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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทยสามารถอธิบายไดโดยการใชทฤษฎี
อาชญาวิทยาในการมองปรากฏการณและการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซีย การศึกษาพบวา จากมุมมองทฤษฎี
คิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายไดวาการเขารวมกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน เกิดจากการเลือกที่จะ
กระทําและเขารวมกลุมโดยประกอบดวยการใชเหตุและผล กลาวคือ เปนการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยูบนหลักของเหตุและผล 
ตลอดจนการไตรตรองกอนการเขารวมกลุมมาเฟยเพื่อประกอบอาชญากรรม การตัดสินใจที่จะกระทําผิดน้ัน เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ตัดสินใจประกอบอาชญากรรมอยางมีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจน้ันเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งนํ้าหนักถึงประโยชนที่
ไดรับและผลจากการกระทํา สําหรับทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) ใชอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟยพื้นฐานของ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟยรัสเซียแตละกลุมมีความตองการที่ตรงกัน ทําให
กลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุมตางแยงชิงผลประโยชนซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา และตางแขงขันกันเพื่อใหสามารถเขาไปมี
อํานาจที่เก่ียวของกับรัฐ หรือตัวบทกฎหมายเพื่อพิทักษรักษาอํานาจของกลุมตนเอาไว โดยใหมีการบังคับใชกฎหมายอันมี
แนวทางที่เปนประโยชนตอกลุมของตน กลาวอีกนัยหน่ึง คือ กฎหมายจะถูกใชเปนเครื่องมือของกลุมมาเฟยในการรักษา
ผลประโยชนของกลุมตนเอง  
 
คําสําคัญ: กลุมมาเฟยรัสเซีย, ทฤษฎีอาชญาวิทยา, การประกอบอาชญากรรม 

 
Abstract 

 
This article presents the expanding the influence of Russian Mafia groups in Thailand that can 

be explained by the theory of criminology .The study found that the Rational Choice Theory can explain 
about  joining the Russian Mafia groups. The selection is done by the group and included a decision based 
on the principle of cause and effect before joining the group to commit crimes. The decision-making 
process that takes place after weighing the benefits and results of the action. For the Conflict Theory is 
used to describe the behavior of the Russian Mafia groups on economic benefits from the illegal activities 
are demanding as the same. Russian Mafia groups, each groups compete the power associated with the 
state or government  for maintain power of their groups. The law enforcement approach that are beneficial 
to their group. In other words, the law is being used as a tool of the group in the interests of their own 
group. 
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1. บทนํา 
 
 การขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทยสามารถอธิบายไดโดยการใชทฤษฎีอาชญาวิทยาในการ
มองปรากฏการณและการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซีย ซ่ึงทฤษฎีอาชญาวิทยาเปรียบเสมือนเลนสที่ใชในการ
อธิบาย พรรณนา ถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัวแปรในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงการ
อธิบายปรากฏการณน้ันมีความแตกตางกันออกไปตามมุมมองของแตละทฤษฎี ในการศึกษาครั้งน้ีไดนําทฤษฎีคิดกอนกระทํา
ผิด  (Rational Choice Theory) และทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) มาใชในการมุงอธิบายการกอกําเนิดของกลุม
มาเฟยรัสเซีย ตลอดจนการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทย เพื่อทําใหทราบวาแทจริงแลวทฤษฎี
ดังกลาวสามารถใชอธิบายการกอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซีย และการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในไทยได
เพียงพอหรือไม เพียงใด  
 เม่ือพิจารณาถึงกลุมมาเฟยรัสเซียถือเปนองคกรอาชญากรรมประเภทหน่ึง ที่ไดขยายอิทธิพลและมุงปฏิบัติการเขามา
ขยายเครือขายที่ผิดกฎหมายและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นจนยากแกการปราบปราม โดยมีเปาหมายในการขยายธุรกิจเขา
มายังประเทศที่มีการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมงวดและหลีกเล่ียงการถูกจับกุม ซ่ึงกลุมมาเฟยรัสเซียมีความยืดหยุน คลองตัว มี
ความผูกพันและจงรักภักดีตอหัวหนากลุม อีกทั้งมีฐานปฏิบัติการในหลายประเทศ กลาวอีกนัยหน่ึง  กลุมมาเฟยรัสเซียมีความ
เก่ียวพันกับปญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ โดยดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งในรูปแบบของการคาขายสินคาและ
บริการที่ผิดกฎหมาย อาทิ การคายาเสพติด การคาประเวณี การคาอาวุธเถื่อน การเรียกคาคุมครอง ตลอดจนการฉอโกงทาง
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยมีความเชี่ยวชาญทางดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง 
นอกจากน้ี  กลุมมาเฟยรัสเซียยังสามารถฟอกเงินไดโดยใชวิธีการจัดตั้งธุรกิจบังหนา กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน ธุรกิจการเงิน 
ธุรกิจการทองเที่ยว เปนตน เพื่อเล่ือนสถานะทางสังคมโดยใชองคการธุรกิจของกลุมตนในการขับเคล่ือน แมกระทั่งการกาวเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองโดยการผันตัวเปนนักการเมืองและมีความเก่ียวของกับธุรกิจของภาครัฐ 
 ในกรณีของกลุมมาเฟยรัสเซียที่เขามาในประเทศไทย จัดวาเปนองคการอาชญากรรมขามชาติที่รวมตัวกันจากสาย
สัมพันธทางกลุมชาติพันธุเดียวกัน มีการพูดภาษาเดียวกัน และลักษณะการรวมกลุมขององคการอาชญากรรมน้ัน เปนไปใน
ลักษณะของการแบงงานกันทํา ตามระดับของความเชี่ยวชาญ ไมเพียงเทาน้ันยังมีลําดับชั้นการแบงสายการบังคับบัญชาโดยมี
หัวหนากลุมและลูกนองที่ตางมีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญ ไมเพียงเทาน้ันหากวิเคราะหถึงองคประกอบสรางของกลุม
มาเฟยรัสเซียแลวจะพบวามีวัฒนธรรมรอง หรือลักษณะเฉพาะ อีกทั้งมีเอกลักษณของกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยวัฒนธรรมรองน้ัน
ทําใหเกิดความเหนียวแนนทามกลางภายในกลุมมาเฟยรัสเซีย  
 การมีลักษณะรวมที่คลายคลึงกัน ไดแก ประการแรก มีการสมรูรวมคิดเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจเปน
ธุรกิจถกูกฎหมายแตดวยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ประการที่สอง มีกฎเหล็กที่สมาชิกตองปฏิบัต ิการละเมิดกฎขอหามตางๆ จะถูก
ลงโทษอยางเด็ดขาดรุนแรง ซ่ึงอาจรวมถึงการสังหารผูที่ทรยศตอองคการ ประการที่สาม มีโครงสรางที่เปนลําดับชั้น โดยมีสาย
บังคับบัญชาจะเปนตัวกําหนดตําแหนง สถานภาพ และสวนแบงจากผลกําไร อีกทั้งมีการแบงยศระดับขั้นดวย รอยสักบน
รางกาย และดําเนินยุทธวิธีแบบกองทัพทหาร ประการที่ส่ี มีเปาหมายชัดเจนในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปน
หลัก โดยมุงผูกขาดธุรกิจผิดกฎหมายที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ สวนการแสวงหาอํานาจและสถานภาพในสังคมเปนเรื่องสําคัญ
รองลงมาที่อาจตามมาในภายหลัง ประการที่หา ใชยุทธวิธีตางๆ เพื่อขยายผลจากความโลภหรือความหวาดกลัวของผูคน โดย
ขมขู ลักพาตัว ใหสินบน วางเพลิงหรือใชความรุนแรงตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ประการที่หก ทําธุรกิจทั้งผิด
กฎหมายและถกูกฎหมายควบคูกัน เพื่อชวยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตน เชน นําเงินจากการคายาเสพติดมาลงทุนเพื่อ
ฟอกเงิน เปนตน และประการสุดทาย มีการปรับตัวอยูตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยี การขนสงและอุปกรณที่ใช อาทิ การใชส่ือ
โลกออนไลนเปนเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบตางๆ รวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกลุมมาเฟยรัสเซีย
ไดรักษาสมาชิกภาพในกลุมตนไดอยางเหนียวแนน 
 โดยทั่วไปเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับองคการอาชญากรรมขามชาติอ่ืนๆ จะพบวา การรวมตัวขององคการ
อาชญากรรมขามชาติน้ันลวนเกิดขึ้นจากความแตกตางในสายสัมพันธบางอยาง อันนํามาสูการรวมตัวกัน อาทิ สายสัมพันธจาก
กลุมเครือญาติ ปรากฏชัดเจนจากกลุมมาเฟยอิตาลีและกลุมอ้ังยี่ นอกจากน้ียังมีสายสัมพันธจากการเปนกลุมคนที่มีรุนราว
คราวเดียวกัน ดังเชน กลุม MS-13 ในสหรัฐอเมริกา ที่ถือเปนกลุมที่ใหญและกออาชญากรรมอยางโหดรายที่สุด กอตั้งขึ้นมา
จากการที่ผูอพยพน้ันมักถูกขมเหง จึงรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อความสามัคคี เพิ่มความแข็งแกรงและตอบโตเจาถิ่นดวยการใช
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ความรุนแรง19 อีกทั้งสายพันธจากการมีกลุมชาติพันธุเดียวกัน ดังเชน กลุมมาเฟยรัสเซีย และสายพันธจากการมีกลุมภาษา
เดียวกัน อาทิ กลุมมาเฟยที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา เปนตน ส่ิงที่ไมควรละเลยอยางยิ่ง คือการทราบสภาพและลักษณะ
การดํารงอยูของกลุมมาเฟยรัสเซีย เน่ืองจากสรางความเขาใจในธรรมชาติจากฐานราก จะนํามาสูการวิเคราะหปรากฏการณ
ทางสังคมเพื่อการเขาใจธรรมชาติของกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยเริ่มตนจากคําถามเชิงภววิทยาดังปรากฏวา “ธรรมชาติของกลุม
มาเฟยรัสเซียเปนอยางไร” เพื่อสรางความเขาใจธรรมชาติของกลุมมาเฟยรัสเซียดังกลาว จะนํามาสูการแสวงหาแนวทางใน
การศึกษากลุมมาเฟยรัสเซียไดอยางถองแท 
 เม่ือพิจารณาในบริบทของประเทศรัสเซียน้ันพบวา จากการที่เศรษฐกิจของรัสเซียเปดกวางสูภายนอกมากยิ่งขึ้น 
เศรษฐกิจผิดกฎหมายไดขยายตัวมากขึ้นเชนเดียวกัน องคการอาชญากรรมโดยเฉพาะองคกรอาชญากรรมรัสเซีย (Russian 
Organized Crime) ไดเขามาแสดงบทบาทสําคัญตออนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยมีการแขงขันกันแยงชิงอํานาจและ
ความม่ังคั่ง20 มีรายงานจากเจาหนาที่ของสวิตเซอรแลนด พบวา ในป ค.ศ.1996 มีเงินฝากจากรัสเซียในธนาคาร
สวิตเซอรแลนดรวมทั้งหมดจํานวนประมาณ 3.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคาดวาเงินสวนใหญมาจากองคกรอาชญากรรม
รัสเซีย และจากสถิติทีบ่ันทึกไว  จํานวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรัสเซียโดยเฉพาะป ค.ศ. 1991 มีมากถึง 2,167,964 คดี และ
ในป ค.ศ. 1996 ไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 2,625,081 คดี นอกจากน้ียังมีรายงานวานักธุรกิจรอยละ 80 ยอมรับวาตนไดจายคา
คุมครองใหแกมาเฟย โดยมีจํานวนมากกวาครึ่งหน่ึงของผลกําไร21 กลุมมาเฟยรัสเซียมีเครือขายธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรจาก
ประเทศตางๆจํานวนกวา 60 ประเทศทั่วโลก โดยประกอบอาชญากรรมดานการฉอโกง การฟอกเงิน การหนีภาษี การพนัน 
การโจรกรรม การลอบวางเพลิง และการฆาตกรรม22 ตลอดจนมีการกระทําผิดในลักษณะขามชาติและมีการจัดโครงสรางของ
องคการอยางมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ มีทั้งมีสายการบังคับบัญชาที่เขมแข็ง 
 กลุมมาเฟยรัสเซียไดเติบโตและขยายธุรกิจออกไปทั่วโลกอยางตอเน่ืองและมีมูลคามหาศาล ซ่ึงการเติบโตดังกลาวมี
ลักษณะขามพรมแดนและขยายเครือขายธุรกิจเขาไปยังประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ยอหยอนและขาดความเขมงวดของระบบ
กฎหมาย23 ดวยเหตุน้ีกลุมมาเฟยรัสเซียจึงขยายตัวเขามาสรางเครือขายที่ผิดกฎหมายโดยอาศัยประเทศตางๆ เปนฐานสราง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ อันสงผลกระทบตอนานาประเทศในทุกมิติ อาทิ ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม24 หน่ึงใน
ประเทศเปาหมายที่กลุมมาเฟยรัสเซียไดขยายอิทธิพลเขามาแสวงหาประโยชนและโอกาสทางธุรกิจ คือ ประเทศไทย โดยกลุม
มาเฟยรัสเซียไดเขามาดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวครบวงจร การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยวาจางคนไทยในลักษณะของการ
เปน “นอมินี” (norminee) หรือ ตัวแทนดําเนินการ การเปนเครือขายขบวนการลักลอบจําหนายยาเสพติด อีกทั้งยังมีการ
เรียกเก็บเงินคาคุมครอง เรียกคาไถ และเก่ียวของกับคดีฆาตกรรม ตลอดจนกลุมมาเฟยรัสเซียไดเปนผูอยูเบื้องหลังการกอ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยแกงสกิมม่ิง (skimming) ชาวรัสเซีย ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลอมแปลงบัตร
เอทีเอ็ม (ATM) หรือการสกิมม่ิงบัตรเอทีเอ็ม (ATM Skimming) รวมทั้งมีการซ้ือขอมูลเหยื่อของลูกคาจากธนาคาร
ตางประเทศมากดเงินในประเทศไทยและปลอมแปลงขอมูลบัตรเอทีเอ็มของคนไทยเพื่อกดเงินในประเทศไทย โดยการ
โจรกรรมทางการเงินในรูปแบบสกิมม่ิง (skimming) น้ันถือเปนอาชญากรรมขั้นสูง เน่ืองจากมีการใชเทคโนโลยีและความรู
เฉพาะทางในการโจรกรรมและสรางความเสียหายเปนมูลคามหาศาล25  
 กลาวไดวาการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในไทยมีลักษณะขามพรมแดนและพัฒนาไปสูการเปน
เครือขายอาชญากรรมที่โยงใยกับประเทศตางๆทั่วโลก โดยมีรากฐานสําคัญอยูที่ประเทศรัสเซีย ตลอดจนรูปแบบของการกอ

