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บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับการทํางานของนักบัญชีสืบสวนที่ตองปฏิบัติงานใหไดมาซึ่งหลักฐานเพื่อเปนการพิสูจน

ใหเห็นวามีการทุจริตหรืออาชญากรรมทางการเงินเกิดขึ้นหรือไม อยางไร บทความนี้ไดกลาวถึงงานของนักบัญชีสืบสวน

อันประกอบไปดวย การพิจารณาการกอคดี การประเมินคดี การตั้งเปาหมายและการวางแผน และการสืบสวน รวมถึง
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ในการสืบสวนคดีตางๆ ไมว าจะเปนอาชญากรรม
ทางการเงิน หรือการทุจริต โดยท่ัวไป จะมีขั้นตอนท่ี
เหมือนกัน คือ ขั้นการริเริ่ม การวางแผน การดําเนินการ 
และสุดทาย คือการพิสูจนใหเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้น
หรือไม อยางไร โดยสวนใหญแลว อาชญากรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการเงินจะมีความทาทายสําหรับนักบัญชีสืบสวนหรือ
ผู สืบสวน เนื่องจากปริมาณหลักฐานท่ีมากและมีความ
ซับซอน การสืบสวนจึงตองใชนักบัญชีสืบสวน หรือผูสืบสวน
ที่มีประสบการณสูง กระบวนการสืบสวนเริ่มตั้งแตการ
พิจารณาการกอคดี การประเมินคดี การตั้งเปาหมายและ
การวางแผน และการสืบสวน

1. การก�อคดี
การสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินอาจแบงออกเปน

สองประเภทหลัก คือเชิงรับ และเชิงรุก การสืบสวนเชิงรับ
เกิดขึ้นเน่ืองจากการแจงเตือนจากภายนอกวาอาชญากรรม
ไดเกิดขึ้นแลว แหลงขอมูลแจงเตือน เชน พนักงาน บาง
โอกาสผูแจงเตือนอาจเปนผูสอบบัญชี ผูถือหุน ผูบริหาร
องคกร ผู ต องสงสัยอาจยังคงทํางานใหกับกิจการ ใน
บางกรณี ผูสืบสวนอาจไดขอมูลแจงเตือนการทุจริตภายหลัง
จากท่ีผู ต องสงสัยไดถูกใหออกจากบริษัทแลว บางกรณี
ผู ตองสงสัยอาจยังคงทํางานใหกับบริษัท แตมิลวงรู ว ามี
ขอสงสัยเกี่ยวกับตน ซึ่งทั้งการสืบสวนเชิงรับ หรือเชิงรุก
จะใชวิธีสืบสวนที่แตกตางกัน ขณะที่หากมองที่เชิงรุก การ
สืบสวนจะเกิดขึ้นโดยการกระทําของผูสืบสวนเอง บางครั้ง
ในกรณีของการฟอกเงิน ผูสืบสวนอาจตามรอยมาจากคดีอื่น
และมาคนพบอาชญากรรมทางการเงินโดยบังเอิญก็เปนได

เทคนิคการสืบสวน เช น การตรวจตราดูแลและ
ปฏิบัติการอําพรางตัว ไมคอยไดใชในการสืบสวนเกี่ยวกับ
การเงิน ในโลกธุรกิจปจจุบันที่มีการใชคอมพิวเตอรในการ
ควบคุมระบบบัญชีโดยเฉพาะวงจรการเกิดรายไดทําใหการ
สืบสวนหาผู กระทําผิดทําไดยากยิ่งขึ้น เมื่อรายการตางๆ 

บันทึกดวยระบบคอมพิวเตอรจึงเปนการยากที่จะใชวิธี
ตรวจสอบและสืบสวนแบบเดิม ซึ่งในสมัยกอน เอกสาร
ทางบัญชีนิติเวชถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการไขคดี
ทางการเงิน อยางไรก็ตาม แมวารองรอยการตรวจสอบ
ท่ีไดจากระบบคอมพิวเตอรจะมีปริมาณท่ีมากและเพียงพอ
ตอการสืบสวน แตหากระบบความปลอดภัยทางด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศออนแอก็จะทําใหหลักฐานไมเพียงพอ
ตอการพิสูจนได

