เพราะเหตุใดชาวตางชาติไมไววางใจรัฐบาลไทย
โดย ดร. เจฟฟรีย เรซ
ผูเ ขียนเรื่องนีเ้ ลาถึงประสพการณในการอาศัยกระบวนการยุติธรรมที่ลมเหลวในการปกปองทรัพยสนิ ของ
ครอบครัวชาวตางชาติ ตลอดสามป กระทรวงการตางประเทศของไทยไมตอบบันทึกการทูตของประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีข่ อใหสอบสวนกรณีทุจริตและชดใชคาเสียหาย
ชาวตางชาติหลายคนรวมถึงผูเจรจาเอฟทีเอ เชื่อวารัฐบาล ไมจริงใจ ที่จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามก.ม
จึงเปนผลใหฝายสหรัฐเนนมาตราการปกปองสิทธิของผูลงทุนชาวตางชาติ อยางเชนเรื่อง การวินจิ ฉัยขอ
พิพาทที่ไมตองอาศัยกระบวนการยุติธรรมซึ่งชาวตางชาติหลาย ๆ คน เห็นวาไมนาไววางใจเพราะอาจถูก
ขมขูจ ากกลุมผูมีอํานาจ
เพราะเหตุใดชาวตางชาติจงึ เชือ่ เชนนั้น ดังเรื่องราวตอไปนี้
มีบันทึกการทูตจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับ
หนึ่งซึ่งยังรอคอยคําตอบ
จากกระทรวงการตาง
ประเทศของไทยมาสามป
แลว ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความงายทีจ่ ะใชลูกเลน
นอกระบบทีจ่ ะโกงชาวตาง
ชาติและการละเลยไมใสใจ
ปฏิบัติตามก.ม. ของ
หนวยราชการ
ถาคนทัว่ ไปเขาใจราย
ละเอียดในเรื่องนี้จะ
บันทึกการทูตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถึงกระทรวงการตางประเทศ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2546

ตระหนักดีวาเพราะเหตุใดคูเ จรจาฝายสหรัฐจึงแข็งกราวในบางประเด็นและจะมีวธิ ีใดที่จะชวยกันสรางภาพ
พจนทวั่ ไปใหดีขึ้นในสายตาของชาติตาง ๆ
การยักยอกทรัพยสนิ
เรื่องนีเ้ กีย่ วของกับ ๓ ครอบครัวไทยและสหรัฐที่รวมกันลงทุนในการจัดซือ้ และพัฒนาที่ดินชานเมือง แต
โชครายเกิดขอขัดแยงกับหุน สวนไทย ๑ คน และเรื่องนี้ถึงศาล ในระหวางที่คดีกําลังยืดเยื้ออยูใ นศาล เปน
เวลานานสิบปกวาที่ศาลจะมีคําพิพากษาแบงทรัพยสินใหแกทุกฝาย หุน สวนไทยไดทําการซักฟอก
ทรัพยสนิ ใหเปนของตนเองแตเพียงผูเ ดียว โดยทีห่ นุ สวนชาวตางชาติตองกลายเปนผูเ สียหายทั้งหมด ทั้ง ๆ
ที่ไดปฏิบตั ิตามก.ม.ไทยอยางเครงครัด
ฝายหุนสวนไทยไดละเมิดทั้งก.ม. แพงและอาญาโดยไดรับความรวมมือชวยเหลือจากขาราชการกระทํา
ผิดและปกปดเรื่องนี้จนไดทรัพยสินเกือบทั้งหมดไปครอบครองเพียงผูเดียว
รายละเอียดตอไปนีจ้ ะแสดงใหเห็นวา เปนการยากที่ชาวตางชาติจะเชือ่ ถือในความจริงใจตราบใดที่รัฐบาล
ไมตั้งใจที่จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามก.ม.
ขาราชการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ ศาลตางจังหวัดไดพิพากษาวาทัง้ หุนสวนไทยและตางชาติมีกรรมสิทธิ์เปน
เจาของรวมกันในที่ดินและสิง่ ปลูกสรางทีพ่ ิพาท
อีกสองสัปดาหตอมา หุน สวนไทยไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจํานวนสองไรใหบุคคลภายนอกโดยไม
แจงใหหุนสวนชาวตางชาติทราบ
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจสอบสวนแลวสรุปวาคดียักยอกมีมูลจริง จึงสงสํานวนใหอยั การประจําจังหวัด แต
อัยการกลับนิง่ เฉยไมทําอะไรทั้ง ๆ ทีป่ รากฏหลักฐานชัดเจนทีส่ ุด ตอมาหุนสวนชาวตางชาติจึงตองยื่นฟอง
เปนคดีเอกชน ศาลพิพากษาวาหุน สวนไทยกระทําความผิดฐานยักยอก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการทีอ่ ัยการสัง่
ไมฟอ งนาสงสัย
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เหตุผลทีแ่ ทจริงปรากฏ
ตอมาอีกระยะหนึ่งไดทราบโดยบังเอิญวาเหตุผลที่อัยการสัง่ ไมฟองเปนเพราะวาขาราชการบางคนมี
สวนรวมในการชวยยักยอกทรัพย ถาสั่งฟองเรื่องนีจ้ ะถูกเปดเผย กลาวคือผูซื้อที่ดินแปลงนีม้ าเบิกความ
ในศาลวา "ขาฯ รูจักจําเลยที่ ๑ โดยอัยการผูชวย จังหวัด........เปนผูบ อกวาจําเลยที่ ๑ ตองการขายที่ดิน
แปลงทีพ่ ิพาทใหเนื่องจากที่ดินกําลังจะถูกยึด“

