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บทคัดย่อ
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการชีว ิตที่ดีที่พร้อมสมบูรณ์ ปรารถนาความสุขความสบาย
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทุกชีวิตจึงเชื่อว่าการแสวงหาทางด้านวัตถุ คือมีเงินทองทรัพย์สิน
ต่าง ๆ มากเท่าที่จะมากได้ด้วยเข้าใจว่าสามารถบันดาลความสุขได้ ดั งนั้น จึงคิดค้นวิธีการ การ
แสวงหาเงินทองทรัพย์สิน ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
เรียกว่า “อาชญากรรมเชิ้ตขาว” ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง สิ่งที่มายับยั้งการ
กระทำนี้ ทางโลกมีนักบัญชีนิติวิทยาที่มาแกะรอย เพื่อค้นหาความจริงและเปิดเผยความไม่
ถูกต้องนี้ ทางธรรมมีหลักธรรมที่จะช่วยในการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่นำมาปรับใช้คือ
ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ที่จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
และครอบครัว หลักธรรมนี้จะเหนี่ยวนำให้มีคนรัก มีคนเมตตา ส่งผลให้เกิดความสุข ความ
สมหวังในการดำเนินชีวิต ซึ่งโดยรวมก็คือ เมื่อมีสัจจะ ย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนเชื่อมั่น เมื่อ
มีทมะ ย่อมได้รับปัญญา ควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีขันติ ย่อมเกิดทรัพย์และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้
และเมื่อมีจาคะ ย่อมเกิดมิตรที่ดี เกิดคนรักใคร่ ทำให้มีพรรคพวกที่ดีในสังคม ซึ่งนั่นคือ วิถีแห่ง
การดำเนินชีวิตให้มีความสุข มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีทรัพย์อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: อาชญากรรมเชิ้ตขาว; นักบัญชีนิติวิทยา; ฆราวาสธรรม 4

Abstract
Every human being wants a perfect and good life with desire for happiness,
comfort and success in life. All lives believe that the pursuit of material things.
That is, having as much money and assets as possible with the understanding that
it can bring happiness the pursuit of wealth in the wrong way. Therefore, it is the
origin of economic crimes known as "White shirt crime" causing widespread
economic damage. What is the way to prevents this action? The world has a
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forensic accountant to follow, to find the truth and reveal these inaccuracies. In
the Dharma, there are dharma principles that will help stop wrong behavior that
can be applied, namely Gharavasa-dharma 4 , which are dharma principles in laity
life that will result in success in life and family This principle will induce people
to love, have mercy on them, resulting in happiness. hope in life. By overall, when
there is truth, there will be honor and reputation. There are people who believe
that when there is a dharma, wisdom is obtained and control emotions. When
there is tolerance, there will be wealth and success that are intended, and when
there is sharing, there will make good friends with love and kindness causing a
good group of people in society, which is a way of living a happy life, reputation
and sustainable wealth.
Keywords: White Shirt Crime; forensic accountant; Gharavasa-dharma 4

บทนำ
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการชีว ิตที่ดีที่พร้อมสมบูรณ์ ปรารถนาความสุขความสบาย
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้จึงแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น และ มี
ความเชื่อว่า การแสวงหาทางด้านวัตถุ เป็นหนทางเดียวที่จะสร้างทรัพย์สินเงินทองได้ ต่างเชื่อว่า
เงินสามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อให้เป็นความสุขแก่ตนได้ ความเชื่อนี้ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นๆ จนเกิดวิธีการแสวงหาเงินและทรัพย์สิน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นที่มาของ
อาชญากรรมเศรษฐกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดจากบุคคลที่มีฐานะยากจนเสมอไป บุคคลที่มีฐานะ
ทางสังคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แต่มีความต้องการแบบไม่สิ้นสุด ย่อมสามารถประกอบ
อาชญากรรมนี้ได้อย่างแนบเนียน จึงเกิด “อาชญากรรมเชิ้ตขาว” จากบางกลุ่มบางบุคคลที่มีภูมิ
หลังดี มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภูมิฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ จึงอาศัยคุณลักษณะที่ดีนี้ เพื่อกระทำความผิด บางคนใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการกระทำ
ความผิด มีวิธีการปกปิดและพยายามทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้หลักฐานผูกมัดตน ยากต่อการ
สืบสวนจับกุมและดำเนินคดี หรือใช้วิธีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินของเหยื่อ แทนการใช้
กำลังข่มขู่คุกคามโดยตรง อาชญากรรมเศรษฐกิจนี้จึงไม่มีลักษณะเขย่าขวัญประชาชน ไม่สร้าง
ความโกรธแค้นอย่างรุนแรงต่อผู้ เสียหาย บางครั้งผู้เสียหายไม่รู้สึกว่าตนเองถูกตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม แต่ในที่สุดนักบัญชีนิติวิทยาที่มาแกะรอย เพื่อค้นหาความจริงและเปิดเผยความไม่
ถูกต้องนี้ ดังนั้นเพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย บุคคลในสังคมควรแสวงหาวัตถุในทางที่
ถูกต้องดีงาม จึงต้องมีธรรมในการครองตน มีธรรมช่วยชำระใจของตน ตามฆราวาสธรรม 4 คือ
วิถีแห่งการดำเนินชีวิตให้มีความสุข มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีทรัพย์อย่างยั่งยืน (เชาว์ ศรีอนันต์,
2563; ณัฐกานต์ บุญแนบ, 2562; พระปลัดชุมพล อาภทฺธโรและคณะ, 2561; พระมหาวิเศษ
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กนฺตธมฺโม, 2562; พระมหาโสภณ กิตฺติโสภโณ, 2562; พระสุคนธ์ าณาวุโธและคณะ, 2563;
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร); 2563; สมชาย ลำภู , 2563; สุจิต กิ่งเกล้า และคณะ,
2562; สุมนภัค วรภัทรทรัพย์, 2563; สุวรรณ์ แก้วนะ, 2562)

นิยามและความหมาย
ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 2 คำ "ฆราวาส" แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครอง
เรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติ
ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก
ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ
1. สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็น
มนุษย์ของตน
2. ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษา
สัจจะ
3. ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่
พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส
4. จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่ง
ที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่าง ๆ
ความสำคัญของหลักธรรม 4 ประการ ที่มีต่อการสร้างตัวนี้ พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้ไป
ถามผู้รู้ท่านอื่น ๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศ และความเคารพจากผู้อื่ น ให้คนเราได้
เท่ากับการมี "สัจจะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี "ทมะ"
หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี "ขันติ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลก
นี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี "จาคะ" หรือไม่
การที่พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อื่น ๆ อย่างนี้ก็หมายความว่า ไม่มีธรรมะใด ๆ ที่
จะใช้สร้างตัวให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่าการสร้างสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะให้เกิดขึ้นในตนอีก
แล้ว หรืออีกนั ย หนึ่ง ก็ค ื อ คนที่ จะยืน หยัดผ่านอุ ปสรรคต่ าง ๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั ่ ง พบ
ความสำเร็จได้นั้น เขาต้องสร้าง "ฆราวาสธรรม" ให้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจำตนก่อน
นั่นเอง เพราะฉะนั้น ความหมายที่แท้จริงของ ฆราวาสธรรม คือ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้าง
เกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้ นได้สำเร็จด้วยกำลัง
ความเพียรของตน