2. การประเมินคดี
ในคดีเกี่ยวกับการเงิน การสืบสวนเชิงรับ ซึ่งสวนมาก

ไดรับรายงานจากผูลงทุน บุคคลภายในองคกร หรือแมแต
ผูสอบบัญชี ซึ่งเปนผูคนพบขอสงสัย ขอมูลจากการแจงเตือน
อาจเปนไดทั้งขอเท็จจริง การคาดเดา หรือแมแตอคติหรือ
การกลาวเกินจริงได ดังนั้น ขั้นตอนการประเมินคดีจําเปน
ตองมีผู สืบสวนการทุจริตท่ีมีความสามารถที่จะคัดกรอง
ขอมูลจํานวนมาก และคัดเลือกเพียงแคสวนที่เปนประโยชน
ตอคดี ขั้นตอนแรกในการประเมินคดี คือการพิจารณา
แรงจูงใจในการกอเหตุ และผูสืบสวนควรมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายแพงและอาญา

ความสามารถในการไขคดีมีปจจัยที่เกี่ยวของ คือปจจัย
ที่มีนํ้าหนักและปจจัยที่ไมมีนํ้าหนัก ปจจัยเหลานี้คือลักษณะ
ของการเกิดเหตุการณ ซึ่งจะชวยพยากรณวาการสืบสวน
จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ปจจัยท่ีมีนํ้าหนัก
ตามความเห็นของผูสืบสวนเช่ือวาไมใชทุกปจจัยมีความ
สําคัญกับความสามารถในการไขคดี ยกตัวอย างเช น
รอยนิ้วมือในที่เกิดเห็นอาจมีความสําคัญกวาพยาน ดังนั้น 
รอยนิ้วมือจึงควรเปนหลักฐานที่ ได รับนํ้าหนักมากกวา
พยานผูเห็นเหตุการณ ซึ่งการใหนํ้าหนักจะมีพื้นฐานอยูบน
ผลการวิจัยเชิงสถิติและจากประสบการณของผู สืบสวน
สวนปจจัยที่ไมมีนํ้าหนัก หมายถึง ผูสืบสวนไมไดใหความ
สําคัญกับปจจัยใดปจจัยหนึ่ง
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3. การตั้งเป�าหมายและการวางแผน
การตั้งเปาหมายรวมไปถึงการระบุเปาหมายของโจทก

หรือผูรองทุกข สําหรับผูสืบสวนคดีทุจริตแลว เปาหมายนั้น
จะตองเปนเปาหมายที่ชัดเจน ในกรณีสวนมาก โจทก
ต องการการชดเชยคาเสียหายและการจําคุกผู กระทํา
ความผิด อาจกลาวไดวาโจทกหรือผู ร องทุกขในท่ีนี้ คือ
ลูกคาของผูสืบสวน แมจะไมเต็มใจก็ตาม โจทกใชบริการ
สืบสวนทุจริต เพื่อความคาดหวังผลลัพธที่สามารถยอมรับได 
หากความคาดหวังสมเหตุสมผล ผลลัพธที่ออกมาก็มักจะ
เปนที่พึงพอใจ ในทางกลับกัน หากลูกคามีความคาดหวัง
ในผลลัพธอยางไมสมเหตุสมผลก็มักจะทําใหผิดหวังหรือ
ไมพอใจในภายหลัง ดังนั้น งานหน่ึงของผู สืบสวน คือ
การใหความรูความเขาใจแกลูกคาเกี่ยวกับผลลัพธที่สามารถ
หาไดและผลลัพธที่ยอมรับได เพ่ือใหทั้งสองฝายมีความ
เขาใจตรงกัน เม่ือมีความคาดหวังท่ีตรงกันแลวก็จะตอง
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหทั้งผู สืบสวนและลูกคา
สามารถประเมินความกาวหนาหรือขั้นความสําเร็จของงาน
ตรวจสอบไดอยางไมมีอคติ นั่นคือ ผูสอบสวนจะตองมีความ
สามารถในการใหความรู ความเขาใจแกลูกคา เพื่อใหได
รับความรวมมือ นอกจากผูสืบสวนจะมีความเช่ียวชาญทาง
ดานอาชญากรรมและทุจริตการเงินแลว ยังตองมีทักษะ
ความชํานาญในวิธีการและเทคโนโลยีสําหรับการสืบสวน 
โดยสรุป การตั้งเปาหมายท่ีชัดเจนชวยใหเกิดความคาดหวัง
ที่สมเหตุสมผลท้ังยังเปนเกณฑและพ้ืนฐานของการสืบสวน
อีกดวย