คําใหการของผูซื้อที่ดินบงบอกถึงบทบาทของอัยการผูชวยในการยักยอก

อัยการผูชวยทีผ่ ูซื้อระบุชื่อตอมาในคําเบิกความเปนเพื่อนสนิทของหุนสวนไทยและทราบดีวา ทีด่ ินแปลง
ที่เสนอขายเปนที่ดินพิพาท คําเบิกความพิสูจนวา อัยการทราบวาตนกําลังมีสวนรวมในการยักยอกเพราะ
ก.ม.อาญาหามโอนทรัพยสนิ เพื่อใหเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นที่มีสิทธิเรียกทรัพยสนิ นัน้ ทางศาล
นอกจากนั้นศาลไดออกคําสั่งอายัดที่ดนิ ที่พพิ าททัง้ หมด เจาหนาทีผ่ ูหนึง่ ไดเปดเผยวา อัยการผูชว ยคนนี้
ไดไปวิ่งเตนเพือ่ ขอเพิกถอนการอายัด ซึง่ แสดงเจตนาวาตนเองจะไดเปนคนกลางชวยขายทีด่ ินแปลงนี้
ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑ ขาพเจาไดรองขอใหสํานักงานอัยการสูงสุดสอบสวนเรื่องทีอ่ ัยการไมยอม
ฟองผูกระทําผิด อัยการไดเชิญขาพเจาไปสอบปากคําใชเวลา ๓ วันเต็ม ๆ
ตอมาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ รองอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ แจงใหขาพเจาทราบวาผูซอื้ ที่ดนิ
แปลงนีป้ ฏิเสธวา อัยการไมใชนายหนาขายที่ดิน ซึง่ ตรงกันขามกับคําเบิกความที่ผูซอื้ เบิกความในศาล
หนังสือฉบับนี้จบดวยขอความวา "เหตุผลของการสัง่ ไมฟองก็ชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฏหมาย
ทั้งไดแจงคําสั่งไมฟองใหพนักงานสอบสวนทราบตามกฎหมายแลว"
รองอัยการสูงสุดปฏิเสธวา อัยการประจําจังหวัดคนนัน้ ไมไดวิ่งเตนเพือ่ เพิกถอนการอายัดที่ดิน
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จดหมายจากอัยการสูงสุดปฏิเสธวา อัยการอาจมีสวนเกีย่ วของในการยักยอก

