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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ         
ชุดปฏิบัติการ งานปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่มีตอปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปองกันและปราบปรามการลกัลอบ
นําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท) ไปปลอมปนใน
น้ํามัน เชือ้เพลงิ ของศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ  จําแนกตาม ระดับการศึกษา  ช้ันยศ
เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน  และประสบการณการอบรม

กลุมตัวอยางการวิจัย เปน เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการโครงการปองกันและปราบปราม
การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อ
เพลิง ของศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ  ปงบประมาณ 2547 จํานวน 150 นาย  ทําการสุม
แบบแบงชั้น จากประชากรจํานวน 238 นาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม        ชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent) One-way ANOVA และทดสอบความแตก
ตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของเชฟเฟ  (Sheffe)

ผลการวจิยั พบวา ปญหาในการปองกันและปราบปราม ในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดบัปานกลาง  ดานทีม่ปีญหามากทีสุ่ด คอื ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  รองลงมา คือ
ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  สวนดานที่มีปญหานอยที่สุด คือ ดานระเบียบ
กฎหมาย เจาหนาทีต่าํรวจเหน็ดวยกบัแนวทางการแกปญหาในภาพรวมอยูในระดบัมาก ดานทีเ่หน็ดวย
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มากทีสุ่ด  คอื  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  รองลงมา คือ ดานความรวมมือระหวางหนวย
งานหรือบุคคล   สวนดานที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ดานขอมูลขาวสาร สวนการเปรียบเทียบความ
คิดเห็น พบวา เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับการศึกษา ช้ันยศ เงินเดือน รายไดของครอบครัว และ
จาํนวนครัง้ของการอบรมแตกตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอปญหาและแนวทางการแกปญหาแตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study and compare the opinions of the police in the
Operation Section, Crime Suppression of Illegal Fuel Division about problems and strategies of
the Operation Center in preventing and suppressing illegal fuel caused by mixing liquid
petroleum with hydrocarbon solvent. Their opinions were compared regarding their educational
level, position, salary, allowance, family income, working experience and training experience.

The sample was 150 police drawn by stratified random sampling from the population
of 238 in the Operation Section Project of preventing and suppressing illegal fuel in the fiscal
year of 2547. The research instrument was a 5-level rating scale questionnaire with the reliability
of 0.89. The data were analyzed by means of frequency, percentage, Mean, Standard Deviation, t-
test (independent), One-way ANOVA and Sheffe’s method.

The results revealed that the problems of preventing and suppressing illegal fuel were at
a moderate level. Problems with equipment or operational tools were the highest level, followed
by the problems with co-operation between sectors or staff. However, there were the least
problems on laws and regulations. Police officer agreed with the overall guideline on solving
problem at a very high level. Solutions to equipment problems were the most agreeable, followed
by the co-operation between sectors or staff and the least on information and data. The
comparative opinions about problems and solutions showed significant differences in educational
level, position, salary, family income and training experience at the level of .05.
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การจัดทําวิทยานิพนธ เร่ือง ความคดิเหน็ของเจาหนาทีต่าํรวจตอปญหาและแนวทาง
แกไขการปองกนัและปราบปรามน้าํมนัเถือ่น ทีน่าํผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน
(โซลเวนท) ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง ของ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับนี้
สําเร็จเรียบรอยตามความมุงหมายของการศึกษา  โดยไดรับความเมตตา และกรุณา จากคณาจารยซ่ึง
เปนคณะกรรมการสอบทุกทาน ไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษา  แนะนํา  และตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง  กระผมขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทาน
อาจารยทั้งหลาย ไวเปนอยางสูง  ณ  โอกาสนี้

ตลอดจนไดรับความกรุณา ใหคําแนะนําและชวยเหลือ จากผูบังคับบัญชาหลาย
ทานดังนี้ คือ พล.ต.อ.ธวัชชัย  ภัยล้ี อดีตรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/ผูอํานวยการงานปราบ
ปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชือ้เพลิง ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ (ผอ.ปนม.ศปก.
ตร.)   พล.ต.ท.มงคล  กมลบตุร ที่ปรึกษา ปนม.ศปก.ตร.  พล.ต.ท.นาวิน  สิงหะผลิน หัวหนาฝาย
อํานวยการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (รอง ผอ.ปนม.ศปก.ตร.) และ พล.ต.ต.ทวีชัย  วิริยะโกศล
ผูบังคับการกองแผนงาน 2 สํานักงานนโยบายและแผน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (หัวหนาโครงการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน
“โซลเวนท” ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง)  และ ทานผูพิพากษา ชัยวัฒน   ศิริวัฒนกุล (ซ่ึงเปนผูมี
ความชํานาญในเรื่องนี้อยางลึกซึ้ง โดยปฏิบัติงานในหนาที่ดานนี้มายาวนาน) ตลอดจนเจาหนาที่
ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน งาน ปนม.ศปก.ตร. และ เพื่อนๆ นักศึกษาสาขาสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา รุนที่ 2 ทุกทาน ที่ไดชวยเหลือและใหความรวมมือทุกๆ ดานจน   วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี

ผูวจิยัขอกราบขอบพระคณุ คณาจารยทกุๆทาน ของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
ที่ไดใหความรู และกําลังใจ  อันเปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งตลอดไป

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม ที่เคารพรักยิ่ง ซ่ึงคอยใหกําลังใจ
และคอยตักเตือนใหตั้งใจศึกษา เพื่อความสําเร็จในชีวิต

รอยตํารวจโท เธียรธวัช  อรรจนะเวทางค
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บทที่  1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

                ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนามีความจําเปนตองใชพลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้ง
รูปแบบการใชเปนพลังงานในขบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคเกษตรกรรม การผลิต
กระแสไฟฟา การขนสงสินคา การติดตอส่ือสารคมนาคม การสงออกและการนําเขาสินคาจากตาง
ประเทศ ฯลฯ จากความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ในแตละปมีจํานวนมากกอใหเกิด ขบวนการ
ธุรกิจนอกกฎหมายเกี่ยวกับการหลี่กเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หลายรูปแบบ เพื่อลดตนทุนในการ
ประกอบกิจการ และเอาเปรียบทางการคาในระบบเสรี (ชัยวัฒน  ศิริวัฒนกุล.  2543 : 1)

 ในปจจุบันสถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ มีการเคลื่อนไหว ขึ้น – ลง อยู
ตลอดเวลา ประกอบกับภาวะวิกฤตการณ ทางดานเศรษฐกิจสงผลทําใหเกิดการลักลอบนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยผิดกฎหมาย และการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้น ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากการหลีก
เล่ียงภาษี กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม  รวมทั้งประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก
การปลอมปนน้ํามัน ปญหาการกระทําผิด เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  เรียกวาปญหา “ น้ํามันเถื่อน”
หมายถึง น้ํามันที่หลบเลี่ยงการชําระภาษีตามกฎหมาย  โดยการลักลอบนําน้ํามันเขาจากตางประเทศ
การหลบเลี่ยงหรือดัดแปลงการผลิต เชน การปลอมปนน้ํามันดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและ
สารละลายไฮโดรคารบอน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ไดรับการยกเวนภาษีในฐานะวัตถุดิบ  รวม
ถึงการนําน้ํามันที่เสียภาษีแลวมาขอคืนภาษีโดยทุจริต เปนตน (สํานักงานนโยบายและแผนพลัง
งาน.  2546 : 5)  น้ํามันถ่ือน  นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของชาติปละ
หลายพันลานบาทเนื่องจากผูกระทําผิดหลบหลีกภาษีของรัฐแลว ยังเปนปญหาที่ประชาชนไดรับผล
กระทบโดยตรง จากการใชน้ํามันที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด ซ่ึงอาจเปนอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสิน และผลกระทบทางออมซึ่งอาจเกิดปญหาตอสุขภาพและอนามัย  หากผูใชรถ
ยนตเติมน้ํามันที่ปลอมปนจะทําใหเครื่องยนตมีอายุการใชงานสั้นลง และอาจทําใหเครื่องยนต
กระตุกเรงไมขึ้น  ซ่ึงเปนอันตรายแกตัวผูขับขี่และผูรวมใชถนนดวย  สวนในดานสิ่งแวดลอมจะกอ
ใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน.  2546 : 1)
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ลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง มีวิวัฒนาการการกระทําความผิด
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มีลักษณะการกระทําความผิดสรุปได 3 ลักษณะ คือ   (ศูนยปฏิบัติการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  2545 : 5)

1. การลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร  ทั้งทางบกและทางทะเล
2. การจัดทําเอกสารการสงน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงออกนอกราชอาณาจักรอันเปนเท็จ เชน

จัดทําเอกสารเพื่อขอคืนภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงไปขายตางประเทศโดยการแจงสงออกแต
ไมไดสงออกจริง หรือสงออกแลวยอนกลับเขามาจําหนายในราชอาณาจักร หรือสงออกชนิด
ปริมาณไมตรงที่สําแดง   หรือขอคืนภาษีน้ํามันเติมเรือสินคาไปตางประเทศโดยไมมีการเติมจริง

3. การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท)
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ไดรับการคืน  ยกเวน หรือลดหยอนภาษี  ไปผสมในน้ํามันเชื้อเพลิง

การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว แตละลักษณะมีการกระทําผิดหลาก
หลายรูปแบบ และแตละรูปแบบมีวิวัฒนาการของการกระทําความผิดที่เปลี่ยนแปลงซับซอน      ทวี
ความรุนแรง และขยายวงกวางมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของการปลอมปนน้ํามันเชื้อ
เพลิง  โดยการนําผลิตภัณฑปโตรเคมี  คือ  ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ที่เรียก
โดยรวมวา สารโซลเวนท (Solvent)  หรือสารไฮโดรคารบอนโซลเวนท (Hydrocarbon Solvent)
ผสมในน้ํามัน   ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท)  เปนสารที่เปนตัวทํา
ละลายที่ดี  จึงนิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมที่ตองมีการทําการละลายหลายประเภท เชน อุตสาห
กรรมดานสี  กาว  การทํายาง  เปนตน  รัฐบาลใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหลานี้  โดยพยายาม
ใหมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา จึงยกเวนภาษีผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน
เนื่องจากสารดังกลาวมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันกาดหรือน้ํามันเบนซินและ ราคาถูก  เมื่อปลอม
ปนไปในน้ํามันแลวยากที่จะรูไดวาเปนน้ํามันที่ปลอมปน  จึงเปนชองทางที่ทําใหผูคาน้ํามันนําสาร
นี้มาปลอมปนในน้ํามันเบนซิน  ดีเซล  เพื่อลดตนทุน

การนําสารละลายผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ผสมในน้ํามัน
ทําใหเกิดผลเสียอยางมหันต เพราะนอกจากจะเปนผลเสียตอประเทศชาติในดานเศรษฐกิจ คือ
รัฐสูญเสียรายไดภาษีน้ํามันในสวนของสารที่ปลอมปนแลว ยังเปนการฉอฉลใชเปนชองทางในการ
หากําไรบนความทุกขของประชาชนผูใชน้ํามันที่ปลอมปนนั้น เพราะผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
และสารละลายไฮโดรคารบอน มีคาอ็อคเทนเพียง 60-70 ซ่ึงต่ํากวามาตรฐานตามความตองการของ
เครื่องยนต  เชน  เครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน อาทิเชน  เรือยนต  รถยนต  จักรยานยนต  ที่ใชใน
ประเทศของเราตองการน้ํามันที่มีคาอ็อคเทนถึง 87-95 หากผูบริโภคใชน้ํามันที่ผสมผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ซ่ึงมีคาอ็อคเทนต่ํา จะทําใหเครื่องยนตเกิดความ
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เสียหาย  มีอายุการใชงานสั้นลง  เครื่องยนตกระตุก  เกิดการน็อก  เรงไมขึ้น  เมื่อเรงเพื่อตองการ
แซงแตเรงไมขึ้นก็เปนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเปนอันตรายแกตัวผูขับขี่และผูรวมใชถนน  
อาจถึงแกชีวิตและสูญเสียทรัพยสิน  และมีผลกระทบทางออมในดานสิ่งแวดลอม คือ กอใหเกิด
ปญหามลพิษทางอากาศ เปนปญหาตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน  (ชัยวัฒน  ศิริวัฒนกุล.
2543 : บทคัดยอ และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2546 : 15)

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อนมีหลาย
หนวยงาน   หนวยงานหลักมี 5 หนวยงาน  ไดแก  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร  กรมธุรกิจพลังงาน  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน. 2546 : 15) แตละหนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามน้ํามัน
ที่ใกลเคียงกับภารกิจของหนวยงานนั้นๆ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.) 
เปนศูนยอํานวยการและสั่งการในการชวยเหลือผูบังคับบัญชาติดตามสถานการณโดยมีวัตถุ
ประสงค เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สามารถปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน  
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน 
การรายงาน  การประมาณการ ใหขอมูลเสนอแนะแก ผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยส่ังการ และ    
ชวยเหลือผูบังคับบัญชาสั่งการในสถานการณสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และทันตอ
สถานการณ รวมทั้งกําหนดนโยบายแนวทางมาตรการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมใน
เร่ืองที่สําคัญเปนพิเศษ ซ่ึงมีงานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดใหความสนใจสําคัญเปนพิเศษ 8 งาน 
โดยงานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง เปนงานดานหนึ่ง ใน 8 งาน และมีการจัด
ตั้งศูนยเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อปฏิบัติการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อนอยางจริงจังและเปน
รูปธรรม เรียกวา งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ปนม.ศปก.ตร.) ในป พ.ศ.2545-2547 มี พล.ต.อ.ธวัชชัย  ภัยล้ี  อดีตรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปน ผูอํานวยการ (ผอ.ปนม.ศปก.ตร.) ซ่ึงในปจจุบัน พ.ศ.2547 มี พล.
ต.ท.ปทีป  ตันประเสริฐ  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เปน ผูอํานวยการฯ และ พล.ต.ท.นาวิน              
สิงหะผลิน หัวหนาฝายอํานวยการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (หน.ฝอ.ตร.)  เปน รองผูอํานวยการฯ  
(รอง ผอ.ปนม.ศปก.ตร.) โดยไดมีการแตงตั้งให  พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร  อดีต หน.ฝอ.ตร. 
(ปจจุบัน ไดเกษียณอายุราชการแลว) ซ่ึงเปนผูที่มีความรูความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ ใน
งานดานนี้อยางมาก ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับ งาน ปนม.ศปก.ตร.  ดวย

สําหรับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน ที่นําผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวและสาร
ละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ปนม.ศปก.ตร.ไดแตง
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ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันและการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว 
และสารละลายไฮโดรคารบอน มีการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจในแตละชุดปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2546 : 18)
จากการดําเนินงานที่ผานมา  พบวารูปแบบการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง มีหลายลักษณะ  สรุปไดดังนี้

1. การลักลอบนําเอาผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ยกเวน
ภาษีออกจากโรงกลั่นหรือโรงแยกกาซไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตามแหลงปลอมปน หรือนํา
ไปปลอมปนตามสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง

2. การขออนุญาตเปนผูใชผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน เพื่อใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยขอยกเวนภาษี แตไมมีการประกอบอุตสาหกรรมจริง  หรือประกอบ      
อุตสาหกรรมเปนฉากบังหนาแลวลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง

3. การขออนุญาตเปนผูขนสง หรือ ตัวแทนนายหนา (Jobber) ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
และสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ยกเวนภาษี  แตตัวแทนนายหนาไมมีตัวตนอยูจริงหรือมีอยูจริงแต
ไมใชตัวการผูอยูเบื้องหลังแลวลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑไปปลอมปนกับ   น้ํามันเชื้อเพลิง

4. การใชเอกสารใบกํากับการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงปลอม เพื่ออําพรางการขนสงผลิตภัณฑ     
ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อ
เพลิง

5. การนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ที่รับการยกเวนภาษีไป
เติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) เพื่อนําไปใชแทนน้ํามันดีเซล หรือเบนซินจําหนายใหแกประชาชน

6. ใชคลังน้ํามันเชาจัดเก็บจากผูรับอนุญาต ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.การคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543 แลวทําการจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ในคลังเดียวกัน เพื่อสะดวกแกการปลอมปนไปจําหนายใหกับสถานีบริการที่เปน
เครือขาย

7. การปลอมปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ในน้ํามัน       
เชื้อเพลิงที่สงออกไปตางประเทศ  แตแสดงเอกสารการสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดมาตรฐาน เพื่อ
ทุจริตการขอคืนภาษี โดยขอคืนภาษีสงออกตามพิกัดอัตราภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงคุณภาพไดมาตรฐาน    
ทั้งนี้ผูประกอบการจะไดประโยชนจากสวนตางภาษีของปริมาณผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และ    
สารละลายไฮโดรคารบอน ที่ปลอมปน
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ปญหาการปลอมปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ในน้ํามัน
เชื้อเพลิงลักษณะตางๆ ดังกลาวไมไดหยิบยกมาพิจารณาแยกแยะถึงสภาพปญหาและสาเหตุ เพื่อ   
นําไปสูแนวทางแกไข มีเพียงการสังเคราะหปญหาการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อนในภาพ
รวมเทานั้น  จากการสัมมนาผูที่มีสวนเกี่ยวของในระดับผูบริหาร แยกเปนปญหาดานตางๆ เชนการ                  
ไมสามารถควบคุมผลิตภัณฑมวลรวมในกระบวนการกลั่น   ปญหาการควบคุมการขนสง   ปญหา
เร่ืองคลังน้ํามัน ปญหาเรื่องตัวแทนนายหนา ในการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสาร
ละลายไฮโดรคารบอน ปญหาเรื่องผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในภาคอุตสาหกรรม 
ปญหาเรื่องสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และปญหาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับตางๆ  ตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ในการปฏิบัติงาน

 ปญหาการบังคับใชกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปนปญหาที่กลาวถึงมาก เพราะจะ
โยงใยไปสูปญหาอื่นๆ  เชน  ปญหาเกิดจากความลาสมัยและขอจํากัดของกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอบังคับตางๆ  ของรัฐที่ไมเอื้ออํานวย  และมีชองโหว  ทําใหไมสามารถดําเนินการเอาผิดและ
ดําเนินคดีตามกฎหมายตอผูกระทําความผิดได  นอกจากนี้ยังมีชองโหวของกฎหมายอื่นที่เอื้อมไป
ไมถึง  เชน พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงจะตรวจสอบดูแลไดเฉพาะผลิตภัณฑปโตรเลียม
เหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ที่อยูในพิกัดภาษีสรรพสามิตเทานั้น   การแกไขที่ผานมา คือ 
ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมาย    สําหรับการปรับแกกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับ    
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการปลอมปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ในน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  การเพิ่มพิกัดภาษีผลิตภัณฑปโตรเคมีและสารละลายหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน เพื่อใหสามารถจัดการควบคุมในขั้นตอน
การผลิต  ขนสง  และจําหนายไดครอบคลุม  นอกจากนี้ยังมีการพิจารณานํากฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายมาใชกับผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ใหเปนวัตถุอันตรายจะ
ทําใหเจาหนาที่ฝายปราบปรามมีอํานาจเขาไปตรวจคน  กัก  ยึด  อายัด    ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
และสารละลายไฮโดรคารบอน ซ่ึงมีเหตุสงสัยวาจะนําไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน. 2545 : 15)

นอกจากปญหาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปญหาเรื่องผูประกอบการคาน้ํามันในลักษณะ
คอกน้ํามัน ที่ดําเนินการโดยผิดกฎหมาย  ปญหาเรื่องผูประกอบการออกใบกํากับการขนสง        
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน และ
ปริมาณของสาร ไมตรงกับใบกํากับการขนสง  ปญหาเรื่องกากน้ํามัน (Slop) ที่นําออกจากคลัง  และ
ปญหาเรื่องการแตงตั้งเจาพนักงานตามกฎหมาย
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ที่มาของปญหาขางตนนั้นไมไดมาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ทําใหเกิดขอสงสัยวา ในการ
ดําเนินการปองกันปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลไดอยาง     
สูงสุดนั้น ผูปฏิบัติ คือ เจาพนักงานตํารวจประสบปญหาเชนเดียวกับที่กลาวมาขางตนหรือไม            
เจาพนักงานตํารวจที่มีสถานภาพหรือปจจัยเบื้องตนตางกันประสบปญหาตางกันหรือไม  และ
ปญหาดังกลาวมีแนวทางแกไขอยางไร ซ่ึงเจาหนาที่จะไดดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอไป  อีกทั้งจะไดนํามาเปนแนวทางแกไขปญหาอยางแทจริงและเปนระบบ  
เพื่อผลประโยชนของรัฐบาลดานรายไดภาษี  การคุมครองผูบริโภค  และการรักษาสิ่งแวดลอม   
ชวยเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ใหแกเจาหนาที่ตํารวจ และเพื่อใชเปนขอมูล ในการปองกันปราบ
ปรามปญหาน้ํามันเถื่อนตอไปในอนาคต

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับปญหาและแนวทางแกไขการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท) ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตามความคิดเห็น ของเจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบปญหา และแนวทางแกไขการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท) ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามความคิดเห็น ของเจาหนาที่ตํารวจ ชุดปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
จําแนกตาม ความรู  ช้ันยศ  เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน 
และประสบการณอบรม

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

ไดขอมูลปญหาและแนวทางแกไข การปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑ   
ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงศูนยปฏิบัติการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผน  และกําหนดแนวทาง
ใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานไดดําเนินการปองกันและปราบปรามไดอยางมี   ประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิผลสูงสุด ตอไป
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1.4  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

จากการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
สามารถกําหนดตัวแปรไดดังตอไปนี้

1.4.1  ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของเจาหนาที่ตํารวจในการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ

น้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก ระดับการศึกษา  ช้ันยศ  เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบ
การณการทํางาน  และประสบการณการอบรม

1.4.2  ตัวแปรตาม
   ปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียม

เหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง 5 ดาน คือ ดานระเบียบ  กฎหมาย   
ดานบุคลากร ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล ดานเครื่องมือหรืออุปกรณการดําเนิน
งาน  และดานขอมูลขาวสาร
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

                ตัวแปรตน                                                                        ตัวแปรตาม

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระดับการศึกษา

ช้ันยศ

คาตอบแทน

ปญหาและแนวทางแกไขใน
การปองกันปราบปรามการ
ลักลอบนําผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลวและสาร
ละลายไฮโดรคารบอน (โซล
เวนท) ไปปลอมปนน้ํามัน
เชื้อเพลิง 5 ดาน  คือ
1. ดานระเบียบ กฎหมาย
2. ดานบุคลากร
3. ดานความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล
4. ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ
การดําเนินงาน
5. ดานขอมูลขาวสาร

เงินเดือน

รายไดทั้งครอบครัว

ประสบการณทํางาน

ประสบการณอบรม

คุณลักษณะสวนบุคคลของ
เจาหนาที่ตํารวจ ไดแก

ระดับความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ตํารวจที่มีตอ
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1.6  สมมุติฐานการวิจัย

เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีระดับการศึกษา  
ช้ันยศ  เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน  และประสบการณ
การไดรับการอบรม แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอม
ปนน้ํามันเชื้อเพลิง แตกตางกัน

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ

   น้ํามันเถื่อน หรือน้ํามันนอกระบบ  หมายถึง  น้ํามันเชื้อเพลิง ที่อยูในลักษณะการกระทํา
ความ ผิด ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะดังนี้

1. หลบเลี่ยง การชําระภาษีตามกฎหมาย  และการขอคืนภาษีโดยการทุจริต
2. ลักลอบนําเขามาจากตางประเทศ
3. หลบเลี่ยงหรือดัดแปลงการผลิต เชน การปลอมปนดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว 

และสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท)
ปญหา หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการโครงการปองกันและปราบ

ปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือต่ํากวามาตราฐานอันเกิดจากดานตางๆ 
แบงเปน 5 ดาน คือ  ดานระเบียบกฎหมาย   ดานบุคลากร    ดานความรวมมือระหวางหนวยงาน
หรือบุคคล   ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ การดําเนินงาน   และ ดานขอมูลขาวสาร

ปญหาดานระเบียบกฎหมาย  หมายถึง ความไมพอเพียง ความไมทันสมัย ความไมถูกตอง  
และความไมชัดเจนของกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง  
ตลอดจนการลงโทษตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว

ปญหาดานบุคลากร  หมายถึง  ความไมพอเพียงและการขาดคุณสมบัติที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  ความรูความสามารถ  ความรับผิดชอบ   เปนตน

ปญหาดานความรวมมือระหวางหนวยงานและบุคคล  หมายถึง  ความไมตระหนัก  ไมเอา
ใจใส  หรือไมใหความสําคัญของผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
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การปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน     ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง

ปญหาดานเครื่องมือหรืออุปกรณ การดําเนินงาน   หมายถึง  ความไมพอเพียง  ความไม
ทันสมัย  ความเกาหรือชํารุด  ของเครื่องมือหรืออุปกรณ ในการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อ
เพลิง   เชน รถยนต  เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน  เปนตน

ปญหาดานขอมูลขาวสาร  หมายถึง การขาดศูนยรวบรวมขาดการวิเคราะห  ความไมพอ
เพียง และความไมเปนปจจุบันของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํา
ผลิตภัณฑ ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง

แนวทางแกไขปญหา หมายถึง วิธีการหรือยุทธศาสตรที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติ
การโครงการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง  สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือได
มาตราฐาน  ทําใหปญหาทั้ง 5 ดาน  คือ  ดานระเบียบกฎหมาย  ดานบุคลากร  ดานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานหรือบุคคล ดานเครื่องมือหรืออุปกรณการดําเนินงาน และดานขอมูลขาวสาร  
หมดไปหรือเบาบางลง

ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท) หมายถึง สาร
ไฮโดรคารบอนโซลเวนท (Hydrocarbon Solvent)  ซ่ึงเปนตัวทําละลาย  ที่รัฐบาลยกเวนภาษีเพื่อให 
อุตสาหกรรมการผลิตมีตนทุนต่ํา  อุตสาหกรรมดังกลาวคืออุตสาหกรรมที่มีการทําการละลาย เชน 
อุตสาหกรรมดานสี กาว การทํายาง เปนตน เนื่องจากสารดังกลาวมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันกาด
หรือน้ํามันเบนซินและมีราคาถูก จึงมีการลักลอบนํามาปลอมปนไปในน้ํามันเบนซิน  ดีเซล  และน้ํา
มันหลอล่ืน

เจาหนาที่ตํารวจ หมายถึง เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการโครงการปองกันและปราบปราม
การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท) ไปปลอมปน
น้ํามันเชื้อเพลิง งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

ระดับการศึกษา หมายถึง  วุฒิการศึกษาสูงสุดของเจาหนาที่ตํารวจแบงเปน 3 กลุม คือ   
ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี

ช้ันยศ  หมายถึง การแบงกลุมของเจาหนาที่ตํารวจมี 2 กลุม คือ ช้ันประทวน  และ        
ช้ันสัญญาบัตร
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เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงิน
เดือน ของการรับราชการ ซ่ึงไมรวมคาตอบแทนอื่นๆ เชน เบี้ยเล้ียง , คาลวงเวลา

รายไดทั้งครอบครัว  หมายถึง  เงินหรือผลประโยชนตางๆ ที่ไดรับทั้งหมดของสมาชิก 
ทุกคนในครอบครัว ตอเดือน  อาทิเชน เงินเดือน  คาตอบแทน  ตลอดจนรายไดเสริม

คาตอบแทน  หมายถึง เงินเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก ยานพาหนะ สวัสดิการตางๆ สําหรับใชใน
การเดินทางไปราชการ เพื่อปองกันและปราบปรามในการกระทําความผิด

ประสบการณการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาหรือจํานวนเดือนในการทํางานเปนเจาหนาที่
ตํารวจชุดปฏิบัติการโครงการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและ
สารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํา
มันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประสบการณในการไดรับการอบรม หมายถึง จํานวนครั้งที่ไดรับการอบรมจากโครงกา
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําป  2545 – 2547
                ปนม.  หมายถึง  งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
                ศปก.ตร.  หมายถึง  ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

                ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดรวบรวม
และนําเสนอดังนี้

2.1  การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3  ปญหา  มาตรการ  และแนวทางแกไขการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

การกระทําผิด เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  เรียกวาปญหา “ น้ํามันเถื่อน”  หมายถึง น้ํามันที่
หลบเลี่ยงการชําระภาษีตามกฎหมาย  โดยการลกัลอบนาํน้าํมนัเขาจากตางประเทศ  การหลบเลีย่งหรือ
ดัดแปลงการผลิต เชน การปลอมปนน้ํามันดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ซ่ึงเปนผลิตภณัฑปโตรเคมีที่ไดรับการยกเวนภาษีในฐานะวัตถุดิบ รวมถึงการนําน้าํ
มนัทีเ่สยีภาษแีลวมาขอคนืภาษโีดยทจุริต เปนตน  (สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 2546 : 5)  
การกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดแยกเปนหัวขอไดดังนี้

2.1.1 ความเปนมาของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
          ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (2545:1-9) ไดกลาวถึง ความเปนมาของ  

การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงวา เกิดจากการพยายามหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงของผู
ประกอบการที่ไมสุจริต ไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มาเปนลําดับ เร่ิมตั้งแตเมื่อประมาณ พ.ศ.2523 
โดยกลุมสหกรณประมงในแถบติดชายทะเล  ไดเรียกรองใหรัฐบาลลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคืน
ภาษีน้ํามัน เชื้อ เพลิงใหกับการประกอบกิจการประมง โดยใหเหตุผลวา รัฐบาลไมตองใช
เงินงบประมาณสรางถนนใหเรือวิ่ง ตางกับการใชรถยนต ซ่ึงรัฐบาลตองจายคืนในรูปของการตัด
ถนนและการซอมแซมบํารุงรักษา นอกจากนั้นผูประกอบกิจการประมงยังตองมีความเสี่ยงภัยใน
การประกอบอาชีพจากภัยธรรมชาติ เสี่ยงกับความไมแนนอนในเรื่องของราคาสัตวน้ํา จึงทําใหไม
สามารถรับภาระตนทุนการประกอบกิจการได อีกทั้งประเทศเพื่อนบานที่มีความกาวหนาทางดาน
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การประมง เชนญี่ปุน เกาหลี ไดมีการคืนภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับที่ใชในกิจการประมง แตการ
เรียกรองของกลุมชาวประมงหรือสหกรณชาวประมงที่มีมาเปนระยะๆ นั้น ไมประสบผลโดยรัฐบาล
ใหเหตุผลวา หากใหมีการคืนภาษจีะเปนตวัอยางกบัผูประกอบกจิการประเภทอืน่ๆ เรียกรองไดเชนกนั 
และไมมทีีส้ิ่นสดุ ดวยเหตผุลดงักลาวผูประกอบกจิการประมงไดรวมตวักนัเพือ่ความอยูรอด เชนมีการ
รวมตัวกันของเรือประมงสามหมื่นลําในรูปแบบของสหกรณประมงจังหวัดตางๆ โดยมีเจาของ
ธุรกิจแพปลาเปนแกนนํา และหันไปใชวิธีลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กของตนเอง 
เพื่อไปรับน้ํามันดีเซลจากประเทศสงิคโปร มาขายใหกบัเรอืประมงในราคาทีไ่มเสยีภาษ ี ธุรกจิการคา
น้าํมนัทางดานนีไ้ดเร่ิมตน จากการคาใหกับเรือประมงในทะเล และไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนเปนเรือ
บรรทุกน้ํามันขนาดใหญ 2-5 ลานลิตร  เรือบรรทุกน้ํามันเหลานี้สวนใหญ เปนของคนไทย แตไปจด
ทะเบียนสัญชาติเรือตางประเทศ มาลอยลําอยูในทะเลหลวงและลักลอบขนถายใหกับเรือบรรทุกน้ํา
มันขนาดเล็ก มาตระเวนขายใหกับเรือประมงใกลฝงอีกทอดหนึ่ง  แตอยางไรก็ตามธุรกิจการคาน้ํา
มันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษียังอยูในวงจํากัด โดยจะคาใหกับผูประกอบกิจการประมงในทะเลเปน
สวนใหญ เทานั้น มีบางสวนที่เปนสวนนอยลักลอบนําขึ้นฝง เขาสูการคาน้ํามันหลีกเลี่ยงภาษีบนบก 
เพราะขณะนั้นกลุมผูคาน้ํามันรายใหญ (Major Oil) จํานวน 4 บริษัทใหญ ไดแก การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (ปตท.) เชลล เอสโซ และคาลเทก็ซ เปนผูคาทีผู่กขาดน้าํมนัภายในประเทศ ขบวนการ
ตลาดจงึอยูกบักลุมผูคาน้าํมนัรายใหญ ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงนอกระบบเขามาแทรกแซงในตลาดน้ํามัน
เชื้อเพลิงภายในประเทศไดยาก
                ป พ.ศ.2534 รัฐบาลตองการใหมีการแขงขันเสรีในธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง ไมใหมีการผูก
ขาดจากกลุมผูคาน้ํามันรายใหญ โดยในระยะแรก รัฐบาลประกาศใชนโยบายระบบราคาน้ํามัน “กึ่ง
ลอยตัว” (Semi Float) โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการปโตรเลียมซึ่ง แตงตั้ง โดยคณะ
กรรมการนโยบายและพลังงานแหงชาติ มีอํานาจเขาไปกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงเทาที่จํา
เปนเทานั้น โดยพิจารณายกเลิกการกําหนดราคาขายปลีกในกรุงเทพฯ และทองที่อ่ืนที่มั่นใจวาไมมี
การขายในราคาเกนิสมควร การยกเลกิการควบคมุนีท้าํใหคาการตลาด (Market Margin) ลอยตวั  วิธี
การนี้กําหนดใหผูคาน้ํามันเปนผูประกาศราคาขายปลีกตามสถานีบริการ ถาพบวาขายในราคาเกิน
สมควรก็จะให การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในฐานะบริษัทน้ํามันแหงชาติเขามาแทรกแซง
ตลาด หรือใหคณะกรรมการสวนจังหวัด กําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด ประกาศราคา
ควบคมุเปนจดุๆ ไป และเนือ่งจากการประกาศใชนโยบายระบบราคาน้าํมนั “กึง่ลอยตวั”   ผูคาและผูใช
น้ํามันเชื้อเพลิงไดปรับตัวกับสภาพราคาน้ํามันเชื้อเพลิงกึ่งลอยตัวไดเร็วมาก และสภาพเศรษฐกิจ
โลกในขณะนั้นเริ่มฟนตัวดีขึ้น เสถียรภาพของราคาน้ํามันคอนขางทรงตัว การแขงขันดานการตลาด
ของผูคาน้ํามันภายในประเทศเปนไปดวยดีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ผูบริโภคแสดง
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ใหเห็นวาสภาพของราคาตลาดน้ํามันภายในประเทศ มีความพรอมที่จะดูแลตัวเองไดโดยรัฐบาลไม
ตองเขาไปแทรกแซง รัฐบาลโดยการนําของ นายอานันท  ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใช
ระบบราคาน้ํามันเชื้อ เพลิง “ลอยตัวเต็มที่” โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายสงน้ํามันเชื้อ
เพลิงสําเร็จรูป ทั้งที่กล่ันไดเองในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ และกําหนดอัตราเงินเขากอง
ทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนอัตราคงที่ ตลอดจนรัฐบาลจะเขามากําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณี
เฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น นโยบายนี้นับวาประสบผลสําเร็จทําใหผูคาน้ํามันรายใหม เขามารวมทํา
ธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทตางชาติ และบริษัทน้ํามันภายในประเทศภายใตเครื่องหมายการคาใหมๆ  
เขามาลงทุนกันมากขึ้น มีการแขงขันกันอยางเสรี แตอยางไรก็ตามนโยบายการคาน้ํามันลอยตัวนี้   
มีสวนสรางเสรมิทางออมใหมธุีรกจิคาน้าํมนัเชือ้เพลิงนอกระบบเขามาเอาเปรยีบทางการคากบัผูคาที่
สุจริตในระบบคาน้ํามันเสรี เนื่องจากมีผูประกอบธุรกิจมากขึ้นยอมตองมีการแขงขันกันทุกวิธีทาง 
บริษัทผูประกอบการธุรกิจรายใหม ที่ยังไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ผูบริโภคตองแขงขันกับ
กลุม ผูคาน้ํามันรายใหญ เดิม จึงหันไปหาวิธีลดตนทุนโดยการหาน้ํามันที่ถูกกวา หรือน้ํามันนอก
ระบบ เขามาแทรกแซงในตลาด ในทุกรูปแบบ

ระยะแรกของการประกาศนโยบาย “ราคาน้ํามันลอยตัว” การลักลอบนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรไดดําเนินการโดย กลุมผูประกอบการเรือประมงในรูปแบบของ  
การนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงตดิมากบัถังน้าํมนัเชือ้เพลิงของเรอืประมง เขามาแทรกแซงในระบบ สวนใหญ    
จะใชเสนทางการลาํเลยีงขนสงทางทะเล เปนเสนทางหลกัเพราะสามารถขนถายน้าํมนัไดจาํนวนมาก  
มีความสะดวกในการลักลอบดําเนินการ มีชองทางเขาออก ไดตลอดแนวชายแดนฝงทะเล ดาน   
อาวไทย ทะเลอันดามัน ดวยระยะทางตลอดแนวชายฝงกวา 2,700 กิโลเมตร จํานวนพื้นที่ทางทะเล 
มากกวา 102,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อผลประโยชนมีมากขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบ    
นําน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรขึ้นฝง ในรูปแบบของการดังแปลงเรือประมงใหเปนเรือ
บรรทกุน้าํมนัมขีนาดตัง้แต 70,000 – 500,000 ลิตร เพือ่ลักลอบขนสงไปจาํหนายยงัสถานบีริการน้าํมนั
เชื้อเพลิงใกลฝง แพปลา และอุตสาหกรรมนากุงชายฝง ขอมูลจากการจับกุมเรือบรรทุกน้ํามันขนาด
เล็กทีอํ่าพรางเปนเรอืประมงดดัแปลงซึง่พสูิจนทราบจากการยดึบญัชซ้ืีอขายน้าํมนัเชือ้เพลิงในระหวาง
ป 2541-2542 พบวา เรือแตละลํามียอดการขายน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีเฉลี่ยประมาณเดือนละ 
1 ลานลิตร โดยอยูในฝงทะเลอันดามันประมาณ 15 ลํา และในฝงอาวไทยประมาณ 45 ลํา คํานวณ 
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีทางทะเลไมนอยกวา 720 ลานลิตร ตอป หรือเทากับรัฐขาดราย
ไดจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงนําเขาทางทะเลไมนอยกวาปละ ประมาณ 2,160 ลานบาท เมื่อ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการคาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีมีจํานวนมหาศาล จึงทําใหมีกลุมนาย
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ทุนอิทธิพล กลุมนักการเมืองระดับสูง เขามาทําธุรกิจดานนี้อยางเปนระบบ และ   กวางขวางจนมี
ลักษณะเปนเครือขายครอบคลุมทั้งฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย

จากสภาวะการลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงทางทะเลดังกลาว สงผลกระทบตอ
ตลาดคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกเอาเปรียบทางการคา ในป พ.ศ.2538 กลุมผูคาน้ํามันรายใหญ ที่ไดรับ
ความเสียหายที่ตองสูญเสียสวนแบงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไดรองขอใหรัฐบาลจัดตั้งหนวยปราบปรามขึ้น
เพื่อลดภาวะการขาดทุน และเปนการเรงรัดใหรัฐจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงไดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีม ติ เมื่อ วัน ที่  3 1  ตุล าคม  2538 เห็นชอบตามขอ เสนอของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2538 (คร้ังที่ 52) เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2538 โดยให กรมตาํรวจในขณะนัน้ (ปจจบุนัเปนสาํนกังานตาํรวจแหงชาต)ิ รับไปดาํเนนิการ
จดัตัง้หนวยเฉพาะกจิ เพือ่ปฏิบตัหินาที ่ ปองกนัและปราบปรามการลกัลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
ผิดกฎหมาย และใหดําเนินการกวดขันปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงอยางเต็มที่ 
กรมตํารวจในขณะนั้นจึงไดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ศปนม.) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ และเขาดําเนินการสืบ
สวนปราบปราม ทําใหพบรูปแบบในการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ในหลายลักษณะ 
โดยไดมีการพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดจากการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษี
ทางทะเล  ไปสูการหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงทางบกในหลายรูปแบบ  ซ่ึงจะขอกลาวในหัวขอ
ตอไป
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 ใหปรับปรุงขอบขายการปฏิบัติ และได
เปลี่ยนเปนชื่อ ศูนยปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง (ศปนม.) ตอ
มาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 178/2545 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2545 ใหยกเลิกศูนยปอง
กันและปรามปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง และปรับปรุงศูนยปฏิบัติการสํานัก
งานตํารวจแหงชาติ ทําหนาที่เกี่ยวกับการปองกันปราบปรามในหนาที่พิเศษ 8 ดาน โดย     งาน
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง (ปนม.ศปก.ตร.) เปนงานในดานหนึ่ง ของ      
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2.1.2   ลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
  ปจจุบันวิวัฒนาการของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตั้งแตอดีต ถึง

ปจจุบัน สามารถสรุปไดใน 3 ลักษณะหลัก คือ
  1) การลกัลอบนาํเขาน้าํมนัเชือ้เพลิงหลีกเลีย่งภาษศีลุกากร เขามาในราชอาณาจกัร

ทั้งทางบกและทางทะเล
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 2)  การจัดทําเอกสารการสงน้ํามันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรอันเปนเท็จ เชน
จัดทําเอกสารเพื่อขอคืนภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ที่สงไปขายตางประเทศ โดยที่ไมมีการ     สง
ออกจริง หรือสงออกแลวยอนกลับเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออกชนิดปริมาณไมตรงกับที่
สําแดง เพื่อฉอฉลการขอคืนภาษีการสงออก

  3)  การนําสารละลายไฮโดรคารบอน หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว ที่ไดรับการ
คืนภาษียกเวนภาษี และลดหยอนภาษี ไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง

  รายละอียดแตละหัวขอมีดังนี้
  1)  การลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากร
        การกระทําความผิดจากรูปแบบการลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงเขามาในราช

อาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร สวนใหญจะเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก น้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็วมีปริมาณความตองการสูงกวาน้ํามันชนิดอื่นมาก สถานการณและการกระทําความผิด
ตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา สามารถสรุปรูปแบบการกระทําความผิดไดดังนี้

(1)  การนําเรือบรรทุกน้ํามันเขามาจอดในนานน้ําสากล และจําหนายใหกับ
เรือบรรทุกน้ํามันขนาดเล็ก หรือเรือประมงดัดแปลง หรือโรงงานริมฝงแมน้ําหรือคลังน้ํามัน   ชาย
ฝง จากนั้นจึงนํามาสูบถายขึ้นรถบรรทุก ไปสงขายใหตามสถานีบริการ

(2) จดัซือ้น้าํมนัจากตางประเทศ และใชเรือบรรทกุน้าํมนัขนาดใหญขนน้าํมนั
มายงัคลงัน้าํมนัทีม่กีารนาํเขาปกต ิแตไมแจงการนาํเขาหรอืแจงปรมิาณนาํเขาทีต่่าํกวาจรงิ

(3) จัดซื้อน้ํามันจากตางประเทศ และใชเรือบรรทุกน้ํามันขนาดเล็กขนน้ํามัน
มายงัคลงัทีไ่มไดรบัอนญุาตนาํเขาจากกรมศลุกากร และไมมเีจาหนาทีศ่ลุกากรประจาํอยู

(4) แจงหลักฐานการเสียภาษีนําเขา (ใบขน) 1 เที่ยว แตบริษัทจะขนน้ํามัน
เขามา 2-4 เที่ยว โดยใชหลักฐานการไดมาของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชนําเขาแลวเวียนกลับมาใชอีกครั้ง
หนึ่ง (ตั๋วเวียน)

(5) นาํน้าํมนัจากตางประเทศเขามาทัง้ลําเรอื โดยปลอมแปลงหลกัฐานวาน้าํมนั
ที่บรรทุกเที่ยวนี้เปนน้ํามันที่ผลิตในประเทศ และชําระภาษีแลว และสําแดงวาจะขนยายจากคลัง
หนึ่งไปไวอีกคลังหนึ่ง

  2)  การทุจริตภาษี การสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไมมีการสงออกจริง
       น้ํามันเชื้อเพลิงที่สงออกไปนอกราชอาณาจักรจะไดรับสิทธิการยกเวนหรือ

การคืนภาษี ตามาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ศูนยปองกันและปราบ
ปรามการลกัลอบนาํเขาน้าํมนัเชือ้เพลิงโดยมชิอบดวยกฎหมายเดมิ ไดเขาตรวจสอบการสงออกน้ํามัน
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เชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา พบวาปริมาณพื้นที่ชายแดนติดกับ
ประเทศพมา ลาว และกัมพูชา มีสภาพทองถ่ินของการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบานไม
สูงถึงยอดของการสงออกของกรมศุลกากร ที่มีน้ํามันเชื้อเพลิงสงออก ประกอบกับสํานักงาน
นโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ปจจุบันเปน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดวา
จางคณะที่ปรึกษามาดําเนินการสํารวจมีขอมูลสอดคลองตองกันวา มกีารลกัลอบนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงสง
ออกมาจาํหนายภายในประเทศ โดยแจงขอคนืภาษแีตน้าํมนัเชือ้เพลงิเหลานั้นไมมีการสงออกจริง หรือ
สงออกจริงแตสงออกไมหมด แลวลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขามาจําหนายในประเทศ หรือสง
ออกสิ่งอื่นซึ่งไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง ตามที่สําแดงออกไปแทน โดยกระทําทั้งในรูปแบบการสงออก
ทางทะเล และการสงออกทางบก กลาวคือ

(1) การสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางทะเล ไดกระทําในหลายรูปแบบ เชน
. ใชเรือบรรทกุน้าํมนัไปรบัน้าํมนัจากโรงกลัน่หรือคลังน้าํมนั

ชายฝงโดยแจงสงออก และไดรับการยกเวนภาษีแลววิ่งเรือออกทะเล แตวกกลับขึ้นฝงเพื่อขายใน
ประเทศ จึงเปนการลักลอบนําเขาเพราะน้ํามันยังไมไดเสียภาษี

. แจงซื้อน้ํามันดีเซลจากคลังน้ํามันภายในประเทศเพื่อไปเติมให
เรือสินคาหรือเรือพาณิชย ระหวางประเทศหรือเรือไทยที่ใชเปนเชื้อเพลิง เดินทางไปตางประเทศป
รากฎวามีการนําน้ํามันดีเซลสําหรับเปนเชื้อเพลิงขึ้นเรือที่เดินทางไปตางประเทศนอยกวาที่แจงไว 
สวนที่เหลือนําไปขายใหกับกลุมนายทุนอิทธิพล และสถานบีริการน้าํมนัรายยอยทัว่ไป เปนการหลบ
เล่ียงภาษอีีกวธีิหนึง่

. สงออกน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเพื่อนบานทางทะเล แตนํา
น้ํามันไปขายใหกับเรือประมงไทยบริเวณชายแดนริมฝงของประเทศเพื่อนบาน และนําโควตามา 
ขอคืนภาษีสงออกน้ํามัน

(2) การสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงทางบก มีการกระทําในรูปแบบตางๆ ดังนี้
. แจงวาไดขนน้ํามันไปสงประเทศเพื่อนบาน เชน สหภาพพมา

กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตไมมีการขนน้ํามันไปจริง โดยนําน้ํามันที่
ไมเสียภาษีไปขายตามสถานีบริการ หรือกรณีมีการขนสงไปจริงแตบางคัน วกนํากลับมาขายบาง
สวน หรือทั้งหมด และนําเอกสารการสงออกอันเปนเท็จมาขอคืนภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง

. แจงวาสงออกน้ํามันเชื้อเพลิง แตความเปนจริง สงที่สงออกไมใช
น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปลอมปนดวยสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ไดรับการ
ยกเวนภาษี แตมาขอคืนภาษีในพิกัดอัตราของน้ํามันเชื้อเพลิง

3)  การนาํสารไฮโดรคารบอน    ทีไ่ดรับการยกเวนภาษไีปปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง
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      การกระทําความผิดอีกรูปแบบหนึ่งของการหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง คอื
การนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีม ทีไ่ดรับการคนืภาษหีรือยกเวนภาษ ีหรือเสยีภาษนีอยกวา ไปปลอมปนกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง การกระทําความผิดสวนใหญจะพบในลักษณะการนําเอาสารละลายไฮโดรคารบอน 
ที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปน มากกวาการกระทําผิดในรูปแบบการนําเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มี
ราคาถูกกวาไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงกวา

สารละลายไฮโดรคารบอน  มีหลายชนิด บางชนิด มีคุณสมบัติคลายน้ํามันเบนซิน 
บางชนิดมีคุณสมบัติคลายกับน้ํามันดีเซล  มีประโยชนในการใชเปนวัตถุดิบหรือเปนตัวทําละลาย 
หรือเปนสารชะลางในอุตสาหกรรมตางๆ เชนอุตสาหกรรม สี เทียนไข อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาห
กรรมการผลิตยางมะตอย และทําหมึกพิมพ เปนตน

ปญหาของการนําสารละลายไฮโดรคารบอน  มาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มมี
มาตั้งแตเมื่อใด ไมปรากฎหลักฐานแนชัด แตพอสันนิษฐาน ไดวาการปลอมปนนาจะมีบทบาทมาก
ขึ้นตั้งแตประเทศไทยสามารถกลั่นสารละลายไฮโดรคารบอน  นี้ไดภายในประเทศ เมื่อประมาณป 
พ.ศ.2521  โดยสารละลายไฮโดรคารบอนเหลานี้ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต แตมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับน้ํามันเชื้อเพลิง จึงเปนสาเหตุที่ผูประกอบการที่ไมสุจริตนําสารละลายไฮโดรคารบอน 
ไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากไดกําไรจากผลตางที่ไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษี
ตาม จํานวนที่มาปลอมปน สรางผลกําไรในธุรกิจตลาดคาน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมหาศาล อัตราการ
กระทําผิดมีมากขึ้นตามการขยายตัวของความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่ว
ราชอาณาจักร และทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ สงผลกระทบตอการแขงขันที่ไมเปนธรรมใน
ตลาดการคาน้ํามัน ระบบนิเวศนวิทยา และสิ่งแวดลอม จนถึงขั้นวิกฤตตอระบบเศรษฐกิจที่รัฐขาด
รายไดจากการจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง

จากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบรูปแบบการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบตั้งแตอดีต ถึง ปจจุบัน ดังนี้

1)  การลกัลอบนาํเอาผลติภณัฑปโตรเลียม ทีย่กเวนภาษอีอกจากโรงกลัน่หรือโรง
แยกกาซไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตามแหลงปลอมปน หรือนําไปปลอมปนตามสถานีบริการ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง

2)  การขอออนุญาตเปนผูใชผลิตภัณฑปโตรเลียมหรือวัตถุดิบในการผลติน้าํมนั
เชื้อเพลิงที่ยกเวนภาษ ี เพือ่ใชในโรงงานอตุสาหกรรมแตไมมกีารประกอบอตุสาหกรรมจรงิ  หรือ
ประกอบ อุตสาหกรรมเปนฉากบังหนาแลวลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑไปปลอมปนกับ  น้ํามัน
เชื้อเพลิง
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   3)  การขออนุญาตเปนผูขนสง ตัวแทนนายหนา (Jobber) ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่    
ยกเวนภาษีแตตัวแทนนายหนา  ไมมีตัวตนอยูจริงหรือมีอยูจริงแตไมใช    ตัวการผูอยูเบื้องหลังแลว  
ลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง
   4)   การใชเอกสารใบกาํกบัการขนสงน้าํมนัเชือ้เพลิงปลอม เพือ่อําพรางการขนสงผลิต
ภณัฑปโตรเลียมที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง

5)   การนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีมทีรั่บการยกเวนภาษไีปเตมิสารเพิม่คณุภาพ (Additive)
เพื่อนําไปใชแทนน้ํามันดีเซล หรือเบนซินจําหนายใหแกประชาชน
  6)  ใชคลังน้ํามันเชาจัดเก็บจากผูรับอนุญาต ตามมาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติการ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543   แลวทาํการจดัเกบ็น้าํมนัเชือ้เพลิงกบัสารละลายไฮโดรคารบอน   ในคลงั
เดยีวกนั  เพื่อสะดวกแกการปลอมปนไปจําหนายใหกับสถานีบริการที่เปนเครื่อขาย
   7) การปลอมปนสารละลายไฮโดรคารบอน ในน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงออกไป
ตางประเทศ  แตสําแดงเอกสารการสงออกน้าํมนัเชือ้เพลิง ทีไ่ดมาตราฐาน เพือ่การฉอฉลการขอคนืภาษี
โดยขอคนืภาษสีงออกตามพกิดัอตัราภาษนี้าํมนัเชือ้เพลิงคณุภาพไดมาตราฐาน ทัง้นีผู้ประกอบการจะได
ประโยชนจากสวนตางภาษีของปริมาณสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ปลอมปน

2.1.3  มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
           เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ จะมีภาระภาษีประมาณลิตรละ 3-5

บาทเศษ ในรูปแบบของการหลีกเลี่ยงภาษีโดยวิธีการตางๆ จากผลตางของภาษี ที่สรางผลตอบแทน
ใหอยางคุมคา  รายละเอียดราคาน้ํามันขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ชวงเดือนตุลาคม 2545 – เดือน
พฤษภาคม 2546  ดังตาราง  1



20

ตาราง 1  โครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันในกรุงเทพมหานคร
หนวย  :  บาท/ลิตร

เบนซินอ็อคเทน 95 ดีเซลหมุนเร็วรายการ
25 ต.ค.45 13 พ.ค.46 25 ต.ค.45 13 พ.ค.46

ราคา  ณ  โรงกล่ัน
ภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาล
ภาษีเทศบาล
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

8.3329
3.6850
0.3685
0.5000
0.0400

0.9049

8.2629
3.6850
0.3685
1.6917
0.0400

0.9834

9.2454
2.3050
0.2305
0.5000
0.0400

0.8625

8.2755
2.3050
0.2305
1.6411
0.0400

0.8744
ราคาขายสง
คาการตลาด
ภาษีมูลคาเพิ่ม

13.8313
2.1109
0.1478

15.0315
1.5500
0.1085

13.1834
1.3146
0.0920

13.3665
1.0500
0.0735

ราคาขายปลีก
ตนทุนราคาเนื้อน้ํามัน
ภาระภาษีและกองทุน
คาการตลาด

16.09
8.33 (52%)
5.65 (35%)
2.11 (13%)

16.69
8.26 (49%)
6.88 (41%)
1.55 (9%)

14.59
9.25 (63%)
4.02 (28%)
1.32 (9%)

14.49
8.28 (57%)
5.16 (36%)
1.05 (7%)

รวมราคาขายปลีก 16.09 16.69 14.59 14.49
(ที่มา  : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โครงการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน “รวม
พลังตานน้ํามันเถื่อน”. 2546 : 6)

  จากรูปแบบของการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง และวิวัฒนาการการกระทํา
ความผิดซึ่งมีอยูหลายลักษณะนั้น พบวาปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง ไดทวีความรุนแรง
มากขึ้น และขยายวงกวางเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระทําความผิดที่ซับซอนขึ้นจนกลายเปนปญหา 
“อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ” โดยเฉพาะอยางยิง่ในรปูแบบของการปลอมปน  น้าํมนัเชือ้เพลิง      ก็เปน
อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงภาษี กลุมขบวนการผูกระทําความผิดเปนผูมีความรูทางดานปโตรเลียม
เปนพิเศษ แตสภาพของกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบยังไมสามารถควบคุมและหยุดยั้งการ
กระทําผิดของกลุมขบวนการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงได การกระทําผิดในปจจุบันมักจะพบเสมอ
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วา ผูกระทําผิดมักจะอาศัยชองวางของกฎหมายมาเปนชองทางในการ  หลีกเลี่ยงภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง 
จึงจําเปนตองหามาตรการทางกฎหมายมาแกไขปญหาอยางแทจริงเปนระบบ และแกไขทีต่นเหตขุอง
ปญหา ในการหยดุยัง้หรือปราบปรามกลุมขบวนการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อผลประโยชนของ
รัฐทางดานภาษีรายได การคุมครองผูบริโภค และรักษาสิ่งแวดลอม

2.1.4  ความเสียหายจากการนําผลิตภัณฑปโตรเลียม และสารละลายไฮโดรคารบอน ไป
ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

หากมีการนําผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงจะกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชนผูบริโภค และรายไดจากภาษีของรัฐหลาย
ประการ เชน

1)  สารละลายไฮโดรคารบอน  แมจะมีคุณสมบัติคลายน้ํามันเชื้อเพลิง แตมีคา
อ็อคเทนต่ํามาก เพียง 60-70 เมื่อเทียบกับคาอ็อคเทนปกติของน้ํามันเบนซิน ที่อยูระหวาง 87-95
หากนําสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนจะทําใหน้ํามันมีคุณภาพต่ํา และกอใหเกิดความ
เสียหายแกเครื่องยนตของประชาชนผูบริโภค

2)  สารละลายไฮโดรคารบอน ที่ไมเสียภาษี  เมื่อนํามาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง
ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีเปนจํานวนมาก หากนํามาปลอมปนกับน้ํามันเบนซิน จะทําใหขาด
รายไดภาษีสรรพสามิตและมหาดไทย ประมาณ 5.48 บาท ตอการนําสารละลายไฮโดรคารบอนมา
ปลอมปน 1 ลิตร แตถาเปนการปลอมปนน้ํามันดีเซล จะขาดรายไดภาษี 3.59 บาทตอลิตร

3)  ผลกระทบตอผูคาน้าํมนัทีสุ่จริต ถูกเอาเปรยีบทางการคาทีไ่มเปนธรรม เนือ่งจาก
ถูกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปลอมปนสารละลายไฮโดรคารบอน มีราคาถูกกวามาแยงสวนแบงการตลาด

2.1.5  การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
สืบเนือ่งจากปญหาความแตกตางโครงสรางราคาน้าํมนัเชือ้เพลิง ทัง้ความแตกตาง

ทางดานการจัดเก็บภาษี และหรือเงินกองทุน ฯลฯ ตลอดจนปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงบางชนิด
มากเกินขีดความสามารถของการผลิต เชน ความตองการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมีมากกวาความ
ตองการใชน้ํามันเบนซินมาก ตองมีการนําเขาเปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุใหมีการปลอมปน
น้ํามันเชื้อเพลิงในลักษณะตางๆ โดยลําดับความเปนมาของการปลอมปน ไดดังนี้

1)   การเอาน้าํมนัเชือ้เพลิงราคาถกูมาปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิงทีม่รีาคาสงูกวา
2) การนําเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยการยกเวนหรือการคืน

ภาษีมาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่เสียภาษีในระบบ
3)  การนําผลิตภัณฑไฮโดรคารบอน รวมถึงผลิตภัณฑที่เปนองคประกอบที่ผลิต

จากโรงกลั่น และไมใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
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มูลเหตุจูงใจของการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น เนื่องจากผลตางของราคา
จําหนายปลีกมีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดแรงจูงใจทําใหเกิดการปลอมปน ซ่ึงการปลอมปนนี้
อาจเกิดขึ้นที่คลังเก็บน้ํามันปลายทาง หรือในระหวางการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงจากคลังน้ํามันไปยัง
สถานีบริการ โดยผูขนสงน้ํามันเปนผูปลอมปน หรืออาจจะเกิดที่สถานีบริการโดยเจาของสถานี
บริการเปนผูทาํการปลอมปนเอง สําหรับในปจจุบันไดพัฒนารูปแบบการกระทาํความผิด โดยมีผู
ประกอบการคลังน้ํามัน หรือโรงกล่ันน้ํามันรายยอยบางราย เปนผูปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงเสียเอง 
ซ่ึงผูวิจัยจะขอกลาวรายละเอียดของการปลอมปนแตละรูปแบบในหัวขอตอไปนี้

1)  การปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงดวยการนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงราคาถกู มาปลอมปนในน้าํมนั
ที่มีราคาสูงกวา

  การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยวิธีการนี้มีมานานแลวแตอยูในวงจํากัด มีการ
ตรวจพบการกระทําความผิดอยางเปนระบบ ตั้งแตประกาศราคาน้ํามันลอยตัว เมื่อ พ.ศ.2534  ทั้งนี้
เพื่อผลประโยชนทางการคา และผลตางของภาษี จากขอมูลของกรมทะเบียนการคาเดิมพบวามีการ
ปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายลักษณะ คือ

  (1) การปลอนปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันเบนซินดวยน้ํามันกาด
        ปจจบุนัรัฐบาลไดปรับราคาน้าํมนัดเีซลใหมรีาคาใกลเคยีงกบัน้าํมนักาด หรือให

มีราคาถูกกวาน้ํามันกาด จึงทําใหไมมีเหตุจูงใจเพื่อนําไปปลอมปนอีกตอไป
  (2)  การปลอมปนน้ํามันเบนซินพิเศษดวยน้ํามันเบนซินธรรมดา
      รูปแบบการปลอมปนนี้ เปนลักษณะการกระทําความผิดในอดีต ปจจุบันไดลด

ความสําคัญลง เนื่องจากมีผลตอบแทนจากการปลอมปนนอย ประกอบกับในป พ.ศ.2541 กระทรวง
พาณิชย ไดกําหนดประเภทของน้ํามันเบนซิน ออกเปน 3 ชนิด มีสีที่แตกตางกัน กลาวคือ น้ํามัน
เบนซินไรสารตะกั่ว อ็อคเทน 87 มีสีเขียว ,น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว อ็อคเทน 91 มีสีแดง และน้ํา
มันเบนซินไรสารตะกั่ว อ็อคเทน 95 จะมีสีเหลืองออน ถานําน้ํามันเบนซินไปผสม ระหวางกันจะ
พบความแตกตางที่สามารถเห็นไดงาย วิธีการนี้จึงไมนิยมทํากันในหมูผูคาที่ไมสุจริต

  (3)  การปลอมปนน้ํามันเบนซินดวยน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
       โดยสภาพของคุณสมบัติทางเคมีสามารถปลอมปนไดเพียง 3-5%  เทานั้น และ

เนื่องจากน้ํามันดีเซลมีความหนาแนนกวาน้ํามันเบนซินมาก ทําใหผูบริโภคตรวจพบความผิดปกติ
ไดงาย  ในปจจุบันรูปแบบของการปลอมปนแบบนี้ไดลดความสําคัญลง เพราะมี     ผลประโยชน
ตอบแทนที่นอยกวาการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสารละลายไฮโดรคารบอน

2)  การนําเอาน้ํามันเชื้อเพลิงที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยการยกเวนหรือการคืนภาษี
มาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง ที่เสียภาษีในระบบ
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  การพฒันารปูแบบของการกระทาํความผดิเกีย่วกบัการหลีกเลีย่งภาษแีละการปลอมปน
น้ํามันเชื้อเพลิง เร่ิมจากการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเขามาทาง
ทะเล ปจจุบันมาสูการกระทําความผิดโดยการจัดทําเอกสารในการนําเขา และ/หรือ สงออกเพื่อฉอ
ฉลการขอคืนภาษี ซ่ึงอาจแบงรูปแบบออกไดเปน 2 ลักษณะ

  (1) การนาํเขาน้าํมนัเชือ้เพลิงหลีกเลีย่งภาษศีลุกากรเขามาในราชอาณาจกัรมาปลอมปน
กับน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ

      สืบเนื่องจากในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยไดกาํหนดคณุภาพ
น้าํมนัไวใหมมีาตราฐานสงูกวาประเทศเพือ่นบาน โดยเฉพาะคากาํมะถนั ในน้าํมนัดีเซล กระทรวง
พาณิชยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 0.05 ของน้ําหนักน้ํามัน แตประเทศมาเลเซีย และสิงคโปรได
กําหนดไวสูงกวา โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 0.25 ของน้ําหนักน้ํามัน ดังนั้น น้าํมนัเชือ้เพลิงที่
ลักลอบนาํเขามาจากประเทศมาเลเซยี และสงิคโปร จะมคีณุภาพต่าํกวามาตรฐานประกาศกระทรวง
พาณชิย เมือ่นาํมาปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงในระบบทีเ่สยีภาษถูีกตองจะทาํใหน้าํมนัทีถู่กปลอมปน
ต่ํากวามาตรฐานของประกาศกระทรวงพาณิชยไปดวย

  (2)  การลกัลอบนาํน้าํมนัเชือ้เพลิงทีแ่จงสงออกแตไมสงออกจรงิ หรือ สงออกนอยกวา
จํานวนที่แจง มาปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ

         รูปแบบการปลอมปนในลักษณะนี้ น้ํามันเชื้อเพลิงที่แจงสงออกแตไมสงออก
จริง จะเปนน้าํมนัทีม่คีณุภาพไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงพาณชิย เมือ่นาํน้าํมนัเชือ้เพลิงในสวนนี้
มาปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงในระบบทีเ่สยีภาษถูีกตองกไ็มทาํใหน้าํมนัต่าํกวามาตรฐาน  แตอยางใด
อีกทั้งไมทําใหประชาชนผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการบริโภคน้ํามันที่หลีกเลี่ยงภาษีดังกลาว
แตน้ํามันที่แจงสงออกแลวไมสงออกจริงนี้เปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการยกเวนภาษี หรือไดรับคืน
ภาษี เมื่อนํามาปลอมปนในระบบจะทําใหรัฐเสียหายจากการขาดรายไดที่จัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมไดตามจํานวนที่นํามาปลอมปนหรือถูกฉอฉลในกรณีน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นมาขอคืนภาษี

3)  การนาํเอาผลติภณัฑสารไฮโดรคารบอนทีไ่มใชน้าํมนัเชือ้เพลิง ไปปลอมปน
กับน้ํามันเชื้อเพลิง

    (1)  การปลอมปนน้ํามันเบนซินดวยแกสธรรมชาติเหลว
            ผลิตผลที่ไดจากการแยกแกสธรรมชาติ  ที่สรางปญหามากที่สุดในอดีต

ไดแก แกสธรรมชาติเหลว  เนื่องจากมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ Naphtha ซ่ึงนําไปใชผสมทําเปนน้ํา
มันเบนซินได (แตใชแทนกันไมไดเครื่องยนตชํารุด) แตในปจจุบันปญหานี้ไดลดลงไปจนเกือบ
หมด เนื่องจาก ปตท. ซ่ึงเปนเจาของสินคาแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ไดงดจําหนายใหกับอุต
สาหกรรมทั่วไป ยกเวนโรงกลั่นน้ํามันในเครือของ ปตท.เทานั้น
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    (2)  การปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสารละลายไฮโดรคารบอน
            สารละลายไฮโดรคารบอน   มหีลายชนดิ    มช่ืีอเรียกทางการคาทีแ่ตกตางกนับาง

ชนดิมคีณุสมบตัใิกลเคยีงกบัน้าํมนัเบนซนิ บางชนดิใกลเคยีงน้าํมนัดเีซล และมปีระโยชนในการทํา
ละลาย หรือเปนสารชะลางในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนวัตถุดิบที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม
ยาง สี เทยีนไข และอุตสาหกรรมสิง่ทอ เปนตน ตามปกตสิารละลายไฮโดรคารบอน มคีาออ็คเทนต่าํมาก
ประมาณ 50-70  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัน้าํมนัเบนซนิทีม่คีาออ็คเทนระหวาง 87-95 หากนาํมาปลอมปนจะทาํ
ใหน้าํมนัเชือ้เพลิงมคีณุภาพต่าํ และกอใหเกดิความเสยีหายตอเครือ่งยนต ของประชาชนผูบริโภค นอกจาก
นีส้ารละลายไฮโดรคารบอน ไดรับการยกเวนภาษสีรรพสามติ หากนาํไปปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง จะ
ทาํใหรัฐสญูเสยีรายไดภาษเีปนจาํนวนมาก

วธีิการทีน่ยิมทาํกนัมากคอื การจดัตัง้โรงงานอตุสาหกรรม หรือบริษทัเปนฉากบงัหนา
เพือ่ส่ังซือ้สารละลายไฮโดรคารบอน จากโรงกลัน่ซึง่มปีระมาณ 24 แหง แลวนาํมาปลอมปนกบัน้าํมนัเชือ้
เพลิงโดยไมตองมอุีปกรณพเิศษ ไปถงึขัน้พฒันารปูแบบในการกระทาํความผดิโดยโรงกลัน่รวมมอืกบัเจา
หนาทีท่ีเ่กีย่วของ ผลิตสารละลายไฮโดรคารบอน ทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงน้าํมนัเชือ้เพลิงมากเปนพเิศษเมือ่
นาํมาปลอมปนแลวไมสามารถตรวจพบ

ปจจบุนัมรูีปแบบของการปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงในลกัษณะตางๆ หลายรูปแบบ โดย
ขอยกตวัอยางการปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงทีเ่คยตรวจสอบพบในรปูแบบตาง  ๆคอื

  (1)  การนําสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนน้ํามันเบนซิน
          น้าํมนัเบนซนิมสีวนผสมของสารไฮโดรคารบอนหลายชนดิ ไดแก แนพทาเบา ,

แนพทาหนกั ,รีฟอรเมท หรือแพลตฟอรเมท ฯลฯ ตองนาํมาผสมในอตัราสวนทีเ่หมาะสม และเตมิสารเตมิ
แตง  เพือ่ใหไดคณุภาพตามประกาศกระทรวงพาณชิยกาํหนด จากลักษณะของ    องคประกอบของน้าํมนั
เบนซนิดงักลาว จงึทาํใหมกีารนาํเอาผลติภณัฑปโตรเลยีมทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงมา
ปลอมปน เชน

ก.  การนาํเอาแนพทาเบา (Light Virgin Naphtha) ทีม่คีาออ็คเทนประมาณ 50 มา
ผสม (Blending) กบัแนพทาหนกั (Heavy Naphtha) ทีม่คีาออ็คเทนประมาณ 45 จากนัน้จงึเตมิสารเพิม่ออ็ค
เทน เชน เมทธลิเทอรเทยีรีบวิธิลอีเธอร ทีม่คีาออ็คเทนประมาณ 117 ทาํใหได   ผลิตภัณฑน้าํมนัเบนซนิทีม่ี
คาออ็คเทน 95 ,91 และ 87 ตามตองการ เปนตน  ในปจจบุนัผูประกอบการทีไ่มสุจริตมกัจะนาํเอา Naphtha  
ลักลอบออกจากโรงกลัน่ หรือโรงงาน อุตสาหกรรม ไปปลอมปนกบัน้าํมนัเบนซนิ
                                       ข.  การนําสารละลายไฮโดรคารบอน ประเภท 1425 (Rubber  Solvent)
และ โซลเวนท ประเภท 3040  ซ่ึงเปนน้ํามันชนิดหนักกวาน้ํามันเบนซิน และมีคาอ็อคเทนต่ํา ดังนั้น



25

เมื่อนําไปปลอมปนกับน้ํามันเบนซิน จะทําใหคาอ็อคเทน (Octane) ต่ํากวามาตรฐาน ถาเติมมาก
คาอ็อคเทน จะยิ่งต่ํามาก ทําใหเครื่องยนตน็อก และอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในขณะเรงแซง

ค.  การนําสารโทลูอีน (Toluene) หรือสารรีฟอรแมท (Reformat) ลักลอบ
ออกมาจากโรงกลัน่หรือโรงงานโดยยกเวนภาษ ี ไปปลอมปนกบัน้าํมนัเบนซนิ ซ่ึงสามารถผสมไดมาก
กวาสารละลายไฮโดรคารบอนประเภทอืน่ แตคณุภาพของน้าํมนัเชือ้เพลิง ไมเสยีไป เนือ่งจาก       โทลูอีน
หรือสารรฟีอรแมท  เปนสารทีม่คีณุสมบตัใิกลเคยีงน้าํมนัเชือ้เพลิงมคีาออ็คเทน  สูงกวาน้าํมนัเบนซิน จึง
ไมสงผลกระทบตอเครื่องยนตมากนัก แตสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมทางดานมลพิษ

  (2) การนาํสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปนน้าํมนัดเีซลหมนุเรว็
             สวนใหญจะเปนการนาํสารละลาย โซลเวนท ประเภท 3040 มาปลอมปนในน้าํ

มนัดเีซล ซ่ึงวธีิการนีน้ยิมกระทาํกนัมากทีสุ่ด เพราะเปนสารละลาย โซลเวนท ทีม่คีาซเีทนต่าํ เมือ่นาํไป
ปลอมปนจะทาํใหคากลัน่เปล่ียนไป  สวนในแงของผูบริโภคไมสงผลเสยีหายตอเครือ่งยนตมากนกั
นอกจากคณุสมบตัขิองการหลอล่ืน แตสงผลเสยีหายตอส่ิงแวดลอม หากนาํไปปลอมปนถงึ 30% อาจพบ
ในเรือ่งจดุวาบไฟต่าํลง เพราะสารละลายชนดินีเ้บากวาน้าํมนัดเีซลหมนุเรว็ และทาํใหตดิไฟงาย อาจทาํให
เกดิอนัตรายขึน้

  (3) การปลอมปนน้ํามันเตาดวยน้ํามันหลอล่ืนที่ใชแลว
         น้ํามันหลอล่ืนโดยคุณสมบัติทางเคมีมิใชน้ํามันเชื้อเพลิง เพราะไมไดใชใน

การเผาไหมในหองเครื่องยนต สําหรับใหพลังงาน ในความเปนจริงใชสําหรับการ    หลอล่ืนของ
เครื่องยนต แตพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 มาตรา 4 ไดบัญญัติให “น้ํามันเชื้อเพลิง”
หมายความรวมถึงน้ํามันหลอล่ืนดวย

             การปลอมปนน้ํามันเตาดวยน้ํามันหลอล่ืนที่ใชแลว  เนื่องจาก   น้ํามันหลอ
ล่ืนที่ใชแลวในปจจุบัน ถานํามาปลอมปนกับน้ํามันเตาโดยไมผานการกรองแลวจะพบวามีตะกอน
มาก เมื่อผูใชนําไปใชแลวจะพบวามีการอุดตันของหัวฉีดไดงาย แตถาจะตองนําน้ํามันหลอล่ืนที่ใช
แลวมาผานกระบวนการกรอง จะทําใหเสียคาใชจายมากไมคุมทุนกับการปลอมปน   อีกทั้งน้ํามัน
หลอล่ืนที่ผานการกรองอยางถกูวธีิแลว  สามารถนาํกลบัไปผสมในการผลติน้าํมนัหลอล่ืนใหม ซ่ึงจะได
รับผลประโยชนมากกวาการนาํมาปลอมปนน้าํมนัเตา จงึทาํใหวธีิการนี ้    ลดความนิยมไป

   (4)  การลักลอบนํากากน้ํามัน (Bottom Residuce หรือ Slop) มาใชอยางน้ํามัน
เชือ้เพลิงโดยหลกีเลีย่งภาษี

            กากน้าํมนั  ถือวาเปนของเสยีจากการกลัน่ ซ่ึงไมมคีณุสมบตั ิ(Spec) ที่แน
นอน และไมอยูในความควบคุมพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จึงทําใหสามารถนําออกจากโรงกลั่น
และการเคลื่อนยายสามารถนําไปที่ใดก็ไดโดยไมตองเสียภาษี โรงกล่ันที่ไมสุจริตบางแหงผลิต  กาก
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น้ํามัน ใหมีคุณภาพใกลเคียงกับน้ํามันเตา และนําไปขายเปนน้ํามันเตาโดยหลีกเลี่ยงภาษี นอกจากนี้
ยังพบอีกวา  กากน้ํามันบางชนิดสามารถนําไปปลอมปนกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วไดถึง 5% โดยไมทํา
ใหคุณสมบัติของน้ํามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไปมาก     บางแหงมีการนําไปปลอมปนน้ํามันดีเซลหมุน
เร็วถึง 10% ซ่ึงจะตรวจสอบพบการปลอมปนไดงาย เพราะจะทําใหสีของน้ํามันเปลี่ยนไปเปนสีคลํ้า

2.16  ผลกระทบของการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
1)  ผลกระทบตอรายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล
     รายไดจากภาษเีปนรายไดทีสํ่าคญัของรฐั  โดยคดิประมาณรอยละ 90 ของรายได

ทั้งหมด ซ่ึงแบงออกเปนภาษีทางตรงประมาณรอยละ 30 และภาษีทางออมประมาณรอยละ 60  ดัง
นั้นภาษีทางออมจึงมีความสําคัญในดานรายไดของรัฐบาลสูงกวาภาษีทางตรงและมีแนวโนมจะสูง
ขึ้น ภาษีทางออมที่สําคัญไดแก  ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต โดยภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํา
มันและผลิตภัณฑน้ํามัน คิดเปนประมาณ รอยละ 10 ของรายไดจากภาษีทั้งหมด  ดังนั้นการปลอม
ปนน้ํามันจึงมีผลกระทบตอรายไดจากภาษีของรัฐที่ควรจะจัดเก็บได ทําใหเกิดความ    สูญเสยีอัน
เนือ่งมาจากไมสามารถจดัเกบ็ภาษไีดตามปกต ิซ่ึงในสวนนีไ้มสามารถคาํนวณ ปริมาณการจากการจัด
เก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงได

2)  ผลกระทบตอผูคาน้ํามัน
        ผลกระทบตอผูคาน้าํมนัทีสํ่าคญั คอื ทาํใหยอดขายทีค่วรจะไดลดลง เนือ่งจาก

มีสารละลาย โซลเวนท นอกระบบและไดรับการยกเวนภาษีเขามาแทรกแซงทําใหผูคาที่สุจริตตอง
สูญเสียทางการตลาด เพราะผูคาน้ํามันขนาดใหญ จะตองมีตนทุนที่มาจากการเสียภาษีใหรัฐ
ในขณะที่ผูลักลอบนําสารละลาย โซลเวนท ไดรับการยกเวนภาษี เมื่อนํามาปลอมปนกับน้ํามัน
เชื้อเพลิง จะทําใหสามารถขายน้ํามันไดในราคาต่ํากวาน้ํามันที่ถูกกฎหมาย จากชองวางของราคา
ดังกลาว ทําใหกระบวนการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงไดขยายวงกวางออกเปนเครือขาย และ
สรางรายไดใหกับผูประกอบการอยางรวดเร็ว จนสงผลใหปริมาณยอดขายของผูคาน้ํามัน ถูก
กฎหมาย ต่ํากวาที่ควรจะเปน และกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูคาน้ํามันที่ถูกตองตามกฎหมาย
ซ่ึงผลกระทบตอผูคาน้ํามันที่สุจริต ที่เสียหายจากคาการตลาดที่สูญเสียไป

  3)  ผลกระทบตอผูบริโภค
        การใชน้ํามันปลอมปนดานหนึ่งทําใหประชาชนผูบริโภคใชน้ํามันในราคาที่

ถูกลง แตอีกดานหนึ่งผูบริโภค เสียดานคุณภาพของน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันที่ปลอมปนจะมีคุณภาพ
ต่ํากวามาตรฐาน ยิ่งมีการปลอมปนในปริมาณมากก็จะกอใหเกิดผลเสียหายมากขึ้น ในหลาย
ประการดังนี้
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          (1)  เครื่องยนตที่ใชน้ํามันที่มีสารละลายไฮโดรคารบอน ปลอมปน หากใช
ไปชวงเวลาหนึ่ง จะทําใหเครื่องยนตเสื่อมสภาพ ขอเหวี่ยง แบริ่ง สึกหรอเร็วกวาปกติ บาล้ินมีเขมา
เกาะ ทําใหล้ินปดไมสนิท หรืออาจกระแทกกับหัวลูกสูบได เกิดเขมาเกาะติดลูกสูบอาจทําใหสูบติด
กานสูบคดงอ แหวนสูบไมสามารถกวาดน้ํามันไดหมด เนื่องจากมีเขมาสะสมตามรองแหวน
เกิดความรอนจากการเสียดสีสูงอาจทําใหชาบ รับแรงกดมากกวาปกติละลายได

  (2)  หากเปนเครื่องยนตเบนซินที่ใชน้ํามันมีสารละลาย ไฮโดรคารบอน
ปลอมปน จะทําใหเครื่องยนตเกิดการน็อค กําลังของเครื่องยนตต่ําลง เรงความเร็วไมขึ้นอาจกอให
เกิดอุบัติเหตุ ในขณะเรงแซง ทําใหรถยนตใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมากขึ้น เพราะจะตองเรง
เครื่องยนตขึ้นเพื่อใหเครื่องยนตทํางานไดเทาเดิม และกอใหเกิดเขมาในหองเครื่องยนตทําให
หัวเทียนมีเขมาเกาะติด เกิดการเปยกชื้น เครื่องยนตติดยาก  อีกทั้งน้ํามันเครื่องจะมีอายุการใชงาน
ส้ันลง เพราะน้ํามันเชื้อเพลิงที่เผาไหมไมหมด เขมาเกิดมากจะไหลลงไปปนรวมในหองน้ํามัน
เครื่อง

 (3)  เครื่องยนตที่ใชสารละลายไฮโดรคารบอน มาปลอมปน จะทําให
เครื่องยนตชํารุดทรุดโทรมและเครื่องหลวมเร็วกวาปกติ และเกิดการเผาไหมในหองเครื่องที่ไม
สมบูรณ กอใหเกิดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมที่ประเมินคาไมได

4)  ผลกระทบตองบประมาณทางดานการปองกนัปราบปราม และกาํลังพลภาครฐั
         ในระยะแรก (พ.ศ.2535-2537) กรมศุลกากรเปนผูรับผิดชอบโดยลําพังใน

ฐานะหนวยงานปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงที่หลีกเลี่ยงศุลกากร ตอมาในป
พ.ศ.2538 รัฐบาลไดเห็นชอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขณะนั้นเปนกรมตํารวจ) จัดตั้งหนวย
เฉพาะกิจขึ้น เปนศูนยปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมิชอบดวย
กฎหมาย (ปจจบุนั เปน งานปราบปรามการกระทาํผิดเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ  “ปนม.ศปก.ตร.” ) จึงไดพบรูปแบบของการกระทําความผิดจากการลักลอบ  นําเขา
น้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงภาษีทางทะเล มาสูการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงทางบก จนกระทั่งเมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ ใหมีเครือขายการประสานงานอยางสมบูรณ
ระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง ไดแก กองทพัเรอื สํานกังานนโยบายพลงังานแหงชาต ิ(ปจจบุนั เปน สํานกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน “สนพ.”)  กรมศุลกากร  กรมสรรพสามิต  กรมทะเบียนการคา (ปจจุบัน
เปนกรมธุรกิจพลังงาน) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงรัฐบาล
ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานดังกลาวตั้งแตป พ.ศ.2539-2543 เปนตนมา   เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 2,340.2 ลานบาท ในที่นี้ยังไมรวมเงินงบประมาณของสวนราชการอีกจํานวนหนึ่งดวย
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นอกจากนี้แตละหนวยงานตองใชกําลังพลขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ในการปองกัน และปราบ
ปราม อีกเปนจํานวนมาก

2.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง

    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม  2538 อนุมัติต ามมติที่ป ระชุมคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2538 (คร้ังที่ 52) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2538   ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (กรมตํารวจเดิม)   ดําเนินการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติ
หนาที่  ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยผิดกฎหมายขึ้น และสํานัก
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร 0114/สร1/3212 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2541 แจงบัญชาของ ฯพณ
ฯ นายกรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหดําเนินการปราบปรามอยางจริงจัง ซ่ึง
ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อ
เพลิงโดยมชิอบดวยกฎหมาย   ทีก่องบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  และจากการเขาปฏบิตักิารใน
พื้นที่พบรูปแบบการกระทําความผิดเพิ่มเติมอยางอื่นนอกจากการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
มิชอบดวยกฎหมาย คือ การสงออกอันเปนเท็จโดยไมมีการสงออกจริงเพื่อฉอฉลการขอคืนภาษี
และการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสารละลายไฮโดรคารบอนโซลเวนท และคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 ปรับปรุงขอบขายภารกิจปฏิบัติ และชื่อเปนศูนยปองกันและปราบ
ปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสํานัก
งานตํารวจแหงชาติ  ตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีคําสั่งที่ 178/2545  ลงวันที่  15  กมุภาพนัธ
2545  ใหยกเลกิศนูยปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง สํานกังานตาํรวจ
แหงชาต ิ   และปรบัปรงุศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ  ทาํหนาทีเ่กีย่วกบัการปองกันปราบ
ปรามในหนาที่พิเศษ  8  ดาน  รวมทั้งงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง (ปนม.ศปก.ตร.) ดวย

การปฏบิตัภิารกจิปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง    
ทั้งทางบกและทางทะเล ของเจาพนักงานตํารวจงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ   ดังกลาวขางตน  ประสบปญหา
อุปสรรคสาํคญัทีเ่จาพนกังานตาํรวจไมมอํีานาจบงัคบัใชกฎหมายตามกฎหมายเฉพาะ เชนพระราชบญัญตัิ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543, พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527, พระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 , พระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และ ประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514  กลาวคือ เจาพนักงานตํารวจเปนเพียงแตเจา
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พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (16) ซ่ึงมี
อํานาจ    ทั่วไปเกี่ยวกับการ จับ คน ฯลฯ เทานั้น ไมมีอํานาจพิเศษที่บัญญัติไวกฎหมายเฉพาะ เชน
อํานาจเขาไปตรวจสอบการประกอบกิจการในสถานประกอบการ, อํานาจในการจัดเก็บตัวอยาง
น้าํมนัเชือ้เพลงิเพือ่ตรวจสอบ อํานาจทาํลายตรา ส่ิงผนกึ หรือส่ิงทีใ่ชยดึหรือผูกหรอืกระทาํการใด ๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเพื่อการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดพิจารณาถึงปญหาอุปสรรคดังกลาวแลวเห็นวาควร
แตงตั้งใหเจาพนักงานตํารวจเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะดังกลาวขางตน เพื่อเปนการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมาย และเพื่อใหเกิดผลในการปองกัน
ปราบปรามอยางเปนรูปธรรมแตอยางไรก็ตามควรแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะใน
ขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงดังตอไปนี้

2.2.1 พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543  มาตรา 4, มาตรา 31, มาตรา 32
และ มาตรา 33   บัญญัติไววา
      มาตรา  4 “พนกังานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรแีตงตัง้ใหปฏิบตักิารตาม
พระราชบัญญัตินี้

          มาตรา  31   เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบวาไดมกีารปฏบิตัถูิกตองตามพระราชบญัญตันิี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1) เขาไปในสํานักงาน สถานที่กล่ัน สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ และ
สถานที่จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ของผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามัน ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น

(2)  เก็บตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดที่อยูในความครอบ
ครองของผูคาน้าํมนั หรือผูขนสงน้าํมนั หรือผูควบคมุรถขนสงน้าํมนั ตวัอยางละไมเกนิหาลิตร
มาเพือ่ตรวจสอบ

(3)  ส่ังใหผูคาน้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันตรวจสอบปริมาณของน้ํามัน
เชื้อเพลิงและรายงานตอพนักงานเจาหนาที่

(4)  ในกรณีที่ผูคาน้ํามันไมยอมใหเขาไปปฏิบัติหนาที่ตาม (1) หรือ (2)
ถามีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชาไปไมสามารถเขาปฏบิตัหินาทีด่งักลาวไดจะทาํใหประโยชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตองสูญเสียไป ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปด หรือ
ทําลายประตู หนาตางของอาคาร ร้ัวหรือส่ิงกีดขวางทํานองเดียวกัน และใหอํานาจทําลายตรา
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ส่ิงผนึก หรือส่ิงทีใ่ชยดึหรือผูกหรอืกระทาํการใดๆ เพือ่ใหไดมาซึง่ตวัอยางน้าํมนัเชือ้เพลิงหรอืเพือ่การ
ตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง แตทั้งนี้ ตองพยายามมิใหเกิดการเสียหายเทาที่จะทําได

(5)  ยึดหรืออายัดน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ อุปกรณหรือส่ิงใดๆ   ที่
เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

(6)  ส่ังใหผูคาน้าํมนัหรือผูขนสงน้าํมนัแสดงบญัช ีเอกสาร และหลกัฐาน
ใดๆ  มาให ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่

(7) เรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสารและ
หลักฐานใดๆ มาให ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่

การเกบ็ตวัอยางน้าํมนัเชือ้เพลงิของผูคาน้าํมนัตามมาตรา 7   ผูคาน้าํมนัตามมาตรา 10
และผูคาน้ํามันตามมาตรา 11 มาเพื่อตรวจสอบตาม (2) ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ดําเนินการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

มาตรา  32  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให
บุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา 33 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.2.2 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  มาตรา 4, มาตรา 118, มาตรา 119
มาตรา 123 และ มาตรา 129  บัญญัติไววา

มาตรา 4 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัด
กระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  มาตรา 118  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้

(1)  เขาไปในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนหรือ
สถานบริการในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาที่การ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีสินคาที่หลีกเลี่ยงภาษีซุกซอนอยูในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได หรือในกรณี
ฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อไดัรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายแลวจะคนในเวลาใดก็ได



31

 (3)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือให
สงบัญชี เอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ตองใหเวลาบุคคล
นั้นไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น

 (4) นําสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
                มาตรา 119 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการเสียภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ส่ังใหผูประกอบอุตสาหกรรม   หรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนเปดหีบหอ  หรือภาชนะบรรจุสินคา
เพื่อตรวจสินคาในขณะที่นําออกจากหรือเตรียมการจะนําออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสนิคา
ทณัฑบน และจาํนาํสนิคาในปรมิาณพอสมควรออกจากหบีหอหรือภาชนะบรรจสิุนคานัน้ไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะหก็ได แตตองสงคืนโดยมิชักชา
                 มาตรา 123  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดสินคา  บัญชี  เอกสาร
ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ ที่เกี่ยวของหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีไดจนกวาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือจนกวาคดีจะถึงที่สุดทั้งนี้ ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนผูกระทําความผิดหรือไม
 ทรัพยสินที่ยึดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาล
ไมพิพากษาใหริบและเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน     
นับแตวันยึดใหตกเปนของกรมสรรพสามิต

 ทรัพยสินทีย่ดึไวตามวรรคหนึง่ ถาในขณะทีย่ดึไมปรากฎตวัเจาของหรอืผูครอบครองและ
ไมมีผูใดมาแสดงตนเปนเจาของเพื่อขอรับคืนภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันยึดใหตก
เปนของกรมสรรพสามิต

  ทรัพยสินที่อายัดไวตามวรรคหนึ่ง ถาพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือ
ศาลไมพิพากษาใหริบใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดทรัพยสินนั้นโดยมิชักชา

      มาตรา 129 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอ
บคุคลซึง่เกีย่วของ บตัรประจาํตวัพนกังานเจาหนาที ่ใหเปนไปตามแบบทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

2.2.3  พระราชบญัญตัคิวบคมุน้าํมนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542  มาตรา 53 และมาตรา  58  บญัญตัไิววา
              มาตรา 53 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1)  เขาไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ดําเนินกิจการ หรือมี

เหตุสงสัยวาจะมีการดําเนินกิจการควบคุมตามมาตรา 17 หรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเขตระบบการ
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ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอตามหมวด 4 ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสภาพอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการกระทําใดที่อาจเปน
การฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดในสัมปทาน

(2)  นาํตวัอยางน้าํมนัเชือ้เพลงิทีส่งสยัในปรมิาณพอสมควรเพือ่ใชในการ
ตรวจสอบ  พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของ

(3)  ตรวจ คน กกั ยดึ หรืออายดัน้าํมนัเชือ้เพลิง ถังหรือ ภาชนะบรรจทุอ
สงน้าํมนั เครื่องอุปกรณ หรือส่ิงใด ๆ ที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือไมเปนไปตามที่กําหนดในสัมปทาน หรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม

(4)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอผูอนุญาตหรือรัฐ
มนตรีแลวแตกรณี ในกรณีที่ผูประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา 17 หรือผูรับสัมปทานไดกระทํา
ผิด หรือทําใหเกิดความเสียหายเพราะเหตุไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดใน
สัมปทาน
                   มาตรา 58 ในการปฏบิตักิารตามหนาที ่พนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจาํตวั
เมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.2.4  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  มาตรา 44
และมาตรา 45  บัญญัติไววา
                            มาตรา 44 ในการปฏิบัติตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

(1) เขาไปในสถานที่ผลิต เก็บ หรือจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการหรือยานพาหนะที่บรรจุ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วา
ไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม    และนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  วัตถุที่นํามาทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือวัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ

(2)  เขาไปในสถานทีห่รือทีอ่ื่นใดในเวลาระหวาง พระอาทติยขึน้ถึงพระ
อาทติยตก หรือในระหวางเวลาราชการ หรือยานพานหนะในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไม
ปฏิบตัติามหรอืฝาฝนพระราชบญัญตันิี ้ และนาํผลิตภณัฑอุตสหกรรม วตัถุทีน่าํมาทาํผลิตภณัฑอุตสาหกรรม หรือ
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วัตถุที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในปริมาณพอสมควร ไปเปนตัวอยาง
เพื่อตรวจสอบ

(3)  ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑอุตสหกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อถือ
() ไมเปนไปตามมาตรา 16  มาตรา 20   มาตรา 20 ทวิ

มาตรา 21   มาตรา 21 ทวิ   มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ข)  ไมเปนไปตามหลกัเกณฑหรือเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกาํหนด

ตามมาตรา 20 ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา 21 ทวิ วรรคสอง หรือ
(ค)  เปนผลิตภณัฑอุตสาหกรรมทีใ่ชหรือแสดงเครือ่งหมาย

มาตรฐานอนัเปนการฝาฝน มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35
   มาตรา 45 พนกังานเจาหนาทีต่องมบีตัรประจาํตวัพนกังานเจาหนาทีต่ามแบบที่

กาํหนดในกฎกระทรวงในการปฏบิตัหินาทีต่ามมาตรา 44 พนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจาํตวั
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

2.2.5  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514  ขอ 1 และขอ 7
                             ขอ 1 “ เจาพนกังาน ”  หมายความวา อธิบดกีรมตาํรวจหรอืผูซ่ึงอธบิดกีรมตาํรวจ
มอบหมาย สําหรับเขตนครหลวง กรุงเทพธนบุรี และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายสําหรับเขตจังหวัดอื่น

   “ นายตรวจ ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตช้ันตรีขึ้นไปหรือ
นายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน

    ขอ 7 ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานหรือนายตรวจ ซ่ึงปฏิบัติการ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

จากปญหาอุปสรรคที่เจาพนักงานตํารวจไมมีอํานาจพิเศษตามบทบัญญัติกฎหมาย
ดังกลาวขางตน แมเดิมกระทรวงพาณิชยไดเคยมีประกาศแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ.2544  ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2544 แตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นสารวัตรตํารวจขึ้นไป ซ่ึงไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุดปฏิบัติการในศูนยปองกันและปราบปรามการ
กระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สํานกังานตาํรวจแหงชาติ
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แตตอมาสํานักงาน
ตาํรวจแหงชาตไิดมคีาํสัง่ที ่ 178/2545 ลงวนัที ่ 15 กมุภาพนัธ 2545 ยกเลกิศนูยปองกนัและปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว    และปรับปรุงศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ใหทําหนาที่ในงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิงแทน
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ทาํใหขาราชการตาํรวจชัน้สารวตัรขึน้ไป ในงานปองกนัและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 อีกตอไป จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุง
ประกาศกระทรวงพาณิชยในสวนนี้ดวย

สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปนหนวยกลางในการหารอืหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพิจารณาและนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ประสานการดําเนินการกับ
รัฐมนตรี ที่มีหนาที่รักษาการตามกฎหมายดังกลาวขางตน เพื่อแตงตั้งเจาพนักงานตํารวจ
ระดับสารวตัรขึน้ไป ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาหรือ รองหวัหนาชดุปฏบิตักิาร
งานปราบปรามการกระทาํผิดเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง ศนูยปฎบิตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ(ปนม.
ศปก.ตร.)   เปนพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมายขางตนตอไป

2.3  ปญหา  มาตรการ  และแนวทางแกไข การกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

2.3.1  ปญหาเรือ่งผูประกอบการคาน้าํมนัในลกัษณะคอกน้าํมนัทีด่าํเนนิการโดยผดิกฎหมาย
1)  สภาพปญหา  คอกน้ํามันเปนสถานที่ที่มีก ารกระทําผิดรับซื้อและ

จําหนายน้ํามันที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนน้ํามันที่ลักลอบนําเขาโดยหลีกเลี่ยงภาษี
ศุลกากร   น้ํามันที่ออกจากคลัง  โรงกลั่นโดยหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต หรือน้ํามันที่ไดจาก
การลักทรัพยนายจาง และรับของโจร ซ่ึงมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.2499

2)  มาตรการ   หากตรวจพบการกระทาํผิดซึง่หนาจากการเฝาจดุสะกดรอยตดิตาม ซ่ึงเขา
องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพยนายจาง จะดําเนินการจบักมุ และแจง
ผูเสยีหายมารองทกุขตอพนกังานสอบสวนพืน้ทีเ่กดิเหต ุ หรือ หากตรวจพบวาน้าํมนัทีค่รอบครองมหีลักฐาน
การไดมาโดยมชิอบดวยกฎหมายไมมหีลักฐานใบกาํกบัการขนสงน้าํมนั  จะทาํการจบักมุและดาํเนนิการตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.2527  และที่แกไข มาตรา 161 ซ่ึงปจจุบันประสบปญหา เนื่อง
จากเจาหนาที่สรรพสามิตบางทองที่ไมดําเนินการ    เปรียบเทียบปรับ โดยอางวาจะตองรอผลการ
ตรวจพิสูจนคุณภาพน้ํามันวาเปนประเภทและชนิดที่มีคุณภาพตามประกาศของอธิบดีกรมทะเบียน
การคา (ปจจุบันเปนกรมธุรกิจพลังงาน) อันเขาหลักเกณฑ ตามพิกัดอัตราภาษี    สรรพสามิต สินคา
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และโดยเฉพาะเจาหนา
ที่ผูจับกุมจะตองสืบสวนใหปรากฎ ขอเท็จจริง โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อไดวาเปนผลิตภัณฑ
น้ํามันที่หลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตดวย
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3)  แนวทางแกไข  ทางผูแทนกรมสรรพสามิต ควรรับไปหาทางกําหนด มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหสามารถดําเนินการกับผูประกอบการคอกน้ํามัน
อยางจริงจังตอไป แลวควรแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ
                 2.3.2   ปญหาเรือ่งผูประกอบการออกใบกาํกบัการขนสงสารละลายไฮโดรคารบอน   

 การออกใบกาํกบัการขนสงสารละลายไฮโดรคารบอน  ไมเปนไปตามมาตราฐานเดียว
กัน และปริมาณของสารละลายไฮโดรคารบอนไมตรงกับใบกํากับการขนสง

1)  สภาพปญหา  ผูประกอบการอุตสาหกรรมและตัวแทนจําหนายสารละลาย
ไฮโดรคารบอน  ออกใบกํากับขนสงสารละลายไฮโดรคารบอน ไมเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกนั กลาว
คอื ยงัมไิดใชแบบฟอรม (แบบ 1 และแบบ 2) ตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการยกเวนภาษีสําหรับสารละลายไฮโดรคารบอนที่นําไปใช      อุตสาหกรรมตางๆ
ฉบับ ลงวันที่ 13 กันยายน 2543 ขอ 6  ,ขอ 15 และขอ 16

2)  มาตรการ  กรมสรรพสามิตจะตองแจงใหผูประกอบการปฏิบัติตามประกาศ
ของกรมสรรพสามิตดังกลาวโดยเครงครัด และหากการขนสง    สารละลายไฮโดรคารบอนปริมาณ
ที่เกินกวาหลักฐานใบกํากับการขนสง ตองถือวาสารละลายสวนเกินนั้น ขนสงโดยไมมีใบกํากับการ
ขนสง อันจะมีผลทําใหสารละลายจํานวนนั้น ไมไดรับอนุญาตใหยกเวนภาษี

3)  แนวทางแกไข  จะตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
2.3.3  ปญหาเรื่องกากน้ํามัน (Slop) ที่นําออกจากคลัง

1)  สภาพปญหา  เนือ่งจากของเสยี กากน้าํมนั ทีน่าํออกจากคลงัโรงกลัน่ เปนผลิต
ภัณฑที่มิใชสินคาที่อยูในขายที่จะตองชําระภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตแตอยางใด ซ่ึงอาจ
ทําใหผูประกอบการจําหนายน้ํามันเตา ซ่ึงมีลักษณะคลายกับกากน้ํามันของเสีย   อางวาเปน ของเสีย
โดยหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต

2)  มาตรการ  เจาหนาที่สรรพสามิตประจําคลังจะตองทําการจัดเก็บตัวอยาง  เพื่อ
ตรวจพิสูจนทุกครั้งที่มีการจําหนายกากน้ํามัน หรือของเสีย  ออกจากคลัง

3)  แนวทางแกไข  กรมสรรพสามติ  ควรหามาตรการและแนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจนโดย
ออกระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพสามิต

2.3.4  ปญหาเรื่องการแตงตั้งเจาพนักงานตามกฎหมาย
1)  สภาพปญหา  ปจจุบันเจาหนาที่ตํารวจ งานปราบปรามการกระทําผิดเกีย่วกบัน้าํ

มนัเชือ้เพลิง ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ(ปนม.ศปก.ตร.) ยงัไมไดรับการประกาศแตงตัง้ให
เปนเจาพนกังานตาม พระราชบญัญตักิารคาน้าํมนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2543 ,พระราชบญัญตัคิวบคมุน้าํมนัเชือ้
เพลิง พ.ศ.2542  , พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527 ,พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุตสาห
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กรรม พ.ศ.2511 และ ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่28 ลงวนัที ่29 ธันวาคม พ.ศ.2514  ทาํใหอํานาจหนาที่
ในการตรวจสอบควบคมุผลิตภณัฑปโตรเลยีม และน้าํมนัเชือ้เพลิง  กระทาํไดไมสะดวก เกดิความคลอง
ตวั ในการทาํงาน  เนือ่งจาก เจาหนาทีต่าํรวจจะตองปฏบิตัไิปตาม ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ
อาญา พ.ศ.2577 และกฎหมายรฐัธรรมนญู  พ.ศ.2540  โดยเครงครดั

2)  แนวทางแกไข   สวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กรมธุรกิจพลังงาน  ,กรมสรรพ
สามิต ,ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีเจากระทรวง ซ่ึงรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาขางตน
เพื่อออกประกาศแตงตั้งเจาพนักงานตํารวจ ของ  งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อ
เพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนเจาพนักงานตามกฎหมายนั้น เพื่อใหเกิดอํานาจ
ในการตรวจสอบ  ควบคุม  และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง

2.3.5  สรุปมาตรการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
หรือสารละลายไฮโดรคารบอน   ที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง   (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานโครงการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน “รวมพลังตานน้ํามันเถื่อน”
.2546 : 29-31)

เนือ่งจากสารโซลเวนท  เปนวตัถุดบิทีใ่ชในการผลติของอตุสาหกรรมในประเทศไทย
โดยไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตในขั้นตอนของการผลิตโรงงานผลิตสารโซลเวนท  และโรง
งานตอเนื่องที่ใชสารโซลเวนท เปนวัตถุดิบมีสถานะเปนโรงงานอุตสาหกรรมภายใตพิกัดภาษี
สรรพสามิต  ดังนั้น การควบคุมปองกันไมใหเกิดการรั่วไหล ของสารโซลเวนท จากอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีมาปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิงจึงเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตโดยตรง  โดยอาศัยความ
รวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมธุรกิจพลังงาน สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  และ กรมสรรพสามิต  ในการดําเนินการที่เกี่ยวของ ทําใหมาตรการปอง
กันและปราบปรามเปนไปอยางไดผล  ซ่ึงมาตรการดําเนินการจะประกอบดวย 3 มาตรการหลัก ได
แก  การแกกฎระเบียบ  เพื่ออุดชองโหวไมใหมีการทําผิดเกิดขึ้น  การตรวจสอบและควบคุม  โดย
การตรวจสอบควบคุมจะทําตั้งแตตนทาง ถึงปลายทาง  คือการตรวจสอบควบคุมที่โรงงานผลิตโซล
เวนท การควบคุมการขนสงสารโซลเวนท ตั้งแตตนทาง ถึงปลายทาง  การตรวจสอบและควบคุมอุต
สาหกรรมที่ใชสารโซลเวนท  และมาตรการสุดทาย คือ การลงโทษผูกระทําความผิดอยางจริงจัง
การดําเนินการประกอบดวย

1)  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการโซลเวนท  ของกรมสรรพสามิต  เพื่อเปนศูนยกลางใน
การควบคุมประสานงานและเปนศูนยรวมขอมูลทุกๆ ดาน เกี่ยวกับสารโซลเวนท เชนขอมูลการใช
ผูประกอบการ ตลอดจนการผลิตและจําหนาย  โดยทําหนาที่วิเคราะหภาพรวมการใช / การจัดหา
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เพื่อวิเคราะหระดับของสารโซลเวนท ที่ออกนอกระบบอุตสาหกรรมปโตรเคมี  และทําหนาที่
ประสานงานการปองกันและปราบปรามกับหนวยงานอื่น

2)  การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการใหอนุญาตผลิต และใชสารโซลเวนท ของ
กรมสรรพสามิต โดยกําหนดเงื่อนไขควบคุม ใหผูผลิต ผูนําเขา ตัวแทนนายหนา และผูใชสาร   โซล
เวนท  ตองขออนุญาต โดยตองแจงปริมาณนําเขา การผลิต การขนสง การใช และปริมาณผลิตภัณฑ
คงเหลือ  ซ่ึงตองทําบัญชีแสดงเปนรายวัน  และรายเดือน  โดยมีขอกําหนดลงโทษผูกระทําผิดกรณี
ไมแจงปริมาณตามขอกําหนดดังกลาว

3)  จัดสงเจาหนาที่สรรพสามิต และเจาหนาที่ตํารวจ ปนม.ศปก.ตร.  ทําการตรวจ
สอบการใชสารละลายโซลเวนท  ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค  รวมทั้งไดกําชับโรงงานผูจําหนาย
โซลเวนท  ใหปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยใหมีสวนรับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบผูซ้ือสารโซล
เวนท  เพื่อปองกันการนําโซลเวนทไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

4)  การกําหนดใหการขนสงโซลเวนท ตองมีใบกํากับเสนทางขนสง  โดยระบุ
แหลงตนทางจากโรงงาน และจะไปปลายทางที่จุดใด  รวมทั้งจะตองมีการรายงานระยะเวลาที่คาด
วาจะถึงปลายทาง  โดยพาหนะขนสงจะตองมีปายคําที่ชัดเจนวา “สารละลายไฮโดรคารบอน” ติดอยู
เพื่อใหงายตอการตรวจสอบ และติดตาม  สําหรับการขนสงน้ํามันตองมีใบกํากับการขนสงเชนเดียว
กัน

5)  การดําเนินการตรวจสอบควบคุมในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก การสุมตรวจการใช
สารโซลเวนทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  การสุมตรวจสอบระหวางการขนสง โดย เจาหนาที่
ปนม.ศปก.ตร.  การสุมตรวจคุณภาพน้ํามันที่จําหนายในสถานีบริการน้ํามันของกรมธุรกิจพลังงาน

6)  การลงโทษผูกระทําความผิดที่เกี่ยวของ  สถานีบริการน้ํามัน  ผูขนสง  และโรง
งานอุตสาหกรรมอยางเขมงวดจริงจัง

7)  การเขาตรวจสอบตนทาง โรงกล่ัน  และกระทบยอดผลิตภัณฑมวลรวม
อยางไรก็ตาม มาตรการในการปองกันและปราบปรามการนําผลิตภัณฑปโตรเลียม

เหลว หรือสารละลายไฮโดรคารบอน  มาผสมปลอนปนน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวขางตน เปนมาตร
การที่ตองใชบุคลากรและงบประมาณในระดับหนึ่ง  ซ่ึงตองคอยติดตามดูแลสถานการณอยางใกล
ชิด และตลอดเวลา  เพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันและปราบปรามใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
พัฒนาระบบใหสามารถเขาตรวจสอบไดตลอดเวลา  และตองไดรับความรวมมือจากประชาชน
ภาคเอกชน  และทุกหนวยงาน  ในการใหความชวยเหลือ เพื่อผลประโยชนอันสูงสุดของประเทศ
ชาติ  อันนําไปสูการบูรณาการ  ในการปองกันและปราบปรามอยางยั่งยืนตอไป
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ยังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน โดยเฉพาะการนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามัน  งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มีนอยมาก  ที่รวบรวมไดมีดังนี้

จิตรเจริญ  เวลาดี (2522 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาของเจาหนาที่ตํารวจชั้น
ประทวนในการปองกันและปราบปราบอาชญากรรมในเขตกองบัญชาการตํารวจนครบาลพบวา 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ อายุราชการ ยศ ตําแหนง การศึกษา เงินเดือน สถานภาพสมรส และ
จํานวนผูอยูในความอุปการะ มีความสัมพันธ กับทัศนคติของเจาหนาที่ตํารวจในปญหาตางๆ ของ
การปฏิบัติงานและปญหาดานกําลังพล วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ การบริหาร
งานภายในสถานี งบประมาณ เงินเดือน และสวัสดิการที่ไดรับ การประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ธีรบูรณ  สมบูรณ (2522 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง อุปสรรคในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตทองที่อําเภอเมืองนครราชสีมา พบวาจํานวนเจาหนาที่ตํารวจที่ไม
เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจชั้นผูนอย โดยเฉพาะ
ตํารวจชั้นประทวน ที่จบการศึกษาอบรมใหมๆ มักสรางปญหาอยูเสมอ สวนผูที่ผานการศึกษา        
อบรมมาเปนเวลานานแลว และมีประสบการณในการทํางาน มักจะพบกับปญหาและอุปสรรคใหม
ที่เปนเรื่องของขวัญและกําลังใจ และสวัสดิการตางๆ ที่เปนแรงผลักดันในการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน งบประมาณในการทํางาน สวัสดิการ เบี้ยเล้ียง คายานพาหนะ ที่อยูอาศัย
เครื่องมืออุปกรณในการสื่อสาร อาวุธประจํากาย น้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังตองไดผูบังคับบัญชา
ทีด่ ี  มแีผนงานในการทาํงานทีด่ ีหรือผูบงัคบับญัชาทีม่วีสัิยทศัน ในการทาํงาน นอกจากนีป้ระชาชน
ก็มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่จึงจะตองเนนทักษะ ประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ดีกับ
ประชาชน

ทักษชัย  กาญจนเศรษฐ (2531 : 112) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่เปนปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารการศึกษาของกองบัญชาการศึกษา กรมตํารวจพบวา เจาหนาที่ตํารวจมีความ
คิดเห็นตอปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารการศึกษาแตกตางกันออกไปตามปจจัยดาน
ตําแหนงหนาที่ อายุราชการ และระดับการศึกษา

ทนงศักดิ์  ธนกาญจน (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคของ
เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนในเขตกองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา กําลังเจาหนาที่ตํารวจนอย
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ไมเพียงพอกับปริมาณงาน บุคคลที่มีความสามารถถูกยืมตัวไปชวยราชการงานอื่นๆ อุปกรณเครื่อง
มือไมทันสมัย ผูที่จะทํางานสืบสวนไดดีควรเปนผูที่ผานการฝกอบรม หลักสูตรพิเศษในเรื่องการ
สืบสวนมาเสียกอน งานสืบสวนเปนงานที่มีคาใชจายเปนพิเศษ แตมีขวัญและกําลังใจต่ํา

ชัยวัฒน  ศิริวัฒนกุล (2543 : 11) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทการบังคับใชกฎหมาย
ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเริ่มตนจากการนําน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาตางกัน
มาปลอมปนกันเอง  สูการปลอมปนโดยนําผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคารบอน  มา
ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงไดพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดที่มีเจาพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยว
ของรูเห็นเปนใจ  จนกลายเปนปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดผลเสียในหลายดาน
เมื่อศึกษาถึงมาตรการการบังคับใชกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบันพบวาไมทันตอสภาพการณ  กอให
เกิดผลในทางปฏิบัตินอยมาก และไมสามารถหยุดยั้งการกระทําความผิดได เนื่องจากกฎหมายควบ
คุมผลิตภัณฑปโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคารบอน เพียงบางตัวเทานั้นมิไดครอบคลุมทั้งหมด
ทําใหกลุมขบวนการหลีกเลี่ยงภาษีและการปลอนปนน้ํามันเชื้อเพลิง อาศัยชองวางของกฎหมายที่
ควบคุมไปไมถึงเปนโอกาสในการกระทําความผิด  นอกจากนี้ผลการวิจัย ไดบงชี้ใหเห็นวา  การแก
ไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง  จําเปนตองแสวงหาความรวมมือจาก
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของในการปองกันปราบปรามและประชาชน ตลอดจนนํามาตรการทางกฎหมายที่
มีอยูและแสวงหามาตรการทางกฎหมายใหมๆ ที่เหมาะสมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายใหสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

วินัย  สุดแกว (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของเจาหนาที่สรรพสามิต
ที่มีตอมาตรการนโยบายในการแกปญหา การลักลอบนําสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ไป
ปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลงิในภาคตะวนัออกโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาแนวทางในการแกปญหาการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เฉพาะสารละลายประเภท
ไฮโดรคารบอน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑน้ํามันชนิดหนึ่ง ของเจาหนาที่สรรพสามิต ซ่ึงปฏิบัติงานดานการ
ควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน งานดานการปองกันและปราบปรามผูกระทํา
ผิดทั้งในระดับภาค  จังหวัด  และอําเภอ  ในเขตสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2  เขตจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง  จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง / สายงาน  ระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และลักษณะงานที่รับผิดชอบแตกตางกันผลการศึกษาพบวา  เพศ  อายุ
วุฒิการศึกษา  ตําแหนง/สายงาน  ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  รายไดเฉลีย่ตอเดอืน  และลกัษณะงานที่
รับผิดชอบของเจาหนาทีส่รรพสามติทีแ่ตกตางกนั  มีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่มีตอมาตรการ
นโยบายในการแกปญหาการลักลอบนําสารละลายไฮโครคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง
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เปนความสัมพันธในระดับต่ํา  และมาตรการในการแกปญหาของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ประชากรรอยละ 79 เห็นดวยหรือยอมรับวาจะสามารถแกปญหาของการลักลอบนําสาร
ละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงได

เกียรติพร  อําไพ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการออกและการบังคับใชกฎหมาย
ในเขตตอเนื่องของประเทศไทย : ศึกษากรณีน้ํามันเถื่อน  ผลการศึกษาพบวา มีแนวทางปฏิบัติของ
รัฐแบงออกเปน  4  แนวทาง ดังนี้

1)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะการขยายกฎหมาย 4 เร่ือง  ออกไปใช
บังคับในเขตตอเนื่องของตน

2)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะใชการปองกันในเขตตอเนื่อง แตไมมี
สิทธิในการลงโทษ ตอการกระทําความผิดในเขตตอเนื่อง

3)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะการวางกฎเกณฑ ในการปองกันและ
ลงโทษตอการฝาฝนมาตรการปองกัน

4)  กลุมประเทศที่ออกกฎหมายภายในในลักษณะการคัดลอกขอ 33 แหง
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

สําหรับแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยเกี่ยวกับปญหาในการออกและการบังคับใช
กฎหมายภายในเขตตอเนื่องไดแกแนวทางปฏิบัติของรัฐในกลุมประเทศที่ 3 ซ่ึงในกรณีดังกลาว
ประเทศไทยสามารถยึดถือแนวทางปฏิบัติของรัฐในกลุมเชนวานี้เปนแนวทางที่เหมาะสมในการ
ออกและการบังคับใชกฎหมายภายในเขตตอเนื่องของประเทศไทยเอง  ซ่ึงกฎเกณฑและขอบังคับดัง
กลาวจะตองมีลักษณะเปนเพียงกฎเกณฑขอบังคับในลักษณะการปองกัน  ในการเสนอกฎหมาย
เพื่อใหมีผลใชบังคับไดภายในเขตตอเนื่อง เพื่อแกไขปญหาการลักลอบคาน้ํามันเถื่อนใน
เขตตอเนื่องของประเทศไทยนั้น  ถือไดวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศวาดวยทะเลในเรื่องเขตตอเนื่อง และไมถือวาเปนการขัดตอเสรีภาพในทะเล
ของรัฐอื่นจนเกินไป

อรินทร  ชางเคหะ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณี กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ ตํารวจ
ตระเวนชายแดน  ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เปนปญหาระดับปาน
กลาง และขาราชการตํารวจที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน และลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน
แตกตางกันมีปญหาและอปุสรรค ในการปฏบิตัหินาทีใ่นดานผูบงัคบับญัชา, ผูรวมงาน, การวางระบบ
และระเบยีบ, การจัดองคการ และการสั่งการ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงการ
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ศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรับปรุงแกไขการจัดหาวัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับ
สถานการณและภารกิจของหนวย

ยอดเยี่ยม  กรรณสูต  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ตํารวจสันติบาล ศึกษาเฉพาะกรณี กองตํารวจสันติบาล 1  ผลการศึกษาพบวา เจาหนา
ที่ตํารวจมีปญหาและอุปสรรคดานวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อยูในระดับปานกลาง  มี
ปญหาและอุปสรรคดานการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มีปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ
อยูในระดับปานกลาง  ปญหาและอุปสรรคในดานผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง  มีปญหา
และอุปสรรคในดานกฎหมายและกฎระเบียบอยูในระดับปานกลางถึงมาก  มีปญหาและอุปสรรค
ดานความรวมมือจากประชาชนอยูในระดับปานกลาง และไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
และอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

1)  ควรใหการสนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณส่ือสาร  วิทยาการ
ที่ทันสมัย  ตลอดจนเงินงบประมาณใหเพียงพอ

2) ควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

3) ควรเพิ่มกําลังเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ควรพิจารณาแตงตั้งจากผูที่มีความสมัครใจ  และมีการตรวจสอบประวัติคัดเลือกผูที่จะมา
ปฏิบัติหนาที่อยางพิถีพิถัน

4) เจาหนาที่ตํารวจควรแสวงหาความรวมมือ เพื่อใหไดรับขอมูล  ขาวสาร ที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  จากประชาชน  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ส่ือมวลชน  และองคกรเอก
ชนตางๆ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจ สรุปไดดังนี้

เจาหนาที่ตํารวจประสบปญหาและอุปสรรคใรการปฏิบัติงานโดยทั่วไปอยูในระดับ   
ปานกลาง  โดยมีปญหาอุปสรรคในดานบุคลากร  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ  ดานระเบียบกฎหมาย
ดานการประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคล  ดานการรับรูขอมูลขาวสาร  ดานผูบังคับบัญชา
ดานรายได   ดานขวัญกําลังใจ  และดานสวัสดิการ

ตัวแปรที่มีผลตอความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค คือ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา
เพศ  อายุ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่รับผิดชอบ

สวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อนที่นําผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอนไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง พบวา มีปญหาดาน
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กฎหมาย  ดานบุคลากร  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานและบุคคล
และดานขอมูลขาวสาร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research)  มวีธีิดาํเนนิการวจิยัตามหวัขอ ดงันี้
3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง
3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
3.3  การเกบ็รวบรวมขอมลู
3.4  การวเิคราะหขอมลู
3.5  การแปลความหมาย

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

3.1.1  ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ โครงการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  
(โซลเวนท) ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง  งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ปนม.ศปก.ตร.)  ปงบประมาณ 2547 จํานวน 238 นาย
แยกเปนชั้นสัญญาบัตร  48 นาย  และชั้นประทวน  190  นาย

3.1.2  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ โครง
การปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง  (ปนม.ศปก.ตร.)  ปงบประมาณ 2547 โดยเทียบ
จากตารางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan อางถึงใน  ณรงค  ศรีสวัสดิ์  2542:65) ได
กลุมตัวอยางจํานวน 150 นาย  ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  แยกเปนชั้น
สัญญาบัตร 26 นาย  และชั้นประทวน  124 นาย

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3.2.1  ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถาม  แบงเปน  4  ตอนคือ
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูที่ตอบ  ไดแก
ระดับการศึกษา   ยศ   เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน  และ
ประสบการณในการไดรับการอบรม

ตอนที ่2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการปองกันและปราบปรามการลัก
ลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้ํามันเชือ้เพลิง
เปนแบบสอบถามชนดิมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มปีญหามากทีสุ่ด   มาก
ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด   ขอคําถามในแบบสอบถาม แบงเปน  5  ดาน คือ ดานระเบียบ
กฎหมาย   ดานบุคลากร   ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล   ดานเครื่องมือหรือ
อุปกรณ การดําเนินงาน   และ ดานขอมูลขาวสาร

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาในการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท)
ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง  เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยกับ
แนวทางแกไขมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด  ขอคําถามในแบบสอบถาม แบงเปน
5   ดานเชนเดียวกับ ตอนที่ 2

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขในการปอง
กันปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอม
ปนในน้ํามันเชื้อเพลิง เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และแนวทางแกไขปญหา  แบงเปน 5  ดาน เชนเดียวกับ ตอนที่  2  และ 3

3.2.2  การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยคร้ังนี้  ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ไดแก  เอกสารโครงการ   รายงานผลการ

ดําเนินการ  รายงานการประชุมสัมมนา  เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมิน   งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข  และตัวอยางเครื่องมือ

2)  กําหนดนิยาม กรอบปญหา แนวทางแกไขจากการสังเคราะหเอกสารและ
งานวิจัยขอ 1.  ได 5 ดาน  ไดแก  ดานระเบียบกฎหมาย  ดานบุคลากร    ดานความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล   ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ การดําเนินงาน   และ ดานขอมูลขาวสาร

3)  กําหนดประเด็นคําถามแตละดาน  และให เจาหนาที่ ปนม. ที่ทําหนาที่ในระดับ
นโยบาย  วางแผน  ควบคุม  ส่ังการ  และผูปฏิบัติ  ซ่ึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานปราบปราม
การกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเปนอยางดี จํานวน 6 ทาน คือ พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร
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พ.ต.อ.(พเิศษ) ขจรศกัดิ ์ เกรยีงศกัดิพ์ชิิต   ทานผูพพิากษา ชัยวฒัน  ศริิวฒันกลุ   พ.ต.ท.ชัยวฒัน  อุยคาํ
พ.ต.ท.ธวัชชัย  แสวงทรัพย  และ พ.ต.ต.เกรียงไกร  สืบสัมพันธ  ตรวจสอบเบื้องตนถึงความถูกตอง
และครอบคลุมของดานและประเด็นคําถาม

4)  จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับราง
5)  สงแบบสอบถามฉบับรางใหประธานกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธทั้ง  2  ทานตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุงแกไข
6)  สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและดานการปราบปรามการกระทําผิด

เกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง กรณกีารลักลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน   ไป
ปลอมปนในน้าํมนั จาํนวน 6 ทาน คอื พล.ต.ท.มงคล  กมลบตุร  พ.ต.อ.(พเิศษ) พชัิย  เกรยีงวฒันศริิ   ดร.
ผดุงชัย  ภูพัฒน   ดร.คมศร  วงษรักษา   ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  และ ดร.ชวลิต  โพธ์ินคร   ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  คือ พิจารณาประเด็นคําถามวาตรงตามนิยามของแตละดาน
หรือไม ตลอดจนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความถูกตองตามหลักการวัดผล  จากนั้น
นํามาวิเคราะหความสอดคลองของความคิดเห็น (คา IOC)  พบวามีคา ตั้งแต 0.66 ถึง 1.00  เกิน
เกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50 แสดงวารายการที่ถามทุกขอมีความตรงตามเนื้อหา สวนขอบกพรองทาง
ดานภาษาและขอบกพรองตามหลักการวัดผล ไดปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

7) ทําการทดลองใชเครื่องมือ (try-out) กับเจาหนาที่ตํารวจที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 34 คน และคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Coefficient  Alpha) ของ คอนบารด (Cronbach) (Kerlinger 1973) ทั้งฉบับได 0.90

8)   ตรวจสอบอีกครั้งแลวจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับจริง

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวจิยัขอหนงัสอืทาํการวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครนิทร พรอมแนบแบบสอบถาม
ไปยงั รองผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต/ิผูอํานวยการปองกนัปราบปราม งานปราบปรามการกระทาํผิด
เกีย่วกบัน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหผูวิจัยดําเนินการแจกและ
เก็บแบบสอบถามแกเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการที่เปนกลุมตัวอยาง   โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ในวันที่ไดมีการประชุมกําชับการปฏิบัติประจําเดือนใหแกเจาหนาที่
ชุดปฏิบัติการ แบบสอบถามที่แจกไปจํานวน 150 ชุด  ไดคืนทุกชุด
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3.4 การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติ  ดังนี้
1. สถิตเิชงิพรรณนา ใชสถิตติามลกัษณะของขอมลู และวตัถุประสงคของการอธบิาย ดงันี้
      1.1   เพือ่อธิบายลกัษณะของประชากร ขอมลูทัว่ไป สถิตทิีใ่ช ไดแก ความถี ่และรอยละ
      1.2 เพื่ออธิบายระดับปญหา และแนวทางแกไข สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย และสวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน
      1.3 เพือ่อธิบายความคดิเหน็ตอปญหาและแนวทางแกไขเพิม่เตมิ  สถิตทิีใ่ชไดแก ความถี่
 2. สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอปญหา และ

แนวทางแกไข ตามสมมุติฐาน ใชสถิติ t-test (Independent) กรณี 2 กลุมตัวอยาง และใช One-way
ANOVA กรณีเปรียบเทียบมากกวา 2 กลุม และทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Sheffe)

3.5 การแปลความหมาย

การแปลความหมาย ระดับปญหา และระดับความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหา ใน
สวนที่เปนมาตรประมาณคา แปลคาเฉลี่ยรวม และรายขอโดยใชเกณฑของเบส (Best,1981) ดังนี้

3.5.1  ระดับปญหา
1.00 – 1.49 มีปญหาระดับนอยที่สุด
1.50 – 2.49  มีปญหาระดับนอย
2.50 – 3.49 มีปญหาระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 มีปญหาระดับมาก
4.50 – 5.00 มีปญหาระดับมากที่สุด

3.5.2  ระดับความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหา
1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยที่สุด
1.50 – 2.49 เห็นดวยนอย
2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง
3.50 – 4.49 เห็นดวยมาก
4.50 – 5.00 เห็นดวยมากที่สุด
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บทที่  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจตอ ปญหาและแนวทางแกไขในการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน
(โซลเวนท)   ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิง ของ ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาตคิร้ังนี้ เสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล 4 หัวขอ ดังนี้

4.1  ขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม
4.2  ปญหาและแนวทางแกไข
4.3  เปรยีบเทยีบความคิดเห็นของตํารวจตอปญหาและแนวทางแกไข
4.4  ความคดิเหน็เพิม่เตมิ

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูท่ีตอบแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถามเปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลไดแก ระดับ
การศึกษา ยศ เงินเดือน คาตอบแทนที่ไดรับ  รายไดรวมทั้งครอบครัว  ประสบการณในการทํางาน
ดานการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง และประสบการณในการไดรับการอบรม
วิเคราะหขอมูลดวยการแจงนับความถี่และหาคารอยละ   รายละเอียดดังตาราง  2
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ตาราง 2  ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (n = 150)

ลักษณะสวนบุคคล ความถี่ รอยละ

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

96
40
14

64.00
26.67
9.33

ยศ
สิบตํารวจตรี – สิบตํารวจเอก
นายดาบตํารวจ และจาสิบตํารวจ
รอยตํารวจตรี – รอยตํารวจเอก
พันตํารวจตรี – พันตํารวจเอก
พลตํารวจตรีขึ้นไป

45
79
13
12
1

30.00
52.70
8.70
8.00
0.60

ช้ันยศ
ช้ันประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

124
26

82.67
17.33

เงินเดือน
นอยกวา 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 -  20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท

คาตอบแทน
                   2,001 - 2,500 บาท
                   มากกวา 2,500 บาท

59
66
20
5

43
107

39.27
44.10
13.33
3.30

28.67
71.33
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ตาราง 2 (ตอ) ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล

ลักษณะสวนบุคคล ความถี่ รอยละ

รายไดทั้งครอบครัว
                  นอยกวา  15,000 บาท
                  15,001 -  20,000 บาท
                  20,001 – 25,000 บาท
                  25,001 – 30,000 บาท
                  มากกวา 30,000 บาท

18
52
55
14
11

12.00
34.67
36.67
9.33
7.33

ประสบการณในการทํางาน
                  1-2  เดือน
                  3-4 เดือน
                  5-6 เดือน
                  7-8 เดือน
                  9-10 เดือน
                  มากกวา 10 เดือน

9
15
23
18
31
54

6.00
10.00
15.33
12.00
20.67
36.00

การอบรม
                 ไมเคย
                 1-3 คร้ัง
                 4-6 คร้ัง
                 7-10 คร้ัง
                 มากกวา 10 คร้ัง

69
65
10
4
2

46.00
43.33
6.67
2.67
1.33

จากตาราง 2  แสดงวา  เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการโครงการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อ
เพลิง  งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหง
ชาติ   ปงบประมาณ 2547 สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 64.00)  ยศสิบ
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ตํารวจตรีถึงจาสิบตํารวจ (รอยละ 82.70  แยกเปนยศสิบตํารวจตรีถึงสิบตํารวจเอกรอยละ 30.00
และยศนายดาบและจาสิบตํารวจ รอยละ 52.70)   ซ่ึงเปนตํารวจชั้นประทวน (รอยละ 82.67)
มีเงินเดือนระหวาง 5,001-15,000 บาท (รอยละ 82.77 แยกเปนเงินเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท
รอยละ 38.67 และเงินเดือนระหวาง 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 44.10)  คาตอบแทนตอเดือนมาก
กวา 2,500 บาท  (รอยละ 71.33)  รายไดรวมทั้งครอบครัวอยูระหวาง  15,001 – 25,000 บาท (รอยละ
71.34 แยกเปน 15,001 – 20,000 บาท รอยละ 34.67  และ 20,001 – 25,000 บาท   รอยละ 36.67)
ประสบการณในการทํางานดานการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งแต 9 เดือน
ขึ้นไป (รอยละ 56.67 แยกเปน 9-10 เดือน รอยละ 20.67 และ มากกวา 10 เดือน  รอยละ 36.00)
และไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ทําไมเกิน 3 คร้ัง (รอยละ 89.33  แยกเปนไมเคยไดรับการอบรม
รอยละ 46.00  และไดรับการอบรม 1-3 คร้ัง รอยละ 43.33)

4.2   ปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลงิของศนูย
ปฏบิติัการสาํนกังานตาํรวจแหงชาติ

ปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง การวิจัยคร้ังนี้ศึกษา
5 ดาน คือ ดานระเบียบกฎหมาย   ดานบุคลากร  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล
ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  และดานขอมูลขาวสาร  วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย
(X   )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จากนั้นแปลความหมายของระดับปญหาและแนวทาง
แกไขโดยเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว (ในบทที่ 3)  ผลการวิเคราะหขอมูลเสนอในตาราง 3 – 14
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ตาราง 3   คาเฉลี่ย  (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับปญหาการปองกันและ
      ปราบปราม  ในภาพรวม และรายดาน

ดาน    X S.D. ระดับ ลําดับที่
1. ระเบียบ กฎหมาย 3.13 0.74 ปานกลาง 5
2 บุคลากร 3.16 0.59 ปานกลาง 4
3. ความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล 3.26 0.66 ปานกลาง 2
4. เครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน 3.49 0.74 ปานกลาง 1
5. ขอมูลขาวสาร 3.25 0.71 ปานกลาง 3

รวม 3.25 0.58 ปานกลาง

จากตาราง 3  พบวาปญหาการปองกันและปราบปราม  ในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง
(X = 3.25  )  มกีารกระจายของคาเฉลีย่นอย  (S.D. = 0.58)   เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา มปีญหาระดบั
ปานกลางทกุดาน  (X = 3.13-3.49  )  มกีารกระจายของคาเฉลีย่นอยและคอนขางนอย  (S.D. = 0.59 –
0.74)  ดานทีม่คีาเฉลีย่ของปญหาสงูทีสุ่ดคอืดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  รองลงมาคือดาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  นอยที่สุดคือดานระเบียบกฎหมาย
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ตาราง 4  คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับปญหาการปองกันและ
               ปราบปราม  ดานระเบยีบกฎหมาย

รายการ X S.D. ระดับ ลําดับที่
1. ขาดกฎหมายและระเบียบบางอยาง 3.03 0.90 ปานกลาง 5
2. กฎหมายลาสมัยไมทันกับรูปแบบและลักษณะหรือ
    สถานการณการกระทําผิด 3.13 0.90 ปานกลาง 3
3. ไมมีกฎหมายที่สามารถเขาไปดําเนินการกับน้ํามันที่
     ผิดกฎหมายได 3.12 0.92 ปานกลาง 4
4. โทษของการกระทําผิดนอยเกินไป 3.20 0.94 ปานกลาง 1
5. ระเบียบการออกใบกํากับการขนสงสารละลายไมชัดเจน 3.15 0.98 ปานกลาง 2

รวม 3.13 0.74 ปานกลาง

จากตาราง 4  พบวา  ปญหาดานระเบยีบกฎหมายอยูในระดบัปานกลาง (X = 3.13 )  มกีาร
กระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย (S.D. = 0.74)   เมือ่พจิารณาแตละรายการ  พบวา  มปีญหาระดบัปาน
กลางทกุรายการ (X = 3.03-3.20  ) และ มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอยเชนกนั (S.D.  =  0.90 –
0.98)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของปญหาสงูทีสุ่ดคอืโทษของการกระทําผิดนอยเกินไป  รองลงมาคือ
ระเบียบการออกใบกํากับการขนสงสารละลาย  นอยที่สุดคือขาดกฎหมายและระเบียบบางอยาง
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ตาราง 5   คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับปญหาการปองกันและ
                ปราบปราม  ดานบคุลากร

รายการ X S.D. ระดับ ลําดับที่
1. กําลังของเจาหนาที่ ปนม. ไมเพียงพอตอการ
    ปราบปรามน้ํามันที่ผิดกฎหมาย 3.26 0.86 ปานกลาง 2
2. เจาหนาที่ ปนม. ขาดความกระตือรือรนและความ
    รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เชน ไมใสใจกับการ
    ตรวจสอบใบกํากับการขนสงสารละลาย 3.07 0.87 ปานกลาง 5
3. เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูความเขาใจเรื่องน้ํามัน

    ท่ีถูกและผิดกฎหมาย 3.16 0.81 ปานกลาง 3
4. เจาหนาที่ ปนม.ขาดความรู ความชํานาญในการ
    ตรวจสอบเชน ตรวจสอบน้ํามัน ตรวจสอบใบกํากับการ
    ขนสงสารละลาย และการตรวจกากน้ํามัน 3.07 0.80 ปานกลาง 5
5. เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูความเขาใจเรื่องกฎหมาย
    การตั้งขอกลาวหาตลอดจนความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
    การปฏิบัติตามกฎหมาย 3.10 0.78 ปานกลาง 4
6. เจาหนาที่ ปนม. ขาดอํานาจการเปนเจาพนักงานเขาไป
    จับกุมผูกระทําความผิด 3.45 0.92 ปานกลาง 1
7.  เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูและเทคนิคการจับกุม
     ผูกระทําความผิด 2.97 0.78 ปานกลาง 7

รวม 3.16 0.59 ปานกลาง

จากตาราง 5  พบวาปญหาดานบคุลากรอยูในระดบัปานกลาง (X = 3.16  )  มกีารกระจายของ
คาเฉลีย่นอย (S.D. = 0.59) เมือ่พจิารณาแตละรายการ  พบวามปีญหาระดับปานกลางทกุรายการ  (X =
2.97-3.45  ) และมกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย  (S.D. =  0.78 – 0.92)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของ
ปญหาสงูทีสุ่ดคอืเจาหนาที่ ปนม. ขาดอํานาจการเปนเจาพนักงานเขาไปจับกุมผูกระทําความผิด  รอง
ลงมาคือกําลังของเจาหนาที่ ปนม. ไมเพียงพอตอการปราบปรามน้ํามันที่ผิดกฎหมาย  นอยที่สุดคือ
เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูและเทคนิคการจับกุมผูกระทําความผิด
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ตาราง 6   คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับปญหาการปองกันและ
ปราบปราม   ดานความรวมมอืระหวางหนวยงานหรอืบคุคล

รายการ X S.D. ระดับ ลําดับที่
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันมีมาก  ยากแกการ
    ปฏิบัติงานรวมกัน 3.29 0.82 ปานกลาง 3
2. ขาดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 3.33 0.87 ปานกลาง 2
3. แนวปฏิบัติแตละหนวยงานไมสอดคลองกัน 3.16 0.86 ปานกลาง 5
4. มาตรฐานการทํางานของหนวยงานตางๆ  ตางกัน 3.10 0.84 ปานกลาง 6
5. ไมไดรับความรวมมือจากผูเสียหายในความผิดตางๆ
     เชน การลักทรัพยหรือรับของโจร 3.27 0.90 ปานกลาง 4
6. เจาหนาที่ของหนวยงานอื่นไมใหความรวมมือ เชน การ
    เปรียบเทียบปรับและการตรวจสอบใบกํากับการขนสง
    สารละลายของเจาหนาที่สรรพสามิต 3.39 0.90 ปานกลาง 1

รวม 3.26 0.66 ปานกลาง

จากตาราง 6  พบวา  ปญหาดานความรวมมอืระหวางหนวยงานหรอืบคุคล    อยูในระดบัปาน
กลาง (X = 3.26  )  มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย (S.D. = 0.66)   เมือ่พจิารณาแตละรายการ
พบวา  มปีญหาระดับปานกลางทกุรายการ (X = 3.10 -3.39  ) และ มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขาง
นอยเชนกนั (S.D. = 0.82 – 0.90)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของปญหาสงูทีสุ่ด คอื เจาหนาที่ของหนวยงานอื่น
ไมใหความรวมมือ เชน การเปรียบเทียบปรับและการตรวจสอบใบกํากับการขนสงสารละลายของ
เจาหนาที่สรรพสามิต  รองลงมาคือขาดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ     นอยที่สุด คือ
มาตรฐานการทํางานของหนวยงานตางๆ  ตางกัน
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ตาราง 7   คาเฉลี่ย (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับปญหาการปองกันและ
ปราบปราม   ดานเครือ่งมอืหรืออุปกรณดาํเนนิงาน

รายการ X S.D. ระดับ ลําดับที่
1.  ขาดอุปกรณจําเปนบางอยาง 3.36 0.93 ปานกลาง 4
2. จํานวนอุปกรณไมเพียงพอ 3.45 0.92 ปานกลาง 2
3. อุปกรณเกาและชํารุด 3.36 0.88 ปานกลาง 4
4. อุปกรณไมทันสมัยตอเทคนิควิธี  รูปแบบ  และ
    สถานการณการกระทําผิด 3.41 0.87 ปานกลาง 3
5. รถยนตที่ใชในการปฏิบัติงานมีลักษณะและรูปแบบ
    เดียวกัน  งายแกการสังเกตและจดจําของผูกระทํา
    ความผิด 3.66 0.93 ปานกลาง 1

รวม 3.45 0.74 ปานกลาง

จากตาราง  7  พบวา  ปญหาดานเครือ่งมอืหรืออุปกรณดาํเนนิงานอยูในระดบัปานกลาง (X
= 3.45  )  มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย  (S.D. = 0.74)   เมือ่พจิารณาแตละรายการ  พบวา  มี
ปญหาระดบัปานกลางทกุรายการ (X = 3.36 - 3.66  )  และมกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอยเชน
กนั (S.D. = 0.87 – 0.93)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของปญหาสงูทีสุ่ด  คอื  รถยนตที่ใชในการปฏิบัติงานมี
ลักษณะและรูปแบบเดียวกัน  งายแกการสังเกตและจดจําของผูกระทําความผิด  รองลงมา คือ
จํานวนอุปกรณไมเพียงพอ   นอยที่สุดคือ ขาดอุปกรณจําเปนบางอยาง  และอุปกรณเกาและชํารุด
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ตาราง 8   คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับปญหาการปองกันและ
                ปราบปราม   ดานขอมลูขาวสาร

รายการ  X S.D. ระดับ ลําดับที่
1. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่
     ผิดกฎหมายมีนอย ไมเพียงพอ 3.30 0.80 ปานกลาง 1
2. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่
     ผิดกฎหมายลาสมัยไมเปนปจจุบัน 3.25 0.85 ปานกลาง 2
3. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่
     ผิดกฎหมายไมเปนรูปธรรม 3.21 0.83 ปานกลาง 3

รวม 3.25 0.71 ปานกลาง

จากตาราง 8  พบวา  ปญหาดานขอมลูขาวสารอยูในระดบัปานกลาง (X = 3.25  )  มกีาร
กระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย (S.D. = 0.71)  เมือ่พจิารณาแตละรายการ  พบวา  มปีญหาระดับ
ปานกลางทกุรายการ (X = 3.21-3.30  )  และมกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอยเชนกนั  (S.D. =
0.80 – 0.85)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของปญหาสงูทีสุ่ดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่
ผิดกฎหมายมีนอยไมเพียงพอ     รองลงมาคือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิด
กฎหมายลาสมัยไมเปนปจจุบัน   นอยที่สุดคือ  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิด
กฎหมายไมเปนรูปธรรม
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ตาราง 9   คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของตํารวจตอ
แนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม  ในภาพรวมและรายดาน

ดาน    X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
1. ระเบียบ กฎหมาย 3.39 0.65 ปานกลาง 4
2. บุคลากร 3.58 0.62 มาก 3
3. ความรวมมือระหวางหนวยงาน
    หรือบุคคล 3.63 0.77 มาก 2
4 เครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน 3.66 0.75 มาก 1
5. ขอมูลขาวสาร 3.30 0.70 ปานกลาง 5

รวม 3.51 0.59 มาก

จากตาราง 9  พบวา  ตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบ
ปราม  ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (X = 3.51  ) มกีารกระจายของคาเฉลีย่นอย (S.D. = 0.59)   เมือ่
พจิารณารายดาน  พบวา  เหน็ดวยในระดบัมาก  3  ดาน และระดบัปานกลาง  2  ดาน (X = 3.30 - 3.66  )
มกีารกระจายของคาเฉลีย่นอยและคอนขางนอย  (S.D. = 0.62 – 0.77)  ดานทีม่คีาเฉลีย่ของการเหน็ดวย
สูงทีสุ่ด คอื ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  รองลงมาคือดานความรวมมือระหวางหนวยงาน
หรือบุคคล   นอยที่สุดคือดานขอมูลขาวสาร
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ตาราง 10   คาเฉลี่ย (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของตํารวจตอ
  แนวทางในการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม   ดานระเบยีบกฎหมาย

รายการ X S.D. ระดับความ
เห็นดวย

ลําดับที่

1. สํารวจความจําเปนตองมีกฎหมายและระเบียบ
    บางอยาง เชน กฎหมายควบคุมกากน้ํามันที่ออกจาก
    คลัง 3.16 0.79 ปานกลาง 4
2. วิเคราะหและปรับปรุงกฎหมายลาสมัยใหทันกับ
    รูปแบบและลักษณะหรือสถานการณการกระทําผิด 3.44 0.81 ปานกลาง 2
3. ใหมีกฎหมายที่เจาหนาที่ตํารวจ ปนม. สามารถเขาไป
     ดําเนินการกับน้ํามันที่ผิดกฎหมายได 3.53 0.88 มาก 1
4. เพิ่มอัตราโทษของกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันให
    รุนแรงขึ้น 3.41 0.94 ปานกลาง 3

รวม 3.39 0.65 ปานกลาง

จากตาราง 10 พบวา  ตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาดานระเบยีบกฎหมาย
อยูในระดบัปานกลาง  (X = 3.39  )   มกีารกระจายของคาเฉลีย่นอย  (S.D. = 0.65)  เมือ่พจิารณาแตละ
รายการ  พบวาเหน็ดวยในระดบัมาก 1  รายการ  และระดบัปานกลาง 3 รายการ (X = 3.16 - 3.53   )
และมกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย  (S.D. = 0.79 – 0.94)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของการเหน็ดวย สูง
ทีสุ่ด คอื ใหมีกฎหมายที่เจาหนาที่ตํารวจ ปนม. สามารถเขาไปดําเนินการกับน้ํามันที่ผิดกฎหมายได
รองลงมา คือ วิเคราะหและปรับปรุงกฎหมายลาสมัยใหทันกับรูปแบบและลักษณะหรือสถานการณ
การกระทําผิด  นอยที่สุดคือ สํารวจความจําเปนตองมีกฎหมายและระเบียบบางอยาง เชน กฎหมาย
ควบคุมกากน้ํามันที่ออกจากคลัง
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ตาราง 11   คาเฉลี่ย (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของตํารวจตอ
     แนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม  ดานบคุลากร

รายการ X S.D. ระดับความ
เห็นดวย

ลําดับที่

1. เพิ่มกําลังของเจาหนาที่ ปนม. หรือปรับเทคนิควิธีการ
    ปราบปรามน้ํามันที่ผิดกฎหมายภายใตกําลังคนที่
    จํากัด 3.37 0.77 ปานกลาง 4
2. ดําเนินมาตรการที่ทําใหเจาหนาที่ ปนม. มีความ
    กระตือรือรนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
    เชน สรางขวัญกําลังใจ  ใหรางวัล  ลงโทษ  เปนตน 3.58 0.81 มาก 3
3. เพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  และ
    ความสามารถแกเจาหนาที่ ปนม. ในทุกเรื่อง ดวย
    เทคนิควิธีที่หลากหลาย  เชน จัดทําเอกสาร  จัดอบรม
    ประชุม  สัมมนา  ศึกษา-ดูงาน  เผยแพรทางสื่อตางๆ 3.61 0.79 มาก 2
4. แตงตั้งเจาหนาที่ ปนม. เปนเจาพนักงานที่สามารถ
    ดําเนินการกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันได 3.76 0.86 มาก 1

รวม 3.58 0.62 มาก

จากตาราง 11  พบวาตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาดานบคุลากร  อยูในระดบั
มาก  (X = 3.76  )   มกีารกระจายของคาเฉลีย่นอย (S.D. = 0.62)     เมือ่พจิารณาแตละรายการ   พบวา
เหน็ดวยในระดบัมาก  3  รายการ และระดบัปานกลาง 1 รายการ   (X = 3.37 - 3.76  )  และมกีารกระจาย
ของคาเฉลีย่คอนขางนอย  (S.D. = 0.77 – 0.86)  รายการทีม่คีาเฉลีย่ของการเหน็ดวยสูงทีสุ่ด      คอื แตง
ตั้งเจาหนาที่ ปนม.  เปนเจาพนักงาน ที่สามารถดําเนินการกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันได
รองลงมา คือ เพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  และความสามารถแกเจาหนาที่ ปนม. ในทุกเรื่อง
ดวยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  เชน จัดทําเอกสาร  จัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษา-     ดูงาน  เผย
แพรทางสื่อตางๆ   นอยที่สุด คือ เพิ่มกําลังของเจาหนาที่ ปนม. หรือปรับเทคนิควิธีการปราบปราม
น้ํามันที่ผิดกฎหมายภายใตกําลังคนที่จํากัด
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ตาราง 12   คาเฉลี่ย (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของตํารวจตอ
     แนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม   ดานความรวมมอืระหวาง
      หนวยงานหรอืบคุคล

รายการ X S.D. ระดับความ
เห็นดวย

ลําดับที่

1. มีศูนยประสานงานของ ปนม. กับหนวยงานและ
    บุคคลที่เกี่ยวของกับน้ํามันเพื่อสรางความเขาใจและ
    ความรวมมือที่ดี 3.63 0.85 มาก 1
2. กําหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับน้ํามันรวมกับหนวยงาน
     ตางๆ ที่สอดคลองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 3.63 0.88 มาก 1

รวม 3.63 0.77 มาก

จากตาราง 12  พบวา  ตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาดานความรวมมอืระหวาง
หนวยงานหรอืบคุคล  อยูในระดบัมาก  (X = 3.63  )   มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย (S.D. =
0.77)      เมือ่พจิารณาแตละรายการ   พบวา เหน็ดวยในระดบัมากทัง้สองรายการ (X = 3.63  )  และมกีาร
กระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอยเชนกนั (S.D. = 0.85 และ  0.88)
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ตาราง 13   คาเฉลี่ย (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของตํารวจตอ
     แนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม  ดานเครือ่งมอืหรืออุปกรณ
      ดาํเนนิงาน

รายการ X S.D. ระดับความ
เห็นดวย

ลําดับที่

1.  สํารวจความตองการจําเปนที่ตองใชอุปกรณในการ
     ดําเนินการเกี่ยวกับน้ํามัน 3.49 0.89 ปานกลาง 3
2. จัดสรรอุปกรณหรืองบประมาณเพื่อซ้ืออุปกรณที่มี
     ความทันสมัยมีคุณภาพสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับ
     น้ํามัน 3.67 0.88 มาก 2
3.  เชารถยนตที่ใชในการปฏิบัติงานมีลักษณะและ
     รูปแบบหลากหลาย 3.80 0.89 มาก 1

รวม 3.66 0.75 มาก

จากตาราง 13 พบวา ตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาดานเครื่องมือหรือ
อุปกรณดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก  (X = 3.39  )   มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย (S.D. = 0.75)
เมือ่พจิารณาแตละรายการ  พบวา เหน็ดวยในระดบัมาก 2  รายการ และระดบัปานกลาง  1 รายการ     (X
= 3.49 - 3.80  )  และมกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอยและใกลเคยีงกนั (S.D. = 0.88 และ 0.89)  เรียง
ลําดบัจากรายการทีม่คีาเฉลีย่ของการเหน็ดวยจากมากไปหานอย คอื เชารถยนตที่ใชในการปฏิบัติงานมี
ลักษณะและรูปแบบหลากหลาย   จัดสรรอุปกรณหรืองบประมาณเพื่อซ้ืออุปกรณที่มีความทันสมัย
มีคุณภาพสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับน้ํามัน และสํารวจความตองการจําเปนที่ตองใชอุปกรณในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับน้ํามัน
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ตาราง 14    คาเฉลี่ย (X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นของตํารวจตอ
      แนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม   ดานขอมลูขาวสาร

รายการ X S.D. ระดับความ
เห็นดวย

ลําดับที่

1. มีศูนยขอมูลขาวสารทําหนาที่รวบรวมและเผยแพรขอมูล
    ขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย 3.22 0.83 ปานกลาง 2
2. ประสานกับศูนยขอมูลขาวสารอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร
    ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย 3.39 0.80 ปานกลาง 1

รวม 3.30 0.70 ปานกลาง

จากตาราง 14 พบวา  ตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาดานขอมลูขาวสาร อยูใน
ระดบัปานกลาง  (X = 3.30  )   มกีารกระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอย   (S.D. = 0.70)      เมือ่พจิารณาแต
ละรายการ  พบวา เหน็ดวยในระดบัปานกลางทัง้สองรายการ   (X = 3.22  และ  3.39  )  และมกีาร
กระจายของคาเฉลีย่คอนขางนอยเชนกนั (S.D. = 0.80 และ 0.83 ตามลาํดบั)  โดยการประสานกับ
ศูนยขอมูลขาวสารอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่
ผิดกฎหมาย มคีาเฉลีย่ของการเหน็ดวยมากกวา การมีศูนยขอมูลขาวสารทําหนาที่รวบรวมและเผย
แพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย เล็กนอย

4.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจตอปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไป
ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง ของศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ตอปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปน
ในน้ํามันเชื้อเพลิง คร้ังนี้  เปรียบเทียบความดิดเห็นของตํารวจโดยจําแนกกลุมตามลักษณะของ
บุคคล ไดแก  ระดับการศึกษา  ช้ันยศ  เงินเดือน  คาตอบแทนที่ไดรับตอเดือน  รายไดของครอบครัว
ตอเดือน  ประสบการณการทํางานใน ปนม.  และจํานวนครั้งของการอบรม   การวิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย  กรณี 2 กลุม  คือ ช้ันยศ  และคาตอบแทนที่ไดรับ ใช t-test     สวนที่เหลือมี



63

มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวน (One way ANOVA) หรือ F-test  เมื่อพบวามีความ
แตกตาง  ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงพหุเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นรายคูดวยวิธี
การของ Sheffe’ และนําเสนอผลเฉพาะคูที่มีความแตกตาง ทั้งคา t และ F กําหนดระดับนัยสําคัญ
(Significant)  ไวที่ระดับ .05 (Sig ≤ .05)

4.3.1  เปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอปญหา
 ผลการวิเคราะหทั้งหมดเสนอในตาราง  ดังนี้

ตาราง 15    คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาสถิติทดสอบที (t-test)  ช้ันของ
   ความอิสระ(df)  และระดับนัยสําคัญ (Sig)  ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

                   ตํารวจตอปญหาในการปองกันและปราบปราม  ในภาพรวมและรายดาน โดยจาํแนก
                     กลุมตามชัน้ยศ

ดาน ชั้นยศ  X S.D. t df Sig
1. ระเบียบ กฎหมาย ชั้นประทวน

ช้ันสัญญาบัตร
2.96
3.91

0.68
0.50 -8.15* 148 .00

2. บุคลากร ชั้นประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.05
3.65

0.57
0.40 -6.38* 148 .00

3. ความรวมมือระหวาง
    หนวยงานหรือบุคคล

ช้ันประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.14
3.83

0.61
0.59 -5.26* 148 .00

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ
    ดําเนินงาน

ช้ันประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.32
4.08

0.70
0.57 -5.16* 148 .00

5. ขอมูลขาวสาร ชั้นประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.14
3.79

0.68
0.60 -4.56* 148 .00

รวม ชั้นประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.12
3.85

0.55
0.33

-9.04* 58.59 .00

*P < .05

จากตาราง 15   พบวา  ตํารวจชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตรมีความคิดเห็นตอปญหาใน
การปองกันและปราบปรามในภาพรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยตาํรวจ ช้ัน
สัญญาบตัรมคีวามคิดเห็นตอปญหามากกวาตํารวจชั้นประทวน (t = -9.04)  เมือ่พจิารณารายดานพบวา
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แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทกุดาน และตาํรวจชัน้สญัญาบตัรมคีวามคิดเห็นตอ
ปญหามากกวาตํารวจชั้นประทวนเชนกัน  (t = -4.56 ถึง -8.15)

ตาราง 16    คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาสถิติทดสอบที (t-test)  ช้ันของ
   ความอิสระ (df)  และระดับนัยสําคัญ (Sig)  ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

                   ตํารวจตอปญหาในการปองกันและปราบปรามในภาพรวมและรายดาน โดยจาํแนกกลุม
                     ตาม คาตอบแทนรายเดอืนทีไ่ดรับ

ดาน คาตอบแทน  X S.D. t df Sig
1. ระเบียบ กฎหมาย 2,000–2,500 บ.

มากกวา 2,500 บ.
3.19
3.10

0.74
0.75 0.63 148 .53

2. บุคลากร 2,000–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.18
3.15

0.60
0.59 0.32 148 .75

3. ความรวมมือระหวาง
    หนวยงานหรือบุคคล

2,000–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.29
3.24

0.63
0.68

0.46 148 .65

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ
    ดําเนินงาน

2,000–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.33
3.50

0.59
0.79 -1.46 103.75 .15

5. ขอมูลขาวสาร 2,000–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.25
3.26

0.57
0.76 -0.07 100.94 .95

รวม 2,000–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.25
3.25

0.54
0.60 -0.01 148 .99

จากตาราง 16  พบวา ตํารวจที่ไดรับคาตอบแทนตอเดือน2,001–2,500 บาท กับ มากกวา
2,500 บาท  มีความคิดเห็นตอปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิงของ ศนูยปฏิบตักิาร
สํานักงานตํารวจแหงชาติในภาพรวมไมแตกตางกัน  (t = -0.01)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ไมแตกตางกันทกุดานเชนกัน (t = -0.07  ถึง -1.46)
ตาราง 17    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจ
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                   ตอปญหาในการปองกันและปราบปรามในภาพรวมและรายดาน โดยจําแนกกลุมตาม
   ระดับการศกึษา

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

18.35
64.09
82.44

2
147
149

9.18
0.44 21.05* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

8.55
43.16
51.71

2
147
149

4.27
0.29 14.55* .00

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
    หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

14.84
50.31
65.15

2
147
149

7.42
0.34 21.69* .00

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

10.34
71.40
81.74

2
147
149

5.17
0.49 10.64* .00

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.43
68.39
74.82

2
147
149

3.21
0.47 6.91* .00

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

11.08
39.70
50.78

2
147
149

5.54
0.27 20.51* .00

*P < .05

จากตาราง 17  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอปญหาของเจาหนาที่
ตํารวจ  ที่มีระดบัการศกึษาตางกนั คอื  ต่าํกวาปรญิญาตร ีปริญญาตร ี และสงูกวาปรญิญาตร ีพบวา ใน
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 20.51)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน (F =  6.91–21.69) แสดงวา ตํารวจที่มี
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ระดบัการศกึษาตางกนัอยางนอย 2 กลุม มคีวามคดิเหน็ตอปญหาในภาพรวมและรายดานแตกตางกนั  ซ่ึง
ตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป

ตาราง 18    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีระดับ
                   การศึกษาตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย ต่ํากวา ป.ตรี  กับ ป.ตรี

ต่ํากวา ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี
ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี

-0.48*
-1.11*
-0.63*

0.12
0.19
0.21

.00

.00

.00
2. บุคลากร ต่ํากวา ป.ตรี  กับ ป.ตรี

ต่ํากวา ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี
ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี

-0.29*
-0.78*
-0.49*

0.10
0.16
0.17

.02

.00

.02
3. ความรวมมือระหวาง
    หนวยงานหรือบุคคล

ต่ํากวา ป.ตรี  กับ ป.ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี
ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี

-0.37*
-1.04*
-0.66*

0.11
0.17
0.18

.00

.00

.00
4. เครื่องมือหรืออุปกรณ
    ดําเนินงาน

ต่ํากวา ป.ตรี  กับ ป.ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี

-0.38*
-0.81*

0.13
0.20

.02

.00
5. ขอมูลขาวสาร ต่ํากวา ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี

ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี
-0.72*
-0.61*

0.20
0.21

.00

.02
รวม ต่ํากวา ป.ตรี  กับ ป.ตรี

ต่ํากวา ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี
ป.ตรี กับ สูงกวา ป.ตรี

-0.33*
-0.89*
-0.57*

0.10
0.15
0.16

.00

.00

.00
*P < .05

จากตาราง 18  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคดิ
เหน็ตอปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาทีต่าํรวจทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ ต่าํกวาปรญิญาตรี
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และ เจาหนาที่ตํารวจที่มีการศกึษาระดบัปรญิตรมีีความคิดเห็น
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ตอปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่มีการศกึษาต่าํกวาปรญิญาตร ี อยางมนียัสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เชนกนั  เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญากับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอปญหา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานระเบยีบกฎหมาย  ดานบุคลากร  ดานความ
รวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  และดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  โดยทุกดานเจา
หนาทีต่าํรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญากับสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอ
ปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน โดยเจาหนาทีต่าํรวจที่มีระดับการ
ศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ
ปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานระเบยีบกฎหมาย  ดานบุคลากร  ดาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  และดานขอมูลขาวสาร  โดยทุกดานเจาหนาทีต่าํรวจที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา
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ตาราง 19    คาสถติจิากการวเิคราะหความแปรปรวนเพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของตาํรวจตอปญหา
                  ในการปองกันและปราบปราม  ในภาพรวมและรายดาน โดยจาํแนกกลุมตามเงนิเดอืน
                    ทีไ่ดรับ

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

8.98
73.46
82.44

2
147
149

4.49
0.50 8.99* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1.95
49.76
51.71

2
147
149

0.97
0.34 2.88 .06

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
   หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.69
61.46
65.15

2
147
149

1.84
0.42 4.41* .02

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.74
78.99
81.73

2
147
149

1.37
0.54 2.55 .08

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.80
71.02
74.82

2
147
149

1.90
0.48 3.93* .02

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.78
46.99
50.78

2
147
149

1.89
0.32 5.92* .00

*P < .05

จากตาราง 19  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอปญหาของเจาหนาที่
ตํารวจ   ทีไ่ดรับเงนิเดอืนตางกนั คอื นอยกวา 10,000 บาท  10,001–15,000 บาท  และมากกวา 15,000
บาท  พบวา ในภาพรวม  และดานระเบียบกฎหมาย  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล
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และดานขอมูลขาวสาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 5.92, 8.99, 4.41  และ
3.93  ตามลําดับ)  แสดงวา มีตาํรวจทีไ่ดรับเงนิเดอืนตางกนัอยางนอย 2 กลุม  มคีวามคดิเหน็ตอปญหา
ในภาพรวมและดานดงักลาวตางกนั  ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป
สวนดานบคุลากรและดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  ไมแตกตางกัน (F = 2.88  และ 2.55
ตามลําดับ)



70

ตาราง 20    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่ไดรับ
                   เงินเดือนตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย นอยกวา 10,000 บาท กบั 10,001–15,000 บาท

10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท
0.39*
-0.64*

0.13
0.17

.02

.00
2. ความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล 10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท -0.43* 0.15 .02
3. ขอมลูขาวสาร 10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท 0.43* 0.16 .04

รวม 10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท 0.44* 0.13 .05
*P < .05

จากตาราง 20  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่ไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาทมีความคิด
เห็นตอปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับเงินเดือนมากกวา 15,000 บาท   อยางมนียั
สําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา

เจาหนาทีต่าํรวจ  ที่ไดรับเงินเดือนนอยกวา 10,000 บาท  มีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา
เจาหนาทีต่าํรวจ  ที่ไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดาน
ระเบยีบกฎหมาย

เจาหนาทีต่าํรวจที่ไดรับเงินเดือน 10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท มีความ
คิดเห็นตอปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในดานระเบยีบกฎหมาย   ดาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล   และดานขอมูลขาวสาร  โดย เจาหนาทีต่าํรวจที่ไดรับ
เงินเดือน มากกวา 15,000 บาท  มีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา ดานระเบยีบกฎหมาย  และดานความ
รวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล   สวนดานขอมูลขาวสาร  เจาหนาทีต่าํรวจที่ไดรับเงินเดือน
10,001–15,000 บาท มีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา



71

ตาราง 21    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจตอ
                   ปญหาในการปองกันและปราบปราม ในภาพรวมและรายดาน โดยจําแนกกลุมตาม
                   รายไดตอเดือนของครอบครัว

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

11.55
70.89
82.44

4
145
149

2.89
0.49 5.91* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.82
47.89
51.71

4
145
149

0.95
0.33 2.89* .02

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
    หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

9.33
55.82
65.15

4
145
149

2.33
0.39 6.06* .00

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.70
79.04
81.73

4
145
149

06.74
0.55 1.24 .30

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.90
69.92
74.82

4
145
149

1.22
0.48 2.54* .04

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.38
45.40
50.78

4
145
149

1.35
0.31 4.30* .00

*P < .05

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอปญหาของเจาหนาที่ตํารวจ
ทีม่รีายไดตอเดอืนของครอบครวัตางกนั คอื นอยกวา 15,000 บาท  15,001–20,000 บาท   20,001–25,000
บาท   25,001–30,000 บาท   และมากกวา 30,000 บาท    พบวาในภาพรวม  ดานระเบียบกฎหมาย ดาน
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บุคลากร ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล และดานขอมูลขาวสาร  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 4.30 , 5.91 , 2.89 , 6.06 และ 2.54 ตามลําดับ)  แสดงวา มีตาํรวจ
ทีม่รีายไดตอเดอืนของครอบครวัตางกนัอยางนอย  2  กลุม   มคีวามคดิเหน็ตอปญหาในภาพรวมและดาน
ดงักลาวตางกนั  ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป สวนดานเครื่องมือ
หรืออุปกรณดําเนินงาน ไมแตกตางกัน (F =1.24)

ตาราง 22    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีรายไดตอ
                   เดือนของครอบครัวตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย 15,001-20,000 บาท  กบั 20,001–25,000 บาท

20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000 บาท
0.45*
-0.96*

0.14
0.23

.04

.00
2. ความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล

15,001-20,000 บาท  กบั  มากกวา 30,000 บาท
20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000 บาท

-0.75*
-0.99*

0.21
0.25

.02

.00
รวม 20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000 บาท -0.67** 0.18 .02

*P < .05
**P < .01

จากตาราง 22  พบวาเจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละมากกวา 30,000
บาท   มีความคิดเห็นตอปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ
20,001 – 25,000  บาท  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05

เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา
เจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ 15,001-20,000 บาท กบั 20,001–25,000

บาท   มีความคิดเห็นตอปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานระเบยีบ
กฎหมาย  โดยเจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ 15,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นตอ
ปญหาสูงกวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ 15,001-20,000 บาท กบัมากกวา 30,000
บาท มีความคิดเห็นตอปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความรวมมือ
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ระหวางหนวยงานหรือบุคคล โดยเจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละมากกวา 30,000
บาท  มีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ 20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000
บาท มีความคิดเห็นตอปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานระเบยีบ
กฎหมายและดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  โดยทั้งสองดานเจาหนาทีต่าํรวจที่มีราย
ไดของครอบครัวเดือนละมากกวา 30,000 บาท มีความคิดเห็นตอปญหาสูงกวา
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ตาราง 23    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจ
   ตอปญหาในการปองกันและปราบปราม ในภาพรวมและรายดาน โดยจําแนกกลุมตาม

                   ประสบการณ  การทํางานใน ปนม.

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.52
78.92
82.44

5
144
149

0.71
0.55 1.29 .27

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.56
49.15
51.71

5
144
149

0.51
0.34 1.50 .09

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
    หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.26
62.89
65.15

5
144
149

0.45
0.44 1.04 .40

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1.53
80.21
81.73

5
144
149

0.31
0.56 0.55 .74

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.06
72.76
74.82

5
144
149

0.41
0.51 0.81 .54

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1.90
48.87
50.77

5
144
149

0.38
0.34 1.12 .35

จากตาราง 23  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอปญหาของเจาหนาที่
ตํารวจที่มีประสบการณการทาํงานใน ปนม. ตางกนั  คอื 1-2 เดอืน  3-4 เดอืน  5-6 เดอืน  7-8 เดอืน  9-10
เดอืน  และ มากกวา 10 เดอืน  พบวาทัง้ในภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน (F = 1.12 และ 0.55 –
1.50  ตามลําดับ)
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ตาราง 24    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจตอ
   ปญหาในการปองกันและปราบปรามการ ในภาพรวมและรายดาน

                   โดยจําแนกกลุมตามประสบการณ การไดรับการอบรม

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7.89
74.55
82.44

4
145
149

1.97
0.53 3.84* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.14
47.57
51.71

4
145
149

1.03
0.33 3.15* .02

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
   หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

8.96
56.19
65.15

4
145
149

2.24
0.39 5.78* .00

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.75
75.99
81.74

4
145
149

1.44
0.52 2.74* .03

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.57
69.25
74.82

4
145
149

1.39
0.48 2.92* .02

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.80
44.98
50.78

4
145
149

1.45
0.33 4.67* .00

*P < .05

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอปญหาของเจาหนาที่ตํารวจ
ใน ปนม. ที่มีประสบการณการไดรับการอบรมตางกนั  คอื ไมเคย   1-3 คร้ัง    4-6 คร้ัง   7-10 คร้ัง   และ
มากกวา 10 คร้ัง  พบวา ในภาพรวมและทุกดานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F =
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2.74 – 5.78)  แสดงวามีตาํรวจทีม่ปีระสบการณไดรับการอบรมตางกนัอยางนอย 2 กลุม   มคีวามคดิเหน็
ตอปญหาในภาพรวมและรายดานแตกตางกนั ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ราย
คูตอไป

ตาราง 25    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มี
                   ประสบการณการไดรับการอบรมตางกัน  ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย 7-10 คร้ัง กบั ไมเคย 1.25* 0.37 .03
2. ความรวมมือระหวาง
    หนวยงานหรือบุคคล

7-10 คร้ัง กบั ไมเคย
มากกวา 10 คร้ัง กบั ไมเคย

1.09*
1.47*

0.32
0.45

.03

.04
*P < .05

จากตาราง 25  พบวาเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับการอบรม 7-10 คร้ัง มีความคิดเห็นตอปญหา
ในดานระเบียบกฎหมายและดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคลสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่
ไมเคยไดรับการอบรมอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับการ อบรม
มากกวา 10 คร้ัง มีความคิดเห็นตอปญหาในดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล   สูงกวา
เจาหนาที่ตํารวจที่ไมไดรับการอบรมอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เชนกนั  สวนในภาพรวมและ
ดานอืน่ๆ   จาํนวนครัง้การไดรับการอบรม  ไมมผีลตอความคดิเหน็ของเจาหนาทีต่าํรวจ

4.3.2  เปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขปญหา
 การเปรยีบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาในการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อน

คร้ังนี้  วิเคราะหและเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจโดยจําแนกกลุมตามลักษณะของบุคคล
เชนเดียวกับความคิดเห็นตอปญหา  ผลการวิเคราะหเสนอในตารางดังนี้
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ตาราง 26    คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาสถิติทดสอบที (t-test)  ช้ันของ
   ความอิสระ (df)  และระดับนัยสําคัญ (Sig)  เพื่อการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

                    ตํารวจ  ตอแนวทางแกไขในการปองกันและปราบปราม  ในภาพรวมและรายดาน
                      โดยจาํแนกกลุมตามชัน้ยศ

ดาน ชั้นยศ  X S.D. t df Sig
1. ระเบียบ กฎหมาย ชั้นประทวน

ช้ันสัญญาบัตร
3.28
3.86

0.59
0.72 -4.45* 148 .00

2. บุคลากร ชั้นประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.52
3.85

0.58
0.73 -2.46* 148 .00

3. ความรวมมือระหวาง
    หนวยงานหรือบุคคล

ช้ันประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.55
4.02

0.73
0.85 -2.87* 148 .00

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ
    ดําเนินงาน

ช้ันประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.59
3.96

0.75
0.73 -2.31* 148 .05

5. ขอมูลขาวสาร ชั้นประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.17
3.90

0.61
0.80 -5.20* 148 .00

รวม ชั้นประทวน
ช้ันสัญญาบัตร

3.43
3.92

0.54
0.64 -4.13* 148 .00

*P < .05

จากตาราง 26  พบวา ตํารวจชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตรมีความคิดเห็นตอแนวทางการ
แกปญหาในภาพรวมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยตาํรวจชัน้สญัญาบตัรมคีวาม
คิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสูงกวาตํารวจชั้นประทวน (t = -4.13)  เมือ่พจิารณารายดานพบวา
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทกุดาน (t = -2.31 ถึง -5.20) โดยทุกดานตาํรวจชัน้
สัญญาบตัรมคีวามคิดเห็นตอแนวทางแกไขสูงกวาตํารวจชั้นประทวน
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ตาราง 27    คาเฉลี่ย (X   )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาสถิติทดสอบที (t-test)  ช้ันของ
   ความอิสระ (df)  และระดับนัยสําคัญ (Sig)  เพื่อการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
   ตํารวจ ตอแนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปราม ในภาพรวมและรายดาน
   โดยจาํแนกกลุมตามคาตอบแทนรายเดอืนทีไ่ดรับ

ดาน คาตอบแทน  X S.D. t df Sig
1. ระเบียบ กฎหมาย 2,001–2,500 บ.

มากกวา 2,500 บ.
3.18
3.47

0.58
0.66 -2.43* 148 .05

2. บุคลากร 2,001–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.52
3.60

0.62
0.62 -0.71 148 .48

3. ความรวมมือระหวาง
    หนวยงานหรือบุคคล

2,001–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.51
3.68

0.69
0.80 -1.23 148 .22

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ
    ดําเนินงาน

2,001–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.37
3.77

0.59
0.79 -3.42* 105.96 .00

5. ขอมูลขาวสาร 2,001–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.26
3.32

0.68
0.71 -0.52 148 .60

รวม 2,001–2,500 บ.
มากกวา 2,500 บ.