หลังจากการตั้งเปาหมายที่ชัดเจน ขั้นตอนที่สําคัญ
ก็คือการวางแผนการสืบสวน โดยลักษณะการสืบสวน
ของอาชญากรรมทางการเงินมักจะมีขอมูลในปริมาณมาก
เขามาเกี่ยวของ หากปราศจากแผนที่ดีแลว ผู สืบสวน
อาจตองจมอยูกับกองเอกสารจํานวนมหึมา ในทางตรงขาม
หากมีการวางแผนท่ีดีและยืดหยุนจะชวยใหสามารถควบคุม
แตละข้ันตอนของการสืบสวนได บางคร้ังจําเปนที่จะตอง
ปรับการสืบสวนให  เข  ากับสภาพแวดล อมหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได การวางแผนมิไดเพียง
ชวยปองกันอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการสืบสวน
แตจะทําใหสามารถจัดการกับอุปสรรคเหลานั้นได แผนการ
สืบสวนควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือการมุงเนนการสอบสวน
โดยใหอยู ภายใตเปาหมายที่กําหนดไว การควบคุมการ
สืบสวนท่ีเหมาะสม เพื่อใหแบงเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมและ
การเปล่ียนแปลง

เมื่อผูสืบสวนไดพิจารณาหรือคิดแผนลวงหนาสําหรับ
การสืบสวน เชน บางครั้งจะตองจัดหาหลักฐานหรือเอกสาร
จากบุคคลภายนอก การวางแผนจะชวยผูสืบสวนหลีกเลี่ยง
การเผชิญกับการตัดสินใจแบบเฉพาะเจาะจง การวางแผน
ทางการเงินยังชวยลดตนทุนในการสอบสวน คาใชจาย
ในการจัดหาทรัพยากร เพราะหากจํานวนเงินไมเพียงพอ
อาจทําใหไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  การวางแผนบุคคล
ชวยใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การจัดตั้ง
ทีมสืบสวนจะตองกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนและคาดการณ
ความตองการของสมาชิกในทีม ในขั้นนี้ ผู สืบสวนอาจ
มีการพิจารณาความจําเปนที่จะตองขอความชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก เนื่องจากอาจมีเหตุการณที่อยูเหนือ
ความสามารถของทีมตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญอาจเปนผู ให
คําปรึกษาหรือเปนพยานท่ีมีความชํานาญและเปนมืออาชีพ 
นอกจากผู เชี่ยวชาญทางดานบัญชีแลว ผู สืบสวนอาจใช
ผู เช่ียวชาญเรื่องหุ นและรายการที่เก่ียวของกับหลักทรัพย
ประเภทตางๆ ผูเชี่ยวชาญดานการกํากับดูแลกิจการ หรือ
ผู ชํานาญดานการเงินระหวางประเทศ เปนตน สวนการ
วางแผนทางดานเทคโนโลยีก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจาก
บางโอกาส ผูสืบสวนอาจมีความจําเปนที่จะตองใชเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูง อาจเปนในระยะส้ัน
เชน กลองถายรูปสําหรับการสํารวจตรวจตรา หรือระยะยาว 
เชน การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร โดยจะตองไดรับการ
ประเมินความจําเปนของเทคโนโลยีตามหลักการวิเคราะห
ตนทุนและผลประโยชน
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4. การสืบสวน
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวางแผนแลว ผู สืบสวนจึง

สามารถเริ่มขั้นตอนการสืบสวนได โดยเริ่มที่การระบุพยาน 
เก็บรวบรวมเอกสาร วิเคราะหข อมูลที่ได และรวบรวม
เพื่อพรอมตอการชี้แจง ทายที่สุดแลวหากทุกอยางเปนไป
ตามแผน ผู สืบสวนก็จะไดตัวผู ตองสงสัย งานนี้เปนงาน
ที่จะตองใชความอดทนอุตสาหะ การเดินทาง และหลักการ
พื้นฐานของตํารวจ โดยทั่วไปแลว ขั้นตอนวิธีการตางๆ
จะเหมือนๆ กัน แตก็จะมีบางมุมที่มีขอแตกตางทางดาน
เทคนิคการสืบสวนหากเปนการทุจริตทางการเงิน