                                                        
 19 BusinessInsider, Photos of the men of El Salvador's Penas Ciudad Barrios — a prison so dangerous even 
the guards stay outside. Acessed 13 December,2015 from : http://www.businessinsider.com/photos-of-ms-13-
members?utm_content=buffer14694&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
 20 Graham Smith. (1999). The Post-Soviet States Mapping the Politics of Transition. New York : Oxford 
University.  
 21 Gregory L. Freeze.(2002). Russia: A History. New York : Oxford University Press. 
 22 The National Institute of Justice. Major Transnational Organized Crime Groups. Acessed 9 November,2015. 
from : http://www.nij.gov/topics/crime/organized-crime/pages/major-groups.aspx  
 23 Haken, J. (2011).Transnational crime in the developing world.Washington D.C.: Global Financial Integrity. 
 24 Viano, Magallanes and Bridel.(2003). Transnational Organized Crime. North Carolina : CAROLINA ACADEMIC 
PRESS.  
 25 นัทธี จิตสวางและคณะ.(2557). แกงอาชญากรตางชาติที่เขามากระทําผิดในประเทศไทย.คนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558. จาก
http://www.nathee-chitsawang.com 
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อาชญากรรมของกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน ตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน และใชเทคโนโลยีขั้นสูงใน
การประกอบอาชญากรรม โดยกอใหเกิดผลกระทบตอไทยและนานาประเทศประเทศ บริบทของสังคมโลกไดเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและเปนไปอยางรวดเร็ว เปนการเปดโอกาสใหกลุมมาเฟยรัสเซียอาศัยชองทางในการเขาสูไทยและ
ดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบตางๆ  ดังน้ันไทยควรรับมือกับการขยายอิทธิพลเขามาของกลุมมาเฟยรัสเซียอยาง
รวดเร็วและครอบคลุมในทุกดานใหมากที่สุด 
 อยางไรก็ตามแมกลุมมาเฟยรัสเซียไดเขามาในประเทศไทยและมีการจับกุมได หากแตกลุมมาเฟยรัสเซียยังคงกลับ
เขามากออาชญากรรมอีก ดังเชนในแหลงทองเที่ยวสําคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม ส่ิงเหลาน้ีสามารถสะทอนได
อยางชัดเจนวา การรักษาสมาชิกภาพภายในกลุมมาเฟยรัสเซียใหมีความเหนียวแนน เปนส่ิงที่ควรใหความสนใจในการศึกษา 
เน่ืองจากอาจมีความเก่ียวของกับประเด็นดานการใชเงินตรา การประกอบอาชญากรรม ตลอดจนความจงรักภักดีอันเปน
สายใยที่ถักทอรอยเรียงสมาชิกของกลุมมาเฟยรัสเซียไวดวยกัน ส่ิงเหลาน้ีควรนํามาประกอบการพิจารณาไดอยางดียิ่ง 
  
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการใชทฤษฎีอาชญาวิทยาในการอธิบายการประกอบอาชญากรรมของกลุม
มาเฟยรัสเซีย ตลอดจนการกอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซีย และการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทย 
อีกทั้งเพื่อศึกษาถึงทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) และทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) ในการ
นํามาใชอธิบายการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในไทย  
 
3.  วิวัฒนาการการกอกําเนิดกลุมมาเฟยรัสเซีย   
 
 ในมุมมองการกอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน พบวา รากฐานของการเกิดอาชญากรรมไดฝงรากลึกมากจาก
ระบบสังคมนิยมเกาและโครงสรางทางการเมืองที่ไมสมบูรณในสมัยสหภาพโซเวียต กลาวคือ ประชาชนไมเคยไดสัมผัสกับ
ระบบการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแตประการใด ภายใตการปกครองโดยระบอบซารแหงรัสเซีย 
หากแตกษัตริยจะทรงอยูเหนือกฎหมาย รากฐานของมาเฟยรัสเซียสามารถเห็นรองรอยไดจาก "อาณานิคมนักโทษ" ซ่ึงเปนถิ่น
ฐานที่ใชสําหรับการเนรเทศนักโทษ โดยการสงตัวไปยังสถานที่ที่อยูหางไกลจากกษัตริยและประชาชน26 จุดเริ่มตนที่สําคัญของ
มาเฟยรัสเซีย คือ การปลดปลอยทาสติดที่ดินในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 (Alexander II) ทําใหเกิดการเปล่ียนสภาพ
จากการเปนชาวนาติดที่ดินไปเปนกรรมกรในโรงงาน และเกิดการเคล่ือนยายจากชนบทเขาสูเมือง จนในที่สุดทําใหเกิดภาวะ
วางงานและมีการประกอบอาชญากรรมเปนจํานวนมาก ซ่ึงตอมาเกิดการปฏิรูปดานความม่ันคงภายในประเทศ นํามาสูการ
ทําลายซ่ึงสังคมชาวชนบท กอใหเกิดคล่ืนลูกใหมของอาชญากรรมขึ้น กลาวคือ นักโทษชาวรัสเซียที่ถูกกักขังในอาณานิคม
นักโทษ เกิดความเชื่อวา ระบบทางสังคมไมถูกตองตามหลักการและกฎหมายอีกตอไป เน่ืองจากมีความลมเหลวในพันธกรณี
การดูแลชีวิตความเปนอยูของประชาชนและทําใหเกิดความอดอยาก ดังน้ันจึงเกิดทัศนคติที่ไมมีความเชื่อถือในตัวรัฐและ
กฎหมายอีกตอไป ผูที่เคยถูกกักกันจึงตัดสินใจตั้งกลุมขึ้นมา โดยมีชื่อวา "Thieves World" โดยเปนชื่อที่ใชในการเรียกขาน   
มีลําดับชั้นการบังคับบัญชาและมีการตั้งกฎระเบียบ กฎเกณฑในกลุมของตน กลุมดังกลาวมักแสวงหาชองทางในการใหสินบน
แกเจาหนาที่รัฐเพื่อเขาสูสถาบันทางการเมือง โดยมีลําดับสายการบังคับบัญชาที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการคงไว       
ซ่ึงอํานาจ และอยูในประเทศเปนระยะเวลากวาศตวรรษ27 เกิดโครงสรางทางองคการที่มีการแบงปนผลประโยชนอยาง       
เทาเทียมในกลุมสมาชิกองคการ 
 จากการศึกษากลุมมาเฟยรัสเซียผานทางประวัติศาสตร สามารถเห็นไดอยางชัดเจนวา มีการพัฒนารูปแบบที่ซับซอน
มากขึ้นในดานหลักเกณฑ หลักปฏิบัติ ตลอดจนการสรางเอกลักษณและลักษณะที่แตกตางจากกลุมภายนอก เพื่อเปน       
การปกปองตนเองจากสภาวะการถูกแทรกซึม สังคมของมาเฟยในศตวรรษที่ 19 มีความคาดหวังวา สมาชิกในองคการจะตอง