3.37
3.57

0.54
0.60 -1.90 148 .06

*P < .05

จากตาราง 27  พบวา ตํารวจที่ไดรับคาตอบแทนตอเดือน 2,001–2,500 บาท กับ มากกวา
2,500 บาท มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาในภาพรวม ไมแตกตางกนั (t = -1.90)  เมือ่
พจิารณารายดานพบวา  ดานระเบียบ กฎหมาย และ ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน มีความคิด
เห็นตอแนวทางการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =  -2.43  และ      -
3.42  ตามลาํดบั)  โดยทัง้สองดานตํารวจที่ไดรับคาตอบแทนตอเดือนมากกวา 2,500 บาทมีความคิด
เห็นตอแนวทางการแกปญหาสูงกวา  นอกนั้นอีก 3 ดาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน (t = -0.52  ถึง
-1.23)
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ตาราง 28    คาสถติจิากการวเิคราะหความแปรปรวนเพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเห็นของตํารวจตอ
  แนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปรามการในภาพรวมและรายดาน

                     โดยจาํแนก กลุมตามระดบัการศกึษา

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

9.58
53.87
68.45

2
147
149

4.79
0.37 13.07* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.81
54.36
57.17

2
147
149

1.41
0.37 3.80* .03

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
   หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7.78
81.05
88.83

2
147
149

3.89
0.55 7.06* .00

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1.46
83.30
84.76

2
147
149

0.73
0.57 1.29 .28

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

13.31
60.14
73.45

2
147
149

6.66
0.41 16.30* .00

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.13
44.95
51.08

2
147
149

3.06
0.31 10.02* .00

*P < .05

จากตาราง 28  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาของ
เจาหนาที่ตํารวจ ที่มีระดบัการศกึษาตางกนั  คอื  ต่าํกวาปรญิญาตร ี ระดบัปรญิญาตร ีและสงูกวา
ปริญญาตร ี พบวา ในภาพรวม  ดานระเบียบกฎหมาย   ดานบุคลากร  ดานความรวมมือระหวาง
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หนวยงานหรือบุคคล   และดานขอมูลขาวสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(F =  3.80 – 16.30 )  แสดงวา  มีตาํรวจทีม่รีะดบัการศกึษาตางกนัอยางนอย 2 กลุม   มคีวามคดิเหน็ตอ
แนวทางการแกปญหาในภาพรวมและรายดานดงักลาวตางกนั  ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบ
เทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป  สวนดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน ไมแตกตางกัน (F = 1.29)

ตาราง 29    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีระดับ
                   การศึกษาตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย ต่าํกวา ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี

ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี
-.085*
-0.59*

0.17
0.19

.00

.00
2. บุคลากร ต่าํกวา ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี -045* 0.17 .04
3. ความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล

ต่าํกวา ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี
ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี

-0.78*
-.057*

0.21
0.23

.05

.05
4. ขอมลูขาวสาร ต่าํกวา ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี

ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี
-1.03*
-0.80*

0.20
-0.80

.00

.00
รวม ต่าํกวา ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี

ป.ตรี กบั สูงกวา ป.ตรี
-0.69*
-0.51*

0.16
0.17

.00

.02
*P < .05

จากตาราง 29  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิด
เห็นตอแนวทางการแกปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่มีระดบัการศกึษาต่าํกวาปรญิญาตรี
และระดบัปรญิญาตรอียางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญากับสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอ
แนวทางการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ดานระเบียบกฎหมาย   ดาน
บุคลากร  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  และดานขอมูลขาวสาร   โดยเจาหนาที่
ตาํรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสูงกวา

เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ
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แนวทางการแกปญหาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานระเบียบกฎหมาย ดาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  และดานขอมูลขาวสาร  โดยเจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสูงกวา

ตาราง 30    คาสถติจิากการวเิคราะหความแปรปรวนเพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเห็นของตํารวจตอ
  แนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปราม ในภาพรวมและรายดาน

                     โดยจาํแนกกลุมตามเงนิเดอืนทีไ่ดรับ

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.77
56.68
63.45

2
147
149

3.39
0.39 8.78* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1.66
55.50
57.17

2
147
149

0.83
0.38 2.20 .11

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
   หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.82
84.00
88.83

2
147
149

2.41
0.57 4.22* .02

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.12
82.64
84.76

2
147
149

1.06
0.56 1.89 .15

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7.41
66.04
73.45

2
147
149

3.71
0.45 8.25* .00

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.00
47.08
51.08

2
147
149

2.00
0.32 6.25* .00

*P < .05
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จากตาราง 30  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาของ
เจาหนาที่ตํารวจ   ที่ไดรับเงนิเดอืนตางกนั  คอื  นอยกวา 10,000 บาท  10,001–15,000 บาท และมากกวา
15,000 บาท  พบวา ในภาพรวม  ดานระเบียบกฎหมาย  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือ
บุคคล และดานขอมูลขาวสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 6.25 , 8.78 ,
4.22 และ 8.25  ตามลําดับ)  แสดงวา  มีตาํรวจทีไ่ดรับเงนิเดอืนตางกนัอยางนอย 2 กลุม   มคีวามคดิเหน็
ตอแนวทางการแกปญหาในภาพรวมและรายดานดงักลาวตางกนั  ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่
เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป  สวนดานบุคลากร และดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน   ไม
แตกตางกัน (F = 2.20  และ 1.89  ตามลําดับ)

ตาราง 31    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่ไดรับ
                   เงินเดือนตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย นอยกวา 10,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท

10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท
-0.55*
-0.59*

0.15
0.15

.00
00

2. เครื่องมือหรือ
    อุปกรณดําเนินงาน 10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000

บาท
-0.52* 0.18 .02

3. ขอมลูขาวสาร นอยกวา 10,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท
10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท

-0.40*
-0.63*

0.16
0.16

.05

.00
รวม นอยกวา 10,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท

10,001–15,000 บาท กบั มากกวา 15,000 บาท
-0.37*
-0.47*

0.14
0.13

.03

.00
*P < .05

จากตาราง 31  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่ไดรับเงินเดือนมากกวา 15,000 บาท มีความคิด
เห็นตอแนวทางการแกปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับเงินเดือน  10,001-15,000
บาท และเงินเดือนนอยกวา  10,000 บาท อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เมือ่พจิารณารายดาน
พบวา
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เจาหนาทีต่าํรวจที่ไดรับเงินเดือนมากกวา 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอแนวทางการแก
ปญหาสูงกวาเจาหนาทีต่าํรวจที่ไดรับเงินเดือนนอยกวา 10,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดานระเบยีบกฎหมาย  และดานขอมลูขาวสาร

เจาหนาทีต่าํรวจที่ไดรับเงินเดือนมากกวา 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอแนวทางการแก
ปญหาสูงกวาเจาหนาทีต่าํรวจ ที่ไดรับเงินเดือน 10,001-15,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในดานระเบียบกฎหมาย  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน และดานขอมูลขาวสาร
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ตาราง 32    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจตอ
   แนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปราม   ในภาพรวมและรายดานโดย
   จําแนก กลุมตามรายไดตอเดือนของครอบครัว

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.43
57.02
63.45

4
145
149

1.61
0.39 4.09* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.56
54.61
57.17

4
145
149

0.64
0.38 1.70 .15

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
    หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.36
86.47
88.83

4
145
149

0.59
0.60 0.99 .42

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.04
82.72
84.76

4
145
149

0.51
0.57 0.89 .47

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

9.59
63.86
73.45

4
145
149

2.40
0.44 5.45* .00

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.27
47.81
51.08

4
145
149

0.82
0.35 2.48* .05

*P < .05

จากตาราง 32  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาของ
เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีรายไดตอเดอืนของครอบครวัตางกนั คอื นอยกวา 15,000 บาท  15,001–20,000
บาท  20,001–25,000 บาท  25,001–30,000 บาท   และมากกวา 30,000 บาท  พบวา ในภาพรวม  แตกตาง



85

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 2.48) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานระเบียบ
กฎหมาย และดานขอมูลขาวสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 4.09  และ
5.45 ตามลําดับ)  แสดงวา มีตาํรวจทีม่รีายไดตอเดอืนของครอบครวัตางกนัอยางนอย 2 กลุม  มคีวามคดิ
เหน็ตอแนวทางการแกปญหาในภาพรวม และรายดานดงักลาวตางกนั ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่
เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป สวนดานอื่นๆ  ไมแตกตางกัน  (F = 0.89–1.70)

ตาราง 33    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู  ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มี
                   รายไดตอเดือนของครอบครัวตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย 15,001-20,000 บาท  กบั มากกวา 30,000 บาท

20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000 บาท
-0.78*
-0.80*

.21

.21
0.01
0.01

2. ขอมลูขาวสาร 15,001-20,000 บาท  กบั  มากกวา 30,000 บาท
20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000 บาท

-0.84*
-0.97*

.22

.22
0.01
0.01

รวม 15,001 – 20,000 บาท กบัมากกวา 30,000 บาท -0.59* .19 0.05
*P < .05

จากตาราง 33  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละมากกวา 30,000
บาท  มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาในภาพรวมสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่มีรายไดของครอบ
ครัวเดือนละ 15,001 – 20,000 อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา
เจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ 15,001–20,000 บาท กบั มากกวา 30,000

บาท  มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ดานระเบยีบกฎหมายและดานขอมลูขาวสาร โดยทั้ง 2 ดานเจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัว
เดือนละมากกวา 30,000 บาท  มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสูงกวา

เจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัวเดือนละ  20,001–25,000 บาท กบั มากกวา 30,000
บาท มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
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ดานระเบยีบกฎหมายและดานขอมลูขาวสาร โดยทั้ง 2 ดานเจาหนาทีต่าํรวจที่มีรายไดของครอบครัว
เดือนละมากกวา 30,000 บาท  มีความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสูงกวา

ตาราง 34    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจตอ
   แนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปราม   ในภาพรวมและรายดาน โดย
   จําแนก กลุมตามประสบการณการทํางานใน ปนม.

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5.51
57.94
63.45

5
144
149

1.10
0.40 2.74* .02

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.71
53.46
57.17

5
144
149

0.74
0.37 2.00 .08

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
   หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.09
84.34
88.83

5
144
149

0.90
0.59 1.53 .18

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.90
77.86
84.76

5
144
149

1.38
0.54 2.55* .03

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.53
69.92
73.45

5
144
149

0.71
0.49 1.45 .21

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.03
47.05
51.08

5
144
149

0.81
0.33 2.44 .06

*P < .05
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จากตาราง 34  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาของ
เจาหนาที่ตํารวจที่มีประสบการณการทาํงานใน ปนม ตางกนั คอื 1-2 เดอืน   3-4 เดอืน  5-6 เดอืน  7-8
เดอืน   9-10 เดอืน  และ มากกวา 10 เดอืน  พบวา ในภาพรวม ไมแตกตางกัน (F = 2.44)   พิจารณาราย
ดาน  พบวา  ดานระเบียบกฎหมาย  และดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน   แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 2.74 และ 2.55 ตามลําดับ)  แสดงวามีตาํรวจทีม่ปีระสบการณการ
ทาํงาน ใน ปนม.  ตางกนัอยางนอย 2 กลุม   มคีวามคดิเหน็ตอแนวทางการแกปญหาในดานดงักลาวตาง
กนั  ซ่ึงตองทาํการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคูตอไป  สวนดานอื่นๆ  ไมแตกตางกัน
(F = 1.45  – 2.00)

จากการวเิคราะหเชงิพหเุพือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่รายคู พบวา ไมมคีาเฉลีย่คูใดที ่ไมแตกตางกนั
จงึไมนาํเสนอผลการวเิคราะหดงักลาว
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ตาราง 35    คาสถิติจากการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจตอ
   แนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปราม ในภาพรวมและรายดาน โดย
   จําแนก กลุมตามประสบการณการไดรับการอบรม

ดาน แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

1. ระเบียบกฎหมาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

13.53
49.92
63.45

4
145
149

3.38
0.34 9.83* .00

2. บุคลากร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3.18
53.98
57.16

4
145
149

0.80
0.37 2.14 .08

3. ความรวมมือ
   ระหวางหนวยงาน
   หรือบุคคล

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.66
82.17
88.83

4
145
149

1.67
0.57 2.94* .03

4. เครื่องมือหรือ
  อุปกรณดําเนินงาน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.28
80.48
84.76

4
145
149

1.07
0.56 1.95 .11

5. ขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

10.35
63.10
73.45

4
145
149

2.59
0.44 5.94* .00

รวม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

6.00
45.07
51.08

4
145
149

1.50
0.31 4.83* .00

*P < .05

จากตาราง 35  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาของ
เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีประสบการณการไดรับการอบรม ตางกนั คอื ไมเคย  1-3 คร้ัง  4-6 คร้ัง  7-10 คร้ัง
และ มากกวา 10 คร้ัง  พบวา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=4.83)
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พิจารณารายดานระเบียบกฎหมาย  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล และ ดานขอมูล
ขาวสาร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 9.83, 2.94 และ 5.94  ตามลําดับ)
แสดงวา มีตาํรวจทีม่ปีระสบการณการไดรับการอบรมตางกนัอยางนอย 2 กลุม มคีวามคดิเหน็ตอแนว
ทางการแกปญหาในภาพรวมและรายดานดังกลาวตางกัน ซ่ึงตองทําการวิเคราะหเชิงพหุเพื่อเปรียบ
เทียบคาเฉลี่ยรายคูตอไป  สวนดานบุคลากร และดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน ไม
แตกตางกัน (F = 2.14  และ 1.95 ตามลําดับ)

ตาราง 36    การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางคู ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มี
                   ประสบการณการไดรับการอบรมตางกัน ในภาพรวมและรายดาน

ดาน กลุม MD SE Sig
1. ระเบียบกฎหมาย 7-10 คร้ัง กบั ไมเคย

7-10 คร้ัง กบั 1-3 คร้ัง
7-10 คร้ัง กบั 4-6 คร้ัง

1.59*
1.23*
1.40*

0.30
0.30
0.35

.00

.00

.00
2. ขอมูลขาวสาร 7-10  คร้ัง กบั ไมเคย

7-10  คร้ัง กบั 1-3 คร้ัง
7-10  คร้ัง กบั 4-6 คร้ัง

1.85*
1.63*
1.75*

0.47
0.47
0.51

.00

.03

.03
*P < .05

จากตาราง 36  พบวาเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับการอบรม 7-10 คร้ัง มีความคิดเห็นตอแนว
ทางการปญหาสงูกวาเจาหนาที่ตํารวจที่ไมเคยไดรับการอบรม  อบรม 1-3 คร้ัง  และ 4-6 คร้ัง อยางมี
นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   ในดานระเบยีบกฎหมาย และดานขอมลูขาวสาร ในภาพรวมและดาน
อ่ืนๆ  จาํนวนครัง้การไดรับการอบรม  ไมมผีลตอความคดิเหน็ของเจาหนาทีต่าํรวจ
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4.4  ความคดิเหน็เพิม่เติมตอปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้าํ
มนัเชือ้เพลงิ  ของศนูยปฏบิติัการสาํนกังานตาํรวจแหงชาติ

 ขอมลูความคดิเหน็เพิม่เตมิเหลานีเ้ปนขอความทีผู่ตอบเขยีนเพิม่เตมิ มจีาํนวน 45 คน
ทาํการวเิคราะหเนือ้หา คอื แปลความและสรปุสาระสาํคญัจากขอความ รวบรวมประเดน็แยกเปน
รายดาน  ประเดน็ใด มผูีเสนอมากกวา  1  กท็าํการแจงนบัความถี ่ ผลการวเิคราะหเสนอในตาราง   ดงันี้

ตาราง 37    ความถี่ของความคดิเหน็เพิม่เตมิตอปญหาในการปองกันและปราบปราม โดย
     จาํแนกรายดาน

ดาน/ปญหา ความถี่
ดานระเบียบกฎหมาย
1. บุคลากรไมมีความรูดานกฎหมายหรือมีไมเพียงพอ ทําใหการทํางานบางครั้งไมมี
    ประสิทธิภาพเทาที่ควร
2. ตํารวจไมใชเจาพนักงานตามกฎหมาย จึงไมมีอํานาจหนาที่ในการขอคน ยึด จับกุม
3. การเผยแพรระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับน้ํามันยังนอย
4. ขาดคูมือกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
5. ระเบียบ กฎหมายมีจํานวนมาก  แตนํามาปฏิบัติไมชัดเจน  เพราะการกระทํา
     ความผิดบางอยางผูรับผิดชอบยังมีนโยบายผอนปรนหรือเพิกเฉยตอการปฏิบัติ
     ทําใหการปฏิบัติตามกฏหมาย บางครั้งขัดกับนโยบายบางประการของผูรับผิดชอบ
6.  มีระเบียบกฏหมายมากเกินไป
7. กรอบและเนื้อหากฎหมายไมทันตอสถานการณตลอดจนรูปแบบการกระทํา
    ความผิดมีพัฒนาการที่หลีดเลี่ยงการตรวจสอบ ติดตามของเจาหนาที่ขณะเดียวกัน
    กฎหมายที่สามารถบังคับใชก็ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชในบทลงโทษที่ไม
    เด็ดขาด

15

4
1
1
1

1
1
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ตาราง 37  (ตอ)  ความถี่ของความคดิเหน็เพิม่เตมิตอปญหาในการปองกันและปราบปราม โดย
                             จาํแนกรายดาน

ดาน/ปญหา ความถี่
ดานบุคลากร
1.  มีการแตงตั้ง สับเปลี่ยนเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานบอย  ทําใหไมมีประสิทธิภาพ
     ในการปฏิบัติ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู  ความชํานาญ  ความตั้งใจ ในการปฏิบัติ  การปองกันและ
     ปราบปรามโดยสวนใหญมุงเนนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ คือ คาเบี้ยเล้ียง
     คาที่พัก  และผลประโยชแอบแฝงจากผูประกอบการที่ผิดกฎหมาย
3.  การจัดเจาหนาที่ตํารวจ เขาตรวจสอบจริง คอนขางนอย
4.  เจาหนาที่ตํารวจหลายคน ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได หรือมาไดเพียงบางครั้ง
     ทําใหการปฎิบัติงานไมตอเนื่อง  ขาดกําลังพลในการปฏิบัติ

11

9

5
4

ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล
1.  การประสานความรวมมือ กับหนวยงานอื่นๆ ทําไดยาก ไมคอยไดรับความรวมมือ
     เพราะมีแนวนโยบายในทางปฏิบัติที่แตกตางกัน
2.  ขาดทิศทางในการทํางานรวมกันที่ชัดเจน  และขาดการประสานงานที่ดี  ทําใหเกิด
     ความลาชา  ในการปฏิบัติ
3.  มีอุปสรรคในดานการขอความรวมมือ ในเชิงขอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ

16

4

1
ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน
1.  ขาดเครื่องมือ หรืออุปกรณ ที่มีความทันสมัย และยานพาหนะ  ไมเพียงพอตอการ
     ปฏิบัติงาน
2.  ยานพาหนะ ที่ใชในการปฏิบัติงาน  ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อยากแกการ
     จดจําของผูกระทําความผิด
3.  อุปกรณ  เครื่องมือ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน เพื่อพิสูจนทราบชนิดของ
     น้ํามัน ไมสามารถใชยืนยันในการกระทําความผิดได
4.  การซอมแซม หรือชํารุด ใหเวลานาน

15

13

2

1
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ตาราง 37  (ตอ)  ความถี่ของความคดิเหน็เพิม่เตมิตอปญหาในการปองกันและปราบปราม โดย
                             จาํแนกรายดาน

ดาน/ปญหา ความถี่
ดานขอมูลขาวสาร
1.  ขอมูลขาวสาร ที่จําเปนมีจํานวนนอย ไมแนนอน และชัดเจน, ขาดการวิเคราะห
      ในเชิงลึกที่ดีพอ, ไมมีการติดตามขอมูลขาวสาร จากสื่อตางๆ
2.   ศูนยประสานงานไมมีประสิทธิภาพ ทําใหในการประสานขอมูลขาวสาร กับ

ผูปฏิบัติ  ไมมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ไมมีมาตรฐานที่ดี
3.  ไมมีเจาหนาที่ ที่สามารถใหขอมูลในดานระเบียบตางๆ และขอกฎหมาย กับ
      ผูปฏิบัติงานได

12

7

2

จากตาราง 37  พบวาความคิดเห็นเพิ่มเติมของตํารวจ ในการปองกันและปราบปราม  ตอ
ปญหาในแตละดาน ซ่ึงมีความถี่สูงสุด และรองลงมา มีดังนี้

ดานระเบียบกฎหมาย  บุคลากรไมมีความรูดานกฎหมายหรือมีไมเพียงพอ ทําใหการ
ทํางานบางครั้งไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีความถี่สูงสุด และรองลงมา คือ ตํารวจไมใช
เจาพนักงานตามกฎหมาย จึงไมมีอํานาจหนาที่ในการขอคน ยึด และจับกุม

ดานบุคลากร  มีการแตงตั้ง สับเปลี่ยนเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานบอย  ทําใหไมมีประ
สิทธิภาพในการปฏิบัติ มีความถี่สูงสุด  และรองลงมาคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู  ความชํานาญ
ความตั้งใจ ในการปฏิบัติ  การปองกันและปราบปรามโดยสวนใหญมุงเนนผลประโยชนที่เกิดขึ้น
จากภาครัฐ  คือ คาเบี้ยเล้ียง  คาที่พัก  และผลประโยชแอบบแฝงจากผูประกอบการที่ผิดกฎหมาย

ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล  การประสานความรวมมือ กับหนวยงาน
อ่ืนๆ ทาํไดยากไมคอยไดรับความรวมมอื เพราะมแีนวนโยบายในทางปฏบิตัทิีแ่ตกตางกนั  มีความถี่
สูงสุด  และรองลงมา คือ ขาดทิศทางในการทํางานรวมกันที่ชัดเจน และขาดการประสานงานที่ดี
ทําใหเกิดความลาชา ในการปฏิบัติ

ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  ขาดเครื่องมือ หรืออุปกรณ ที่มีความทันสมัย และ
ยานพาหนะ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  มีความถี่สูงสุด  และรองลงมา คือ ยานพาหนะที่ใชใน
การปฏิบัติงาน ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อยากแกการจดจําของผูกระทําความผิด
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ดานขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารที่จําเปนมีจํานวนนอย ไมแนนอน และชัดเจน ขาดการ
วิเคราะหในเชิงลึกที่ดีพอ ไมมีการติดตามขอมูลขาวสาร จากสื่อตางๆ มีความถี่สูงสุด  และรองลงมา
คือ ศูนยประสานงานไมมีประสิทธิภาพ ทําใหในการประสานขอมูลขาวสารกับผูปฏิบัติ ไมมีประ
สิทธิภาพอยางแทจริง ไมมีมาตรฐานที่ดี
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ตาราง 38    ความถี่ของความคดิเหน็เพิม่เตมิ ตอแนวทางการแกไขปญหาการปองกันและปราบปราม
     โดยจาํแนกรายดาน

ดาน/แนวทางแกไข ความถี่
ดานระเบียบกฎหมาย
1.  ควรจัดอบรม เกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมาย ในการปราบปราม อยูเสมอ
2.  ควรรวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ความรูความเขาใจดานเทคนิค วิธีการที่
     หลากหลาย ในการปฏิบัติการดําเนินการปราบปราม ผูกระทําความผิด ทุกขอ
     กลาวหา และ ทุก พ.ร.บ. ใหเปนเลมสะดวก ในการออกปฏิบัติหนาที่  ให
     ทันสมัย ตลอดจนเสนอรัฐบาลเพื่อแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตาม
     สถานการณปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบ ในภาพรวม
3.  ควรผลักดันใหมีการแตงตั้ง เจาหนาที่ตํารวจเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย
4.  กําหนดนโยบาย หรือวัตถุประสงค ใหชัดเจนวาจะปฏิบัติตามแนวทางใด
5.  ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง

15
8

2
1
1

ดานบุคลากร
1.  พัฒนาบุคลากร ปลูกจิตสํานึกที่ดี  มีการอบรมและประเมินผลการปฏิบัติที่
     ใหบรรลุตามแผน และตัวช้ีวัด ที่ไดตั้งไว อยางเปนรูปธรรม  โดยมุงเนน
     ผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
2.  ไมควรสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูปฏิบัติประจําชุดบอย
3.  ควรมีการแตงตั้งบุคลากร ใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามสายงาน
4.  ควรสรรหาบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง และมีประสิทธิภาพ
     ตั้งใจทํางานจริง
5.  จัดใหบุคลากร ของแตละชุดปฏิบัติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเนนการมีสวนรวมใน
     การประสานงานติดตอ ขอความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางมีเอกภาพยิ่งขึ้น
6.  ใหมีคูมือในการปฏิบัติหนาที่ ที่เขาใจงาย ไมกอใหเกิดความเบื่อหนาย และสับสน
7.  มีมาตรการ การปฏิบัติที่จริงจัง

10

6
6
4

2

1
1

ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล
1.  ควรมีการประชุม สัมมนา  ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบตางๆ รวมกัน
     อยูเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

8



95

ตาราง 38  (ตอ)  ความถี่ของความคดิเหน็เพิม่เตมิ ตอแนวทางแกไขปญหาการปองกันและปราบปราม
                          โดยจาํแนกรายดาน

ดาน/แนวทางแกไข ความถี่
ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล
2.  กําหนดหนวยงานเจาภาพที่ชัดเจน ตั้งศูนยอํานวยการปฏิบัติการรวม ระหวาง
     หนวยงาน (Contact-Point) ขึ้น  โดยมีเจาหนาที่ของแตละหนวยงาน
     ประจําการ เพื่อสนับสนุนและแกไขปญหา ในสถานการณตางๆ ไดทันทวงที
     กอใหเกิดความรวมมือกัน
3.   ใหระดับผูบังคับบัญชา  ติดตอและทําความเขาใจ  ในแนวทางของระเบียบปฏิบัติ

ตลอดจนหาหามาตรการ  แนวทางแกไข ระหวางหนวยงานตางๆ อยางเปนรูปธรรม
4.  ให ฝายอํานวยการ ปนม.ศปก.ตร.  ดูแลเรื่องการประสานงานอยางจริงจัง
      และเปนระบบ

5

2

1

ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน
1.  ควรจัดหาอุปกรณ และยานพาหนะใหเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ กับ
     การปฎิบัติงาน
2.  ควรปรับเปลี่ยนยานพาหนะใหหลากหลาย ยากแกการจดจํา
3.  เพิ่มงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ  และเครื่องมือที่ทันสมัย ใหกับ
     เจาหนาที่ ที่ออกปฏิบัติภารกิจ
4. จัดหาเครื่องที่สามารถตรวจยืนยันผล  เพื่อใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได

7

4
1

1
ดานขอมูลขาวสาร
1.  กําหนดใหฝายอํานวยการ ปนม.ศปก.ตร. มีบทบาท และหนาที่ ใหชัดเจน
     พรอมที่จะสนับสนุนและตอบสนอง ชุดปฏิบัติการ ที่ออกปฏิบัติ ในทุกกรณี
     และทันตอเหตุการณ
2.  หาบุคลากรซึ่งมีความชํานาญ ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะ เพื่อ
     ปรับปรุงระบบขอมูล และติดตามขอมูลขาวสาร อยางใกลชิด มีระบบการเก็บ
     ขอมูลที่ทันสมัย และมีความตอเนื่อง เปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. ประสานขอมูลขาวสาร จากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐ ซ่ึงรับผิดชอบ
     สามารถตรวจสอบความถูกตองไดตลอดเวลา (ระบบ  Online)

12

5

1
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จากตาราง 38  พบวาความคิดเห็นเพิ่มเติมของตํารวจ ในการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิง ตอ
แนวทางแกไข ในแตละดาน ซ่ึงมีความถี่สูงสุด และรองลงมา มีดังนี้

ดานระเบยีบกฎหมาย  ควรจดัอบรม เกีย่วกบัระเบยีบ และกฎหมาย ในการปราบปรามอยูเสมอ  มี
ความถี่สูงสุด  และรองลงมา คือ  ควรรวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ความรูความเขาใจดานเทคนิค วิธี
การที่หลากหลาย ในการปฏิบัติการดําเนินการปราบปราม ผูกระทําความผิด ทุกขอกลาวหา และ ทุก
พ.ร.บ. ใหเปนเลมสะดวก ในการออกปฏิบัติหนาที่  ใหทันสมัย ตลอดจนเสนอรัฐบาลเพื่อแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาในภาพรวม อยางเปนระบบ

ดานบุคลากร  พัฒนาบุคลากร ปลูกจิตสํานึกที่ดี  มีการอบรม และประเมินผลการปฏิบัติ
ใหบรรลุตามแผน และตัวช้ีวัด ที่ไดตั้งไว อยางเปนรูปธรรม  โดยมุงเนนผลประโยชนของสวนรวม
เปนสําคัญ  มีความถี่สูงสุด และรองลงมา คือ ไมควรสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ประจําชุดบอย และ ควรมีการแตงตั้งบุคลากร ใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามสายงาน

ดานความรวมมอืระหวางหนวยงานและบคุคล ควรมกีารประชมุ สัมมนา ระหวางหนวยงานที่
รับผิดชอบตางๆ  รวมกันอยูเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีความถี่สูงสุด  และรองลงมา คือ
กําหนดหนวยงานเจาภาพที่ชัดเจน ตั้งศูนยอํานวยการปฏิบัติการรวม ระหวางหนวยงาน (Contact-
Point) ขึ้น โดยมีเจาหนาที่ของแตละหนวยงานประจําการ เพื่อสนับสนุนและแกไขปญหา
ในสถานการณตางๆ ไดทันทวงที  กอใหเกิดความรวมมือกัน

ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  ควรจัดหาอุปกรณ และยานพาหนะ ใหเหมาะสม
ทันสมัย และเพียงพอ กับการปฏิบัติงาน มีความถี่สูงสุด  และรองลงมา คือ ควรปรับเปลี่ยน
ยานพาหนะใหหลากหลาย ยากแกการจดจํา

ดานขอมลูขาวสาร กาํหนดใหฝายอาํนวยการ ปนม.ศปก.ตร. มบีทบาทและหนาที ่ ใหชัดเจน
พรอมที่จะสนับสนุนและตอบสนอง ชุดปฏิบัติการ ที่ออกปฏิบัติ ในทุกกรณี และทันตอเหตุการณ
มีความถี่สูงสุด  และรองลงมา คือ หาบุคลากรซึ่งมีความชํานาญ ทําหนาที่วิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะ
เพื่อปรับปรุงระบบขอมูล และติดตามขอมูลขาวสาร อยางใกลชิด  มีระบบการเก็บขอมูลที่ทันสมัย
และมีความตอเนื่อง เปนไปในแนวทางเดียวกัน
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บทที่  5
สรุป   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันและปราบปราม
การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท) ไปปลอมปน
ในน้าํมนัเชือ้เพลิง ของศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาตคิร้ังนี ้   สรุปสาระสาํคญัของการวจิยั
การอภปิรายผล  และขอเสนอแนะดงันี้