ไม ว าจะมีการวางแผนที่ดีมากเพียงไรก็ตาม การ
สืบสวนอาจพบสิ่งที่ ไม  เป นไปตามแผนได  อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของการสืบสวนจะเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติของกระบวนการสืบสวน เนื่องจากผูสืบสวนจะพบ
ขอมูล ขอเท็จจริง ทฤษฎี หรือความรูใหมๆ เพิ่มข้ึนเสมอ 
และเม่ือความรู  เพิ่มมากข้ึนจะทําใหต องมีการประเมิน
ขอสมมติฐานของคดีน้ันใหมอีกคร้ัง และอาจตองมีการนํา
ทฤษฎีอื่นเขามาเกี่ยวของ ดังนั้น ดวยขอเท็จจริงใหมๆ ที่ได
มาอาจทําใหหลักฐานท่ีมีอยูนาเช่ือถือมากข้ึนหรือออนแอลง

การสืบสวนและการวิเคราะหหลักฐานเปนกระบวนการ
ที่ต องกระทําอยางสม่ําเสมอตลอดท้ังการสืบสวน แม
ผู สืบสวนจะมีความม่ันใจวาไดรับขอมูลจากพยานมาอยาง
ครบถวนสมบูรณ หรือไดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ 
ที่เกี่ยวของมาจนหมดสิ้นแลวก็ตาม ผูสืบสวนก็ยังไมสามารถ
ปดคดีไดทันที การวิเคราะหในทุกๆ ดานรวมถึงการวิเคราะห
ความเปนไปไดในขอสมมติฐานหรือทฤษฎีที่จะโตแยงคําพูด
ของพยานจะทําใหเกิดขอสมมติฐานใหม และยังทําให
ผู สืบสวนคนพบพยานอื่นที่อาจมีความเกี่ยวของ รวมถึง
แหลงที่มาของเอกสารหลักฐานใหม การคนพบดานใหม
เหลานี้มักสงผลทําใหผู สืบสวนตองกลับไปที่ขั้นตอนการ
วางแผนใหมอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตาม หากผูสืบสวนได
ตั้งเปาหมายเอาไวอยางชัดเจนและเหมาะสม การคนพบที่
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเหลานี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแผนการสืบสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น

งานสืบสวนควรกระทําอยางเปนระบบและตามลําดับ
ขั้นตอนอยางเฉพาะเจาะจง ถึงกระนั้น ในบางคร้ังผูสืบสวน
อาจมีการสลับขั้นตอน เชน สัมภาษณพยานในเหตุการณ
กอนที่จะสืบประวัติ หรือสอบถามผู ตองสงสัยกอนแมจะ
ยังมีเอกสารบางอยางที่มีความสําคัญและนาจะเปนหลักฐาน
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการไขคดี ซึ่งข้ึนอยู กับวิจารณญาณ
ของผูสืบสวน หากผูสืบสวนมีความเขาใจเหตุผลในแตละ
ขั้นตอน ผูสืบสวนสามารถที่จะปรับการสืบสวนและลําดับ
ขั้นตอนได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับตรรกะพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม

พื้นฐานการสืบสวน
การวางรากฐานในการสืบสวนมีความสําคัญอยางย่ิง 

โดยเฉพาะสําหรับการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน 
เพราะไมเพียงแตหลักฐานในการสืบสวนคดีอาชญากรรม
ทางการเงินจะตองมีความหนักแนนเทานั้น แตยังมีความ
ซับซอนมากดวยเหตุผลหลักสองประการท่ีทําใหหลักฐาน
คดีทุจริตทางการเงินมีความซับซอน

