามักจะไมขาย (ถาแนวโนมธุรกิจไมดี เขาก็ขายท้ิง
ไปนานแลว) ดังนั้น จึงไมตองกังวลวานักลงทุนสถาบันจะเขามาแทรกแซงในการซ้ือขาย  

4) มีจํานวนหุนหมุนเวียนนอย เพื่อความมั่นใจวาจะสามารถควบคุมปริมาณหุนไดตามท่ี
ตองการ  

5) ผูถือหุนใหญรูเห็นเปนใจ หรือผูถือหุนใหญถือหุนเพื่อการลงทุนระยะยาว จึงไมสนใจ
เม่ือราคาหุนข้ึน หรือลงอยางรวดเร็ว โดยมีขาวดีมารองรับ ซ่ึงในระยะหลังเร่ิมมีการใช
ปจจัยพื้นฐานของหุนมาเปนตัวลอใจนักลงทุนรายยอย เพื่อใหตายใจวาราคาหุนถูกไลข้ึนมา
สมเหตุสมผล เชน ขาวการปรับโครงสรางหน้ี ขาวการรวมกิจการ กําไรรายไตรมาสที่พุงข้ึนสูงเปน
ตน  

 
 

                                                            
14 ขอมูลจาก

www.investorchart.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=investorchartcom&thispage=9
&No=192236 
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2.3.5.2 ขั้นตอนในการปนหุน  
ข้ันตอนในการปนหุนประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้  

(1) การเลือกตัวหุน  
นอกจากผูท่ีปนหุนจะตองเลือกตัวหุนท่ีมีลักษณะตามท่ีกลาวไวเบ้ืองตนแลว ยังตองมีการ

นับหุนดวยวา หุนตัวนี้ตอนนี้มีใครถืออยูในสัดสวนเทาไร หากจะเขามาปนหุน ผูถือหุนรายใหญ
หรือนักลงทุนสถาบันจะเขามาแทรกแซงหรือไม ถาผูถือหุนรายใหญใหความรวมมือดวยก็จะงาย
ข้ึน  

(2) การกระจายเปดพอรตการลงทุน  
ผูท่ีปนหุนจะเปดพอรตกระจายไวสัก 4 - 5 เจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพย 

(Broker) ในช่ือที่แตกตางกัน มักจะใชช่ือคนอื่นท่ีไวใจไดเชน คนขับรถ เสมียน คนสวน เพ่ือ
ปองกันไมใหโยงใยมาถึงตนได  

(3) การเก็บสะสมหุน  
มีวิธีการเก็บสะสมหุนหลากหลายรูปแบบซ่ึงรวมท้ังวิธีสุจริตและวิธีผิดกฎหมายในลักษณะ

การลวงใหคนท่ัวไปเขาใจวา ราคาหุนตัวนั้นไมมีการเปล่ียนแปลง โดยท่ัวไปการเก็บสะสมหุนมีวิธี
ดังตอไปนี้  

(3.1) การทยอยรับหุน  
เม่ือผูท่ีจะปนหุนเห็นวาราคาหุนลงมามากแลว ก็ใชวิธีทยอยซ้ือหุนแบบไมรีบรอน อาทิ 

ทยอยรับหุนวันละหม่ืน วันละแสนหุน ข้ึนกับวาหุนตัวนั้นมีสภาพคลองมากนอยขนาดไหน วิธีนี้
เปนวิธีสุจริตไมผิดกฎหมาย จะใชเวลาในการเก็บหุนต้ังแต 2 สัปดาหถึง 2 เดือน  

(3.2) การกดราคาหุน  
ถาในระหวางท่ีผูท่ีปนหุนกําลังเก็บสะสมหุน ยังไมไดปริมาณท่ีตองการ เกิดมีขาวดีเขามา

หรือตลาดหุนเปล่ียนเปนขาข้ึน เร่ิมมีรายยอยเขามาซ้ือหุนตัวนี้ ก็จะใชวิธีขายหุนล็อตใหญๆ ออกมา
เปนการขมขวัญนักลงทุนรายยอย ถือเปนการวัดใจ นักลงทุนรายยอยมักมีอารมณออนไหว เห็นวา
ถือหุนตัวนี้อยู 2 - 3 วันแลวหุนยังไมไปไหน แถมยังมีการขายหุนล็อตใหญๆ ออกมา ก็จะขายหุนท้ิง
แลวเปล่ียนไปเลนตัวอ่ืนแทน สุดทายหุนก็ตกอยูในมือรายใหญหมด  