                                                        
 26 Joseph Serio, "Organized Crime in the Soviet Union and Beyond," Low Intensity Conflict and Law Enforcement, 
vol. 1, no. 2 (Fall 1992), p. 127-151. 
 27 Tanya Frisby.(1998).The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance. Europe-Asia 
Studies. 
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ผานการทดสอบเปนระยะเวลากวา 6 ป โดยมีลักษณะทางพฤติกรรมในการปฏิบัติการลับ และมีวินัยอยางเครงครัด โดยมี
ความแตกตางจากการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่มีในสังคมทั่วไป ผูนํากลุมมาเฟยรัสเซียในศตวรรษที่ 19 สนับสนุนใหเหลา
สมาชิกภายในกลุมเดียวกันแตงงานกัน และมีทายาทสืบทอดองคการตอไป อยางไรก็ตามการกออาชญากรรมน้ันมีนัยยะถึง 
การถูกกีดกันสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบอาชีพและการอนุญาตใหอาศัยอยูภายในประเทศ โดยกลุมอาชญากรชาวรัสเซีย
ที่สําคัญ คือ กลุม Vory ไดกอรางสรางตัวขึ้นเปนองคการอาชญากรรมลับ โดยกระทําผิดดานการคายาเสพติด การคาประเวณี 
การคานํ้ามันและกาซธรรมชาติซ่ึงเปนชองทางรายไดที่สําคัญของรัสเซีย และมีสวนเก่ียวของในตลาดมืด โดยการสรางพันธมิตร
กับนักธุรกิจและเจาหนาที่ของรัฐ28 
 อยางไรก็ตามกลุมมาฟยรัสเซียไดกออาชญากรรมขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ไดแก การฉอโกงทางการเงิน และการคา
ยาเสพติด เกิดโลกของอาชญากรรมและเกิดการแขงขันกันกอนการลมสลายของสหภาพโซเวียต ทําใหรัสเซียประกอบไปดวย
กลุมมาเฟยหลากหลายกลุม โดยแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมที่มีความเก่ียวของกับชาติพันธุ และกลุมอาชญากรรมชนิด
พิเศษ ทําใหรัสเซียเขาสูสภาวะของการเปนโลกแหงการสรางอิทธิพลอยางจริงจัง โดยมีผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ      
เปนตัวกําหนดทิศทางของการกระทําความผิด 
 กลาวไดวา มาเฟยรัสเซียที่เกิดขึ้นมีจุดกําเนิดประการหน่ึงจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ไดกอใหเกิดปญหาสังคม
ตามมา หน่ึงในปญหาน้ัน คือ ตลาดมืด ที่ไดเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดี นิกิตา ครุสชอฟ  
(Nikita Khrushchev) และเกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดีมิคาอิล กอรบาชอฟ 
(Mikhail Gorbachev) อันเปนชวงเวลาที่มาเฟยรัสเซียแสดงอิทธิพลและแสดงออกซ่ึงอํานาจอยางมาก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจ
ของสหภาพโซเวียตที่มุงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนัก ยุทโธปกรณ และผลิตผลที่มุงเนนการผลิตทางการเกษตร        
ส่ิงเหลาน้ีไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได เปนผลทําใหในปลายป ค.ศ. 1970 รายไดสวนใหญของสหภาพ       
โซเวียตมาจากการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและประชาชนโดยสวนใหญกวา 20 ลานคน29 ไดเขาไปมีสวนเก่ียวของ      
กับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเศรษฐกิจในตลาดมืด ซ่ึงถูกควบคุมโดยมาเฟยรัสเซีย 
 หากวิเคราะหถึงโครงสรางทางระบบเศรษฐกิจของรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียต จะพบวา มีลักษณะผูกขาดเปน
อยางมาก ทําใหการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนไมขยายตัว แตเม่ือใดก็ตามที่ระบบผูกขาดน้ันไดส้ินสุดลง จะทําใหประชาชน     
เปนเจาของทรัพยสินมากยิ่งขึ้น เม่ือประชาชนมีสิทธิในทรัพยสินจึงเริ่มเขามามีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ ประกอบ         
กับประชาชนไมสามารถเชื่อม่ันหรือไววางใจรัฐในการพิทักษสิทธิในทรัพยสินน้ันๆไดอีกตอไป ดังน้ันจึงเริ่มแสวงหาแนวทางใน
การปกปองรักษาธุรกิจของตน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้นมาเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการปกปองธุรกิจ ซ่ึงได
ปรากฏเดนชัด คือ กลุมมาเฟยรัสเซียที่ไดแสดงบทบาทหลากลายในการมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ซ่ึงการเกิดขึ้นของมาเฟยรัสเซียน้ัน เน่ืองจากรัฐบาลสหภาพโซเวียตใชวิธีการควบคุมทางเศรษฐกิจเปนระยะเวลา   
อันยาวนาน ดังน้ัน การอธิบายถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลของคานิยมในดานวัตถุ จึงเปนการสรางเงื่อนไข         
และผลักดัน สนับสนุนกลุมมาเฟยรัสเซียในการกระทําผิดกฎหมาย  
 ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต รัสเซียยังคงประสบกับปญหาการคอรัปชั่นและตัวบทกฎหมายที่ไมมี  
ความชัดเจนในการปกปองสิทธิในทรัพยสิน สงผลใหผูเปนเจาของในสิทธิการครอบครองเกิดความหวาดกลัวที่จะสูญเสีย
ทรัพยสินและเกรงกลัวตอการถูกฉอโกง ทําใหตัดสินใจและเกิดความตองการปกปองทรัพยสินดังกลาว ทําใหเกิด "ผูคุมครอง" 
ขึ้น ซ่ึงมาจากเหลาทหารจากกองกําลังทหาร หนวยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB และบรรดาเหลาตํารวจที่ไดถูก
ปลดออกจากตําแหนง ซ่ึงมีทักษะเฉพาะตัวและมีความสามารถในการใชกําลังทางรางกาย เพื่อเปนผูคุมครองในผลประโยชน
ทางดานธุรกิจ ทําใหเกิดองคการอาชญากรรมรัสเซียขึ้นโดยมีจํานวนกวา 4,000-5,000 กลุม ที่ไดปฏิบัติการและมีการ
พัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว30 หน่ึงในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คือ การฟอกเงิน เพื่อเขาสูโครงสรางที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยการ
ขยายฐานสูเศรษฐกิจมืด มีรายงานวา ในป ค.ศ. 1993 มาเฟยรัสเซียมีสวนรวมทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศกวารอย
ละ 40 และในป ค.ศ. 1994 มาเฟยรัสเซียไดควบคุมการลงทุนในทรัพยสินประเภททุนกวาครึ่งหน่ึง หนวยงานภาครัฐไม
สามารถควบคุมไดและเกิดการคอรัปชั่น ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปราบปรามกลุมมาเฟยรัสเซียเปนไปอยาง
                                                        