เหตุผลแรก คือการเปล่ียนแปลงที่มากมายนับไมถวน
ของอุบายการฉอฉล แนนอนที่ผู สืบสวนจะตองเผชิญกับ
รปูแบบพืน้ฐานบางอยางทีซ่ํา้ๆ หรอืเหมอืนเดมิของอาชญากร 
อยางไรก็ตาม ยังมีความผันแปรเกิดข้ึนมากมายจากความ
ชางคิดของเหลาผู กระทําผิด เรื่องท่ีดูเสมือนเรียบงาย
อาจเปลี่ยนรูปกลายเปนรูปแบบที่ยุ งยากและสลับซับซอน 
เหตุผลท่ีสอง คือปจจุบันมีธุรกิจรูปแบบใหมๆ ปรากฏ
ขึ้นมากอยางไมหยุดยั้ง รวมท้ังเคร่ืองมือทางการเงินทั้ง
ดานหนี้สินและสวนของเจาของก็เชนกัน การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลายเหลานี้ของโลกธุรกิจการเงินจําเปนตองใชเวลาใน
การศึกษา แมแตมืออาชีพก็เชนกัน ผูเชี่ยวชาญดานบัญชี 
กฏหมายและผูบริหารธุรกิจใชเวลาจํานวนมากหมดไปกับ
การศึกษาเพ่ือใหเขาใจรูปแบบทางธุรกิจใหมๆ สําหรับ
นักสืบสวน (ผูซึ่งมักจะมีงานดานการสืบสวนที่ลนมือ) อาจ
ติดตามขาวสารและศึกษาความรูดานธุรกิจดังกลาวไมทัน
ผูสืบสวนจึงควรเรียนรูแนวคิดพื้นฐานของธุรกิจ ศัพทเทคนิค
ทั่วไปที่จําเปน หลังจากที่ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
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การทํางานของนักบัญชีสืบสวน

แลว ผูสืบสวนก็จะเผชิญกับแนวคิดทางธุรกิจใหมๆ และ
การเปล่ียนแปลงจากเดิม ซึ่งจะชวยสรางและตอยอด
ความรูตอไป

เปาหมายของขั้นตอนพ้ืนฐานการสืบสวน คือการเขาใจ
คดี ผูสืบสวนจะตองเพิ่มความเขาใจในแตละคดี ซึ่งมีความ
แตกตางกันไป เชน โครงสรางทางธุรกิจ กระบวนการของ
ระบบบัญชีที่แตกตางกัน การทําความเขาใจโครงสรางธุรกิจ
อาจใหขอมูลวาใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เอกสารใด
ที่มีความสําคัญ หรือขอบงชี้ในการทุจริต นอกจากนั้น
ผูสืบสวนตองมีความคุนเคยกับกระบวนการทางธุรกิจ เชน 
รูวากิจการมีการออกใบแจงนี้แกลูกคาบอยมากนอยเพียงใด 
แตละขั้นตอนมีระบบการควบคุมภายในอะไรบาง ใครเปน
ผู มีหนาที่และความรับผิดชอบในการนําเงินฝากธนาคาร 
เปนตน ผู สืบสวนควรจัดทําผังขั้นตอนตางๆ โดยอาจใช
เครื่องมือชวย เชน แผนภูมิการไหลของขอมูล ผังโครงสราง
องคกร ซึ่งจะทําใหมองเห็นภาพชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากขึ้น นอกจากนี้ ผูสืบสวนอาจใหพนักงานของกิจการ
ชวยยืนยันผังที่สรางข้ึนวาองคกรมีการดําเนินงานเชนไร

หลังจากพัฒนาความเขาใจในโครงสรางของกิจการ
และขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ขององคกรแลว ผูสืบสวน
ควรใหความสนใจที่ภาพรวมของอุตสาหกรรม ในขณะที่
ผูสืบสวนสามารถเรียนรูมากมายไดจากการวิเคราะหกิจการ
แลว การวิเคราะหในระดับอุตสาหกรรมจะทําใหการสืบสวน
เปนไปไดในระดับที่สูงขึ้น ทุกๆ อุตสาหกรรมมีมาตรฐาน
ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ และ
สมาชิกในอุตสาหกรรมจําต องปฏิบัติตาม ผู สืบสวนจึง
ควรเปรียบเทียบกิจการที่ตรวจสอบกับอุตสาหกรรม เมื่อ
เขาใจกิจการและอุตสาหกรรมท่ีตรวจสอบอยางชัดเจนแลว 
จากน้ันผูสืบสวนจึงหันมาสนใจที่ผู ตองสงสัย ซึ่งรวมไปถึง
ข อมูลประวัติของผู ต องสงสัย  ซึ่ งจะอยู  ในขั้นตอนที่
เรียกวาการรวบรวมขาวกรอง (Intelligence Gathering)

การรวบรวมขาวกรอง คือกระบวนการในการรวบรวม
ขอมูล ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีมีคุณคาและไมอาจมองขาม บางคร้ัง
เทคนิคในขั้นตอนนี้จะช วยส งเสริมกับการประเมินคดี