วิธีนี้จะใชเวลา 5 - 10 วัน การเก็บแลวกด วิธีนี้มักใชเม่ือมีขาววงใน (Insider News) วาหุน
ตัวนี้กําลังจะมีขาวดีเขามาหนุน ถาหุนตัวนั้นไมมีสภาพคลอง จะใชวิธีโยนหุนไปมาระหวางพอรต
ของตนท่ีเปดท้ิงไวรายยอยเม่ือเห็นวาเร่ิมมีการซ้ือขายคึกคักก็จะเขารวมดวยกลาวคือ คนท่ีถือหุนอยู
แลว กอนนี้ไมมีสภาพคลอง จะขายหุนก็ขายไมไดไมมีคนซ้ือ พอมีปริมาณซ้ือขายมากข้ึนก็รีบขาย
หุนออก อาทิ บางคนถือหุนมาต้ังแต 10บาท หุนตกลงมาถึง 5 บาท พอเห็นหุนตีกลับข้ึนไป 5.5 บาท 
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ก็รีบขายออก คิดวาอยางนอยตนก็ไมไดขายท่ีราคาต่ําสุด ชวงนี้ผูปนหุนรายใหญจะเก็บสะสมหุนให
ไดมากท่ีสุด โดยใชเวลาประมาณ 5 วันทําการขณะเดียวกันผูท่ีปนหุนตองคอยดูแลไมใหหุนมีราคา
ข้ึนไปเกิน 10 % เพื่อไมใหตนทุนของตนสูงเกินไป ถาเกิดราคาสูงข้ึนมาก ผูท่ีปนหุนจะใชวิธีโยน
ขายหุนล็อตใหญๆ ออกมา โดยใหพวกเดียวกันท่ีตั้งซ้ือ (Bid) อยูแลวเปนคนรับ เม่ือไดจํานวนหุน
ตามท่ีตองการแลว สุดทายจะกดราคาหุนใหตํ่าลงมายังจุดเดิม โดยใชวิธีโยนขายหุนโดยใหพวก
เดียวกันต้ังซ้ือเหมือนเดิม แตจะทําอยางหนักหนวงและรวดเร็วกวา ทําใหราคาหุนลดลงอยาง
รวดเร็ว ชวงนี้จะใชเวลา 3 - 5 วัน อันสงผลใหผูเลนหุนรายยอยบางคนคิดวาหมดรอบแลว จะรีบ
ขายหุนออกมาดวย  

โดยผูท่ีปนหุนรายใหญก็จะมาต้ังรับท่ีราคาต่ําอีกครั้ง ชวงนี้จะตั้งรับอยางเดียว ไมมีการไล
ซ้ือ หรือไมก็หยุดการซ้ือขายไปเลยใหเร่ืองเงียบสัก 4 - 5 วัน เปนการสรางภาพวากอนขาวดีจะ
ออกมา ไมมีใครไดขาววงในมากอนเลย รอจนวันขาวดีประกาศเปนทางการ จึงคอยเขามาไลราคา
หุน  

วิธีสังเกตวาในขณะน้ันเร่ิมมีการสะสมหุนแลวคือ ปริมาณซ้ือขายจะเร่ิมมากข้ึนผิดปกติ 
จากวันละไมกี่หม่ืนหุน เปนวันละหลายแสนหุน ราคาเร่ิมจะขยับแตไปไมไกลประมาณ 5-10% 
มองดูเหมือนการโยนหุนกันมากกวา กดราคาหุนจนกวาจะเก็บไดมากพอ แลวคอยไลราคาหุน  

ขอระวังอยางหนึ่ง คือ มีหุนบางตัวโดยเฉพาะหุนตัวเล็กๆ นักลงทุนรายใหญมีขาวจาก
ภายใน (Insider News) วา ผลประกอบการงวดใหมท่ีจะประกาศออกมาแยมาก หากภาวะการซ้ือ
ขายหุนตอนนั้นซึมเซา เขาจะเขามาไลซ้ือ โยนหุนกันระหวาง 2-3 พอรตท่ีเขาเปดไว ใหดูเหมือน
รายใหญเร่ิมเขามาเก็บสะสมหุนซ่ึงผูเลนรายยอยจะแหตาม รุงข้ึนรายใหญจะเทขายหุนขนานใหญ 
รายยอยเร่ิมลังเลใจ ขอดูเหตุการณอีกวัน พอผลประกอบการประกาศออกมา ราคาก็หุนดิ่งเหวแลว 
ผูเลนหุนรายยอยจึงถูกดึงเขาติดหุนราคาสูงในท่ีสุด  

(4) การไลราคาหุน  
เม่ือผูท่ีปนหุนไดปริมาณหุนมากพอ ข้ันตอนตอไปจะเปนการไลราคา แตการไลราคาตอง

