
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

บทที่  1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

                ประเทศไทย เปนประเทศที่กําลังพัฒนามีความจําเปนตองใชพลังงานจากน้ํามันเชื้อ

เพลิง ทัง้รูปแบบการใชเปนพลังงานในขบวนการผลติภาคอตุสาหกรรม การผลิตภาคเกษตรกรรม การ
ผลิตกระแสไฟฟา การขนสงสินคา การติดตอส่ือสารคมนาคม การสงออกและการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ ฯลฯ จากความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ในแตละปมีจํานวนมากกอใหเกิด ขบวนการ
ธรุกจินอกกฎหมายเกีย่วกบัการหลีก่เลีย่งภาษนี้าํมนัเชือ้เพลิง หลายรูปแบบ เพือ่ลดตนทนุในการ

ประกอบกิจการ และเอาเปรียบทางการคาในระบบเสรี (ชัยวัฒน  ศิริวัฒนกุล.  2543 : 1)
 ในปจจุบันสถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ มีการเคลื่อนไหว ขึ้น – ลง อยู

ตลอดเวลา ประกอบกับภาวะวิกฤตการณ ทางดานเศรษฐกิจสงผลทําใหเกิดการลักลอบนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยผดิกฎหมาย และการปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิงขึน้ ทาํใหรัฐสูญเสยีรายไดจากการหลกีเลีย่ง
ภาษ ี กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม  รวมทัง้ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการ
ปลอมปนน้ํามัน ปญหาการกระทําผิด เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  เรียกวาปญหา “ น้ํามันเถ่ือน”  หมาย
ถึง น้ํามันที่หลบเลี่ยงการชําระภาษีตามกฎหมาย  โดยการลกัลอบนาํน้าํมนัเขาจากตางประเทศ  การ
หลบเลีย่งหรือดดัแปลงการผลติ เชน การปลอมปนน้าํมนัดวยผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลวและสาร

ละลายไฮโดรคารบอน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ไดรับการยกเวนภาษีในฐานะวัตถุดิบ

รวมถึงการนําน้ํามันที่เสียภาษีแลวมาขอคืนภาษีโดยทุจริต เปนตน (สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน.  2546 : 5)  น้ํามันถ่ือน  นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ชาติปละหลายพันลานบาทเนื่องจากผูกระทําผิดหลบหลีกภาษีของรัฐแลว ยังเปนปญหาที่ประชาชน
ไดรับผลกระทบโดยตรง จากการใชน้ํามันที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด ซ่ึงอาจ
เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน และผลกระทบทางออมซึ่งอาจเกิดปญหาตอสุขภาพและอนามัย

หากผูใชรถยนตเตมิน้าํมนัทีป่ลอมปนจะทาํใหเครือ่งยนตมอีายกุารใชงานส้ันลง และอาจทาํใหเครือ่ง

ยนตกระตุกเรงไมขึ้น  ซ่ึงเปนอันตรายแกตัวผูขับขี่และผูรวมใชถนนดวย  สวนในดานสิ่งแวดลอม
จะกอใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน.  2546 : 1)
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ลักษณะของการกระทาํความผดิเกีย่วกบัน้าํมนัเชือ้เพลิง มวีวิฒันาการการกระทาํความผดิตัง้แต

อดตีจนถงึปจจบุนั  มลัีกษณะการกระทาํความผดิสรปุได 3 ลักษณะ คอื   (ศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ.  2545 : 5)

1. การลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร  ทั้งทางบกและทางทะเล
2. การจัดทําเอกสารการสงน้ํามันเชื้อเพลิงหลีกเลี่ยงออกนอกราชอาณาจักรอันเปนเท็จ เชน

จัดทําเอกสารเพื่อขอคืนภาษีสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงไปขายตางประเทศโดยการแจงสงออกแต

ไมไดสงออกจริง  หรือสงออกแลวยอนกลับเขามาจําหนายในราชอาณาจักร  หรือสงออกชนิด

ปริมาณไมตรงที่สําแดง   หรือขอคืนภาษีน้ํามันเติมเรือสินคาไปตางประเทศโดยไมมีการเติมจริง
3. การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน (โซลเวนท)