และทําใหได มาซ่ึงข อมูลท่ีจําเป นในการตัดสินใจ การ
รวบรวมขาวกรองอาจทําไดโดยการตรวจตรา การคนหาจาก
ฐานขอมูล และการเก็บขอมูลขยะ (Trash Collection)

การตรวจตราเปนการใหข อมูลโดยภาพรวม การ
แฝงตัวเขาไปตรวจตราผู ต องสงสัย หรือบุคคลใด ซึ่งมี
ความสัมพันธกับผูตองสงสัย เพื่อเรียนรูเก่ียวกับคดีมากข้ึน 
ผลท่ีได คือผูสืบสวนจะไดขอมูลท่ีสําคัญบางประการ เชน 
ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข อง รถยนต และ
สินทรัพยอื่นที่มีมูลคา บาน อาคาร และอสังหาริมทรัพยอื่น 
และบุคคลที่เก่ียวของอื่นท่ีผูสืบสวนอาจตองสัมภาษณและ
สอบถามขอมูลในภายหลัง

ฐานขอมูลเปนแหลงรวบรวมขอมูลท่ีมีคุณคา ผูสืบสวน
ใชขอมูลเพื่อแกะรอยบุคคล เชนพยากรณความตองการซื้อ
และแมแตเปล่ียนพฤติกรรมการซื้อ การใชบัตรเครดิต
ซื้อสินคา การตอใบขับขี่ ผูสืบสวนจะเสาะหาขอมูลสวนตัว
ของบุคคลและพยายามปะติดปะตอเขาดวยกัน เพื่อให
เห็นเปนภาพรวมของเปาหมาย ปกติแลวฐานขอมูลอาจ
แบงออกเปนสองประเภทคือ ฐานขอมูลสวนตัว และ
ฐานขอมูลสาธารณะ

ฐานขอมูลสวนตัว คือฐานขอมูลท่ีมีการจํากัดการ
เขาถึง ซึ่งฐานขอมูลสวนตัวจะรวมไปถึงท้ังแหลงขอมูล
เชิงพาณิชยและแหลงขอมูลของรัฐ ตัวอยางเชน ขอมูล
ใบขับขี่ เปนตน ฐานขอมูลสวนตัวจะมีการบรรจุขอมูล
อยางเฉพาะเจาะจง ซึ่งไมเหมือนฐานขอมูลสาธารณะที่จะ
บรรจุขอมูลอยางกวาง สําหรับฐานขอมูลสาธารณะ แม
ความเร็วในการเขาถึงขอมูลจะไมเทียบเทาฐานขอมูลสวนตัว
เชิงพาณิชย แตฐานขอมูลสาธารณะมีต นทุนที่ตํ่ากว า
ภาครัฐจึ งพยายามที่ จะทําให ข อมูลและบันทึกต างๆ
สามารถเขาถึงไดดวยอินเตอรเน็ต เชน บันทึกการตีราคา
อสังหาริมทรัพยหรือบันทึกเก่ียวกับดานภาษีเปนประโยชน
แกพนักงานบัญชี บางกลุมงานอาจเรียกเก็บคาดาวนโหลด
ขอมูลตางๆ แตสวนมากมักจะเปนการดาวนโหลดขอมูล
โดยไมเสียคาใชจาย
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ขอมูลขยะ คือข อมูลท่ีผู คนท้ิงหรือไม ใช แล วเช น 
กระดาษ ใบเสร็จ และเอกสารสวนตัวอื่นๆ แมอาจจะไมมี
ความหมายในสายตาของบุคคลอ่ืน แตหากนํามารวมเขา
และปะติดปะตอขอมูลเขาดวยกันแลว อาจทําใหผูสืบสวน
มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมท่ีผูตองสงสัยกระทําได

การพิสูจน�คดีด�วยหลักฐานเอกสาร
คดีที่เกี่ยวของกับการเงินมักใชหลักฐานเอกสารเปน

สําคัญ ซึ่งเอกสารมีจํานวนมหาศาลเน่ืองจากธุรกรรมทาง
การเงินมีมากมาย เชน จํานวนของเช็คที่จายของบัญชีใด
บัญชีหนึ่งในหนึ่งป