หาจังหวะที่เหมาะสมเหมือนกัน หากจังหวะน้ันไมมีเหตุผลเพียงพอ ผูเลนหุนรายยอยก็จะขายหุน
ท้ิงเม่ือราคาหุนข้ึนไปสูงพอประมาณ แตหากหาเหตุผลมารองรับได ผูเลนหุนรายยอยจะยังถือหุนไว
อยู เพราะเช่ือวาราคาหุน นาจะสูงกวานี้อีก กวาจะรูสึกตัว ปรากฏวาผูปนหุน หรือเลนหุนรายใหญ
ขายหุนท้ิงหมดแลว เหตุผลหรือจังหวะท่ีใชในการไลราคา มักจะใชเกณฑ 3 ประเด็นหลัก กลาวคือ 
ภาวะตลาดรวมที่เริมเปนขาข้ึน รวมท้ังกราฟทางเทคนิคของราคาหุนเร่ิมดูดี และมีขาวลือซ่ึงปลอย
โดยนักปนหุนวาหุนตัวนี้กําลังจะมีการเปล่ียนแปลงทางพื้นฐานไปในทางท่ีดีข้ึน  
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การไลราคา คือ การทําใหราคาปรับสูงข้ึนอยางรวดเร็ว วิธีการคือ จะมีการเคาะซ้ือคร้ังละ
มากๆ แบบยกแถว แลวตามดวยการเสนอซ้ือ (Bid) ยันคร้ังละหลายๆ แสนหุนจนถึงลานหุน เพื่อขม
ขวัญไมใหรายยอยขายสวนลงมา โดยผูเลนหุนรายยอยเห็นวาแรงซ้ือแนน จะถือหุนรอขายท่ีราคา
สูงกวานี้ ผูปนหุน หรือ ผูเลนหุนรายใหญบางคนอาจจะแหยรายยอยดวยการเทขายหุนคร้ังละหลาย
แสนหุน เหมือนแลกหมัดกับหุนท่ีตนเองตั้งซ้ือไวเอง รายยอยอาจเร่ิมสับสนวามีคนเขามาซ้ือแตเจอ
รายใหญขายสวน ราคาจึงไมไปไหน สูขายท้ิงไปเสียดีกวา รายใหญจะโยนหุนแหยรายยอยอยูสัก 1-
2 ช่ัวโมง จากนั้นจะตามมาดวยการไลราคาอยางจริงจังทีละข้ันราคา (Step)  

ถาหุนท่ีปนเปนหุนตลาด คนชอบซ้ือขายกัน การไลราคาจะไลแบบชาๆ แตปริมาณ 
(Volume) จะสูง ราคาเปาหมายมักจะสูงข้ึนประมาณ 20-25% หากภาวะตลาดกระทิง ราคาเปาหมาย
อาจจะสูงถึง 50% แตถาหุนท่ีปนเปนหุนตัวเล็กพื้นฐานไมคอยดี ปริมาณการซ้ือในชวงเวลาปกติมี
ไมมาก การไลราคาจะทําอยางรวดเร็ว ราคาเปาหมายมักจะสูงถึง 40-50% ถาเปนภาวะกระทิง ราคา
เปาหมายอาจขยับสูงถึง 100%  
ชวงไลราคานี้อาจจะกินเวลา 3 วันถึง1 เดือนข้ึนกับวาเปนหุนอะไรภาวะตลาดอยางไรเชนถาเปนหุน
เก็งกําไรที่ไมมีพื้นฐานจะกินเวลาส้ันแตถาเปนหุนพื้นฐานดีจะใชเวลานานกวาและถาเปนภาวะ
กระทิงนักปนหุนจะยิ่งทอดเวลาออกไปเพื่อใหราคาหุนข้ึนไปสูงท่ีสุดเทาท่ีตั้งเปาเอาไว  

ในชวงตนของการไลราคานักลงทุนรายใหญอาจยังคงมีการสะสมหุนเพิ่มอยูบางแตรวมกัน
ตองไมเกิน 5% ของทุนจดทะเบียนในแตละพอรตท่ีใชปนหุนอยูพอปลายๆ มือจะใชวิธีไลราคา
แบบไมเก็บของคือต้ังขายเองเคาะซ้ือเองเมื่อซ้ือไดก็จะนําหุนจํานวนนี้ยอนไปต้ังขายอีกในราคาท่ี
สูงข้ึนและเคาะซ้ือตามอีก โดยจะทําเชนนี้หลายๆ รอบสลับกันไปมาระหวางพอรตตางๆ ของตนเอง
คอยๆ ดันราคาสูงข้ึนไปเร่ือยๆ หากมีหุนของรายยอยถูกซ้ือติดเขามาจนรูสึกวาเปนภาระมากเกินไป
ก็อาจมีการเทขายระบายของออกไปบางแตเปนการขายไมเล็กๆ ในลักษณะคอยๆ รินออกไปเพื่อ
ไมใหนักลงทุนรายยอยตกใจเทขายตามมากเกินไปตัวหุนเองจะไดมีการปรับฐานตามหลักเทคนิค
เพื่อจูงใจนักลงทุนรายใหมท่ียังไมไดซ้ือจะไดกลาเขามาซ้ือ  