ซ่ึงเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ไดรับการคืน  ยกเวน หรือลดหยอนภาษี  ไปผสมในน้ํามันเชื้อเพลิง
การกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว แตละลักษณะมีการกระทําผิด

หลากหลายรูปแบบ  และแตละรูปแบบมีวิวัฒนาการของการกระทําความผิดที่เปล่ียนแปลงซับซอน
ทวีความรุนแรง 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 จึงยกเวนภาษีผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย

ไฮโดรคารบอน เนื่องจากสารดังกลาวมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันกาดหรือน้ํามันเบนซินและ

มีราคาถูก  เมื่อปลอมปนไปในน้ํามันแลวยากที่จะรูไดวาเปนน้ํามันที่ปลอมปน  จึงเปนชองทางที่ทํา
ใหผูคาน้ํามันนําสารนี้มาปลอมปนในน้ํามันเบนซิน  ดีเซล  เพื่อลดตนทุน

การนําสารละลายผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ผสมในน้ํามัน

ทําใหเกิดผลเสียอยางมหันต  เพราะนอกจากจะเปนผลเสียตอประเทศชาติในดานเศรษฐกิจ คือ      
รัฐสูญเสียรายไดภาษีน้ํามันในสวนของสารที่ปลอมปนแลว ยังเปนการฉอฉลใชเปนชองทางในการ

หากาํไรบนความทกุขของประชาชนผูใชน้าํมนัทีป่ลอมปนนัน้ เพราะผลติภณัฑปโตรเลียมเหลวและสาร
ละลายไฮโดรคารบอน มคีาออ็คเทนเพยีง 60-70 ซ่ึงต่าํกวามาตรฐานตามความตองการของเครือ่งยนต

เชน  เครือ่งยนตทีใ่ชน้าํมนัเบนซนิ อาทเิชน  เรอืยนต  รถยนต  จกัรยานยนต  ทีใ่ชในประเทศของเรา
ตองการน้ํามันที่มีคาอ็อคเทนถึง 87-95 หากผูบริโภคใชน้ํามันที่ผสมผลิตภัณฑปโตรเลียม

เหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน 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)

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถ่ือนมีหลาย

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

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.)
เปนศูนยอํานวยการและสั่งการในการชวยเหลือผูบงัคบับญัชาตดิตามสถานการณ โดยมวีตัถุประสงค

เพือ่ใหสํานกังานตาํรวจแหงชาต ิ  สามารถปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน  การปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม การรกัษาความปลอดภยัและความสงบเรยีบรอยของประชาชน การรายงาน

การประมาณการ ใหขอมูลเสนอแนะแก ผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยส่ังการ และชวยเหลือ

ผูบังคับบัญชาสั่งการในสถานการณสําคัญเรงดวนที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณ

รวมทั้งกําหนดนโยบายแนวทางมาตรการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในเรื่องที่สําคัญ

เปนพเิศษ ซ่ึงมงีานทีสํ่านกังานตาํรวจแหงชาตไิดใหความสนใจสําคัญเปนพิเศษ 8 งาน โดยงาน

ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง เปนงานดานหนึ่ง ใน 8 งาน และมีการจัดตั้งศูนย
เฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อปฏิบัติการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถ่ือนอยางจริงจังและเปนรูปธรรม
เรียกวา งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ปนม.ศปก.ตร.) ในป พ.ศ.2545-2547 มี พล.ต.อ.ธวชัชัย  ภัยล้ี  อดีตรองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปน ผูอํานวยการ (ผอ.ปนม.ศปก.ตร.) ซ่ึงในปจจบุนั พ.ศ.2547 ม ีพล.ต.ท.
ปทปี  ตนัประเสรฐิ  ผูชวยผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต ิ  เปน ผูอํานวยการฯ และ พล.ต.ท.นาวนิ
สิงหะผลนิ หวัหนาฝายอาํนวยการสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ (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

สําหรับการปองกนัและปราบปรามน้าํมนัเถ่ือน ทีน่าํผลิตภณัฑปโตเลยีมเหลวและสารละลาย

ไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้ํามันนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ปนม.ศปก.ตร.ไดแตงตั้งชุด
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ปฏิบัติการพิเศษเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันและการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และ