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อานิสงส์ของการสร้างตัวให้มีฆราวาสธรรม
อานิสงส์ของการมีสัจจะ ปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว เป็นคนหนักแน่น
มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบหน้าที่การงาน ได้รับการเคารพยกย่อง มีคนเชื่อถือ
และยำเกรง ครอบครัวมีความมั่นคง ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง
อานิสงส์ของการมีทมะ ปลูกฝังนิสัยรักการฝึกฝนตนให้เกิดขึ้นในตัว ทำให้เป็นคนมี
ความสามารถในการทำงาน ไม่มีเวรกับใคร ยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปทำผิดได้ สามารถตั้งตัวได้ มี
ปัญญาเป็นเลิศ
อานิสงส์ของการมีขันติ ปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ทำงาน
ได้ผลดี สามารถเป็นหลักในครอบครัวได้ สามารถเป็นหลักให้กับบริวารได้ - ไม่มีเรื่องวิวาทกับคน
อื่น ไม่หลงผิดไปทำความชั่วได้ ทำให้ได้ทรัพย์มา
อานิสงส์ของการมีจาคะ ปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัว
เป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป ครอบครัวและสังคมเป็น
สุข มีกัลยาณมิตรรอบตัว
ดังนั้นคุณของการมีฆราวาสธรรมโดยรวม ก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อ
มีทมะย่อมได้รับปัญญา เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้าน และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีไว้เป็น
สมัครพรรคพวกในสังคม

โทษของการไม่สร้างตัวให้มีฆราวาสธรรม
โทษของการขาดสั จ จะ ปลู ก นิ ส ั ย ขาดความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ กิ ด ขึ ้ น ในตั ว เป็ น คน
เหลาะแหละ พบแต่ความตกต่ำ มีแต่คนดูถูก ไม่มีคนเชื่อถือ ไม่สามารถรองรับความเจริญต่าง ๆ
ได้ ไร้เกียรติยศชื่อเสียง
โทษของการขาดทมะ ขาดนิสัยรักการฝึกฝนตนเอง ทำให้ขาดความสามารถในการ
ทำงาน สามารถหลงผิดไปทำความชั่ว ได้ง่าย จะเกิดการทะเลาะวิว าทได้ง่าย จะจมอยู่กับ
อบายมุข ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถตั้งตัวได้ เป็นคนโง่เขลา
โทษของการขาดขันติ ไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ เป็นคนจับจด
ทำงานคั่งค้าง ไม่สามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้ หลงผิดไปทำความชั่วได้ง่าย ไม่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้อื่น เต็มไปด้วยศัตรู ขาดความเจริญก้าวหน้า ทำให้เสื่อมจากทรัพย์
โทษของการขาดจาคะ ปลูกฝังความตระหนี่ให้เกิดขึ้นในใจ ได้รับคำครหาติเตียน เป็น
ทุกข์ใจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
ดังนั้นโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือ เมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหา ถูก
หวาดระแวง เมื่อขาดทมะย่อมเกิดปัญหาความโง่เขลา เมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจน
และเมื่อขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในสังคม (วิกิพีเดีย, 2563)
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พระบรมราโชวาท เรื่อง คุณธรรม 4 ประการ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาล ที่ 9 มีกระบวนการ หรือขั้นตอนที่สอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม 4 ความว่า “คุณธรรม
ที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้ อมนำมาปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ
ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ
การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น ประการที่สาม
คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และ
บำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดย ทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็นและ
มีโอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป (วรพล หนูนุ่น, 2564)
ทัตตชีโว ภิกขุ ได้กล่าวว่า ฆราวาสธรรมเป็นธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นฆราวาสที่ศักดิ์สิทธิ์
มีีคุณธรรม และยังได้ให้ความหมายพร้อมทั้ งอธิบายถึงความหมายของฆราวาสธรรมแต่ละข้อ
ดังนี้
ข้อที่ 1 สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ
แบ่งตามศัพท์ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1. มีความจริง คือ ไม่เล่น 2. มีความตรง คือ ความ