การปลอยหุน เม่ือหุนข้ึนมาได 80% ของราคาเปาหมายแลวระยะทางท่ีเหลืออีก20% ของ
ราคาคือชวงของการทยอยปลอยหุน ชวงนี้จะเปนชวงช้ีเปนช้ีตายการลงทุนของนักปนหุนถาทํา
พลาดนักลงทุนรายยอยรูเทาทันหรือตลาดไมเปนใจ เชน เกิดสงครามโดยไมคาดฝน นักปนหุนเองท่ี
จะเปนผูติดหุนอยูบนยอดไมจะขายก็ไมมีใครมารับซ้ืออาจตองรออีก 6 เดือนถึง1 ปกวาจะมีภาวะ
กระทิงเปนจังหวะใหออกของไดอีกคร้ังอีกท้ังอาจจะไมไดราคาดีเทาเดิมหรือถึงกับขาดทุนก็ได  
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วิธีการปลอยหุนเร่ิมจากการรอจังหวะท่ีขาวดีจะประกาศออกมาเปนทางการนักปนหุนซ่ึงรู
มากอนแลวจะเร่ิมไลราคาอยางรุนแรง 4-5 ชวงราคามีการโยนหุนเคาะซ้ือเคาะขายกันเองคร้ังละ
หลายแสนหุนปริมาณซ้ือขายเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดเพื่อดึงดูดความสนใจของรายยอย  

เม่ือนักเลนหุนรายยอยเร่ิมเขาผสมโรงนักลงทุนรายใหญจะต้ังขายหุนในแตละชวงราคาไว
หลายๆ แสนหุนและจะเร่ิมเคาะนําสงสัญญาณไลซ้ือคร้ังละ 100 หุนบาง 3,000 หุนบางหรือแมแต
คร้ังละ100,000 หุน หลายๆ คร้ัง เม่ือหุนท่ีตั้งขายใกลหมดเขาจะเคาะซ้ือยกแถวพรอมกับต้ังซ้ือยัน
รับท่ีราคานั้นทันทีคร้ังละหลายแสนหุน ถามวาคนท่ีปนหุนต้ังซ้ือคร้ังละหลายแสนหุน คนที่ปนหุน
กลัวไหมวาจะมีคนหรือนักลงทุนสถาบันขายสวนลงมา คําตอบคือกลัวแตก็ตองวัดใจดูเหมือนกัน
หากมีการขายสวน ก็ตองใชวิธีเคาะซ้ือแตไมใชวิธีตั้งซ้ือ นักลงทุนรายยอยเม่ือสังเกตวามีการไลซ้ือ
จะเขามาซ้ือตามนักลงทุนรายใหญซ่ึงคอยนับหุนอยู พอเห็นมีเหยื่อมาติดจะเคาะนําท่ีราคาใหมท่ี
สูงข้ึนอีกแตเพื่อใหไมตองซ้ือหุนเขามาเพ่ิม คนท่ีปนหุนจะเคาะซ้ือไมหนักๆก็ตอเม่ือหุนท่ีตั้งขายอยู
เปนหุนในกลุมของตนเอง  

สมมติตนเองต้ังขายไว 500,000 หุน เม่ือไดรับการยืนยันจากเทรดเดอรวาเร่ิมมีการเคาะซ้ือ
จากนักลงทุนอ่ืน ถึงคิวหุนของตนแลวเชนอาจมีคนเคาะซ้ือเขามา 10,000 หุนเขาจะทําทีเคาะซ้ือเอง
ตามอีก 200,000 หุนเพื่อใหรายยอยฮึกเหิมเม่ือซ้ือแลวเขาก็จะเอาหุน 200,000 หุนนี้ มาต้ังขายใหม
ยอมเสียคานายหนาซ้ือมาขายไปเพียง 0.5% แตถาสําเร็จจะไดกําไรตั้ง 50-100%เพราะฉะน้ันการไล
ซ้ือชวงนี้จึงเปนการซ้ือหนัก ก็ตอเม่ือซ้ือหุนตนเองตบตานักเลนหุนรายยอยขณะท่ีคอยๆ เติมหุนขาย
ไปทีละแสนสองแสนหุน  
 สวนการตั้งซ้ือ (Bid) ท่ีตบตารายยอยวาแรงซ้ือแนนนั้น หากสังเกตดีๆ จะพบวาเม่ือตั้งซ้ือ
เขามาสองแสนหุนสามแสนหุน สักพักจะมีการถอนคําส่ังซ้ือออกแลวเติมเขามาใหมเพื่อใหการซ้ือ
นั้นไปเขาคิวใหมอยูคิวสุดทาย และจะทําอยางนี้หลายๆคร้ังนักลงทุนรายยอยท่ีตั้งซ้ือเขามาจะถูกดัน
ไปอยูคิวแรกๆ หมด และถาเขาเห็นวานักลงทุนอ่ืนมีการต้ังซ้ือเขามามากพอสมควรแลวนักลงทุน
รายใหญ ก็จะมีการเทขายสลับเปนบางคร้ังเรียกไดวามีท้ังการต้ังขายและเคาะขายพรอมกันเลย
ทีเดียว  