การเก็บรวบรวมเอกสาร
การรวบรวมหลักฐานเอกสารเพื่อสรุปคดีจําเปนท่ีจะ

ตองมีหลักฐานที่ดีที่สุด (Best Evidence) ซึ่งหลักฐาน
ที่ดีที่สุดในท่ีนี้ไมไดหมายความถึงหลักฐานท่ีเหมาะสมใน
การอางหรือยืนยันคดี แตคือ หลักฐานที่ยื่นเสนอเพื่อพิสูจน
คดี ซึ่งจะตองเปนหลักฐานเอกสารตัวจริง มิใชสําเนา หาก
ไมสามารถหามาซึ่งหลักฐานเอกสารตัวจริงจะตองมีเหตุผล
ที่สมควรและพิสูจนไดวาถูกตองเปนจริง

แหลงที่มาของเอกสาร
แหลงที่มาของเอกสารอาจมาจากบุคคลหรือองคกร

ที่ไดรับความเสียหาย จากหนวยงานภายนอก และจาก
ผูตองสงสัย โดยแนะนําวาใหหาเอกสารตามลําดับ ดังนี้

เอกสารจากผู เสียหาย: ผู สืบสวนเริ่มหาหลักฐาน
เอกสารจากผูร องทุกข เพราะผู ร องทุกขอาจมีหลักฐาน
ที่จะสนับสนุนคํากลาวหาของตน ซึ่งผู สืบสวนควรเปน
ผู  เก็บเอกสารน้ัน เพราะผู ร องทุกขอาจทําเอกสารหาย
นําไปไวผิดที่ผิดทาง หรือกรณีที่แยที่สุดคือทําลายเอกสาร 
ซึ่งอาจทําใหผู ร องทุกขตกเปนผู ต องสงสัยเองเสีย หาก
หลักฐานถูกเก็บไวที่ผูรองทุกขก็อาจมีโอกาสท่ีวาผูตองสงสัย
และผู สมรู ร วมคิดจะพยายามเขาถึงเอกสารเหลาน้ันและ
นําไปทําลายได นอกจากผูสืบสวนจะตองตรวจดูเอกสาร
อยางละเอียดถี่ถวนและจดบันทึกรายการเอกสารที่ไดรับ 

เพื่อมิใหเกิดความสับสนและปญหาที่ผูรองทุกขอาจกลาวหา
ผูสืบสวนวาไดรับเอกสารบางอยางที่เปนขอมูลลับหรือนําไป
เปดเผยในภายหลัง ผู สืบสวนควรทําสําเนาเอาไวและมี
การออกเอกสารกํากับวาไดรับเอกสารจากผูรองทุกขหรือ
ผูเสียหาย และอธิบายใหเขาใจถึงเหตุผลในช้ันศาลท่ีจําเปน
จะตองใชหลักฐาน เพราะบางครั้งผูรองทุกขอาจรูสึกตอตาน
ที่จะตองใหเอกสารหรือเปดเผยขอมูลความลับเหลานั้น 
แมวาผู รองทุกขจะไมมีเอกสารมาอางอิงคําพูด ผูสืบสวน
ก็ควรจดบันทึกคํากลาวของผูรองทุกขและใหลงนามเปน
หลักฐานของคําใหการ เพื่อจะไดไมลืมในภายหลังวาไดกลาว
อะไรไปบาง ชนิดของเอกสารท่ีคาดหมาย เชน คําใหการ
ที่มีการลงนาม แหลงขอมูลภายในจากอินทราเน็ต อีเมล

เอกสารจากหนวยงานภายนอก: เอกสารจากบุคคล
ที่สาม หรือหนวยงานภายนอกเปนเอกสารประเภทท่ีใช
มากที่สุดในการตรวจสอบคดีทางการเงิน ซึ่งอาจไดมาจาก
หลายแหลงที่มีการทํารายการหรือธุรกรรมทางการเงิน เชน 
ธนาคาร นักบัญชี องคกรธุรกิจ หรือขอมูลจากภาครัฐ
ผู ตองสงสัยมักจะมีการติดตอบุคคลตอไปนี้อยู เปนประจํา 
เชน

• ภาคส วนงานเกี่ยวกับการเงิน (เช น ธนาคาร
โบรคเกอร ผูเชี่ยวชาญดานการประกันภัย)