5.1 สรุปการวิจัย

5.1.1  วัตถุประสงคการวิจัย
          1) ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ

นําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเชือ้เพลิง
ตามความคดิเหน็ ของ เจาหนาทีต่าํรวจชดุปฏบิตักิาร ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาติ

           2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปองกันและปราบปราม
การลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงตาม
ความคิดเห็น ของเจาหนาที่ตํารวจ ชุดปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  จําแนก
ตาม ระดับการศึกษา  ช้ันยศ  เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน
และประสบการณการอบรม

5.1.2  วธีิดาํเนนิการวจิยั
การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิสาํรวจ  มวีธีิดาํเนนิการวจิยัสรุปตามหวัขอดงันี้
ประชากร   ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้  คือ เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ

โครงการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิง งานปราบปรามการกระทาํผิดเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ปงบประมาณ 2547 จํานวน 238  นาย

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  คือ เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ
โครงการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลาย
ไฮโดรคารบอนไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง   ปงบประมาณ 2547 จํานวน  150  นาย ทําการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ตามชั้นยศ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถาม
มี  4   ตอนคือ

ตอนที่  1   สอบถามลักษณะสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  สอบถามปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง
ตอนที่ 3  สอบถามความคิดเห็นตอแนวทางแกไขปญหาการปองกัน  และ

ปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปน
ในน้ํามันเชื้อเพลิง

ตอนที่ 4  สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหา
ในการปองกันปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน
ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยตอนที่ 2 และ 3  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5  ระดับ มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) 0.89  สวนตอนที่  4  เปนแบบสอบถามปลายเปด

การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูที่
ตอบแบบสอบถาม ไดแก ความถี่และรอยละ  และสถิติที่ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิด
เห็นที่มีตอปญหาและแนวทางแกไข  กรณี 2 กลุมตัวอยางใช  t-test (Independent)  สวนกรณีมาก
กวา 2 กลุมใช One-way ANOVA และทดสอบเพื่อเปรียบเทียบรายคู  โดยวิธีการของเชฟเฟ
(Sheffe)

5.1.3  สรุปผลการวิจัย
1)  ปญหา
      ผลการวิจัย  พบวา  ปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง   ดานที่มี
คาเฉลี่ยของปญหาสูงที่สุด   คือ  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  รองลงมาคือดานความ
รวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล   นอยที่สุดคือดานระเบียบกฎหมาย

2)  แนวทางแกไขปญหา
      ผลการวิจัย  พบวา  ตํารวจเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาในการปองกัน

และปราบปรามการลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปน
ในน้าํมนัเชือ้เพลิงของศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิในภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณา
รายดาน  พบวา  เหน็ดวยในระดบัมาก  3  ดาน และระดบัปานกลาง  2  ดาน   ดานทีม่คีาเฉลีย่ของการเหน็
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ดวยสูงทีสุ่ด  คอื  ดานเครื่องมือ หรืออุปกรณดําเนินงาน  รองลงมาคือ ดานความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล    นอยที่สุดคือดานขอมูลขาวสาร

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
        ผลการวิจัย  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีระดับการศึกษา ช้ันยศ  เงินเดือน  ราย

ไดของครอบครัว  และจํานวนครั้งของการอบรมแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทาง
การแกปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสาร
ละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิงของศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาติ
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   สวนตํารวจที่ไดรับคาตอบแทนและมีประสบการณ
ในการทํางาน ใน ปนม. ที่แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางการแกปญหาในการ
ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน
ไปปลอมปนในน้าํมนัเชือ้เพลิง ของศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ          ไมแตกตางกนั

5.2  อภิปรายผล

    5.2.1 ปญหา
จากผลการวิจัย  พบวา  ปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง  ของ
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาตดิาํเนนิการเรือ่งนีม้านาน   ปญหาสวนหนึง่ไดรับการแกไข
ประกอบกบัลักษณะปญหาปลกียอยมคีวามหลากหลายมากบาง นอยบาง  จงึทาํใหภาพรวมของปญหา
อยูในระดบัปานกลาง   ซ่ึงเมือ่พจิารณารายดาน  โดยรวบรวมปญหาปลกียอยของแตละดานไว    กพ็บวา
มปีญหาในระดบัปานกลาง  ทกุดานเชนกนั  สอดคลองกบัการศกึษาของ  อรินทร  ชางเคหะ  (2543 :      
บทคดัยอ)  ทีศ่กึษาปญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิานของขาราชการตาํรวจชัน้ประทวน  ศกึษากรณี
กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ  ตํารวจตระเวนชายแดน  พบวาในภาพรวมขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวน  มปีญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง

เมือ่เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของปญหาระหวางดาน  พบวา  ดานทีม่คีาเฉลีย่ของปญหาสงู
ทีสุ่ด  คอื  ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  โดยรายการที่เจาหนาที่ตํารวจเห็นวามีปญหามาก
ที่สุด คือ การที่เจาหนาที่ใชรถยนตในการปฏิบัติงาน มีลักษณะและรูปแบบเดียวกัน งายตอการ
สังเกต และจดจําของผูกระทําผิด  ซ่ึงเปนขอเท็จจริง  นอกจากนี้ปญหาที่มากรองลงมา คือ อุปกรณ
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ไมเพียงพอ และไมทันสมัย   ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้าํมนัเชือ้เพลิงนัน้
ปจจบุนัใชเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขามาชวย  ประกอบกบัศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ เปน
หนวยงานของรฐันอกจากจะขาดเครือ่งมอืแลว  การใชเทคโนโลยยีงัมขีอจาํกดัเรือ่งงบประมาณ  ความรู
ความสามารถของบคุลากรดานเทคโนโลย ี    จงึทาํใหดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน  มีปญหา
สูงที่สุด  คาเฉลีย่ของปญหาทีสู่งรองลงมาคือดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล    หนวย
งานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน  และน้ํามันเชื้อเพลิง มี
5 หนวยงานหลักดังนี้  คือ  สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  กรมศุลกากร  กรมสรรพสามิต  กรม
ธุรกิจพลังงาน  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยแตละหนวยงานมีแนวนโยบาย การปฎิบัติงาน
ในหนาที่ของตนหลากหลายแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาในการทํางานรวมกัน  สําหรับดานที่มีคา
เฉลี่ยของปญหานอยที่สุด  คือ ดานระเบียบกฎหมาย  แมวากฎหมายจะไมเอื้ออํานวย  เปนปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจ  ไมมีอํานาจดําเนินการสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิด
ไดอยางครบวงจร  ไมสามารถใชมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด  ในทางปฏิบัติเพื่อเนนผลการ
จับกุม  ปองกันและปราบปราม จึงสามารถทําไดเฉพาะในสวนของกฎหมายที่เจาหนาที่ตํารวจ
สามารถบังคับใชได  สวนกฎหมายฉบับใดที่เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถบังคับใชได  ก็อาศัยการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายนั้นๆ  ฉะนั้นกรณีปญหาในดานนี้นอยกวา
ดานอื่น  ก็เนื่องจากไดมีการหารือ  และรวมประชุมระหวางหนวยงาน  เพื่อหาแนวทางแกไข  มา
หลายครั้งแลว  ตลอดจนไดมีการเสนอเรื่องใหกระทรวงพลังงาน  เพื่อขอใหแตงตั้งเจาหนาที่ตํารวจ
ซ่ึงเปนผูดําเนินการปองกันและปราบปราม  ใหเปนเจาพนักงานตามกฎหมายตางๆ   โดยในปจจุบัน
ยังไมไดรับการพิจารณาแตอยางใด  เจาหนาที่ตํารวจสามารถปฏิบัติไดเทาที่มีอํานาจเทานั้น

   5.2.2  แนวทางแกไขปญหา
จากผลการวิจัย  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ เห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาใน

การปองกนัและปราบปรามการลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน
ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง  ของศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะแนวทางดังกลาวสังเคราะหมาจากขอเสนอแนะในเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินงานที่แตละหนวยจัดทําขึ้น    อีกทั้งผูวิจัยไดสนทนากับ   ผูที่เกี่ยวของโดยตรงกอนที่
สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล   แนวทางดังกลาวจึงตรงตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจใน
ปนม.  วาเห็นดวยอยางมากที่จะนําไปใชในการแกปญหา

เมือ่พจิารณารายดาน  พบวา  เจาหนาทีต่าํรวจใน ปนม. เหน็ดวยกบัแนวทางการแกไขปญหา
ดานทีม่คีาเฉลีย่สูงสดุ คอื ดานเครือ่งมอื หรือ อุปกรณดาํเนนิงาน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะดานดงักลาวมปีญหา
มาก โดยเฉพาะรถยนตทีใ่ชในการปฏบิตังิาน  เจาหนาทีต่าํรวจเหน็วาควรเชารถยนตทีม่ลัีกษณะและ
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รูปแบบทีห่ลากหลาย  เพือ่ใหยากแกการจดจาํ ของผูกระทาํความผดิ  ทาํใหการปฏบิตัหินาทีง่ายขึน้  นอก
จากนัน้ควรมกีารจดัสรรอปุกรณหรืองบประมาณเพือ่ซ้ืออุปกรณทีม่คีวามทนัสมยั  มคีณุภาพสาํหรับการ
ดาํเนนิการ เกีย่วกบัการปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง  สอดคลองกบั
การศกึษา ของ ยอดเยีย่ม  กรรณสตู  (2545 : บทคดัยอ)  ทีศ่กึษาปญหาและอปุสรรคในการปฏบิตัหินาที่
ของเจาหนาทีต่าํรวจสนัตบิาล  ศกึษาเฉพาะกรณ ีกองตาํรวจสนัตบิาล 1  ไดใหขอเสนอแนะวาควรใหการ
สนบัสนนุ  วสัด ุ อุปกรณ  เครือ่งมอื  เครือ่งใช  อุปกรณส่ือสาร  วทิยาการทีท่นัสมยั  ตลอดจนเงนิงบ
ประมาณใหเพยีงพอ

5.2.3  เปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางการแกปญหา
ผลการวิจัย  พบวา  เจาหนาที่ตํารวจ  ที่มีระดับการศึกษา ช้ันยศ  เงินเดือน  รายได

ของครอบครัว และจํานวนครั้งของการอบรมแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางการ
แกปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง ของศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  แตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การที่ ตํารวจ ใน ปนม.ศปก.ตร. มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทาง
แกไขปญหาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และสาร
ละลายไฮโดรคารบอน แตกตางกันเนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงกวาเปนผูที่ไดรับความรูอยางกวาง
ขวาง และลึกซึ้งกวา มีประสบการณเรียนรูมากกวา ทําใหมองเห็นปญหาและแนวทางแกไข แตก
ตางไปจากผูทีม่รีะดบัการศกึษาต่าํกวา สอดคลองกบัการศกึษาของ  อรินทร  ชางเคหะ (เร่ืองเดมิ 2543 :
บทคัดยอ) ที่พบวาขาราชการตํารวจที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีปญหา และอุปสรรค       ในการ
ปฏิบัติหนาที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  สําหรับชั้นยศ  เงินเดือน  และราย
ไดของครอบครัว สัมพันธกับระดับการศึกษากลาวคือ เจาหนาที่ตํารวจที่มีการศึกษาสูง มกัจะม ี ยศ
เงนิเดอืน และรายได สูงตามไปดวย สอดคลองกบั การศกึษาของ ทกัษชัย กาญจนเศรษฐ (2531 : บทคัด
ยอ) เร่ืองปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารการศึกษาของกองบัญชาการศึกษา กรม
ตํารวจพบวา  เจาหนาที่ตํารวจมีความคิดเห็นตอปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรค ในการบริหารการ
ศึกษา แตกตางกันออกไปตามปจจัยดานตําแหนงหนาที่ อายุราชการ และระดับการศึกษา  สําหรับ
จํานวนครั้งการอบรม ก็เชนกัน ผูที่ไดรับการอบรมมากครั้งยอมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่อบ
รม มากกวาผูที่เขารับการอบรมนอยคร้ังกวา ทําใหมีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางแกไขแตก
ตางกนั  สวนตาํรวจทีไ่ดรับคาตอบแทนและมปีระสบการณในการทาํงานใน ปนม.ศปก.ตร. ที่แตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางการแกปญหาในการปองกันและปราบปราม ไมแตก
ตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานนั้น อาจเปนเพราะเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติการทํางาน ใน ปนม.
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ศปก.ตร. สวนใหญไดรับคาตอบแทนมากกวา 2,500 บาท  และมีประสบการณในการทํางาน มาก
กวา 10 เดือน จึงทําใหไมเปนปจจัย ที่มีผลตอความคิดเห็นของปญหา และแนวทางแกไข

5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
           รัฐบาลและศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ ควรใหความสาํคญักบัปญหา

ที่พบจากการวิจัยคร้ังนี้  โดยเฉพาะปญหาที่อยูในระดับมาก  และทุกแนวทางการแกไขปญหาควร
นําไปสูการปฏิบัติ  ที่สําคัญเรงดวนคือ

1) ผลการวิจัย พบวา ปญหาอันดับ 1 ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ คือ
ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน ดังนั้น รัฐบาลและศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ควรใหความสาํคญักบัเรือ่งนี ้โดยเฉพาะรายการทีเ่จาหนาทีต่าํรวจเหน็วา มปีญหาอนัดบั 1 ของดานนีค้อื
รถยนตทีใ่ชในการปฏบิตังิานมลัีกษณะ และรูปแบบเดยีวกนั งายตอการสงัเกต และจดจาํของผูกระทาํ
ความผดิ และปญหาอนัดบัรองลงมา คอื จาํนวนเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน ไมเพยีงพอ และไม
ทนัสมยั  ควรมีการจัดหา ซอมแซม และเพิ่มศักยภาพใหทันสมัยข้ึน ใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่

2) เจาหนาที่ตํารวจมีความคิดเห็นวาปญหาอันดับ 2 คือดานความรวมมือระหวาง
หนวยงานหรือบุคคล ดังนั้นควรมีหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วของกบัผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลว  สารละลายไฮโดรคารบอน   และ
น้ํามันเชื้อเพลิง  โดยปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปองกัน และปราบปราม คือ ตองมีการ
ประสานงานที่ดี โดยจําเปนตองมีฐานขอมูลที่ทันสมัย  และเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ทั้งภายใน
สํานักงานตํารวจ  และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตางๆ

3)  จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของเจาหนาที่ตํารวจพบวา เจาหนาที่ตํารวจยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และเสนอแนะใหมีการประชุม สัมมนา และอบรม เพื่อ
พัฒนา เจาหนาที่ตํารวจใน ปนม. เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง   ตลอดจนมี
การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางปฏิบัติงานรวมกันระหวาง        
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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5.3.2  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป
1)  ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหประเภทและลักษณะของการกระทําความผิดใน

การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อ
เพลิง  เพื่อนําไปสูการศึกษาแนวทางการแกไขที่มีประสิทธิภาพ

2) ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่กอใหเกิดปญหา  โดยเฉพาะปญหาที่อยูในระดับมาก
หรือปญหาที่มีความจําเปนเรงดวน  ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาที่ตรงและมีประสิทธิภาพ เชน
ปญหาดานเครื่องมืออุปกรณการดําเนินงาน  ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล
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แบบสอบถาม
******************

คาํชีแ้จง  1.   แบบสอบถามนีใ้ชสอบถามเจาหนาทีต่าํรวจศนูยปฏิบตักิารสาํนกังานตาํรวจแหงชาติ
         ถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลวและ
         สารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent)  ไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง

    2.  ผลการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปวิเคราะหในภาพรวม ไมแยกวิเคราะหรายบุคคล
         ฉะนัน้ ผลการตอบของแตละทานจะไมมผีลกระทบใดๆ ตอตวัผูตอบ และหนวยงาน ของ

         ผูตอบในทางตรงขาม  ขอมูลภาพรวมที่ไดจากการวิเคราะหจะมีผลโดยตรงตอการ
         นําไปใชในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ ผลิตภณัฑ ปโตรเลียมเหลว และ
         สารละลายไฮโดรคารบอนไปปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง  ดังนั้น  ขอใหทุกทานตอบ

         คําถามทุกขอตามความเปนจริง หรือตรงตามความคิดเห็นท่ีแทจริงของทาน
    3.  แบบสอบถามนี้มี 4 ตอน คือ
         ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
         ตอนที่ 2  ปญหาอุปสรรคในการปองกันปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตร

                                      เลียมเหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent) ไปปลอมปนในน้ํามัน
                 เชื้อเพลิง

         ตอนที ่3  แนวทางแกไขการปองกนัปราบปรามการลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลว
                         และสารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent) ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง
         ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางแกไขการปองกันปราบปรามการ
                         ลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน
                         (Solvent)  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
    คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม

กรุณาเขียนเครื่องหมาย     /     ลงใน [      ] หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง
ของทานมากที่สุด หรือเติมขอความในชองวางใหไดความสมบูรณและโปรดตอบทุกขอ
1. ระดับการศึกษา [     ]   ต่ํากวาปริญญาตรี

[     ]   ปริญญาตรี
[     ]   สูงกวาปริญญาตรี
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2. ยศ 1  [     ]   พลตํารวจ 4  [     ]   รอยตํารวจตรี
2  [     ]   สิบตํารวจตรี 4  [     ]   รอยตํารวจโท
2  [     ]   สิบตํารวจโท 4  [     ]   รอยตํารวจเอก
2  [     ]   สิบตํารวจเอก 5  [     ]   พันตํารวจตรี
3  [     ]   จาสิบตํารวจ 5  [     ]   พันตํารวจโท
3  [     ]   ดาบตํารวจ 5  [     ]   พันตํารวจเอก
6  [     ]   พลตํารวจตรีขึ้นไป

3. เงินเดือนสุทธิ  (ไมรวมคาตอบแทนอื่นๆ  เชน เบี้ยเล้ียง , OT)
[     ]   นอยกวา 5,000 บาท [     ]   5,001 -  10,000 บาท
[     ]   10,001 -  15,000 บาท [     ]   15,001 -  20,000 บาท
[     ]   มากกวา 20,000 บาท

4. เงินตอบแทนตาง ๆ ที่ไดรับ (เชน เบี้ยเล้ียง , OT) เฉลี่ยตอเดือน
[     ]   นอยกวา 1,000 บาท [     ]   1,001 -  1,500 บาท
[     ]   1,501 -  2,000 บาท [     ]   2,001 -  2,500 บาท
[     ]   มากกวา 2,500 บาท

5. รายไดรวมทั้งครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน (รวมทั้งขอ 3 และ 4)
[     ]   นอยกวา 15,000 บาท [     ]   15,001 -  20,000 บาท
[     ]   20,001 -  25,000 บาท [     ]   25,001 -  30,000 บาท
[     ]   มากกวา 30,000 บาท

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน ปนม.
[     ]   1-2    เดือน [     ]   3-4  เดือน
[     ]   5-6    เดือน [     ]   7-8  เดือน
[     ]   9-10  เดือน   [     ]   มากกวา  10   เดือน

7. จํานวนครั้งของการอบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโครงการ
     ของ ปนม. ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

[     ]   ไมเคย [     ]   1-3  คร้ัง
[     ]   4-6 คร้ัง [     ]   7-10  คร้ัง
[     ]   มากกวา 10 คร้ัง
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ตอนที่ 2   ปญหาอุปสรรคในการปองกันปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียม
เหลว และสารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent) ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

      คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม
              กรุณาเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในชองตัวเลขระดับความคิดเห็นที่ทานเห็นวา
รายการตางๆ  นั้น  มีปญหาอุปสรรคระดับใด โดยตัวเลขแตละตัวแทนความหมาย ดังนี้

5     หมายถึง     รายการนั้นมีปญหาอุปสรรคมากที่สุดหรือเกิดปญหาประจํา
4     หมายถึง     รายการนั้นมีปญหาอุปสรรคมากหรือเกิดปญหาบอยคร้ัง
3     หมายถึง     รายการนั้นมีปญหาอุปสรรคปานกลางหรือเกิดปญหาบางครั้ง
2     หมายถึง     รายการนั้นมีปญหาอุปสรรคนอยหรือเกิดปญหานานๆ คร้ัง
1     หมายถึง     รายการนั้นมีปญหาอุปสรรคนอยมากหรือเกิดปญหานอยคร้ัง หรือ

             ไมเปนปญหา

หมายเหตุ   ใชคําวา “การกระทําความผิด”  แทน  การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสาร
ละลายไฮโดรคารบอน (Solvent) ไปปลอมปนในน้ํามัน  และ

     ใชคําวา “น้ํามันท่ีผิดกฎหมาย”  แทน  น้ํามันท่ีปลอมปนดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
และสารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent)

ระดับความคิดเห็นปญหาอุปสรรค 1 2 3 4 5
ดานระเบียบ-กฎหมาย

1. ขาดกฎหมายและระเบียบบางอยาง เชน กฎหมาย
ควบคุมกากน้ํามันที่ออกจากคลัง
2. กฎหมายลาสมัยไมทันกับรูปแบบและลักษณะหรือ
สถานการณการกระทําผิด
3.ไมมีกฎหมายที่สามารถเขาไปดําเนินการกับน้ํามันที่ผิด
กฎหมายได
4. โทษของการกระทําผิดนอยเกินไป
5. ระเบียบการออกใบกํากับการขนสงสารละลายไมชัดเจน
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ระดับความคิดเห็นปญหาอุปสรรค 1 2 3 4 5
ดานบุคลากร

1. กําลังของเจาหนาที่ ปนม. ไมเพียงพอตอการปราบปราม
น้ํามันที่ผิดกฎหมาย
2. เจาหนาที่ ปนม. ขาดความกระตือรือรนและความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน เชน ไมใสใจกับการตรวจสอบใบกํากับการ
ขนสงสารละลาย
3. เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูความเขาใจเรื่องน้ํามันที่ถูกและ
ผิดกฎหมาย
4. เจาหนาที่ ปนม.ขาดความรู ความชํานาญในการตรวจสอบ
เชน ตรวจสอบน้ํามัน ตรวจสอบใบกํากับการขนสงสารละลาย
และการตรวจกากน้ํามัน
5. เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูความเขาใจเรื่องกฎหมาย การตั้ง
ขอกลาวหาตลอดจนความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
6. เจาหนาที่ ปนม. ขาดอํานาจการเปนเจาพนักงานเขาไปจับกุม
ผูกระทําความผิด
7.  เจาหนาที่ ปนม. ขาดความรูและเทคนิคการจับกุมผูกระทํา
ความผิด
ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล

1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับน้ํามันมีมาก  ยากแกการปฏิบัติงาน
รวมกัน
2. ขาดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับน้ํามัน
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับน้ํามันแตละหนวยงานไมสอดคลองกัน
4. มาตรฐานการทํางานของหนวยงานตางๆ  ตางกัน
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ระดับความคิดเห็นปญหาอุปสรรค 1 2 3 4 5
ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล (ตอ)

5. ไมไดรับความรวมมือจากผูเสียหายในความผิดตางๆ เชน
การลักทรัพยหรือรับของโจร
6. เจาหนาที่ของหนวยงานอื่นไมใหความรวมมือ เชน การ
เปรียบเทียบปรับและการตรวจสอบใบกํากับการขนสงสาร
ละลายของเจาหนาที่สรรพสามิต
ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน

1.  ขาดอุปกรณจําเปนบางอยาง
2. จํานวนอุปกรณไมเพียงพอ
3. อุปกรณเกาและชํารุด
4. อุปกรณไมทันสมัยตอเทคนิควิธี  รูปแบบ  และสถานการณ
การกระทําผิด
5. รถยนตที่ใชในการปฏิบัติงานมีลักษณะและรูปแบบเดียวกัน
งายแกการสังเกตและจดจําของผูกระทําความผิด

ดานขอมูลขาวสาร

1. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย
มีนอย ไมเพียงพอ
2. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย
ลาสมัยไมเปนปจจุบัน
3. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย
ไมเปนรูปธรรม
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ตอนที่ 3  แนวทางแกไขการปองกันปราบปรามการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
และสารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent) ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

   คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม
    กรุณาเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในชองตัวเลขระดับความคิดเห็นที่ทานเห็นวา

รายการตางๆ  นั้น  มีความเหมาะสมหรือทานเห็นดวยวาเปนแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใน
ระดับใด โดยตัวเลขแตละตัวแทนความหมาย  ดังนี้

5      หมายถึง      เห็นวารายการนั้นสามารถใชแกปญหาอุปสรรคไดมากที่สุด
4      หมายถึง      เห็นวารายการนั้นสามารถใชแกปญหาอุปสรรคไดมาก
3      หมายถึง      เห็นวารายการนั้นสามารถใชแกปญหาอุปสรรคไดปานกลาง
2     หมายถึง      เห็นวารายการนั้นสามารถใชแกปญหาอุปสรรคไดนอย
1      หมายถึง      เห็นวารายการนั้นสามารถใชแกปญหาอุปสรรคไดนอยมาก

 หรือไมสามารถแกปญหาอุปสรรคได

ระดับความคิดเห็นรายการ / แนวทางแกไข 1 2 3 4 5
ดานระเบียบ-กฎหมาย

1. สํารวจความจําเปนตองมีกฎหมายและระเบียบบางอยาง เชน
กฎหมายควบคุมกากน้ํามันที่ออกจากคลัง
2. วิเคราะหและปรับปรุงกฎหมายลาสมัยใหทันกับรูปแบบและ
ลักษณะหรือสถานการณการกระทําผิด
3. ใหมีกฎหมายที่ของเจาหนาที่ตํารวจปนม. สามารถเขาไป
ดําเนินการกับการดําเนินการกับน้ํามันที่ผิดกฎหมายได
4.  เพิ่มอัตราโทษของกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันใหรุนแรง
ขึ้น
ดานบุคลากร

1. เพิ่มกําลังของเจาหนาที่ ปนม. หรือปรับเทคนิควิธีการปราบ
ปรามน้ํามันที่ผิดกฎหมายภายใตกําลังคนที่จํากัด
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ระดับความคิดเห็นรายการ / แนวทางแกไข 1 2 3 4 5
ดานบุคลากร (ตอ)

2. ดําเนินมาตรการที่ทําใหเจาหนาที่ ปนม. มีความกระตือรือรน
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เชน สรางขวัญกําลังใจ
ใหรางวัล  ลงโทษ  เปนตน
3. เพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  และความสามารถแกเจา
หนาที่ ปนม. ในทุกเรื่อง ดวยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  เชน จัด
ทําเอกสาร  จัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษา-ดูงาน  เผยแพร
ทางสื่อตางๆ
4. แตงตั้งเจาหนาที่ ปนม. เปนเจาพนักงานที่สามารถดําเนินการ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันได
ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือบุคคล

1. มีศูนยประสานงานของ ปนม. กับหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของกับน้ํามันเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือที่ดี
2.กําหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับน้ํามันรวมกับหนวยงานตางๆ ที่
สอดคลองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน

1.  สํารวจความตองการจําเปนที่ตองใชอุปกรณในการดําเนิน
การเกี่ยวกับน้ํามัน
2. จัดสรรอุปกรณหรืองบประมาณเพื่อซ้ืออุปกรณที่มีทันสมัยมี
คุณภาพสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับน้ํามัน
3. เชารถยนตที่ใชในการปฏิบัติงานมีลักษณะและรูปแบบ
หลากหลาย



126

ระดับความคิดเห็นรายการ / แนวทางแกไข 1 2 3 4 5
ดานขอมูลขาวสาร

1. มีศูนยขอมูลขาวสารทําหนาที่รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาว
สารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย
2. ประสานกับศูนยขอมูลขาวสารอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเผย
แพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันและการดําเนินการที่ผิด
กฎหมาย

ตอนที่ 4   ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคการปองกันและ
ปราบปราม การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน
(Solvent)  ไปปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง

            คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม
            กรุณาเขียนปญหาและแนวทางแกไขปญหาอุปสรรค ในการปองกันและปราบปรามการ
ลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent)  ไปปลอมปนใน
น้ํามันเชื้อเพลิงของเจาหนาที่ตํารวจ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ   จําแนกเปนราย
ดาน ดังนี้

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข
4.1 ดานระเบียบ กฎหมาย
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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4.2 ดานบุคลากร
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
4.3 ดานความรวมมือระหวางหนวยงานและบุคคล
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
4.4 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณดําเนินงาน
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
4.5 ดานขอมูลขาวสาร
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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..........................................................................

..........................................................................
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4.6 ดานอื่นๆ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

ขอขอบคุณมากที่ใหความอนุเคราะห

******************
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ – สกุล รอยตํารวจโท เธียรธวัช    อรรจนะเวทางค
ตําแหนง รองสารวัตร แผนก 5 กองกํากับการ 2 กองปราบปราม
วัน  เดือน ป เกิด วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ.2520
สถานที่เกิด อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
ที่อยู 26/7  หมู 1  ตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110
สถานที่ทํางาน กองปราบปราม  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ
  10900
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