หากจะสรุปวิธีการท่ีใชในชวงปลอยหุนนี้สามารถแบงออกได 4 วิธีการยอย มีการต้ังขาย
หุน(Offer) ไวลวงหนาหลายแสนหุน ในแตละข้ันเวลาเร่ิมเคาะซ้ือนําคร้ังละ 100 หุน 2-3 คร้ัง และ
จะเคาะซ้ือหนักๆ ก็ตอเม่ือหุนท่ีตั้งขาย (Offer) เปนหุนในกลุมของตนเม่ือซ้ือไดจะรีบนํามาต้ังขาย
ตอและจะมีการเติมขายหุนตลอดเวลา เม่ือหุนท่ีเสนอขาย (Offer) ใกลหมดจะเคาะซ้ือยกแถวแลวต้ัง
เสนอขาย (Bid) เขามายันหลายแสนหุนแตจะทยอยถอนออกแลวเติมเขาตลอดเวลา  
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(5) การเทขายหุน  
เม่ือหุนของคนอ่ืนท่ีตั้งซ้ือ (Bid) มีจํานวนมากพอจะมีการเทขายสวนลงมาเปนจังหวะๆ จะ

มีการทําอยางนี้ไปเร่ือยๆ หุนในพอรตของตนเองจะคอยๆ ถูกระบายออกไป และในสุดทายเม่ือขาว
ดีไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพในวันรุงข้ึน ผูท่ีปนหุนจะทําทีเคาะไลซ้ือหุนตนเองอยางหนักแต
จะไมตั้งซ้ือแลวเพราะกลัวถูกขาย ดังนั้นจึงเปนภาพเหมือนมีคนมาไลซ้ืออยางรุนแรงแลวอยูๆ ก็
หยุดไปเฉยๆ ถามวาแลวเขาปลอยหุนไปตอนไหน คําตอบคือเขาทยอยต้ังขายไปในระหวางท่ีเขาทํา
ทีซ้ือนั่นเอง ผูเคราะหราย คือ นักเลนหุนรายยอยท่ีไปเคาะซ้ือตาม แตรีรอท่ีจะขายเพราะเห็นวายังมี
แรงซ้ือแนนอยูสุดทายตองติดหุนในท่ีสุด  
  
2.3.6 เทคนิคการปนหุนท่ีทํากันโดยท่ัวไป  

การปนหุนในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้นกวาในอดีต เนื่องจากนักปนหุนในอดีตเปน
เพียงสรางสถานการณช่ัวคราว และฉวยโอกาสทํากําไรเทานั้น ในปจจุบันนักปนหุนไดพัฒนาใหดู
คลายนักลงทุน พฤติกรรมการใหขาว สรางราคาออกมาในรูปแบบของการใหขาวทางหนา
หนังสือพิมพวารสารตางๆ ซ่ึงยังเปนท่ีวิพากษวิจารณกันอยูวา ส่ิงเหลานี้ถือเปนความผิดหรือไม ให
ขาวอยางไรจึงถือวาไมผิด เปนตน เทคนิคท่ีใชในการปนหุน โดยท่ัวไปแลวจะมีเทคนิคหลักๆ อยู 8 
อยางดวยกันคือ  
 