 28 Ibid, p. 36-39.  
 29 Wilhelm Eberwein and Jochen Tholen.(1997).Market or mafia: Russian managers on the difficult road 
towards an open society. Vermont : Ashgate Publishing Company. 
 30 Paddy Rawlinson.(1998).Criminal Heirs - Organised Crime And Russia's Youth in Gangs & Youth Subculture: 
International Exploration. New Jersey : Transaction Publishers. 
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ยากลําบาก สงผลทําใหการฟอกเงินขยายตัวเปนวงกวาง ขณะเดียวกันไดเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเปนรายวัน โดยมีสถิติ          
การฆาตกรรมจํานวนกวา 84 ศพในแตละวัน31 และไมสามารถจับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได นอกจากน้ีภาคธุรกิจตอง
จายเงินคาคุมครองใหแกมาเฟยรัสเซียเปนมูลคามหาศาล 
 
4.  ทฤษฎีทางอาชญาวิทยากับการศึกษามาเฟยรัสเซีย 
 
 4.1  ทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด  (Rational Choice Theory) 
 แมวานักปรัชญา นักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตรตางสนับสนุนวาทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice 
Theory) สามารถใชในการอธิบายจุดเริ่มตนของการรวมกันเปนหน่ึงเดียวและครอบคลุมถึงทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมทาง
สังคมไดน้ัน แตการพิสูจนความจริงวา แทจริงแลวทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายการ
กอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซียและการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียไดมากนอยเพียงใดน้ัน เปนส่ิงท่ีมีความทาทายและ
นาสนใจในการนํามาสูการหาคําตอบ ซ่ึงรูปแบบพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซีย มีลักษณะเปนพฤติกรรมรวม หรือพฤติกรรม
รวมหมู (collective behavior) ที่เกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจ ความรูสึก และทัศนคติที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
 หากพิจารณาถึงทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) จะพบวา สภาวะจิตของมนุษยมักตอบสนอง
ตอแรงจูงใจและมนุษยมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําผิดกฎหมาย โดยในการเลือกพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายน้ันขึ้นอยูกับ
ผลประโยชนสูงสุด ซ่ึงทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมอันเปน
ผลมาจากความมีอิสระในการเลือก การไมเกรงกลัวตอบทลงโทษ การขาดซ่ึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม  โดยมี
มุมมองตอสาเหตุอาชญากรรมในมิติทางเศรษฐกิจและการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรรมอันมีความสัมพันธกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงบุคคลจะมีกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมอยางมีเหตุผล คํานึงถึงธรรมชาติ
ของมนุษยที่ตองการผลประโยชนตอบแทนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมน้ัน ๆ  
 กลุมมาเฟยรัสเซียจึงเปนผลลัพธของกระบวนการใชเหตุผลเพื่อคํานวณถึงทางเลือกที่ไดรับผลประโยชนจากการ
ประกอบอาชญากรรม โดยมีปจจัยสําคัญที่นําสูการประกอบอาชญากรรม ไดแก การไรซ่ึงความเกรงกลัวและความหยอนใน
บทลงโทษ การคาดหวังในระดับสูงตอผลประโยชนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย และการกลายเปนสมาชิกของกลุม
มาเฟยรัสเซีย เม่ือนําทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) มาใชในการอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟย
รัสเซียตลอดจนการกออาชญากรรม พบวา สามารถใชอธิบายถึงสาเหตุการตัดสินใจเพื่อเขามามีสวนรวมในองคการ อันเปนผล
มาจากความคาดหวังตอผลตอบแทนที่ไดรับกลับคืนมา การที่บุคคลตัดสินใจเขามามีสวนเก่ียวของในกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน  
เปนผลมาจากปจจัยสําคัญ 4 ประการ32  ไดแก 1) ความตองการพัฒนาทักษะ ความรู เพื่อการวางแผนและเลือกเหยื่ออยาง
เชี่ยวชาญอันเปนการลดความเส่ียงในการประกอบอาชญากรรม 2)  ความตองการมีอิสรภาพทางการเงินและการพึ่งพาเงินจาก
กลุมมาเฟยรัสเซีย 3) การมีสวนเก่ียวของกับอาชญากรมาเฟย และ 4) การมีโอกาสเพียงเล็กนอยที่จะไดประกอบอาชีพที่
ถูกตองตามกฎหมาย  
 การอธิบายถงึกลุมมาเฟยรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรม ผานทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) 
สามารถอธิบายไดวา การเขารวมกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน เกิดจากการเลือกที่จะกระทําและเขารวมกลุมโดยประกอบดวยการใช
เหตุและผล กลาวคือ เปนการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยูบนหลักของเหตุและผล ตลอดจนการไตรตรองกอนการเขารวมกลุม    
มาเฟยเพื่อประกอบอาชญากรรม การตัดสินใจที่จะกระทําผิดน้ัน เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมอยาง
มีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจน้ันเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งนํ้าหนักถึงประโยชนที่ไดรับและผลจากการกระทํา ซ่ึงสมาชิก
ของกลุมมาเฟยรัสเซียสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผลในการเขามาสวนเก่ียวของในองคการอาชญากรรม 
สมาชิกของกลุมมาเฟยรัสเซียจะมีขอผูกพันหรือมีพันธะในการกออาชญากรรม ภายหลังจากการพิจารณาถึงความเส่ียงใน  
การถูกจับกุม และบทลงโทษที่จะไดรับจากการประกอบอาชญากรรม เฉกเชนเดียวกับการไตรตรองถึงผลประโยชนทางเงินที่
จะไดรับ เม่ือการกออาชญากรรมน้ันประสบผลสําเร็จ เงินถือเปนส่ิงกระตุนที่แสดงบทบาทสําคัญในการทําใหบ ุคคลน้ัน      