•  ผูเชี่ยวชาญอยางนักกฏหมายและนักบัญชี รวมถึง
ผู สอบบัญชี ผู สืบสวนอาจไดรับกระดาษทําการ 
หมายเหตุหรือโนตยอ สําเนาหนังสือการคืนภาษี 
รายงานการประชุม เปนตน

• การติดตอกับกิจการอ่ืนรวมไปถึงกลุ มเครือขาย
องคกร องคกรในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจให
ขอมูลเปรียบเทียบหรือขอมูลท่ีเปนคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม

• การติดตอกับลูกคาและผูจัดจําหนาย
• หนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีขอมูลธุรกิจ อสังหาริมทรัพย

ที่ผูตองสงสัยหรือกิจการของผูตองสงสัยครอบครอง 
รวมถึงขอมูลบันทึกทางกฎหมายและสวนตัว
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• การติดตอกับบุคคลรูจักสวนตัว เชน คนรัก หุนสวน 
บุคคลเหลานี้อาจมีขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
สืบสวน

เอกสารจากผูตองสงสยั สาํหรบัคดสีวนมาก ผูตองสงสยั
มักเป นแหลงเอกสารสุดทายท่ีผู สืบสวนจะรวบรวมมา
ผูสืบสวนตองมีความรูมากพอที่จะไมมองขามเอกสารหรือ
ขอผิดพลาดตางๆ ในหลักฐาน ซึ่งอาจมีอยู หรือผูตองสงสัย
พยายามปกปด บางคร้ังผูตองสงสัยไมยนิยอมจะใหตรวจสอบ
เอกสารบางอยางและผูสอบสวนไมมีอํานาจท่ีจะเขาถึงขอมูล
เอกสารตางๆ เน่ืองดวยขอกําหนดของกฏหมาย

การจัดระเบียบเอกสาร
เอกสารท่ีมีจํานวนมากท่ีรวบรวมไดอาจเกิดการลนของ

ขอมูล (Information Overload) ดังน้ัน นักบัญชีสืบสวน
จึงควรจัดระเบียบเอกสารและจัดเก็บหลักฐาน กุญแจสําคัญ
ของระบบการจัดระเบียบเอกสารอยูที่การจัดเรียงลําดับเลข
และระบบอางอิง เพื่อใหสามารถรู ไดว าเอกสารจํานวน
พันๆ แผนจะไมหายไปหรือหาไมเจอ ระบบดัชนีที่ใชควรมี
ความยืดหยุ นเพื่อรองรับกับจํานวนเอกสารที่จะมีมากขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจใชตัวอักษรเขามาชวยจําแนกหมวดหมู
ประเภทของเอกสาร และใชลําดับตัวเลขเรียงลําดับเอกสาร
อยางเปนระบบและอื่นๆ ตามที่ผู สืบสวนจะพึงพอใจ โดย
จัดเก็บเอกสารอยางปลอดภัยในกลอง ซองเอกสาร หรือ
บรรจุภัณฑอื่นเพ่ือปองกันเอกสารอยางระมัดระวัง เพราะ
แครอยเคร่ืองหมายหรือการเปล่ียนแปลงในเอกสารอาจ
นําไปสูความไมนาเช่ือถือของหลักฐานในช้ันศาล ดังนั้น
ผู สืบสวนควรคัดสําเนาเอกสารตัวจริงเอาไว ด วย หรือ
จะใชบรรจุภัณฑ เชน ซองพลาสติกใสเอกสารและมารค
รอยไวบนซอง นอกจากน้ีผูสืบสวนอาจทําเครื่องหมายหรือ
ฉลาดของตนเองติดลงบนเอกสารเพ่ืองายตอการระบุ

บทสรุป
การบัญชีสืบสวนเปนงานท่ีมีความแตกตางไปจากการ

ทํางานดานการสอบบัญชีหรือตรวจสอบภายใน นักบัญชี
สืบสวนปฏิบัติงานใหไดมาซึ่งหลักฐานเพ่ือเปนการพิสูจน
ใหเห็นวามีการทุจริตหรืออาชญากรรมทางการเงินเกิดขึ้น
หรือไมอยางไร งานของนักบัญชีสืบสวนประกอบไปดวย
การพิจารณาการกอคดี การประเมินคดี การตั้งเปาหมาย
และการวางแผน การสืบสวน รวมถึงการพิสูจนคดีดวย
หลักฐานเอกสาร
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