2.3.6.1 การปลอยขาวลือ เปนเทคนิคท่ีทําไดงายและแพรหลายท่ีสุดในประเทศไทยท่ียังมีการซ้ือขาย
อยูในวงจํากัด ทําใหเทคนิคนี้สามารถใชไดผล ขาวลือท่ีนํามาใชกันบอยในปจจุบันไดแก ขาวการ
เพิ่มพูน ขาวการแตกหุน (Stock Split) ขาวลือปฏิวัติ ขาวลือยุบสภา หรือขาวความแตกแยกใน
รัฐบาล หรือรัฐบาลกับทหาร ซ่ึงขาวลือเหลานี้สามารถมีผลทําใหราคาหุนข้ึนหรือหุนลงได กรณีท่ี
ปลอยขาวรายมักมีวัตถุประสงค เพื่อใหราคาหุนตกจะไดเขามาชอนซ้ือหุนในราคาต่ําๆ  
2.3.6.2 การตั้งราคาซ้ือและขายในเวลาเดียวกัน โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงอาจจะผานเจาหนาท่ี
การตลาดของบริษัทหลักทรัพย (Broker) รายเดียว หรือหลายรายก็ไดท้ังนี้วัตถุประสงคก็เพื่อสราง
ความนิยมใหกับหุนนั้น ๆ วามีสภาพคลองและการซ้ือขายสะดวก นอกจากนั้นยังเพื่อรักษาระดับ
ราคาหุนนั้นไมใหเคล่ือนไหวเกินระดับท่ีผูทํากําหนดไว ในกรณีหลังนี้ผูทํามักจะมีการเฝาดูอยาง
ใกลชิด หากมีผูเขาซ้ือขายจนราคาขยับเกินกวาราคาท่ีไดตั้งไวไมวาท้ังดานซ้ือดานขาย  
ในนักปนหุนบางรายจะเรียกความสนใจจากนักเลนหุน ดวยวิธีทําราคาสวนตลาดหุน เชน เม่ือราคา
หุนสวนใหญในตลาดลดลง แตหุนท่ีจะสรางความนิยมจะทําราคาใหสูงข้ึน เพื่อท่ีนักเลนหุนจะได
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สะดุดตา สาเหตุท่ีตองทําตรงขามกับภาวะตลาดโดยรวมก็เพราะเมื่อตลาดโดยรวมข้ึน หุนนี้แมราคา
จะข้ึนดวยแตก็ไมเปนท่ีสังเกตเห็นของนักเลนหุนแตประการใด  
2.3.6.3 การทําการซ้ือขายเทียม (Wash Sale) หมายถึงการซ้ือขายในลักษณะท่ีไมมีการโอน
กรรมสิทธ์ิในหุนอยางแทจริง ซ่ึงการดําเนินการอาจเปนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ อาจเปนการซ้ือ
ขายหุนในราคาและปริมาณเดียวกัน โดยบุคคลคนเดียวกัน หรือการซ้ือขายหุนในราคาและปริมาณ
เดียวกันระหวางเพ่ือนฝูงญาติพี่นอง หรือผูรวมปนหุนดวยกัน วิธีนี้โดยท่ัวไปมักใชเพื่อสราง
ความรูสึกทางจิตวิทยาตอนักเลนหุนโดยท่ัวไป หรือเพ่ือทําใหหุนมีราคาข้ึนหรือลงตามท่ีอยากจะให
เปน  
2.3.6.4  การซ้ือเพื่อคุมราคาในตลาด (Cornering the Market) เปนการเขากวานซ้ือหุนในขณะท่ีมี
ราคาต่ําๆ ของบุคคลหรือกลุมบุคคลหน่ึง ในขณะท่ีหุนมีราคาต่ําๆ จนกระท่ังถือหุนไวไดมากพอใน
ปริมาณท่ีสามารถควบคุมราคาในตลาดหุนได วิธีนี้ในตางประเทศเปนเทคนิคท่ีนํามาใชดัดหลังพวก
เลนหุนดวยวิธีชอรทเชล คือ เปนการบังคับใหคนเลนหุนแบบชอรทเชลตองซ้ือหุนกลับในราคาท่ี
สูงๆ จากผูปนในบานเราแลว เทคนิคประเภทนี้ยังนํามาใชควบคุมราคาหุนใหอยูในระดับท่ีกําหนด
เพื่อสรางภาพพจนฐานราคาของหุน และบางคร้ังนํามาใชในการทําราคาหุนใหสูงข้ึนไวเพื่อรอขาย
ในชวงท่ีจะปลอยขาวลือออกไป  
2.3.6.5  การรวมกลุมกันระหวางบุคคลหลายคน หรือหลายสถาบันเพื่อกาหนดราคา (Pool 
Operation) ซ่ึงลักษณะการดําเนินการอาจจะเปนเพียงขอตกลงดวยปากเปลาใหทําการซ้ือหรือขาย
พรอมกัน เพ่ือใหราคาหุนขยับตัวข้ึนลงตามความตองการ ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีผูเขารวมเกี่ยวของเปน
จํานวนมากอาจจะมีการกําหนดระเบียบ และข้ันตอนการดําเนินงานหรือการแบงสวนกําไรขาดทุน 
การรวมกลุมอาจเปนท้ังการรวมเงินทุนเพื่อใชทําราคาตลาดหรืออาจจะแยกกันซ้ือขายภายใต
ขอตกลงหรือสัญญาวาจะทําราคาในลักษณะใด การรวมกันในวิธีนี้ทําใหโอกาสในการใชเทคนิค
การปลอยขาลือ การซ้ือเพื่อควบคุมราคาในตลาด หรือการซ้ือขายในลักษณะท่ีไมมีการโอน
กรรมสิทธ์ิอยางแทจริง ประสิทธิภาพมากข้ึนซ้ํายังชวยในการสรางผลในดานจิตวิทยาแกคนเลนหุน
ในตลาดอีกดวย  
2.3.6.6  การซ้ือขายโดยคนวงใน (Insider Trading) ซ่ึงก็คือการซ้ือขายหุนโดยบุคคลหนึ่งเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง โดยอาศัยขอมูลของบริษัทใดบริษัทหนึ่งท่ีตนทราบ แตผูเลนหุนท่ัวๆ ไป
ไมทราบขอมูล สวนมากมักไดมาจากการท่ีบุคคลผูนั้นไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทนั้นอาจจะ
เปนเจาหนาท่ี กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทางดานธุรกิจหรืออาจไดขอมูลนั้นมา
แบบไมสุจริต ถาหากขอมูลนั้นมีผลบวกตอราคาหุน คนวงในก็จะทําการซ้ือหุนเก็บไวอาจจะโดยใช
บัญชีตนเองหรือโดยใชบัญชีของผูอ่ืน รอจนนักลงทุนท่ัวไปรับรูขาวแลวก็จะขายหุนนั้นออกไป 
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ในทางตรงกันขามเกิดขาววงในเปนขาวราย คนวงในก็มักจะรีบทําการขายหุนนั้นออกไปหรือ
อาจจะทําชอรทเชลเลยก็ได  
2.3.6.7 การบอกใบราคาหุน บอยครั้งท่ีหนาหนังสือพิมพลงขาวการใหสัมภาษณเจาของกิจกรรม 
หรือผูถือหุนรายใหญ เกี่ยวกับราคาหุนของกิจการนั้นๆ ในหลายคร้ัง มักอางวามีชาวตางประเทศ
สนใจขอซื้อหุนในราคาที่สูงกวาราคาตลาดมากๆ หรือบางคร้ังก็มีการบอกใบในลักษณะการแลก
หุนระหวางกิจการในราคานั้นราคานี้ ซ่ึงหากพิจารณาแลวก็ดูเหมือนกับการช้ีนําราคาหุน หรือความ
พยายามใชนักเลนหุนเปนผูหนุนราคาในประเด็นเหลานนี้ยังไมมีการพิจารณา หรือตัดสินวาเปนการ
ผิดหรือไม  
2.3.6.8 การปนหุนนอกตลาด ในภาวะท่ีตลาดหุนคึกคัก หุนจองหรือท่ีเรียกเปนทางการวาหุนเสนอ
ขายตอประชาชนท่ัวไป มักจะทํากําไรไดมากกวา 50% เม่ือเขาตลาดแลวดังนั้นหุนจองจึงเปนส่ิงท่ี
นักเลนหุนปรารถนาเปนอันมาก นักปนหุนฉวยโอกาสนี้ สรางราคานอกตลาดดวยการเสนอขาย
โดยไมแจงขอเท็จจริงของกิจการ ดังท่ีมีในหนังสือช้ีชวน  

เม่ือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปฏิเสธไมใหบริษัทดังกลาวจดทะเบียนในตลาดหุน
นั้นก็จะกลายเปนหุนท่ีใครๆ ไมตองการ เพราะไมมีสภาพคลอง ดังนั้นตลาดหลักทรัพยฯ จึงได
แกไขระเบียบปฏิบัติวา บริษัทท่ีไดรับอนุมัติเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เทานั้น จึงจะเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไป โดยตองจัดทําหนังสือช้ีชวน เปดเผยขอมูลใหนัก
ลงทุนทราบ  

ดวยเหตุนี้นักเลนหุนไมควรเส่ียงกับการซ้ือหุนนอกตลาดท่ีไมเปดเผยขอมูล ไมไดเปนการ
เสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไป (Public Offering) เพราะเส่ียงตอการถูกหลอกจากการปนราคา  

 
2.4 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการสอบสวนคดีความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย  
2.4.1 พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

(1)  มาตรา ๔ (นิยาม)  

(2) มาตรา ๑๕๓ – ๑๕๘ (ตลาดหลักทรัพย)  

(3) มาตรา ๑๘๙ – ๑๙๑ (หลักทรัพยท่ีจะทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย)  

(4) มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๔ (ความผิดฐานปนหุน)  

(5) มาตรา ๒๖๔ – ๒๖๗ (เจาพนักงานและอํานาจหนาท่ี)  

(6) มาตรา ๒๙๖ (โทษ) 
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2.4.2. พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

(1) มาตรา 3 (นิยาม) มาตรา 21 (การกําหนดลักษณะคดพีเิศษ)  

(2) มาตรา 22-23 (การประสานงานและการปฏิบัติหนาท่ีในคดีพิเศษ) 

(3)  มาตรา 24-28 (การใชอํานาจพิเศษ)  

(4) มาตรา 30 และ 33 (การตั้งท่ีปรึกษาและการขอเจาหนาท่ีในหนวยงานอ่ืนมา

ชวยงานคดีพิเศษ) 