                                                        
 31 G.V et al. Osipov.(1994). The Reform of Russia: Myths and Reality. Moscow : Institute of Socio Political 
Reseach. 
 32 Clarke and Cornish.(1985). Modelling offender's decision: A framework for research and policy . Crime and 
Justice: An Annual Review of Research, Tonry and Morris.(p.171 – 172).Chicago: University of Chicago Press.  
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เกิดความสมัครใจในการเขารวมกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยกลุมมาเฟยรัสเซียมีความเชื่อวา ศักยภาพ ความสามารถและทรัพยากร
ของกลุมมีสวนสําคัญในการทําใหรอดพนจากการถูกจับกุม ดังน้ันจึงเกิดความรู สึกวา การกระทําผิดสามารถประสบ
ความสําเร็จไดโดยมีความเส่ียงอยางนอยที่สุด และจะนํามาซ่ึงผลประโยชนอยางมหาศาล  
 ภายหลังการลมของสหภาพโซเวียต กลุมมาเฟยรัสเซียไดใชวิธีการขมขู บังคับเพื่อใหไดเงินตรา ฉอโกงและใหสินบน
แกตํารวจ กฎหมายทางเศรษฐกิจของรัสเซียมีความคลุมเครือและไมชัดเจน สําหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีความจําเปนตองจาย
ภาษีในการนําเขาและสงออกอยูบอยครั้ง สงผลทําใหใชเงินทุนไปกับการจายภาษีเปนจํานวนมากและไมเหลือเงินทุนเพียง
พอที่จะทําการลงทุนใหม ๆ และผูที่มีรายไดมากจากการผลิตหรือประกอบกิจการที่มีมูลคาสูง มักตกเปนเปาหมายและเปน
เหยื่อของกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยเหลาบรรดาผูประกอบการที่ไมประสงคจายเงินใหกับกลุมมาเฟยรัสเซียตามที่ถูกขูบังคับ     
จะแกปญหาดวยการ วาจางตํารวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยในการปกปองตนจากการใชอิทธิพลของมาเฟยรัสเซีย การที่ 
มาเฟยรัสเซียมีพฤติกรรมดังกลาว เน่ืองจากเล็งเห็นแลววาไดประโยชนจากการกระทําผิดกฎหมายหรือไดกําไรอยางมากที่สุด 
หากมาเฟยรัสเซียพิจารณาแลวเห็นวา ไมไดผลประโยชนจากการกระทําผิดก็จะไมประกอบอาชญากรรม โดยมาเฟยรัสเซีย    
มีการวางแผน คิดคํานวณถึงผลเสียทางเศรษฐกิจกอนการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนการกอใหเกิดความพึงพอใจเปน
สําคัญ 
 แมกระน้ันก็ตามเม่ือกลุมมาเฟยรัสเซียไดขยายเครือขายเขามาในประเทศไทย และปฏิบัติการอยูในแหลงทองเที่ยวที่
สรางรายไดแกประเทศ คือ ในพื้นที่พัทยาและจังหวัดภูเก็ต กลุมมาเฟยรัสเซียไดประกอบอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง 
การฟอกเงิน การรีดไถเงิน การคายาเสพติด การฉอโกงทางการเงินและอสังหาริมทรัพย การลักลอบคาประเวณี การปลอม
แปลงสินคาและเอกสาร ตลอดจนการกอเหตุฆาตกรรม ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการเติบโตของขบวนการที่มีกลุมมาเฟยรัสเซีย
อยูเบื้องหลัง และมีการสรางเครือขายโดยการประกอบธุรกิจเพื่อเปนโครงสรางในการนํารายไดมาหลอเล้ียงเครือขาย และมัก
ใชวิธีการใหคนไทยเปนตัวแทนดําเนินการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา การประกอบธุรกิจของกลุมมาเฟยรัสเซียเปนการ
แสวงหาผลประโยชนในการทําธุรกิจผิดกฎหมาย และใชชองทางในกฎหมายไทยบางประการในการหลบเล่ียง นอกจากน้ียังมี
อาชญากรชาวรัสเซียหลบหนีคดีเขามาใชไทยเปนที่หลบซอนตอการถูกจับกุม และเปนฐานการขยายเครือขายที่ผิดกฎหมาย
จากประเทศรัสเซีย การกระทําของกลุมมาเฟยรัสเซียดังกลาว กระทําการเปนขบวนการ มีการวางแผน ไตรตรองกอนการ
ตัดสินใจกระทําความผิด โดยคํานึงถึงมูลคาและผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ อีกทั้งมีแผนการ การแบงหนาที่ของ
สมาชิกภายในกลุม กอนการประกอบอาชญากรรม นอกจากน้ียังคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะถูกจับกุม โอกาสในการกระทําผิด 
ผลเสีย ตลอดจนความเส่ียง และมูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรม หลังจากที่มาเฟยรัสเซียไดคํานึงถึงปจจัยดังกลาวที่
เก่ียวของกับการกออาชญากรรมแลว จึงตัดสินใจโดยมีฐานแหงเหตุและผลในการประกอบอาชญากรรมขึ้นในประเทศไทย 
 อยางไรก็ตามการที่กลุมมาเฟยรัสเซียไดเลือกที่จะเขามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยน้ัน มีสาเหตุประการ
หน่ึงมาจากปญหาในการบังคับใชกฎหมายขอประเทศไทยและนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวจากภาครัฐ ตางสงผลตอการ
เขามาประกอบอาชญากรรมแทบทั้งส้ิน ไมเพียงเทาน้ัน กลุมมาเฟยรัสเซีย กอนการประกอบอาชญากรรมตางมีการเริ่มศึกษา
กฎหมายจากประเทศเพื่อนบานตางๆที่รายลอมประเทศไทยกอน คํานึงถึงการบังคับใชกฎหมายและบทลงโทษ เม่ือเกิด
กระบวนการคิดและพิจารณาไตรตรองแลวจึงเลือกที่จะเขามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เน่ืองจากกฎหมายของ
ไทยเบาที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับบทลงโทษในประเทศสิงคโปร โดยกลุมมาเฟยรัสเซียมีการศึกษาทางดานกฎหมายอยาง
ละเอียด  ถี่ถวนกอนการกระทําผิด 
 4.2  การอธิบายโดยใชทฤษฎีความขัดแยง  (Conflict Theory) 
 ทฤษฎีความขัดแยง (conflict Theory) สามารถใชอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟย ซ่ึงจอรจ โวลด (George 
Vold) ไดแสดงทรรศนะในการมองมนุษยวา มนุษยเปนสัตวสังคม กลาวคือ มนุษยเปนทั้งสวนหน่ึงของสังคมและเปนผลผลิต