ตอมาขาพเจาไดโทรศัพทถึงอัยการสูงสุดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคําตอบทีผ่ ิดสังเกตุในหนังสือฉบับนี้ และ
ไดคุยกับเจาหนาทีท่ ที่ ราบเรื่องนี้เปนอยางดี เจาหนาทีต่ อบวาพยานมักพูดเท็จในศาลบอย ๆ จึงไมอาจ
สรุปไดวา อัยการเปนคนกลางจากคําเบิกความในศาล ขาพเจาคิดวาเปนเรื่องแปลก เพราะอัยการตอง
ใชคาํ เบิกความของพยานในศาลลงโทษจําเลยทุกวันอยูแ ลว
ตอมาในวันที่ ๒๓ พ. ค . ๒๕๔๓ หุนสวนไทยผานการซักคานและยืนยันวาอัยการผูชวยเปนคน

คําใหการของผูขายยืนยันวาอัยการเปนคนกลางในการขายที่ดิน
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ติดตอขายที่ดินจริงและไดแจงใหผูซื้อทราบวาตองขายดวนเพราะศาลกําลังจะยึดที่ดิน เมื่อทั้งผูซอื้ และผู
ขายไดเบิกความสอดคลองกันทุกประการ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ ขาพเจาไดสงจดหมายพรอม
แนบคําเบิกความใหสํานักงานอัยการสูงสุดขอใหมีการสอบสวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อ ๑๑ เดือนผานไปโดยไมมีคําตอบ ขาพเจาไดไปที่สํานักงานอัยการสูงสุดและพบกับม..ล....... ผูแ จงวา
การสอบสวนเสร็จแลวและสํานักงานอัยการสูงสุดสงรายงานไปที่สํานักนายกรัฐมนตรี ตอมาเจาหนาที่
สํานักนายกรัฐมนตรียืนยันวาไดรับรายงานฉบับนีแ้ ลวแตปฏิเสธทีจ่ ะเปดเผยผลการสอบสวนใหผูเสียหาย
ทราบ นาจะสันนิษฐานไดวา มีการชวยกันปกปดเรื่องนีต้ อไปอีก
ตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูเสียหายมีสิทธิรบั รูผลการสอบสวน
อัยการคดโกงยังคงลอยนวลและพรอมที่จะใชอํานาจในทางที่ผิดตอไป
ธนาคารของรัฐชวยจัดละครเรื่องการขายทอดตลาด
แผนการฟอกทรัพยเปนผลสําเร็จไมเพียงแตทดี่ ินแปลงที่มีกรณีพิพาทเทานัน้ แตรวมถึงสิง่ ปลูกสรางเปน
บานไมสักทรงไทยมูลคา ๓๐ ลานบาทดวย คําคูความของหุนสวนไทยฉบับหนึ่งระบุชดั วาตองการกําจัด
หุนสวนชาวตางชาติออกไปจากกรรมสิทธิใ์ นสิง่ ปลูกสรางดวย
การทําเชนนี้ ตองไดรับความชวยเหลือจากธนาคารเพราะธนาคารไดรับจํานองที่ดนิ และสิง่ ปลูกสรางทั้ง
หมดเพื่อเปนหลักประกันในการกูเ งิน หุน สวนไทยจงใจไมชําระเงินกูเ พื่อสรางกรณีผิดสัญญา
ในกลางเดือนมกราคม ๒๕๓๕ หุน สวนไทยไดไปที่สนงใหญของธนาคารและเปดเผยวาตนเองเปนนองของ
ทานประธานธนาคารและยื่นคําขอทีแ่ ปลกสําหรับลูกหนี้ทวั่ ไปของธนาคาร คือขอใหธนาคารขายทอด
ตลาดทรัพยสนิ ทั้งหมด เจาหนาที่ของธนาคารตกลงตามนัน้
หุนสวนไทยขอใหธนาคารดําเนินการขายทอดตลาดในลักษณะทีแ่ ปลก ซึ่งมีผลหลอกลวงประชาชนทัว่ ไป
กลาวคือ ระงับการขายทอดตลาดทีด่ ินเพียงไมกี่นาทีกอ นถึงเวลาการขายทอดตลาด มาตรการนีจ้ ะทําให
ไมมีใครมาประมูลนอกจากหุนสวนไทยและผูสมรูรวมคิดเพราะสิ่งปลูกสรางจะถูกแยกขายจากที่ดินแปลง
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คําใหการของหุน สวนไทยที่ยืนยันวา ไดขอธนาคารของรัฐขายสิ่งปลูกสรางเปนบานไมสักแยกจากที่ดินทีเ่ ปนทีต่ ั้ง