(5) มาตรา 32 (การสอบสวนรวมกับอัยการ)  

 

2.4.3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) 

 กลุมท่ี 1 มาตรา 2 (นิยาม), มาตรา 3-6 (ผูเสียหาย), มาตรา 7 (ผูตองหาเปนนิติ

บุคคล), มาตรา 7/1 (สิทธิของผูตองหา), มาตรา 14 (ผูตองหาวิกลจริต)  

กลุมท่ี 2 มาตรา 17-21 (อํานาจสืบสวนสอบสวน), มาตรา 52-56 (หมายเรียก), 

มาตรา 66-68 (หมายจับ), มาตรา 69-70 (หมายคน), มาตรา 77-85/1 (จับ), มาตรา 86-87 

(ควบคุมตัว ขัง), มาตรา 91-105 (คน), มาตรา 120-129 (หลักในการสอบสวน), มาตรา 

130-139 (วิธีการสอบสวน)  

กลุมท่ี ๓ มาตรา 140-142 (การสงสํานวนใหพนักงานอัยการ), มาตรา 143-146 

(วิธีปฏิบัติของพนักงานอัยการ)  

กลุมท่ี ๔ มาตรา 226-226/5 (หลักในการรับฟงพยานหลักฐาน), มาตรา 238-

239 (พยานเอกสาร), มาตรา 241-242 (พยานวัตถุ), มาตรา 243-244/1 (พยานผูเช่ียวชาญ)  

 

2.4.4 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการกําหนดลักษณะคดีพิเศษ 

 - บัญชีทา ย พ .ร.บ .การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ . 2547 
-  ประกาศ คณะกรรมการคดีพิเศษ  )กคพ  (.เร่ือง การกําหนดรายละเอียด

ของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา  21 วรรคหน่ึง  )1   (แหง พ .ร .บ  .การ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ . 2547 

- บัญชีทายประกาศ กคพ   .ออกตามความในมาตรา ๒๑  วรรคหนึ่ง   )๑ (
แหง พ.ร.บ .การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ .๒๕๔๗  
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- กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติม ตามกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ .๒๕๔๗  

-  ระเบียบ กคพ .วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และเสนอให 
กคพ . มีมติใหคดีความผิดทางอาญาใด เปนคดีพิเศษ พ .ศ .๒๕๔๗  

-  ประกาศ กคพ ) .ฉบับท่ี ๒  ( พ  .ศ  .๒๕๔๗  เร่ือง การกําหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑  วรรคหนึ่ง   ) ๑   (แหง พ .ร .บ .

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ .๒๕๔๗  
-  บัญชีทายประกาศ กคพ ) .ฉบับท่ี ๒  ( พ  .ศ  .๒๕๔๗  เร่ือง  การกําหนด

รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง  )๑ (
แหง พ.ร.บ .การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ .๒๕๔๗  

-  ประกาศ กคพ ) .ฉบับท่ี ๓  ( พ  .ศ  .๒๕๔๘  เร่ือง การกําหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑  วรรคหนึ่ง   ) ๑   (แหง พ .ร .บ .

การสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ .๒๕๔๗  
-  บัญชีทายประกาศ กคพ ) .ฉบับท่ี ๓  ( พ  .ศ  .๒๕๔๘  เร่ือง การกําหนด

รายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑  วรรคหนึ่ง   ) ๑ (
แหง พ.ร.บ .การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ .๒๕๔๗  

 
2.4.5 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีรวมและการสอบสวนรวม  
  -  ขอบังคับ  )กคพ  (.วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีในคดีพิเศษระหวางหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ พ.ศ .๒๕๔๗  
   -  ขอบังคับ กคพ  .วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวม
หรือการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ

หรืออัยการทหาร พ.ศ .๒๕๔๗  
 2.4.6 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการใชอํานาจพิเศษ 

-  ขอบังคับ กคพ  .วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตาม
มาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ .การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ .๒๕๔๗  

-  ขอบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษวาดวยการจัดทําเอกสาร หลักฐาน และการแฝง
ตัว พ .ศ .๒๕๔๘  

- ขอบังคับ กคพ .วาดวยการเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลขาวสารท่ีไดมา  และ
การทําลายขอมูลขาวสารอ่ืน พ.ศ .๒๕๔๗  
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2.4.7 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการสอบสวนของสํานักงานอัยการสูงสุด 
- ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา พ.ศ .๒๕๔๗  

  
2.4.8 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับการบริหารคดี 

-  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษและวิธีการเบิกจายเงินทดรองจายตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ พ.ศ .๒๕๔๘  

  - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ แหง พ  .ร .บ  .การ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ .๒๕๔๗ มาตรา ๓๐  

 

 

  

 
 