จากการคบหาสมาคมกันของบุคคลในสังคม กลุมเกิดจากการที่บุคคลมีผลประโยชนและความตองการตรงกันหรือสอดคลอง
กัน ทําใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้นมา ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเขาใจได หากศึกษาในรูปแบบพฤติกรรม
กลุม (collective bahavior) กลุมจะมีประสิทธิภาพผานทางการติดตอและความรวมมือของบุคคลในกิจกรรมของสมาชิกกลุม 
และการรวมกลุมดังกลาวจะทําใหบุคคลเกิดความผูกพันกับกลุม แตในทางตรงกันขาม กลุมจะเกิดความขัดแยงกับกลุมอ่ืนเม่ือ
ผลประโยชนและวัตถุประสงคตรงกัน หรือรุกลํ้าซ่ึงกันและกัน หรือเกิดการแยงชิงดีกับผลประโยชนหรือวัตถุประสงค        
ของกลุมอ่ืน เม่ือความขัดแยงของกลุมไดพัฒนาขึ้นมา ก็จะทําใหสมาชิกของแตละกลุมจงรักภักดีตอกลุมของตนเองมากขึ้น 
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และพรอมที่จะตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงความสําเร็จของกลุมตนเอง เน่ืองจากแตละกลุมจะพยายามรักษาสถานภาพเก่ียวกับ
ผลประโยชนและวัตถุประสงคของกลุมไวตลอดเวลา ทําใหเกิดการแขงขันที่จะรักษาไวซ่ึงส่ิงที่กลุมตองการตลอดเวลา33 
 จากทรรศนะขางตน สามารถนํามาใชในการอธิบายกลุมมาเฟยรัสเซีย ไดดังน้ี ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในสมัย
สหภาพโซเวียตนํามาซ่ึงอัตราการวางงาน ประชาชนกวา 3 ลานคนเกิดการวางงานขึ้นในภาคอุตสาหกรรม มีเพียงรอยละ 20 
ของประชาชนเทาน้ันที่สามารถไดรับการจางงาน ในขณะน้ันหนวยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB ไดถูกปลดออก
จากตําแหนงจากจํานวน 36,000 คน ใหเหลือเพียง 2,800 คน กองกําลังทหารเชนเดียวกันถูกปลดออกจากตําแหนงราว 
40,000-50,000 คน และตํารวจกวา 32,000 ราย ไดถูกปลดจากตําแนง ในเม่ือไมสามารถที่จะมีรายไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ทําใหประชาชนจํานวนมากไดเขาไปมีสวนเก่ียวของกับกลุมมาเฟยรัสเซียกวา 3 ลานคน และปฏิบัติการอยูในกลุม  
มาเฟยรัสเซียกวา 5,700 กลุม34 กลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุมตางแยงชิงอํานาจ ความเปนใหญ และผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจอยูตลอดเวลา และเกิดสภาวะขามชาติไปกออาชญากรรมขึ้นในหลายประเทศ ไดแก ประเทศอเมริกา กลุมประเทศ
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States)  เปนตน  
 ขณะเดียวกันเม่ือพื้นฐานของผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟยรัสเซียแต
ละกลุมมีความตองการที่ตรงกัน ทําใหกลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุมตางแยงชิงผลประโยชนซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา และ
ตางแขงขันกันเพื่อใหสามารถเขาไปมีอํานาจที่เก่ียวของกับรัฐ หรือ ตัวบทกฎหมาย เพื่อพิทักษรักษาอํานาจของกลุมตนเอาไว 
โดยใหมีการบังคับใชกฎหมายอันมีแนวทางที่เปนประโยชนตอกลุมของตน กลาวอีกนัยหน่ึง คือ กฎหมายจะถูกใชเปนเครื่องมือ
ของกลุมมาเฟยในการรักษาผลประโยชนของกลุมตนเอง นอกจากน้ี ทฤษฎีดังกลาวสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของกลุม    
มาเฟยรัสเซียไดวา มีลักษณะการกระทําในรูปแบบของกลุม อันมีแนวทางในการรวมตัวกันเพื่อปองกันและทําใหเกิด       
ความแข็งแกรงภายในกลุมของตนและปกปองตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุมตนเปนสําคัญ 
 อยางไรก็ตามเม่ือกลุมมาเฟยรัสเซียไดขยายอิทธิพลเขามาในไทยและมุงดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือประโยชน
ใหแกกลุมตนเองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุมมาเฟยรัสเซียที่ไดเขามาแสวงหาประโยชนในดานธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัด
ภูเก็ต อาทิ การประกอบธุรกิจดานบริษัททัวร อสังหาริมทรัพย รานอาหาร โรงแรม และสถานบันเทิงยามกลางคืน เปนตน 
โดยใชคนไทยเปนตัวแทนในการดําเนินการ หรือการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีกลุม  
มาเฟยรัสเซียเปนผูรวมถือหุนน้ัน ไดทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางกลุมมาเฟยรัสเซียตางๆดวยกันเอง เน่ืองจากมีฐาน    
ของผลประโยชนที่ตรงกันและทับซอนกัน ทั้งในสวนของกลุมมาเฟยรัสเซียที่มีรากฐานอยูที่จังหวัดภูเก็ต และกลุมมาเฟยรัสเซีย
ที่ยายฐานในการประกอบธุรกิจเขามายังจังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกันเม่ือมีผลประโยชนและความตองการที่สอดคลองกัน หรือมี
ความตองการที่ตรงกัน จึงกอใหเกิดความขัดแยงแยงชิงผลประโยชน ซ่ึงสามารถเห็นไดอยางขัดเจนจากสถานการณที่กลุม    
มาเฟยรัสเซีย 2 กลุมเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนทางธุรกิจและไมสามารถตกลงกันได จะนํามาซ่ึงการทําลายลางอีกฝาย
หน่ึงและกอเหตุอาชญากรรมขึ้น เชน การฆาตกรรม เปนตน 
 นอกจากน้ีกลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุม ตางพยายามรักษาและปกปองผลประโยชนของกลุมตนไว โดยระดับ      
ของความขัดแยงระหวางกลุมมาเฟย เม่ือเกิดขึ้นแลวน้ันจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูการมูลคาของผลประโยชน 
การจัดการผลประโยชนของกลุมมาเฟยและความขัดแยงที่เกิดขึ้น อาจเปนผลมาจากอํานาจของกลุมและความกดดันของกลุม
ในเรื่องผลประโยชน ซ่ึงสงผลกระทบตอโครงสรางองคการเปนสําคัญ 
 