ที่เปนทีต่ ั้ง
ตามขอตกลงนี้ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ธนาคารขอใหศาลขายทอดตลาดทรัพยสนิ ทัง้ หมดที่ได
รับจํานองไว ซึง่ มีที่ดนิ ๑๐ ไร และบานไมสัก ศาลอนุญาตและกําหนดการขายทอดตลาดในวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๓๕

24 มกราคม 2535 ธนาคารของรัฐขอศาลขายที่ดินพรอมสิง่ ปลูกสราง

ในเชาของวันที่จะมีการขายทอดตลาด ธนาคารไดยนื่ หนังสือขอยกเลิกการขายที่ดนิ จํานวน ๑๐ ไร
เหลือแตบา นไมสักมูลคาสูง ซึง่ ปลูกสรางอยูบนทีด่ ินแปลงที่ธนาคารยกเลิกไมขาย
ธนาคารปกปดขอเท็จจริงทีส่ ําคัญคือ ไมเคยมีเจตนาทีจ่ ะขายที่ดนิ พรอมสิง่ ปลูกสรางตามที่ธนาคารไดขอ
ตอศาลในวันที่ ๒๔ มกราคม
ตรงตามแผนการ ผูทมี่ ารวมประมูลเกือบทุกคนกลับไปทันทีที่ทราบวามีการเปลี่ยนแปลงรายการขาย
ทอดตลาด เหลือแตหุนสวนไทยและพรรคพวกเทานั้น โดยที่หุนสวนไทยประมูลทรัพยสินไดเพียงผูเ ดียว
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4 มีนาคม 2535 ธนาคารของรัฐขอยกเลิกการขายที่ดินไมกนี่ าทีกอ นการขายทอดตลาด

ในราคา ๒..๕ ลานบาท ทัง้ ๆ ที่ราคาจริงมีมูลคาเกิน ๓๐ ลานบาท กรรมสิทธิใ์ นทรัพยสินเปลี่ยน
ไปเปนของตนเองเพียงผูเ ดียว
นอกจากนี้เดือนกุมภาพันธ ธนาคารใชการขายทอดตลาดฉากนีเ้ ปนขออางเพือ่ ปลดจํานองที่ดิน ๑๐ ไร
และหุน สวนไทยก็ไดโอนกรรมสิทธิท์ ี่ดินแปลงนี้ใหบุคคลภายนอกทันที ผูซื้อเบิกความภายหลังวา
เจาหนาที่ธนาคารไดมาตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิท์ ี่สํานักงานที่ดินแตกลับไมไดทวงถามเรื่องเงิน
ที่คางชําระหลายลานบาท
ตอมาผูเสียหายฟองหุนสวนไทยและธนาคารเรียกคาเสียหายโดยสงหลักฐานเขาสํานวนทีพ่ สิ ูจนโดย
ปราศจากขอสงสัยวา การประมูลขายทอดตลาดนี้เปนการใชกระบวนการทางศาลเปนเครื่องมือในการโกง
ชาวตางชาติ หุนสวนไทยมาเบิกความแตปฏิเสธการซักคาน ธนาคารของรัฐไมไดตอสูคดีหรือสงพยาน
หลักฐานใด ๆ ทั้งสิน้ ธนาคารไดตกลงเพิกถอนผลการขายทอดตลาด แตดวยเหตุผลทางก.ม. ทําไมได
เพราะหุนสวนไทยไดโอนกรรมสิทธิท์ ดี่ ินบางสวนใหบุคคลภายนอกแลว ในคําแกฎีกา ธนาคารไดเนนความ
สัมพันธกับหนวยงานรัฐบาล แต ศาลยกฟองไมพิจารณาพฤติกรรมของธนาคารทีไ่ มไดตอสูคดีเลย
เราสรุปจากคําสัมภาษณของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญและผูพพิ ากษาทานอืน่ วาพวกทานถูกบีบคัน้
จนตองยอมฝนใจ นีค่ งเปนเหตุผลเดียวกันทีค่ ําพิพากษาจะผิดระเบียบและใชเหตุผลที่เปนไปไมไดตาม
ก.ม. ธนาคารของรัฐจึงไมตองจายคาเสียหายใด ๆ
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คูความไทยอยูเหนือก.ม.
เมื่อปรากฏวาคูความฝายไทยอยูเหนือก.ม. ผูเ สียหายรองขอความชวยเหลือจากรัฐบาลของตน ในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๖ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดสงเอกสารจํานวนมากใหกระทรวงการตางประเทศไทย
พรอมบันทึกการทูตทีน่ ิ่มนวลขอผลการสอบสวนเรื่องนีแ้ ละเยียวยาใหผเู สียหาย
เกือบสามปผานไป กระทรวงการตางประเทศยังคงเพิกเฉยไมตอบ หรือทําอะไร ซึง่ เปนการละเมิดมรรยาท

ทางการทูตอยางรุนแรง
สรุป
หุนสวนไทยไดโอนทรัพยสนิ ของหุนสวนตางชาติเปนของตนเองเกือบทัง้ หมด ๑๐๐ ลานบาทโดยเบิก
ความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร และจัดละครฉากการขายทอดตลาด อัยการชวยกันปกปดพฤติกรรมการใช
อํานาจในทางที่ผดิ ของเพื่อนรวมงาน ธนาคารของรัฐชวยใชกระบวนการทางศาลเปนเครื่องมือในการ
ยักยอกเงิน เจาหนาที่สํานักนายกรัฐมนตรีปกปดเอกสารจากผูเสียหายจนถึงทุกวันนี้แมแตกระทรวงการ
ตางประเทศ ซีง่ โดยปกติจะปฎิบัติตอชาวตางชาติอยางสุภาพยังไรมรรยาทแมแตจะตอบบันทึกการ
ทูตอยางเสียไมไดเหมือนไมใหเกียรติประเทศสหรัฐ
จะมีใครไววางใจรัฐบาลทีว่ างเฉยเมื่อมีการกระทําผิดก.ม.อยางรายแรงขนาดนี้
เจาหนาที่สหรัฐหลายคนเห็นชัดวา ถึงแมแจาหนาทีไ่ ทยจะลงนามในเอฟทีเออยางไร ชาวอเมริกันไมอาจ
คาดหวังการปฏิบัติที่ดีไปกวาชาวตางชาติผกู ําลังไดรบั ความเสียหายในเวลานี้
เพื่อกอบกูชื่อเสียงของประเทศกลับมา รัฐบาลควรสะสางปญหาอยางโปรงใสและรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลมี

มาตราการไมใหเรื่องราวในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ําอีก รัฐบาลประเทศอื่นจะไดไมตองขอใหมี
มาตรการพิเศษที่จะปกปองนักลงทุนของเขา
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ละครฉากเปลี่ยนกรรมสิทธิใ์ นบานทรงไทยจากกรรมสิทธิ์รวมเปนกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียวของหุน สวนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมและสํานวนคําเบิกความในกรุงวอชิงตันใน ป ๒๕๔๗ ดูได
จาก <http://www.camblab.com/thai_02.htm>
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