สารละลายไฮโดรคารบอน มีการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจในแตละชุดปฏิบัติก ารเพื่อ เพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินาที ่(สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 2546 : 18)
จากการดําเนินงานที่ผานมา  พบวารูปแบบการลักลอบนําผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวและสารละลาย
ไฮโดรคารบอน ปลอมปนในน้ํามันเชื้อเพลิง มีหลายลักษณะ  สรุปไดดังนี้

1. การลกัลอบนาํเอาผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ทีย่กเวนภาษี
ออกจากโรงกลัน่หรอืโรงแยกกาซไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง ตามแหลงปลอมปน หรือนําไป

ปลอมปนตามสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง

2. การขออนญุาตเปนผูใชผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน เพื่อใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยขอยกเวนภาษี แตไมมีการประกอบอุตสาหกรรมจริง  หรือประกอบ

อุตสาหกรรมเปนฉากบังหนาแลวลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย

ไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง
3. การขออนุญาตเปนผูขนสง หรือ ตัวแทนนายหนา (Jobber) ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

และสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ยกเวนภาษี  แตตัวแทนนายหนาไมมีตัวตนอยูจริงหรือมีอยูจริงแต
ไมใชตัวการผูอยูเบื้องหลังแลวลักลอบนําโควตาของผลิตภัณฑไปปลอมปนกับ   น้ํามันเชื้อเพลิง

4. การใชเอกสารใบกาํกบัการขนสงน้าํมนัเชือ้เพลิงปลอม เพือ่อําพรางการขนสงผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ที่ไดรับการยกเวนภาษีไปปลอมปนกับน้ํามัน

เชื้อเพลิง

5. การนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ที่รับการยกเวนภาษีไป
เติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) เพื่อนําไปใชแทนน้ํามันดีเซล หรือเบนซินจําหนายใหแกประชาชน

6. ใชคลังน้าํมนัเชาจดัเกบ็จากผูรับอนญุาต ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.การคาน้าํมนัเชือ้เพลิง
พ.ศ.2543 แลวทาํการจดัเกบ็น้าํมนัเชือ้เพลิงกบัผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน

ในคลงัเดยีวกนั เพือ่สะดวกแกการปลอมปนไปจาํหนายใหกบัสถานบีริการทีเ่ปนเครอืขาย
7. การปลอมปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ในน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่สงออกไปตางประเทศ  แตแสดงเอกสารการสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดมาตรฐาน เพื่อ
ทุจริตการขอคนืภาษ ี โดยขอคนืภาษสีงออกตามพกิดัอตัราภาษนี้าํมนัเชือ้เพลิงคณุภาพไดมาตรฐาน

ทั้งนี้ผูประกอบการจะไดประโยชนจากสวนตางภาษีของปริมาณผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว และ

สารละลายไฮโดรคารบอน ที่ปลอมปน
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ปญหาการปลอมปนผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ในน้ํามัน

เชื้อเพลิงลักษณะตางๆ ดังกลาวไมไดหยิบยกมาพิจารณาแยกแยะถึงสภาพปญหาและสาเหตุ เพื่อ

นําไปสูแนวทางแกไข มีเพียงการสังเคราะหปญหาการปองกันและปราบปรามน้ํามันเถื่อนใน

ภาพรวมเทานัน้  จากการสมัมนาผูทีม่สีวนเกีย่วของในระดบัผูบริหาร แยกเปนปญหาดานตาง  ๆ เชนการ        
ไมสามารถควบคมุผลิตภณัฑมวลรวมในกระบวนการกลัน่   ปญหาการควบคมุการขนสง   ปญหาเรือ่ง
คลังน้าํมนั ปญหาเรือ่งตวัแทนนายหนา ในการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลาย

ไฮโดรคารบอน ปญหาเรื่องผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอนในภาคอุตสาหกรรม ปญหาเรื่อง
สถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และปญหาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  ตาม
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ 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     
สูงสดุนัน้ ผูปฏิบัติ คือ เจาพนักงานตํารวจประสบปญหาเชนเดียวกับที่กลาวมาขางตนหรือไม