5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ทฤษฎีคิดกอนกระทําผิดและทฤษฎีความขัดแยง สามารถอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซียวา เปนการกระทํา
ที่มีเหตุผลและมีการพิจารณาถึงประโยชนและโทษที่จะไดรบัในการประกอบอาชญากรรม อีกทั้งการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่
ผิดกฎหมายเกิดจากการคํานวณถึงประโยชนและโทษที่จะไดรับและกอใหเกิดความพึงพอใจเปนสําคัญ และทฤษฎีคิดกอน
กระทําผิด เชื่อวา ผูกระทําผิดจะคํานึงถึงตนทุนในการกระทําผิด หากมีนอยกวาผลเสียที่จะไดรับจะลงมือกระทําผิด สะทอนให
เห็นถึง ผลประโยชนที่จะไดรับน้ัน มีจํานวนมากจนทําใหกลุมมาเฟยรัสเซียกลากระทําผิด ดังน้ันจึงมีนัยยะวา อาชญากรชาว

                                                        
 33 พรชัย ขันตแีละคณะ.(2553). ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต. กรุงเทพมหานคร: หจก.สุเนตรฟลม. 
 34 Federico Varese.(2001). The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy. Oxford: Oxford 
University Press. 
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รัสเซียทุกคนซ่ึงเปนสมาชิกกลุมมาเฟยจะตองคํานวณถึงผลดีผลเสียหรือวางแผนลวงหนากอนที่จะกออาชญากรรมในทุกครั้ง 
แตในความเปนจริงแลวไมใชส่ิงที่งายเสมอไปในการยืนยันถึงพฤติกรรมของอาชญากร นอกจากน้ีปจจัยที่มีอิทธิพลตอ        
การกระทําผิดมีหลายปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจแตเพียงปจจัยเดียว ขณะเดียวกันกลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุม 
ตางพยายามรักษาและปกปองผลประโยชนของกลุมตนไว โดยระดับของความขัดแยงระหวางกลุมมาเฟย เม่ือเกิดขึ้นแลวน้ัน
จะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูการมูลคาของผลประโยชน การจัดการผลประโยชนของกลุมมาเฟยและความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น อาจเปนผลมาจากอํานาจของกลุมและความกดดันของกลุมในเรื่องผลประโยชน ซ่ึงส งผลกระทบตอโครงสราง
องคการเปนสําคัญ  
 การแกไขปญหาอาชญากรรมใหประสบความสําเร็จไดเพียงใดน้ัน การพิจารณาในบริบทของตัวทฤษฎีอาชญาวิทยา
ตอแนวทางในการแกไขปญหาอาชญากรรมมีสวนสําคัญยิ่ง เน่ืองจากในทฤษฎีอาชญาวิทยาแตละทฤษฎี หากไดทําการศึกษา
อยางลึกซ้ึงจะพบวา ทฤษฎีอาชญาวิทยาไดมีนัยยะตอแนวทางการแกไขปญหาอาชญากรรมตามแนวทฤษฎีไวเชนเดียวกัน  
และทฤษฎีสามารถใชในการอธิบาย พรรณนา ตลอดจนทํานายปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึง โดยผานความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร ดังน้ันขอเสนอแนะที่ใชในการแกไขปญหาอาชญากรรมอันเก่ียวของกับการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียใน
ประเทศไทย จึงเกิดจากการเสนอแนวทางโดยมีรากฐานมาจากตัวทฤษฎีอาชญาวิทยา ดังน้ี 
  1. เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของการที่กลุมมาเฟยรัสเซียประกอบอาชญากรรม จะพบวา กลุมมาเฟยรัสเซียที่กอ
อาชญากรรมขึ้นน้ัน เกิดจากมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด และกลุมมาเฟยรัสเซียเห็นชองทางโอกาสในการกระทําผิด ดังน้ัน
การแกไขปญหาอาชญากรรม จึงใหความสําคัญกับการตัดมูลเหตุจูงใจของกลุมมาเฟยรัสเซีย ตลอดจนการมุงเนนการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จะทําใหกลุมมาเฟยรัสเซียเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมายและบทลงโทษ สงผลทําใหตัด
มูลเหตุการกระทําผิดได  
 ดังน้ัน การบังคับใชกฎหมายควรมีประสิทธิภาพ อันประกอบดวย ความแนนอน ความเสมอภาค ความรวดเร็วและ
การมีบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อเปนการขมขู ยับยั้งใหกลุมมาเฟยรัสเซียเกิดความเกรงกลัวตอบทลงโทษ ซ่ึงวิธีการที่จะทําให
การบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงหมายถึง หนวยงาน          
ในกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาลและและราชทัณฑ จะตองประสานงานกันในการที่จะทําใหการบังคับใช
กฎหมายมีความรวดเร็ว แนนอน เสมอภาคและบทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย อันถือเปนปจจัยสําคัญใน
การปองกัน ปราบปรามกลุมมาเฟยรัสเซีย หรือองคกรอาชญากรขามชาติตางๆ ที่เขามาประกอบอาชญากรรมในไทยและสราง
ความเสียหายแกประเทศ  
 2. การกําหนดใหมีการบังคับใชกฎหมายที่มีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว ตลอดจนผูกระทําผิดมีโอกาส
สูงในการถูกจับกุม มุงที่ผลลัพธของการบังคับใชกฎหมาย เน่ืองจากอาชญากรมักมีการคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับเปนสําคัญ 
การตัดสินใจของกลุมมาเฟยรัสเซีย วาจะประกอบอาชญากรรมหรือไมน้ัน จะคํานวณจากประโยชนและโทษที่จะไดรั บ      
เปนสําคัญ หากพิจารณาแลวเห็นวาการประกอบอาชญากรรมกอใหเกิดประโยชนมากกวาโทษที่จะไดรับ จะเลือกประกอบ
อาชญากรรม ในขณะที่หากพิจารณาแลวเห็นวาการประกอบอาชญากรรมกอใหเกิดโทษมากกวาประโยชนที่จะไดรับ       
กลุมมาเฟยรัสเซียจะเลือกไมประกอบอาชญากรรม 
 3. ควรมีการพัฒนาเทคนิคพิเศษในดานการสืบสวนสอบสวนเพื่อการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคดีกับกลุม
มาเฟยรัสเซีย กลาวคือ กลุมมาเฟยรัสซียบางกลุมที่เขามากออาชญากรรมในไทย การสืบสวนคดีโดยใชวิธีการหรือชองทาง
ตามปกติน้ัน กระทําไดอยางยากลําบากและมีความเส่ียงอันตรายมาก ดงัน้ัน ควรมีการใชวิธีหรือเทคนิคที่สามารถเขาถึงขอมูล
สําคัญของกลุมมาเฟยรัสเซียได ทางการติดตอส่ือสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชสายลับ การใชอุปกรณที่ทันสมัย ใน
การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดโดยที่กลุมมาเฟย
รัสเซียน้ันไมรูเน้ือรูตัว และสามารถโยงใยถึงหัวหนากลุมมาเฟยรัสเซียรายใหญที่เปนผูบงการ ซ่ึงอาจสามารถขยายผลถึง
เครือขายที่มีอิทธิพลอยูในประเทศไทยหรือในประเทศตาง ๆ ได  
 4. การพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการปราบปราบกลุมมาเฟยรัสเซียใหมีความเชี่ยวชาญ มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เน่ืองจากกลุมมาเฟยรัสเซียบางกลุมจะใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรมทางการเงิน และมีรูปแบบ   
การกระทําผิดที่ซับซอน เปล่ียนแปลง และพัฒนารูปแบบอยูตลอดเวลา ทําใหยากแกการถูกปราบปราม ดังน้ัน การใหองค
ความรูในการดําเนินคดีกับกลุมมาเฟยรัสเซียหรือองคการอาชญากรรมขามชาติอ่ืน ๆ แกเจาหนาที่ตํารวจเปนส่ิงสําคัญ และที่
ไมสามารถมองขามได เพื่อใหสามารถจับกุมมาเฟยรัสเซียไดในที่สุด 
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 5. ความมีการพัฒนารวมมือทางกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศไทยกับรัสเซีย อาทิ ตํารวจ อัยการ การศาล 
และราชทัณฑ เพื่อรวมกันแกไขปญหามาเฟยรัสเซียขามชาติ อันจะมีขอตกลงเก่ียวกับการพัฒนาขยายความรวมมือ      
ทางการศาล การยุติธรรมระหวางสองประเทศ ตลอดจนการดําเนินคดี และการพิจารณาคดี อันจะนําไปสูการปราบปราม  
และแกไขปญหากลุมมาเฟยรัสเซียที่ไดเขามาขยายอิทธิพลในไทย อันสรางความเสียหายอยางมหาศาลแกประเทศชาต ิ
 6. แมวาในปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติ ที่มีการบังคับใชในป พ.ศ. 2556 แตจากที่ผานมาเม่ือตํารวจจับกุมกลุมองคการอาชญากรรมขามชาติมาลงโทษ และ
ดําเนินคดีอาญาน้ัน การพิสูจนวามีสวนรวมในองคการอาชญากรรมขามชาติเปนส่ิงที่พิสูจนไดยาก อีกทั้ง ไมสามารถดําเนิน
คดีอาญาไดจึงตองปลอยตัวไป หากแตในปจจุบันการมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาต ิพ.ศ. 2556 ทําใหกรดําเนินดคีกับองคการอาชญากรรมขามชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
ควรมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเชนเดียวกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินคดีแกกลุมมาเฟยรัสเซีย 
 7. ประชาชนในสังคมจะตองรวมมือกัน เม่ือพบเห็นพบเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทตางๆ และกลุมบุคคลที่ตั้ง
ตนเปนมาเฟย อันทําใหเกิดความเดือนรอนและความเสียหาย โดยสามารถใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกเจาหนาที ่รัฐ            
ในการปราบปรามกลุมมาเฟยรัสเซีย 
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