ประพฤติทางกาย วาจาตรง ไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง 3. มีความแท้แท้ คือ ไม่เหลวไหล ในทา ง
ปฏิบัติ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ คือ ถ้าทำอะไรแล้ว ทุ่มหมดตัว
แบ่งในทางปฏิบัติ จะแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ 1. จริงต่อหน้าที่ คือ ไม่ว่าตนเองมีหน้าที่
อะไร ก็ทุ่มเทและทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด 2. จริงต่อการงาน คือ ถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็
ตามที ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ว่างานนั้นจะไม่ใช่งานที่สำคัญหรืองานที่ใหญ่โตก็ตาม
ที 3. จริงใจกับเวลา หมายถึง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ให้คุ้มค่ามากที่สุด 4. จริงต่อ
บุคคล หมายถึง คบกับใครก็ต้องมีความจริงใจ ไม่ ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ 5. ตรงต่อความดี
หมายถึง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม จะต้องมีคุณธรรมคอยกำกับอยู่เสมอไม่ทำให้คนอื่นได้รับความ
เดือนร้อน
ข้อที่ 2 ทมะ หมายถึง พยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ขจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไป
เสียจากตนเอง พยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เมื่อทำบ่อย ๆ
ครั้งก็จะทำให้เกิดเป็นนิสัย
ข้อที่ 3 ขันติ คือ ความอดทน ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจขันติมี 4
ลักษณะ คือ 1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำได้แก่อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภูมิประเทศที่
ทุรกันดาร สามารถอดทนได้ไม่ย่อท้อ 2. อดทนต่อความทุกขเวทนาคืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้
ป่วย 3. อดทนต่อความเจ็บใจคืออดทนต่อการกระทบกระเทือนเปรียบเปรยการทำให้เจ็บอกเจ็บ
ใจ 4. อดทนต่ออำนาจกิเลสคือการไม่เอาแต่ใจตนเองไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ และ
เป็นข้อที่ต้องใช้ความอดทนมากที่สุด
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ข้อที่ 4 จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดถือ ความ
เสียสละ มี 2 นัย คือ 1. สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้ รวมทั้งการทำบุญให้
ทาน 2. สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใคร ไม่พยาบาท
การฝึกคุณธรรมทั้ง 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ อย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นผู้ที่
มีจิตใจผ่องใส แม้จะเป็นฆราวาสก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว (ทัตตชีโว ภิกขุ, 2529)
สรุปการฝึกตนให้มีสัจจะ เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง การรู้จักข่มใจ
ตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ มีทมะย่อมได้รับปัญญา อดทนอดกลั้นต่อ
การบีบบังคับของ กิเลส ไม่ไหลลงที่ต่ำไปทำความชั่ว เกิดขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้าน และเมื่อ
เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง จาคะย่อมเกิดมิตรที่ดี
ไว้เป็นสมัครพรรคพวกในสังคม การฝึกธรรมทั้งสี่นี้สม่ำเสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส ส่งผลต่อ
บุคลิกหน้าตามีความสดใสตาม ผลทำให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ในตัวอย่างยั่งยืน

อาชญากรรมเชิ้ตขาว
ที่มาของอาชญากรรมเชิ้ตขาว
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม สังคมการเมือง และ
เศรษฐกิจ ทำให้เกิดรูป แบบการประกอบอาชญากรรมได้เปลี่ยนไปจากอาชญากรรมทั่วไป
(Street crimes) เช่น ลัก วิ่ง ชิง ปล้น การฆาตกรรม หรือการข่มขืนกระทำชำเราที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายเฉพาะบุคคล กลายมาเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic crimes) หรือที่
รู้จักกันในนาม “White collar crimes” ภายหลัง “อาชญากรรมเศรษฐกิจ” ได้มีชื่อเรียกใน
หลายรู ป แบบ เช่ น อาชญากรรมคอปกขาว (White collar crimes) อาชญากรรมทางการ
พาณิชย์ (Commercial crimes) อาชญากรรมซึ่งกระทำโดยห้างหุ้ นส่วนบริษัท (Corporate
crimes) อาชญากรรมธุรกิจ (Business crimes) อาชญากรรมที่อาศัยโอกาสจากตำแหน่งหน้าที่
การงานในการกระทำความผิด (Occupational crimes) ในแต่ละประเทศอาจเรียกชื่อแตกต่าง
กัน ออกไป เช่น ในฝรั่งเศส เรีย ก “Crime en col blanc” ในอิตาลี เรียก “Criminalita in
colletti bianchi” และในเยอรมัน เรียก “Weisse-Kragen-Kriminalital” ซึ่งไม่ว่าจะมีการใช้
ถ้อยคำแตกต่างกัน
ลักษณะของอาชญากรรมเชิ้ตขาว
ลักษณะของอาชญากรรมก็พอจะสรุปการดำเนินการยังคงเป็นไปในทำนองเดียวกันโดย
มี 5 ลักษณะ ดังนี้
1. อาชญากรรมเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นโดยบุคคลที่มีฐานะยากจนเสมอไปบุคคล
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็สามารถประกอบอาชญากรรมได้จึงเรียกว่า อาชญากรรมเชิ้ตขาว
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2. อาชญากรมักมีภูมิหลังดี มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญมี
บุคลิกภูมิฐานเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจึงอาศัยคุณลักษณะเพื่อกระทำความผิด
3. อาชญากรใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการกระทำความผิด มีวิธีการปกปิดและพยายาม
ทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้หลักฐานผูกมัดตน ยากต่อการสืบสวนจับกุมและดำเนินคดี
4. อาชญากรจะใช้วิธีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินของเหยื่อแทนการใช้ กำลังข่มขู่
คุกคามโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเขย่าขวัญประชาชน ไม่สร้างความโกรธแค้นอย่างรุนแรงต่อ
ผู้เสียหาย บางครั้งผู้เสียหายไม่รู้สึกว่าตนเองถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
5. อาชญากรรมเศรษฐกิจมุ่งหวังผลตอบแทนทางด้านทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
ส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่มักมีมูลค่าทางทรัพย์สินสูงอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ระบบเศรษฐกิจ และประเทศชาติ (Nansnun, 2563)
บุคคลแห่งอาชญากรรมเชิ้ตขาว
ตามลักษณะของอาชญากรรมก็พอจะโยงเป็นลักษณะบุคคลที่ก่อเกิดอาชญากรรมนี้ คือ
1. บุคคลที่ถูกมองว่ามีฐ านะทางเศรษฐกิจดูดี ทำตัวหรูหรา โอ้อวด มีความโลภ ก็
สามารถหลอกล่อคนที่โลภเหมือนกันให้มาติดกับอาชญากรรมได้
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญมีบุคลิกภูมิฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความยับยังชั่งใจ
ต่ำ จึงอาศัยคุณลักษณะเพื่อกระทำความผิด
3. บุคคลที่คิดหาทางปกปิดและพยายามทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้หลักฐานผูกมัดตน
หลงคิดว่าตนเองฉลาดสามารถทำลายหลักฐานได้แนบเนียน ยากต่อการสืบสวนจับกุมและ
ดำเนินคดี ทำให้เกิดพฤติกรรมทำซ้ำแต่ก็ไม่สามารถทำได้แนบเนียนทุกครั้ง
4. บุคคลที่ใช้วิธีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินของเหยื่อแทนการใช้ กำลังข่ มขู่
คุกคามโดยตรงบางครั้งผู้เสียหายไม่รู้สึก ว่าตนเองถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและเหยื่อมารู้ใน
ภายหลัง
นักบัญชีนิติวิทยา
ดังนั้นจึงเกิดนักบัญชีนิติวิทยา หรือนักบัญชีสืบสวน มาแกะรอย เพื่อค้นหาความจริง
และเปิดเผยความไม่ถูกต้องนี้ วิชาบัญชีนิติวิทยาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านบัญชี และ
นิติศาสตร์ และประยุกต์ศาสตร์แขนงอื่น เช่น เศรษฐ์ศาสตร์ สารสนเทศ การตลาด สถิติ
จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เทคนิคการสอบสวน สื่อสารสิ่งที่ค้นพบจากการวิเคราะห์ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการให้บริการด้านกระบวนยุติธรรม (สมชาย ศุภธาดา, 2564)
บัญชีนิติวิทยา มีแนวทางสังเขปดังนี้
1) เป็นการใช้หลักคิดที่อนุมานว่า ไม่ได้เป็นการมองโลกในแง่ดี กล่าวคือมองว่ามีการ
ทุจริต โดยต้องคิดให้เหมือนผู้กระทำการทุจริตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือควรจะคิดแบบคน
โกงให้เป็นเพื่อสามารถจินตนาการว่าผู้ทุจริตควรจะกระทำการอย่างไรในการทุจริต
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2) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่แทนที่จะเรียนรู้จากตำราหรือกระดาษ
ทำการในปี ก่อน ๆ โดยให้พิจารณามูลเหตุจูงใจ โอกาส ประโยชน์ และสภาพแวดล้อมในการ
กระทำทุจริต
3) การกระทำทุจริตสำหรับพนักงานและผู้บริหารในแต่ละระดับ มีลักษณะไม่เหมือนกัน
ทั้งในด้านประเภทของการทุจริต และจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น
4) การทุจริตทางการบัญชีมักจะค้ นพบโดยความบังเอิญ และส่วนใหญ่ของการทุจริต
ทางการเงิน มักตรวจสอบพบโดยอาศัยเทคนิควิธีการอื่น เป็นหลัก ไม่ใช่ตรวจสอบพบโดยวิธีการ
ตรวจสอบที่ใช้ทั่วไป
5) นักบัญชีนิติวิทยาจะไม่มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน แต่ต้องเป็นผู้มีความละเอียด
รอบคอบ ที่จะสังเกตสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยจะไม่ยึดติดกับกรอบที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากการทุจริ ต
นั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว และมักจะมีลักษณะพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อย ๆ ตามแต่โอกาสและ
สถานการณ์ที่จะอำนวยของผู้กระทำความผิด
6) นักบัญชีนิติวิทยาจะติดตามหาทางตรวจสอบการทุจริตนั้น ต้องเป็นคนช่างคิด ช่าง
สังเกต มีความรอบรู้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้ในด้านภาษี
อากรเป็นอย่างดี
7) มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยต้องทำการเปรียบเทียบและเก็บข้อมูล
จากงบการเงินมาเปรียบเทียบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี จนถึงปีที่เกิดเหตุการณ์การฉ้อฉล จนถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์งบการเงินในกลุ่มบริษัทที่ มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ต้องสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของตัวเลขในแต่ละปีบริษัทแม่ และในบริษัทของกลุ่มผู้กระทำความผิดได้
8) นอกจากการเชื่อมโยงตัวเลขทางการเงินของกลุ่มแล้ว ยังต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นกันในระหว่างกลุ่ม
9) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนหาข้อเท็จจริง มีทักษะตั้งประเด็นในการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้พยานหลักฐาน พยานเอกสารว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
และได้ประโยชน์อะไรไป เพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย มีทักษะในการตั้ง
คำถามและสื่อสารที่สามารถซักถามและรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบกัน เพื่อนำไปสู่
ข้อสรุปที่ถูกต้องได้
10) มีทักษะในการให้ก ารต่ อ พนั ก งานสอบสวนในรายละเอีย ดของพยานเอกสาร
หลักฐานที่ได้ เพื่อให้เห็นองค์ประกอบความผิด
สรุป การก่ออาชญากรรมมีร ูป แบบที่เปลี่ยนแปลงไป จากอาชญากรรมทั่ว ไป เป็น
อาชญากรรมเชิ้ตขาว แต่อาชญากรรมแบบทั่วไปก็ยังคงมีอยู่และสร้างผลกระทบรุนแรงทางด้าน
ร่างกาย ขวัญและกำลังใจของประชาชน ส่วนอาชญากรรมเชิ้ตขาวผู้เสียหายไม่ได้รับผลกระทบ
ร่างกาย แต่กระทบทางจิตใจ ทำให้ไม่กระทบขวัญและกำลังใจของประชาชนในทันที แต่เกิด
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ผลเสียในทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามมีอาญชากรรมเชิ้ตขาวก็ต้องมีผู้พิทักษ์ความ
ถูกต้องแกะรอยที่เรียกว่านักบัญชีนิติวิทยา เพื่อค้นหาความจริง

แนวคิดฆราวาสธรรมกับอาชญากรรมเชิ้ตขาว
บุคคลที่ถูกมองว่ามีฐ านะทางเศรษฐกิจ ดี ทำตัว หรูห รา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญมีบุคลิกภูมิฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ บุคคลนั้นก็จะสามารถทำให้คนเกิดความเลื่อมใส แต่
การฝึกตนให้มีสัจจะ เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
การขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหา ถูกหวาดระแวง ดังนั้นเมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียงโดยไม่
ต้องทำตัวหรูหราก็จะมีคนให้ความเชื่อถือเคารพ
นอกจากนี้บ ุคคลที่ คิด หาทางในการทำการทุจ ริ ต แล้ว ปกปิดและพยายามทำลาย
หลั ก ฐานเพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ห ลั ก ฐานผู ก มั ด ตน หลงคิ ด ว่ า ตนเองฉลาดสามารถทำลายหลั ก ฐานได้
แนบเนียน ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ ยากต่อการสืบสวนจับกุมและดำเนินคดี ทำให้เกิดพฤติกรรมทำซ้ำ
ในความจริงก็ไม่สามารถทำได้แนบเนียนทุกครั้ง ดังนั้นการขาด ทมะ ย่อมเกิดปัญหาความโง่เขลา
คิดในทางต่ำ ดังนั้นการปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ขจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปเสียจากตนเอง
พยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เมื่อทำบ่อย ๆ ครั้งก็จะทำให้
เกิดเป็นนิสัย
ส่วนเมื่อบุคคลขาด ขันติ ย่อมเกิดปัญหาความยากจน คือ ความอดทน ซึ่งเป็นลักษณะที่
แสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจ อดทนต่ออำนาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอมสบาย
ต่อความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ และเป็นข้อที่ต้องใช้ความอดทนมากที่สุด จะเห็นว่าการใช้ปัญญาในการ
ปกปิดทำลายหลักฐาน กับการใช้ปัญญาในการปรับปรุงตัวเอง จะทำให้เกิดทรัพย์ในบ้านเท่ากัน
แต่การใช้ปัญญาในทางที่ถูกย่อมเกิดทรัพย์ในบ้านที่ยั่งยืนกว่า
นอกจากนี้อาชญากรจะใช้วิธีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินของเหยื่อ แทนการใช้
กำลังข่มขู่คุกคามโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเขย่าขวัญประชาชน ไม่สร้างความโกรธแค้นอย่าง
รุนแรงต่อผู้เสียหาย บางครั้งผู้เสียหายไม่รู้สึกว่าตนเองถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ในบางกรณี
มีมูลค่าความเสียหายทางทรัพย์สินสูงอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ระบบ
เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ดังนั้น จาคะ คือ ความเสียสละ สละวัตถุ มีการแบ่งปันกัน กิน
แบ่งปันกันใช้ รวมทั้งการทำบุญให้ทาน ไม่อยากได้ของผู้อื่น
การฝึกธรรมทั้งสี่นี้สม่ำเสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส ส่งผลต่อบุคลิกหน้าตามีความ
สดใสตาม ผลทำให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ในตัวอย่างยั่งยืน
กรณีที่เราไม่สามารถฝึกตนให้มีธรรมทั้งสี่นี้ได้ ก็จะมีบุคคลที่เรียกว่า นักบัญชีนิติวิทยา
จะมาแกะรอย เพื่อค้นหาความจริงและเปิดเผยความไม่ถูกต้องนี้ ซึ่งนักบัญชีนิติวิทยาจะคอย
เตือนสติไม่ให้บุคคลไหลลงต่ำ หรือฝึกตนในทางต่ำ หรือแม้มีการฝึกตนไหลลงต่ำ ก็จะไม่สามารถ
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รอดพ้นสายตาของนักบัญชีนิติวิทยาไปได้ เนื่องจากนักบัญชีนิติวิทยา จะมีลักษณะพิเศษคือคิด
แบบคนที่คิดจะโกงเพื่อสามารถจินตนาการว่าผู้ทุจริตควรจะกระทำการอย่างไรในการทุจริต นัก
บัญชีนิติวิทยาจะไม่มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน แต่ต้องเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบที่จะ
สังเกตสิ่งต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนหาข้อเท็จจริง มีทักษะตั้งประเด็นในการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้พยานหลักฐาน พยานเอกสารว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
และได้ประโยชน์อะไรไป เพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีทักษะใน
การตั้งคำถามและสื่อสารที่สามารถซักถามและรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบกันเพื่อนำไปสู่
ข้อสรุปที่ถูกต้องได้ ซึ่งเป็นบุคคลที่คอยติดตามคอยป้องกันไม่ให้ทำผิดหรือทำผิดก็จะไม่ผิดซ้ำคือ
คอยลดกรรมไม่ดีให้

สรุป
การได้ทรัพย์มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องโดยการหลอกลวงผู้อื่นด้วยวิธีใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ไม่
ยั่งยืน ดังนั้นเริ่มที่ตัวเราต้องมีธรรม ซึ่งธรรมที่ประยุกต์ใช้ได้ คือ ฆราวาสธรรม เป็นธรรมที่ทำให้
ผู้ปฏิบัติเป็นฆราวาสที่ศักดิ์สิทธิ์ แม้เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมในข้อนี้ได้ เรายังคงปฏิบัติตน
ในทางไหลลงต่ำ ก็จะมีบุคคลที่เรียกว่า นักบัญชีนิติวิทย์ มาแกะรอย เพื่อค้นหาความจริงและ
เปิดเผยความไม่ถูกต้องนี้ ทำให้สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้เรามี
ชีวิตที่ดีงามเราควรน้อมนำธรรมข้อนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ เพราะเวลาที่ผ่านไปเราไม่สามารถ
ย้อนกลับมาได้ และเพื่อผลที่งอกงามทั้งด้านทรัพย์สิน และด้านจิตใจที่ยั่งยืนกว่าสิ่งอื่นใดที่
เรียกว่า อริยทรัพย์
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