เจาพนักงานตํารวจที่มีสถานภาพหรือปจจัยเบื้องตนตางกันประสบปญหาตางกันหรือไม  และปญหา
ดงักลาวมแีนวทางแกไขอยางไร ซ่ึงเจาหนาทีจ่ะไดดาํเนนิงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูง
สุดตอไป  อีกทั้งจะไดนาํมาเปนแนวทางแกไขปญหาอยางแทจรงิและเปนระบบ  เพือ่ผลประโยชน
ของรฐับาลดานรายไดภาษ ี  การคุมครองผูบริโภค  และการรักษาสิ่งแวดลอม   ชวยเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ ใหแกเจาหนาที่ตํารวจ และเพือ่ใชเปนขอมลู ในการปองกนัปราบปรามปญหาน้ํามันเถื่อน
ตอไปในอนาคต

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  ชั้นยศ  เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน
และประสบการณอบรม

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

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
   ปญหาและแนวทางแกไขในการปองกันปราบปรามการลักลอบนาํผลิตภัณฑปโตรเลียม

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

ชั้นยศ

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  
ชั้นยศ  เงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดทั้งครอบครัว  ประสบการณการทํางาน  และประสบการณ
การไดรับการอบรม แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปองกัน

และปราบปรามการลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปน

น้ํามันเชื้อเพลิง แตกตางกัน

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ

   น้ํามันเถ่ือน 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 ไปปลอมปนน้าํมนั

เชือ้เพลิงไมสามารถทาํงานไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ หรือต่ํากวามาตราฐานอันเกิดจากดานตางๆ แบง
เปน 5 ดาน คือ  ดานระเบียบกฎหมาย   ดานบุคลากร    ดานความรวมมือระหวางหนวยงานหรือ
บุคคล   ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ การดําเนินงาน   และ ดานขอมูลขาวสาร

ปญหาดานระเบียบกฎหมาย  หมายถึง ความไมพอเพียง ความไมทันสมัย ความไมถูกตอง
และความไมชัดเจนของกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิง

ตลอดจนการลงโทษตามกฎหมายและระเบยีบดงักลาว

ปญหาดานบคุลากร  หมายถงึ  ความไมพอเพยีงและการขาดคณุสมบตัทิีจ่าํเปนในการปฏบิตัิ
งาน  เชน  ความรูความสามารถ  ความรบัผิดชอบ   เปนตน

ปญหาดานความรวมมอืระหวางหนวยงานและบคุคล  หมายถงึ  ความไมตระหนกั  ไมเอาใจ
ใส  หรือไมใหความสาํคญัของผูบริหารและ/หรือเจาหนาทีข่องหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการปอง
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กนัและปราบปรามการลกัลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน     ไป
ปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิง

ปญหาดานเครื่องมือหรืออุปกรณ การดําเนินงาน   หมายถึง  ความไมพอเพียง  ความไม
ทันสมัย  ความเกาหรือชํารุด  ของเครื่องมือหรืออุปกรณ ในการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การลักลอบนําผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน ไปปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิง
เชน รถยนต  เครือ่งมอืตรวจสอบคณุภาพน้าํมนั  เปนตน

ปญหาดานขอมูลขาวสาร  หมายถึง การขาดศูนยรวบรวมขาดการวิเคราะห  ความไมพอ
เพียง และความไมเปนปจจบุนัของขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการปองกนัและปราบปรามการลกัลอบนาํผลิต
ภณัฑ ปโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคารบอน  ไปปลอมปนน้าํมนัเชือ้เพลิง

แนวทางแกไขปญหา หมายถึง วิธีการหรือยุทธศาสตรที่ทําใหเจาหนาที่ตํารวจชุด

ปฏิบัติการโครงการปองกันและปราบปรามการลักลอบนาํผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลวและสารละลาย

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
ตํ่ากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี

ชั้นยศ  หมายถึง การแบงกลุมของเจาหนาที่ตํารวจมี 2 กลุม คือ ช้ันประทวน  และ
ชั้นสัญญาบัตร
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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

รอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําป  2545 – 2547
                ปนม.  หมายถึง  งานปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
                ศปก.ตร.  หมายถึง  ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ


