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คาํนํา 

 

ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติทีทวีความรุนแรงมากขึน 

โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ขา้

มากระทาํผดิในประเทศไทยจาํนวนมากทงัทีเป็นแก๊งจากยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกา ตะวนัออก

กลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน  ไดอ้าศยัความเจริญเติบโตของเมืองเป็นศนูยก์ลางในการกระทาํผิด

ทงัในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวทวัประเทศ  โดยก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นมูลค่ามหาศาล สาํนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

และกองบัญชาการตาํรวจนครบาลจึงตระหนักถึงความสาํคัญของอาชญากรรมขา้มชาติทีไดท้วี

ความรุนแรงมากขึน จึงไดส้นบัสนุนใหมี้การจดัเก็บความรู้ทีสาํคญัต่อการป้องกนัปราบปราบแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ 

รายงานวิจยั เรือง“การจัดการความรู้เกียวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรม

ข ้ามชาติทีก่อเหตุคดี เกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร”   เป็นรายงานวิจัยทีได้รับทุน

สนบัสนุนการทาํวิจยัจากสาํนกังานคณะกรรมการสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)  โดยมีวตัถุประสงค ์

เพือจดัความรู้ (Knowledge Management) เกียวกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทังรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลกัษณะและ 

อ ตั ล กั ษ ณ์( Identity)  ข อง แก๊ง อา ชญ ากร รม ข้า มชา ติ ที ก่อเ หตุ คดี เ กีย วกับท รัพย์ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร รวมทังเพือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตาํรวจในการดาํ เ นินการต่อ

ปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และเพือศึกษา

ถึงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร  

คณะผูว้ิจัยต้องขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.)       
ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย  และเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้งทุกท่าน และพล.ต.ต.ดร.อดุลย ์ ณรงคศ์กัดิ  ทีไดเ้ห็น

ความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวและไดใ้หโ้อกาสผูว้ิจยัไดมี้โอกาสในการทาํวิจยั ขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.

เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และคณะทีปรึกษาโครงการวิจยัทีไดใ้หข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยั 

และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีตาํรวจทุกท่านทีมีส่วนในการใหข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์ต่อการรายงานวิจยั 

และขอเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ทีตาํรวจทุกท่านทีมีภารกิจในปฏิบติังานสาํคญัต่อการพฒันาประเทศชาติ 

สุดทา้ยนี คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่า รายงานวิจยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของตาํรวจและ การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ หากราย

วิจยัฉบบันีมีความผดิพลาดประการใด ผูว้ิจยัขอนอ้มรับแต่เพียงผูเ้ดียว   

                      คณะผูว้ิจยั     

       พฤษภาคม 2558  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

งานวิจยั เรือง “การจดัการความรู้เกียวกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ 

ทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”  มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงรูปแบบ 

พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์(Identity) ของแกง๊อาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของ

ตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร และเพือศึกษาถึงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

ก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และเพือจดัความรู้ (Knowledge Management) 

เกียวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครให้กับ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาลและประชาชนทวัไป  

โดยมีกระบวนการในการจดัการความรู้ (Knowledge Management) จากการศึกษาวิเคราะห์

ข่าวแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติจากหนังสือพิมพ ์ การเล่าเรือง (story telling) และการสัมภาษณ์เจาะลึก

เจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นผูที้ปฏิบติังานดี (best practice ) ในการป้องกนัปรามปรามปัญหา

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์ จาํนวน 20 ราย รวมทงัการจดัการความรู้จาก

เจ้าหน้าทีเรือนจาํ และเหยืออาชญากรรมทีเกียวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพย ์ 

ผลการศึกษาพบว่า  

รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของ 

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แก๊งลกัทรัพยต่์างชาติทีกระทาํผิดในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามพฤติกรมในการ

กระทาํผดิ  รวม 18 แก๊ง ไดแ้ก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็  แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต  แก๊งเงินดาํ (หรือ 

แก๊งไนจีเรีย 419)  แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊ง

ไนจีเรีย 419 ) แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน  แก๊งหลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน  แก๊งหลอกลวง

นักท่องเทียวต่างชาติ  แก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวยหรือการพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรม

ทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน  แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอ็ม หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอ็ม แก๊ง

โจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง แก๊งงดัแงะหรือทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น 

แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว  แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิ 

แก๊งลกัทรัพยใ์นบริเวณหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า 

และแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื 

 แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีทงัการ 



ค 

 

ประกอบอาชญากรรมชนัสูงทีมีการใชเ้ทคโนโลยี ทกัษะความเชียวชาญและความรู้เฉพาะทางใน

การประกอบอาชญากรรม โดยการกระทาํผิดซึงมาจากชาวตะวนัตกและอาเซียนบางประเทศจะ

ประกอบอาชญากรรมชนัสูง  ไดแ้ก่  สกิมมิง เอทีเอม็  และปลอมแปลงบตัรเครดิต 

ในขณะทีแก๊งอาชญากรรมทีมาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวนัออกกลางและ

เอเชียจะเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมระดบัรองลงมา ไดแ้ก่  โจรกรรมตูเ้อทีเอ็ม เจาะตูเ้ซฟธนาคาร 

โจรกรรมเครืองเพชร ทองเครืองประดบัมูลค่าสูง  เงินดาํ    หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต  โจรกรรม

ทรัพยสิ์นตามบ้านเรือน/ลกัทรัพยต์ามโรงแรม/สนามบิน  และหลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน 

รวมทงัการเปิดเล่นการพนนั เล่นหวย/การพนนัออนไลน ์ลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน  

และอาชญากรทีมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชญากรรมพืนฐานเป็น

หลัก ได้แก่  กรีดล้วงกระเป๋า งัดแงะหรือทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ตาม

หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ ขโมยรถจกัรยานยนต ์ หลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ ปลน้ทรัพยแ์ละใช้

กาํลงัประทุษร้ายเหยอื  

สาํหรับมลูค่าความเสียหายทีเกิดจากการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพยไ์ดก่้อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมลูค่ามากกว่าปีละ 1,000 ลา้นบาท   

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาตทิก่ีอเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ซึงประกอบดว้ย ปัญหา 

ทีเกียวขอ้งกับแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีมีลกัษณะเป็นอาชญากรอาชีพ อนันาํไปสู่ปัญหาด้านการ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผิด นอกจากนี ยงัประกอบดว้ยปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติปลอมแปลง

หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ  ปัญหาการหลบหนีกลบัเขา้ประเทศ ปัญหาการกระทาํ

ผดิซาํ และการไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย 

ปัญหาจากผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ปัญหาจากตวัผูเ้สียหายไม่แจง้ความ ไม่เอาเรือง รวมทงัเหยอื  

หรือ ผูเ้สียหายเปิดโอกาสใหแ้ก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติกระทาํผดิ 

ปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีตาํรวจ ประกอบดว้ยปัญหาระบบการจดัเก็บขอ้มูลที

เกียวขอ้งกบัอาชญากรขา้มชาติของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  ปัญหาไม่มีการสาํรวจ ติดตาม เพือ

การควบคุมการพกัอาศยัของคนต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ปัญหาเรืองพยานหลกัฐานในการ

ดาํเนินคดี  ปัญหาเรืองกลอ้งวงจรปิด  หรือ CCTV   ปัญหาการยืนยนัตวับุคคล  ปัญหาดา้นการ

ดาํเนินคดี   ปัญหาเรืองภาษา  ปัญหาเรืองภาระหน้าทีในการปฏิบติังานของตาํรวจ  และปัญหาการ

สลบัตาํแหน่งหนา้ทีของเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

ปัญหาจากประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัญหานโยบายเปิดรับนกัท่องเทียวต่างชาติมากจนเกินไป 
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ปัญหาความสัมพนัธ์ของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะสังคมเมือง และปัญหาข้อกาํหนดของ

กฎหมายทีไม่เอือต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรขา้มชาติ  

 ปัญหาระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ และปัญหา

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั  

 ปัญหาจากลกัษณะของอาชญากรรม ซึงไม่มีระบบในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมอย่าง

แทจ้ริง และปัญหาการเคลือนยา้ยอาชญากรรม 

 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจทีประสบความสําเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

สาํหรับการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจทีประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปราม

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่  

แนวทางทวัไปสาํหรับทุกประเภทคดี ประกอบดว้ยมาตรการทีสาํคญั ไดแ้ก่ การทาํความ 

เขา้ใจ หรือ มีทศันคติทีถกูตอ้งต่อชาวต่างชาติทีเขา้มาในประเทศไทย การศึกษาขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบั

ประเทศทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  การวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยโ์ดยตรง ซึงประกอบดว้ยการใหช้าวต่างชาติเป็นคนหาขอ้มูลให้  การวางแผน

โดยการใชเ้จา้หนา้ทีตาํรวจแฝงตวัเป็นสายลบั การปฏิบติังานในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ตามทีผูเ้สียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดําเนินคดีแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติ  การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนระมดัระวงัภยัจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย ์  การตรวจตราพืนทีทีเสียงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้

พยานหลกัฐานทีสาํคญัจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจอยา่ง

รวดเร็วโดยการทาํงานเป็นทีมและแบ่งงานกนัทาํ  การสร้างการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ 

ธนาคาร และประชาชนทวัไปทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพย ์ การขยายผล

เพิมเติมเพือจบักุมผูก้ระทาํผดิในแก๊งเพิมเติม การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  

การใชก้ฎหมายเฉพาะในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติเพือผลกัดนัแก๊งอาชญากรรม

ข้ามชาติให้ออกนอกประเทศไทย สําหรับต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หน้าทีตาํรวจ ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของอาชญากรรมอืน ๆ ทวัไป หากแต่ผลผลิตทีไดจ้าก

การป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยจ์ะมีมลูค่าสูง โดยเฉพาะ

หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัแก๊ง      สกิมเมอร์ จะมีมลูค่าสูงถึง 1,000 กว่าลา้นบาท 

 สาํหรับแนวทางเฉพาะสาํหรับการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยบ์างประเภทคดี ไดแ้ก่  

แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ ประกอบดว้ยแนวทาง การจดัเจา้หนา้ทีตาํรวจเฝ้าสงัเกตและตรวจ 
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คน้ตามจุดเสียงต่าง ๆ  การติดตามพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มอย่างใกลชิ้ด  

การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ แนวทางการสืบสวนโดยการให้เจา้หน้าที

ธนาคาร หรือ ผูเ้ชียวชาญร่วมในการสืบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทีจะตอ้งมีความ

ละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั การประสานงานกบัธนาคารในการป้องกนัปราบปราม โดยการ

ประสานใหธ้นาคารแจง้พฤติกรรมชาวต่างชาติทีเปิดบญัชี หรือ มีบญัชีตอ้งสงสัย การประสานให้

เจา้หนา้ทีธนาคารแจง้เตือนลกูคา้ใหร้ะวงัภยัจากแก๊งสกิมเมอร์ การประสานกบัธนาคารให้มีความ

เคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกนัการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับ ATM  และการประสานกับ

ธนาคารในการจบักุมผูก้ระทาํผดิ  และการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดโดยใชผู้เ้ชียวชาญจากธนาคาร

ร่วมในการพิสูจน์หลกัฐานเพือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิ นอกจากนี ยงัประกอบดว้ยการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปราบปราม ดว้ยการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนระมดัระวงั

ภยัจากแก๊งสกิมเมอร์และแจง้เตือนภยัแก่เจา้หนา้ทีตาํรวจ  

แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต ประกอบดว้ยแนวทางการประสานกบัทางร้านคา้ในการ 

ตรวจสอบพฤติกรรมลกูคา้ชาวต่างชาติทีใชบ้ตัรเครดิตและแจง้เจา้หน้าทีตาํรวจ  การประสานกบั

เจา้หนา้ทีธนาคารในการแจง้ขอ้มลูแก๊งบตัรเครดิตในการกระทาํผดิทนัที การติดตามพฤติกรรมการ

กระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตอยา่งต่อเนือง 

แก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 

419 )   ประกอบดว้ย แนวทางใชค้วามโลภของผูก้ระทาํผดิเป็นสิงสาํคญัในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ 

การวางแผนซอ้นแผนเป็นทีมร่วมกบัเหยอืผูเ้สียหายเพือจบักมุตวัผูก้ระทาํผดิ การประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชนไดรั้บทราบถึงพฤติกรรมการกระทาํผดิของ การใชเ้ทคโนโลยใีนการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ 

การรวมกลุ่มทางเฟซบุ๊คของประชาชนเพือเตือนภยั 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบ้านเรือนประกอบด้วยแนวทางการใช้สายตรวจในการ

ลาดตระเวนตามหมู่บา้นทีเป็นพืนทีเสียง  การสืบสวนจากร้านทีรับซือของเก่า หรือ ร้านคา้เครือง

เพชร ทอง อญัมณี  การติดตามสืบสวนจากร้านทีให้เช่ารถ  การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที

ติดตามรถยนตที์แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ช่า  การใชส้ายลบัในการ

แฝงตวั 

แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ ประกอบดว้ยเทคนิค

การรวบรวมพยานหลกัฐานและการจบักุมทีรวดเร็ว การวางแผน แบ่งงานกนัทาํเป็นทีมทีมี

ประสิทธิภาพ การรวบรวมพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิด  การติดตามสืบสวนจากร้านทีใหเ้ช่า

รถ การแกะรอยจากสญัญาณจีพีเอสทีติดตามรถยนตที์ไดเ้ช่า  

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ประกอบดว้ยเทคนิคความรวดเร็ว 
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ในการการสืบสวน  ใชภ้าพจากกลอ้งวงจรปิดในการติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผิด  การเขม้งวดกบั

บุคคลสญัชาติลาตินอเมริกาในการเดินทางเขา้ออกประเทศ  ความร่วมมือของเจา้หน้าทีตาํรวจทุก

คนทีร่วมมือกนัทาํงานอยา่งเต็มที รวมทงัไหวพริบของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ความร่วมมือของเจา้หน้าที

ตาํรวจและผูเ้กียวขอ้งทงัหมด 

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น ประกอบดว้ยเทคนิคการทาํงานเป็นทีมทีมี

ประสิทธิภาพ การติดตามหาข่าว การติดตามจบักุมแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น

จากเสน้ทางการหลบหนีและภาพวงจรปิด  การแจง้เตือนธนาคาร  การแจง้เตือนลกูคา้ธนาคาร 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ประกอบดว้ยเทคนิค การเพิมสายตรวจในบริเวณพืนทีเสียงต่อ

การขโมยรถจกัรยานยนต ์การปลอมตวัเป็นสายลบัและการแบ่งงานกนัเพือแกะรอยและติดตามแก๊ง

ขโมยรถจกัรยานยนต ์

แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า ประกอบดว้ยเทคนิคการจดัสายตรวจในการตรวจตรา หรือ เฝ้าระวงั 

พืนทีจุดเสียงต่อการกระทาํผิด  การตรวจคน้ในบริเวณทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติ วิธีการตกเบ็ด 

หรือ การแฝงตวัไปกบัประชาชน การขยายผลจากห้างสรรพสินคา้ การใชพ้ยานหลกัฐานทีสาํคญั

จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV การขยายผลเพิมเติมเพือจบักุมผูก้ระทาํผดิในแก๊งเพิมเติม 

 

 ข้อเสนอแนะของการศึกษา  

สาํหรับขอ้เสนอแนะของการศึกษาไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนป้องกนัตนเองจาก 

การกระทาํผดิจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์การสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัการตกเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพย ์ความเขม้งวดในการแจง้ขอ้มลูการเขา้พกัอาศยัของชาวต่างชาติให้มากขึน ความ

เขม้งวด หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมของผูเ้ช่ารถโดยผูใ้ห้เช่ารถ การป้องกนัการเขา้ประเทศทีไม่ถูก

กฎหมายของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  การแกปั้ญหาหนังสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอม

ต่าง ๆ  การเก็บขอ้มลูของนกัท่องเทียวต่างชาติทีมีประสิทธิภาพ การแลกเปลียนขอ้มลู แผนประทุษ

กรรมของอาชญากรต่างชาติระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  การเพิมนโยบายเกียวกบัความมนัคงใน

การตรวจอนุญาตใหค้นต่างชาติเขา้มาและอยูใ่นประเทศ  การมีหน่วยงานสนับสนุนดา้นภาษาและ

ล่ามแปล การบงัคบัใชก้ฎหมายทีมีประสิทธิภาพ  และการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

ก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์มีประสิทธิภาพ การใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วน

ร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556เป็นอาวุธสาํคญัในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํ

ผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ และการอบรมเจา้หน้าทีตาํรวจให้มี

ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายและการปฏิบติัต่อคดีอาชญากรรมขา้มชาติ   
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บทคดัย่อ 

 

งานวิจยั เรือง “การจัดการความรู้เกียวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกยีวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร”  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลกัษณะและ 

อตัลกัษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพือศึกษาถึงปัญหา

แล ะอุปส รร คข อ ง ตาํ ร ว จ ใ น ก า ร ดาํ เ นิ น ก า ร ต่อ ปั ญ ห า แ ก๊ง อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย์ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเพือศึกษาถึงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรม    ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย์

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพือจดัความรู้ (Knowledge Management) เกียวกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครให้กับกองบัญชาการตาํรวจนครบาลและประชาชนทัวไป จากการศึกษาวิเคราะห์ข่าว

หนังสือพิมพ์  การเล่าเรือง (story telling) จากเจ้าหน้าทีตาํรวจกลุ่มตวัอย่างทีเป็นผูที้ปฏิบติังานดี (best practice ) ในการ

ป้องกนัปรามปรามปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์ จาํนวน 20 ราย รวมทงัการจัดเก็บความรู้จากแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติและเจา้หนา้ทีเรือนจาํทีเกียวขอ้ง  

ผลการศึกษาพบว่า แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีทงัการประกอบ 

อาชญากรรมพืนฐานและอาชญากรรมชนัสูงทีมีการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะความเชียวชาญและความรู้เฉพาะทางในการโจรกรรม 

โดยการกระทาํผิดซึงมาจากชาวตะวนัตกและอาเซียนบางประเทศจะประกอบอาชญากรรมชนัสูง  ไดแ้ก่ สกิมมิง เอทีเอ็ม 

ปลอมแปลงบตัรเครดิต  ในขณะทีแก๊งอาชญากรรมทีมาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวนัออกกลางและเอเชียจะ

เกียวขอ้งกบัอาชญากรรมระดบัรองลงมา ไดแ้ก่  โจรกรรมตูเ้อทีเอ็มหรือลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอ็ม  โจรกรรม

เครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมูลค่าสูง  หลอกลวงดว้ยเงินดาํ หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งไนจีเรีย 419 ) โจรกรรม

ทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน ลกัทรัพยต์ามโรงแรมหรือทีพกัตามสถานทีท่องเทียว ลกัทรัพยที์สนามบิน หลอกแลกธนบตัรและ

ขโมยเงิน เปิดเล่นการพนนั เล่นหวย/การพนนัออนไลน์ ลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน และอาชญากรทีมาจากกลุ่มประเทศอาเซียน

จะประกอบอาชญากรรมพืนฐานเป็นหลกั ไดแ้ก่ กรีดลว้งกระเป๋า งดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น ลกัทรัพยใ์น

บริเวณห้างสรรพสินคา้หรือร้านค้า ขโมยรถจักรยานยนต์ หลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ และปล้นทรัพย์และใชก้าํลัง

ประทุษร้ายเหยอื  โดยผลเสียหายของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดก้่อให้เกิดมูลค่าเสียหายมากกว่า  

ปีละ 1,000 ลา้นบาท   

ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกนัปรามปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว  ประกอบดว้ย ปัญหาจากแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ ปัญหาจากผูเ้สียหาย ปัญหาการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีตาํรวจ  ปัญหาจาก

ประเทศไทย ปัญหาระหว่างประเทศและลกัษณะของอาชญากรรมทีมีความสลบัซับซ้อนมากขึน   

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตาํรวจทีประสบความสําเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที       

ก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยป์ระกอบดว้ยเทคนิคทวัไปและเทคนิคเฉพาะในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมตามประเภทคดี 

อาทิ  การ มีทศันคติทีถูกตอ้งต่อชาวต่างชาติทีเขา้มาในประเทศไทย การศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัประเทศทีแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติไดเ้ขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย  การวางแผนในการจับกุมดว้ยการให้ชาวต่างชาติเป็นคนหาขอ้มูลให้  หรือ

เจ้าหน้าทีตาํรวจแฝงตวัเป็นสายลบั การให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดาํเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ  การ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การตรวจตราพืนทีทีเสียงต่อการประกอบ

อาชญากรรม การใชพ้ยานหลกัฐานทีสาํคญัจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  การปฏิบติังานอย่างรวดเร็ว  การสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชน และการขยายผลเพิมเติมเพือจบักุมผูก้ระทาํผิดในแก๊งเพิมเติม 
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Abstract 

The objective of the research “ Knowledge Management on Prevention and Suppress of Foreign Criminal Gangs 

Committed crime against property in Bangkok” are to  study the behaviors , networks  and identities of foreigners Criminal 

gangs committed  property crime in Bangkok, the problems in suppressing and preventing crimes committed by foreign 

criminal gangs and measures to prevent  crimes committed by foreign criminal gangs. Data were collected from the police 

officers investigating for the criminal cases committed by the members of the foreign criminal gangs, and also from the 

police officers working at the Immigration Bureau. The knowledge management was used as an approach to select the 

experts from these two groups of police officers who were the examples of the best practices in handling with the foreign 

criminals. The story telling technique was applied among them to describe the criminal behaviors, techniques, networks and 

prevention strategies. The findings were that at present there were various foreign gangs expanding their criminal roles in 

Thailand. Each gang tended to have different identity and network which caused a severe damage to the country. These reflected 

the new pattern of crime in Thailand having been changed due to the globalization. 

Generally, it could be said that the foreign criminal gangs committing  property crimes in Thailand tend to use 

high technology and specific expertise in the robbery and also the basic crimes such as the thieves, fraud. It is noted that the 

crimes committed by the western and some ASEAN countries tend to be more advanced and complicated while those from 

Africa, South Asia and Middle East are likely to be involved with less advanced crimes. As for the criminal gangs from 

ASEAN countries, they usually commit the basic crimes, such as theft, fraud and robbery because it is easier for them to 

cross the Thai’s border. Additionally, their identities are quite similar to Thai people. As such, most people do not notice 

them but instead give them an opportunity to disguise into the crowd or even spend time in a bank and financial company 

without any notice from other people. When they finish committing the crimes, they can then go back home easily as the 

transportation expense is not expensive. Because of this, they tend to commit minor crimes or low-volume crimes in order 

to get some profits from the crimes. Most of them do not have any skills to commit the advanced crimes. Conversely, the 

western people are likely to commit crime which brings about high-volume of money in order to be certainly worth to the 

travelling expense. In addition, there are new technologies which have never been used before Thailand. Hence, the Thai 

people foreign to techniques,  

The problems in suppressing and preventing the foreign criminal gangs in Thailand are that the police officers 

responsible for dealing with these crimes tend to be rotated and moved to another position. Accordingly, these experienced 

police officers who are the experts in dealing with the criminal gangs might move to work in another area where this type of 

crime is not frequently occurred. Also, the non-experienced officers come to replace the positions in the areas that the 

criminal gangs from oversea commit crimes. The language is also another problem,. As such, the process of investigation is 

very slow and becomes troublesome. These tend to happen in the cases of the alleged perpetrators, the victims and the 

witness are foreigners. It seems that there are many times the police officers have to exclude the witness.   

The most crucial factor is the knowledge about the foreign criminal gangs in terms of the behaviors and the 

techniques used in committing crimes which is very important and needed to be shared to the responsible officers because 

the criminal gangs are developing and changing the offending pattern all the time. Hence, there must be the sharing of 

knowledge and developing skills from those who are experienced and skillful in dealing with the cases of foreign criminal 
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gangs (Tacit Knowledge) to the officers coming to replace their jobs. Because of this, the knowledge will be shared and 

learned all the time although some of them might be transferred to work in different position. The staff coming to take the 

jobs can still have knowledge to do the cases.  
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บทที  1 

ความสําคญัและทีมาของปัญหา 

 

ปัญหาอาชญากรรมทียงัคงเป็นปัญหาสาํคญัในทุกสงัคมมาตงัแต่อดีตจนกระทงัถึงปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ ปัญหาอาชญากรรมพืนฐาน (street crime)  ทีเกียวขอ้งกบัการฉก ชิง วิงราว ทรัพย ์ การข่มขืน 

หรือ การฆาตกรรมทีปรากฏให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว ้นแต่ละวัน โดยเป็นปัญหา

อาชญากรรมทีควบคู่กับทุกสังคมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมือสังคมมีความเจริญก้าวหน้า

อาชญากรรมพืนฐานดังกล่าวหาได้หมดไปจากสังคมไม่ หากแต่ยงัคงเติบโตควบคู่กับความ

เจริญเติบโตของสังคมเมืองอย่างต่อเนือง ดังจะเห็นไดจ้ากกรุงเทพมหานครซึงเป็นเมืองหลวงที

สาํคญัของประเทศไทยยงัคงเผชิญกบัอาชญากรรมพืนฐานอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอาชญากรรม

ประเภทหนึงทีสร้างปัญหาให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมาเป็นเวลานาน  ได้แก่ ปัญหา

อาชญากรรมเกียวกบัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นการลกัทรัพย ์ในเขตทีพกัอาศยั การขโมยรถจกัรยานยนต ์

หรือ รถยนต ์รวมทงัการปลน้ทรัพย ์หรือ ชิงทรัพย ์ 

 นอกจากนี จากการจดัเก็บสถิติอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครโดยกองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาลยงัพบว่า ปัญหาอาชญากรรมทียงัคงเป็นปัญหาสาํคญัในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง

ต่อเนือง คือ ปัญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพย ์ ดงัจะเห็นไดจ้าก      กองบญัชาการตาํรวจ

นครบาลไดแ้ถลงสถิติรอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-เมษายน 2555 

เรืองคดีเกียวกบัทรัพย ์ปรากฏว่าเกิดการกระทาํผิดเกียวกบัทรัพย ์ดงันี  ปลน้ทรัพย ์48 ครัง  ชิง

ทรัพย ์116 ครัง  ลกัทรัพย ์4,629 ครัง เทียบกบัเดือนตุลาคม 2553-เมษายน 2554  มีอาชญากรรม

เกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ปลน้ทรัพย ์34 ครัง  ชิงทรัพย ์87 ครัง  ลกัทรัพย ์5,466 ครัง  แสดงถึงความ

รุนแรงในการประกอบอาชญากรรมบนทอ้งถนน หรือในทีสาธารณะมากขึนถึง 25% ในเขตเมือง

ของกรุงเทพมหานคร (คมพิทกัษร์าษฎร์,2556) 

 แมปั้ญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยจ์ะเป็นปัญหาอาชญากรรมทีเกิดขึนมากทีสุดใน

เขตกรุงเทพมหานครเมือเปรียบเทียบกับปัญหาอาชญากรรมประเภทอืน ๆ หากแต่ปัญหา

อาชญากรรมดังกล่าวกลับได้รับการจัดการแก้ไขจากตํารวจน้อยทีสุดเมือเปรียบเทียบกับ

อาชญากรรมประเภทอืน ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติของสาํนักงานสถิติแห่งชาติและสถิติของตาํรวจ

นครบาลในปี 2555 ดงันี  

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ แถลงสรุปสถิติคดีอาชญากรรมที

เกิดขึนทวัประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กนัยายน 2555 เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีทีผา่นมา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

- คดีอุกฉรรจแ์ละสะเทือนขวญั มีอตัราการก่อเหตุลดลง โดยรับแจง้เหตุทงัหมด 4,800  
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คดี จับกุมได้ 2,900 คดี คิดเป็นร้อยละ 61.70 ส่วนพืนทีก่อเหตุมากทีสุด คือ กองบังคับการ

ตาํรวจภูธรภาค 8 และ บก.น.2 

- กลุ่มคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ มีอตัราการก่อเหตุลดลง รับแจง้เหตุทงัหมดกว่า 25,000  

จบักุมได ้16,000 คดี หรือร้อยละ 62.8  

- กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์อตัราการก่อเหตุลดลง โดยรับแจง้เหตุทงัหมดกว่า 49,000  

คดีจบักุมไดก้ว่า 24,000 คดี หรือร้อยละ 48.45  

- ส่วนกลุ่มคดีทีน่าสนใจ อาทิ โจรกรรมรถจกัรยานยนต ์มีการก่อเหตุมากทีสุด ในพืนที 

กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 5  

- และกลุ่มคดีความมนัคง อาทิ อาวุธปืน จบักุมมากทีสุดในพืนที บก.น.2 และพบว่ามีคดี 

มากขึนกว่าปีทีผา่นมา (www.innnews.co.th,2556) 

 

จากสถิติดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาการกระทาํผิดเกียวกับทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพมหานครยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัทีตาํรวจไม่อาจดาํเนินคดีไดท้งัหมด อย่างไรก็ตาม ขอ้มูล

ดงักล่าวเป็นสถิติการกระทาํผดิเกียวกบัทรัพยข์องทางราชการทีมีผูเ้ขา้แจง้ความกบัตาํรวจ หากแต่

ในความเป็นจริงสถิติอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยจ์าํนวนหนึงอาจเป็นสถิติทีไม่มีการแจง้ความ

ต่อตาํรวจ เนืองจากผูเ้สียหายส่วนหนึงอาจไม่เขา้แจง้ความ เพราะอาจเห็นว่าทรัพยสิ์นทีสูญหายมี

จาํนวนไม่มากนัก หรือ อาจเห็นว่าแมจ้ะมีการแจง้ความกบัทางราชการแต่อาจประสบกบัความ

ยุง่ยากเสียเวลา หรือ อาจไม่เห็นความสาํคญัของการแจง้ความกบัตาํรวจเพราะอาจเห็นว่าตาํรวจอาจ

ไม่สามารถทาํให้ทรัพยสิ์นทีสูญหายไปกลบัคืนมาได ้อนัเป็นการทาํให้เกิดสถิติทีเป็นตวัเลขมืด 

(Dark Figure) ทีทําให้ต ํารวจอาจไม่ได้สถิติทีแท้จริงของคดีทีเกียวข้องกับทรัพย์ในเขต

กรุงเทพมหานครได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูดงัต่อไปนี  

 

สถิตฯิ เผย ปัญหาอาชญากรรมภาคประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นต่อทรัพย์สิน เกอืบ 70 % ไม่

แจ้งตาํรวจ! 

 นายวิบูลยท์ตั  สุทนัธนกิตติ ผูอ้าํนวยการสาํนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสาํรวจ

ขอ้มลูสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555  (อาชญากรรมทีเกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – 

กนัยายน 2554) ว่าประชากรอาย ุ15 ปีขึนไปจาํนวน 67,300,049 ราย มีการประสบเหตุอาชญากรรม

1/ (ทรัพยสิ์น ชีวิตและร่างกาย เพศ และการถกูแอบอา้งใชข้อ้มลู/เอกสารส่วนตวั) ในรอบ1 ปีทีผ่าน

มา จาํนวน 152,228 2/ ราย หรือร้อยละ 0.2  โดยการประสบเหตุอาชญากรรมต่อทรัพยสิ์น ร้อยละ 

92.5 ประสบเหตุอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 5.2  การถูกแอบอา้งใชข้อ้มูล/เอกสาร

ส่วนตวั ร้อยละ 2.0 และประสบเหตุอาชญากรรมทางเพศ ร้อยละ 0.3 
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 โดยการแจง้เหตุอาชญากรรมทีเกิดขึนต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ การประสบเหตุฯ ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 66.6 ไม่ไดแ้จง้ใหต้าํรวจทราบ  ทงันีการประสบเหตุฯ ในทุกประเภทอาชญากรรม   มีสัดส่วน

การไม่แจง้ใหต้าํรวจทราบถึงเหตุทีเกิดสูงกว่าการแจง้ใหต้าํรวจทราบ  ยกเวน้ อาชญากรรมต่อชีวิต

และร่างกาย และอาชญากรรมทางเพศ ทีมีสัดส่วนการแจง้ให้ตาํรวจทราบ สูงกว่าการไม่แจ้ง 

(www.matichon.co.th,2556) 

 

 หากปัญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยย์งัคงทวีความรุนแรงอยา่งต่อเนือง ยอ่ม

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ความหวาดกลวัต่ออาชญากรรม ปัญหาการสูญเสียทรัพยสิ์น หรือ ปัญหาทีสืบเนืองจากปัญหาที

เกียวขอ้งกบัทรัพย ์        อาทิ การทาํร้ายร่างกาย หรือ การฆาตกรรมทีเกิดจากการปลน้ทรัพย ์หรือ 

ชิงทรัพย ์เป็นตน้  

สําหรับปัญหาอาชญากรรมทีเกียวข้องกับทรัพยที์นับได้ว่าเป็นปัญหาทีสําคัญสําหรับ

กรุงเทพมหานครปัญหาหนึงในปัจจุบนั คือ ปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีไดเ้ขา้มากระทาํผดิใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่รวมทังในเขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากเป็นเมือง

ศูนย์กลางทีมีประชาชนจํานวนมาก ทําให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวได้อาศยัความ

เจริญเติบโตของเมืองเป็นศนูยก์ลางในการกระทาํผดิ  สาํหรับปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีได้

เขา้มากระทาํผดิในเขตกรุงเทพมหานครทีสาํคญัปัญหาหนึง คือ การกระทาํผดิเกียวกบัทรัพย ์ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากสาํนักข่าวไทย เมือวนัที 5 พ.ย.2555 (www.mcot.net,2555)ได้

สรุปว่าในบรรดาคดีทีมีชาวต่างชาติตกเป็นผูต้อ้งหา สถิติของตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองพบว่า คดีลกั

ทรัพยเ์ป็นคดีทีเกิดขึนมากทีสุด สาํหรับแก๊งทีเขา้มากระทาํผิดสูงสุด คือ แก๊งโคลมัเบีย  เปรู และ 

เมก็ซิโก  โดยแก๊งโคลมัเบียเป็นแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติใหญ่ทีทางตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจบักุมได้

ในปีทีผา่นมา  ซึงมีสมาชิกแก๊งนีจาํนวนประมาณ 40 คนซ่อนตวัอยูใ่นเมืองหลวง ขณะทีผูต้อ้งหาที

ถกูส่งตวักลบัประเทศ ส่วนใหญ่มกัเปลียนชือ ทาํให้ตรวจสอบประวติัไม่ไดแ้ละกลบัเขา้มาก่อเหตุ

ซาํในประเทศไทย เมือประชาคมอาเซียนเกิดขึนปัญหาจะรุนแรง  (www.mcot.net,2555) 

โดยปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีสาํคญัในเขตกรุงเทพมหานครสามารถแสดงให้เห็น

ได ้ดงันี  

1. แก๊งโคลมัเบีย 

การกระทาํผดิของแก๊งโคลมัเบียทีปรากฏตามข่าวหนงัสือพิมพม์กัเป็นการกระทาํผดิที 

เกียวขอ้งกบัการโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนประชาชนทีมีฐานะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าว 

 



4 

 

 

ตม.แถลงจบัแก๊งเงินดําข้ามชาต-ิลักทรัพย์ 

“ตาํรวจได้จับกุมผู้กระทาํผิดสัญชาติไลบีเรีย พร้อมพวกรวม 8 คน ผู้ต้องหาแก๊งเงินดาํ  

พร้อมของกลางเงินสด 56,000 บาท รถยนต์ 1 คัน และธนบัตรเงินดาํ จาํนวน 2 กระเป๋า โดยจับกุม

ได้ทีย่านแหล่งท่องเทียวใน กทม.และเมืองพัทยา… 

และจับกุมผู้กระทาํผิดสัญชาติโคลมัเบีย พร้อมพวกรวม 4 คน ผู้ต้องหาแก๊งตระเวนลกั 

ทรัพย์ พร้อมของกลางอุปกรณ์งัดแงะ นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก สร้อยคอ 

พระเลียมทอง แหวน ฯลฯ จับกุมได้ภายในซอยรามอินทรา 117 แยก 10 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี 

กทม. จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาประเทศกว่า 2 เดือนแล้ว โดยจะตระเวน

ลงมือลกัทรัพย์ตามหมู่บ้านแถบชานเมืองและปริมณฑล…” (มติชนออนไลน,์29 ตุลาคม,2555) 

 

แกง็ต่างชาติแสบเช่ารถขบัตระเวนลกัทรัพย์บ้านหรู 

 “ตาํรวจ 191 รวบ 3 ตีนแมวชาวต่างชาติ ทีขับเก๋งตระเวนตามหมู่ บ้านต่างๆ สัญชาติ 

โคลัมเบีย พร้อมของกลาง รถยนต์โตโยต้า วีออส สีดํา ป้ายทะเบียนปลอมจํานวน 2 แผ่น 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครือง ปรินท์เตอร์ 1 เครือง สติกเกอร์เข้าหมู่บ้านจาํนวน 4 แผ่น และอุปกรณ์

งัดแงะจาํนวนหนึง โดยกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพือเข้าไปโจรกรรม

ทรัพย์สินภายในบ้าน โดยการปรินท์สติกเกอร์เข้ออกของหมู่บ้าน เพือตบตาเจ้าหน้าทีรักษาความ

ปลอดภัย” (เดลินิวส์ออนไลน,์20 มีนาคม,2556) 

 

รวบแก๊งโคลัมเบียแสบแอบยกเซฟตามบ้านหรู 

“ตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมแก๊งชาวโคลมัเบีย ทีลกัลอบเข้าประเทศมาเพือตระเวนลัก

ทรัพย์ตามหมู่ บ้านหรู โดยเข้าไปยกตู้ เซฟใส่รถ ก่อนงัดเอาของมีค่าส่งพัสดุกลับไปทีประเทศ

โคลมัเบีย  

แก๊งลกัทรัพย์ชาวโคลมัเบียประกอบด้วย ผู้กระทาํผิดจาํนวน 4 คน  ซึงทังหมดมีพฤติกรรม

แอบเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย เพือตะเวนลกัทรัพย์ ตามบ้านหรูทัวประเทศ มาแล้วหลายครัง มูลค่า

หลายล้านบ้าน” (เดลินิวส์ออนไลน,์28 กุมภาพนัธ,์2556) 

 

2. แก๊งเปรู 

แก๊งเปรู มีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยบ์า้นหรูทวัประเทศ การ 

ขโมยตู ้ ATM ของธนาคาร รวมทงัการลกัทรัพยต์ามบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ดงัจะเห็นไดจ้าก

ตวัอยา่งข่าวดงันี  
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 จบัยกแก๊งเปรูตระเวนงดับ้านเจาะเซฟทัวประเทศ 

 “ตาํรวจสืบสวนนครบาล 7 รวบแก๊งลกัทรัพย์ข้ามชาติชาวอเมริกาใต้ตระเวนลกัทรัพย์ตาม

บ้านหรู นาํทรัพย์สินทีได้ออกขายส่งเงินกลบัประเทศ หากชินใดขายไม่ได้จะส่งพัสดุกลบัเช่นกนั”  

(ผูจ้ดัการออนไลน,์30 พฤศจิกายน,2553) 

 จบัแล้ว!!แก๊งเปรู เจาะงัด ATMบัวหลวง 

ตร.ท่องเทียวโชว์ฝีมือจับยกแก๊งเปรู หลงังัดตู้ เซฟเอทีเอม็ ในบูธแลกเงินธนาคารกรุงเทพ 

ในเขตเมืองพัทยา ขณะเตรียมพากนัขึนเครืองบินหนีออกนอกประเทศ (pattayadailynews.com, 20 

ส.ค. 2553) 

3. แก๊งเมก็ซิกนั 

แก๊งเมก็ซิกนัมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิ คือ การโจรกรรมในเขตบา้นเรือน 

ประชาชนทีมีฐานะ การฉกเพชรทอง ส่วนใหญ่กระทาํต่อผูที้มีฐานะ มีลกัษณะการกระทาํผดิที

คลา้ยคลึงกบัแก๊งโคลมัเบีย  ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าว 

 

พบบญัชีแก๊งฉกเพชรจดข้อมลูงานโชว์ทัวเอเชีย 

“ตาํรวจภูเก็ตแถลงจับกุมแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ผู้ ต้องหาร่วมกันลักทรัพย์ (เพชร-พลอย 

ทองคาํ) จาํนวน 600 ชิน มลูค่ากว่า 30 ล้านบาท กลางเมืองภูเกต็ โดยเจ้าหน้าทียึดของกลางคืนมาได้ 

432 ชิน มูลค่า 25 ล้านบาท ซึงคนร้ายกลุ่มนีมีทังหมด 4 คน มีผู้กระทาํผิดสัญชาติเมก็ซิโก เป็น

หัวหน้าแก๊งและวางแผนการโจรกรรม อีกทังยังเป็นผู้ปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ รวมทังแผนอาํ

พรางตัวเอง...โดยมีการเช่ารถทีกรุงเทพฯและ ภูเกต็ เพือกระทาํผิด”(mcot.net,16 พฤษภาคม 2556) 

 

รวบแก๊ง โจรเม็กซิกนั แสบ – ตระเวนลักทรัพย์หมู่บ้านตลิงชัน 

“ตาํรวจได้วางแผนจับกุมแก๊งโจรเมก็ซิกันทีเข้ามาออกอาละวาดก่ออาชญากรรมใน

ประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมตระเวนลกัทรัพย์ตามหมู่บ้านต่างๆ ล่าสุด สองโจรเมก็ซิกันจนมมุ

โดนจับกุมหลงัจากขับรถเข้าไปลกัทรัพย์ในหมู่บ้านภาณุ แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ” 

(ข่าวสดออนไลน,์9 มีนาคม,2556) 

 

4. แก๊งอเมริกาใต้-กวัเตมาลา 

แก๊งกงัเตมาลาเป็นหนึงในแก๊งอเมริกาใตที้มีพฤติกรรมในการตะเวนลกัทรัพยต์ามบา้น 

หรูในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอืน ๆ  โดยมีตวัอยา่งข่าวปรากฏดงันี 
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ตม.จบัแก๊งอเมริกาใต้หนีคดีประกนัศาล ตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านหรู 

ทีสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง (สตม.) แถลงจบักุมผูต้อ้งหาสญัชาติกวัเตมาลา พร้อม 

ของกลางหลายรายการประกอบด้วยเพชร ทอง เงินสด นาฬิกายีห้อหรู พระเครืองเลียมทอง 

เครืองประดบั อาวุธปืนพร้อมกระสุน และอุปกรณ์งดัแงะ รวมกว่า 50 รายการ รวมมูลค่าทรัพยสิ์น

กว่า 1.5 ลา้นบาท  สืบเนืองจากเมือวนัที 10 ตุลาคม 2555  ผูต้อ้งหาไดก่้อเหตุลกัทรัพยใ์นพืนที สน.

ทุ่งสองห้อง ซึงทาง สตม.ได้จบักุมตัวผูต้อ้งหาพร้อมพวกจาํนวน 11 คน และไดเ้พิกถอนการ

อนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ก่อนส่งตวัให้พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องนาํตวัส่งฟ้องศาล 

ต่อมาผูต้อ้งหาไดรั้บประกนัตวัออกมาไดเ้พียงคนเดียว จากนนัไดร่้วมกบัพวกอีก 3 คนทียงัหลบหนี

อยูก่่อเหตุตระเวนลกัทรัพยต์ามหมู่บา้น ซึงผูต้อ้งหากาํลงัจะก่อเหตุลกัทรัพยที์หมู่บา้นทรัพยห์มืน

แสน จากนนัขยายผลตรวจคน้ พบของกลางจาํนวนมาก(มติชนออนไลน,์8 มีนาคม,2556) 

 

5. แก๊งแอลจเีรีย 

แก๊งแอลจีเรียมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยใ์นเขตบริเวณ 

ปริมณฑลทีติดกบักรุงเทพมหานครหากแต่พฤติกรรมดงักล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนทีอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกนั เนืองจากแก๊งดงักล่าวไดก้ระทาํผดิในบริเวณเขตสนามบินสุวรรณ

ภูมิ ซึงผลกระทบต่อประชาชนในเขตกรุงเทพทีใช้สนามบินเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ใน

ประเทศ รวมทงัยงัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย เนืองจากเมือนกัท่องเทียวส่วนหนึง

เดินทางมาถึงสนามบินซึงเป็นสถานทีแรกของประเทศไทยทีได้พบเจอ หากแต่เมือประสบกับ

ปัญหาอาชญากรรม จะนาํไปสู่การไม่สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ประเทศไทย  

สาํหรับตวัอยา่งข่าวอาชญากรรมทีกระทาํผดิโดยแก๊งแอลจีเรีย ไดแ้ก่  

 

รวบแก๊งแอลจเีรียลักทรัพย์นักท่องเทียวสุวรรณภูมิ 

 “เมือวนัที 13 เม.ย. 56 ทีกองบงัคบัการตาํรวจท่องเทียว ชนั 2 อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท. พ.ต.อ.บุญรอด 

องักาบ ผกก.6บก.ทท. เจา้หนา้ทีชุดจบักุมตาํรวจท่องเทียว เจา้หนา้ทีศนูยป์ฏิบติัการพิเศษ บ.ท่า

อากาศยานไทย จาํกดั มหาชน (ทอท.) เจา้หนา้ทีฝ่ายรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกนัแถลงผลการจบักุม แก๊งแขกขาวแอลจีเรีย ลกั

ทรัพยผ์ูโ้ดยสารภายในสนามบิน ประกอบดว้ยผูก้ระทาํผดิจาํนวน 4 คน ทงัหมดเป็นชาวแอลจีเรีย 

พร้อมของกลางกระเป๋าสตางคส์ตรี จาํนวน 1 ใบ เงินสดจาํนวน 7,000 บาท บตัรเครดิตธนาคาร

ต่างๆ จาํนวน 17 ใบ ไอแพดจาํนวน 2 เครือง ซมัซุงแกแลค็ซีโนต้จาํนวน 1 เครือง โทรศพัทมื์อถือ 
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จาํนวน 3 เครือง กลอ้งถ่ายรูปจาํนวน 2 ตวัและกระเป๋าเอกสารอีกจาํนวนหนึง” (ไทยรัฐออนไลน,์13

เมษายน,2556) 

 

6. แก๊งเซอร์เบียร์ 

แก๊งเซอร์เบียร์เป็นแก๊งแขกขาวทีเขา้กระทาํผดิดว้ยการโจรกรรมตู ้ATM หากแต่เป็น 

การกระทาํผดิในเขตต่างจงัหวดั หากแต่มีการหลบหนีเขา้มากบดานในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัจะ

เห็นไดจ้ากข่าว ดงันี 

พบแล้ว! รถแขกขาว เช่าโจรกรรมตู้ เอทเีอ็มกรุงศรี 

 “พบเบาะแสกลุ่มคนร้ายก่อเหตุโจรกรรมตู้ เอทีเอม็ธ.กรุงศรี สาขากระเฉด ก่อนจะงัดเอา

เงินสด 4.3 ล้าน หลบหนีไป ซึงทางชุดตาํรวจสืบสวนภาค 2 ได้ติดตามจนพบรถทีคนร้ายใช้ก่อเหตุ 

พบเบอร์โทรศัพท์ และเบาะแสพบว่าชายชาวเซอร์เบีย 2 ใน 3 คนดงักล่าว ได้เดินทางออกจาก

ประเทศไทยไปยงัประเทศกัมพูชาแล้ว ส่วนชาวพบเป็นแก๊งเซอร์เบียโดยได้เผ่นไปเขมรแล้ว 2 คน 

ส่วนอีกคนกบดานกทม…”(ผูจ้ดัการออนไลน,์1 กนัยายน 2553) 

 

7. แก๊งอหิร่าน  

แก๊งอิหร่านมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิ คือ การลกัทรัพยต์ามโรงแรมหรู  การขโมย 

หนงัสือเดินทางเพือทาํปลอมการหลอกแลกเงินไม่ว่าจะเป็นแลกเงินจากธนาคาร หรือ ร้ายขายของ

แลว้มีการฉกเงิน ซึงมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิทีครอบคลุมทงักรุงเทพมหานครและจงัหวดั

ท่องเทียว  

 

 วงจรปิดมัดอิหร่านฉกเงินอาม่าร้านชํา  
 “บก.น.8 จับผู้ต้องหาชาวอิหร่านตงัแก๊งลกัทรัพย์ร้านขายของชาํย่านสาํเหร่ โดยใช้อุบาย

หลอกแลกธนบัตร ก่อนฉกเงินสูญ 1.5 หมืนบาท แม้ให้การภาคเสธ แต่จาํนนต่อหลกัฐานทีเป็นภาพ

จากกล้องวงจรปิด” (ผูจ้ดัการออนไลน,์23 พฤษภาคม 2556) 

 

8. แก๊งอรัิก 

แก๊งอิรักจะมีพฤติกรรมในการลกัทรัพยต์ามโรงแรมหรู การลกัทรัพยท์วัไป โดยจะมีการ

กระทาํผดิในจงัหวดัท่องเทียว อาทิ พทัยา เป็นตน้  หากแต่พฤติกรรมดงักล่าวมีความเชือมโยงสู่การ

กระทาํผดิในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยเนืองจากจะมีการสลบัหมุนเวียนพืนทีในการกระทาํผดิทีเป็น

เมืองสาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งข่าวดงันี  
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รวบแก๊งแขกขาว ตระเวนลักทรัพย์ห้องพกั รร.เมืองพทัยา 

รวบแก๊งแขกขาว ตระเวนลกัทรัพย์ตามห้องพักโรงแรมต่างๆ ในเมืองพัทยา สารภาพเคย

เป็นทหารทีประเทศอิรัก ก่อนเข้ามาทาํธุรกิจในเมืองพัทยาเมือ 12 ปีก่อนจนประสบปัญหา ต้องชวน

เพือนร่วมก่อเหต…ุ 

“โดยจะนาํหนังสือเดินทางทีปลอมแปลงขึนมา ไปเปิดห้องพักตามโรงแรมต่างๆ เมือสบ

โอกาสจึงงัดเข้าไปในห้องพักของนักท่องเทียวต่างชาติทีไม่อยู่ห้องและขโมยทรัพย์สิน      

        ทรัพย์สินทีได้จะนาํไปขาย ส่วนบัตรเครดิต จะนาํไปรูดซือสินค้าราคาแพงตาม

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะไอแพด และโทรศัพท์มือถือ” (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์,22 

กันยายน 2555) 

 

9. แก๊งลาว/ เขมร 

แก๊งลาวและเขมรมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิทีปรากฏตามข่าว คือ การร่วมกนัลกั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย ์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีรายไดเ้ดือนละ

ประมาณ 2-3 แสนบาท ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งข่าว 

 

รวบหนุ่มลาวร่วมเขมรตังแก๊งลักทรัพย์ 

 “กองบังคับการตาํรวจท่องเทียว (บก.ทท.) ได้แถลงผลรวบหนุ่มลาวร่วมเขมรตงัแกง็ลกั

ทรัพย์ล้วงกระเป๋าบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ชาวลาว และนายชาติ ชัก

เรือน อาย ุ33 ปี ชาวกัมพูชา ผู้ต้องหาคดีล้วงกระเป๋า พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือราคาแพง 11 

เครือง สมดุบัญชีธนาคารต่างๆรวม 5 เล่ม ได้มีชาวเขมรเป็นหัวหน้าแกง็ค์แต่ถกูจับไป  โดยผู้กรระ

ทาํผิดชาวลาวได้ชักชวนเพือนชาวเขมรไปร่วมตระเวนก่อเหตุตามสถานทีต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้า

บีทีเอส ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าต่างๆทีมีคนพลกุพล่าน มีรายได้เฉลียวนัละ 

2,000 - 14,000 บาท   เฉลียรายได้ต่อเดือน 2 – 3 แสนบาท นาํเอาทรัพย์สินทีได้ไปขายต่อและนาํเงิน

เล่นการพนันและเทียวเตร่” (เดลินิวส์ออนไลน,์6 กุมภาพนัธ,์2556) 

 

สืบบางซือจบัแก๊งล้วงกระเป๋าในจตุจกัร 

“ตาํรวจสืบสวนโรงพักบางซือฟิตออกจับแก๊งล้วงกระเป๋าในสวนจตจัุกรได้ 2 แก๊ง ทังแก๊ง

คนไทยและแก๊งเขมร จากการสอบสวนผู้ต้องหาทังหมดให้การรับสารภาพว่า ลงมือก่อเหตุ
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ล้วงกระเป๋านักท่องเทียวจริง โดยแก๊งคนไทย จะใช้เดก็ดึงความสนใจนักท่องเทียว ภายหลงัทีได้

ทรัพย์สินทีล้วงมาได้จะนาํไปขายตามตลาดนัด โทรศัพท์จะขายในราคาเครืองละ 500 บาท  

ส่วนแก๊งทีเดินทางเข้ามาจากกัมพูชา มีเพือนร่วมแก๊งเป็นชายอีก 2 คนอยู่ระหว่างหลบหนี 

โดยแก๊งชาวกัมพูชานี จะเลือกนักท่องเทียวต่างชาติเป็นส่วนมาก ทีเจ้าหน้าทีตาํรวจสามารถจับกุม

ได้ขณะลงมือลกัทรัพย์นักท่องเทียวชาวญีปุ่น จึงแจ้งข้อหาร่วมกนัลกัทรัพย์(ล้วงกระเป๋า)และรับ

ของโจร ...” (เดลินิวส์ออนไลน,์10 มีนาคม,2556) 

 

10. แก๊งเวยีดนาม  

แก๊งเวียดนามมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพย ์ตลอดจนมีพฤติกรรมที 

เกียวขอ้งกบัยาเสพติด ไดแ้ก่ การนาํทรัพยที์ลกัไดไ้ปแลกกบัยาเสพติด ตลอดจนการตงัแก๊งเพือแลก

ทรัพยที์ลกัมาไดแ้ลกเปลียนกบัยาเสพติด ทาํให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายตวัต่อไปในสังคมไทย 

และอาจมีความสมัพนัธก์บัปัญหาอาชญากรรมอืน ๆ ในสงัคม  

 สาํหรับปัญหาของแก๊งเวียดนามทีสาํคญั อาทิ  

 

เทียวงานกาชาดระวงั! แก๊งล้วงกระเป๋าเขมร-เวยีดนาม เกลอืน 

“พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ  โฆษกกองบัญชาการตาํรวจนครบาล เตือนประชาชนระวงัแก๊ง

ล้วงกระเป๋าในงานกาชาด หลงัตาํรวจสามารถจับกุมแก๊งล้วงกระเป๋าได้ 2 ราย ชี มิจฉาชีพเหล่านี

ทาํงานกันเป็นทีม มีทังแก๊งกัมพูชา เวียดนาม และไทย”(มติชนออนไลน์,2556) 

 

“สน.ชนะสงคราม จบักุมแก๊งเวยีดนาม ลกัทรัพย์งานสงกรานต์ตรอกข้าวสาร 

สน.ชนะสงคราม ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติ เวียดนาม  ทีเข้ามาลกั

ทรัพย์  โดยใช้วิธีการตัดสายคล้องโทรศัพท์ มือถือ และกรีดซองพลาสติกกนันาํในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ได้ผู้ต้องหา 3 คน   สัญชาติเวียดนาม จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันลกัทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือ 

รับของโจร” (มติชนออนไลน,์13 เมษายน,2556) 

 

“รวบแก๊งเวยีดนามใช้ถุงตดัสัญญาณกนัขโมยลกัเสือผ้าในเซ็นทรัลเวลิด์ 

รวบแก๊งเวียดนาม ใช้ถงุตัดสัญญาณดกัขโมย ลกัเสือผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์ของกลางกว่า 200 

ชิน  ทีสน.ปทุมวัน พร้อมเจ้าหน้าทีฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวนั ร่วมกันแถลงจับกุมผู้กระทาํผิดแก๊ง

สัญชาติชาวเวียดนาม พร้อมของกลางเสือ กางเกง และหมวกยีห้อยนิูโคล่  จาํนวน 206 ชิน มลูค่า

เกือบ 2 แสนบาท และถงุกระดาษภายในเคลือบด้วยกระดาษฟลอยด์ เพือป้องกันสัญญาณกันขโมย

ของร้านค้า จาํนวน 2 ใบ และกระเป๋าเดินทางอีก 2 ใบ   (เดลินิวส์ออนไลน,์25 มีนาคม,2556)  
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รวบต่างชาติตังแก๊งลักทรัพย์งาน" เลดี กาก้า " 

“ตร.รวบแก๊งเวียดนาม รวมตัวตระเวนล้วงกระเป๋าในงานเลดี กาก้า แก๊งมิจาฉาชีพสุดแสบ 

วางแผนเดินทางเข้าไทย-ออกวันละเวลาเดียวกัน ด้วยเทียวบินและสายการบินเดียวกัน โดยเดินทาง

มาตังแต่วันที 24 พ.ค. และเดินทางกลับประเทศเวียดนามในวันที 26 พ.ค. พบของกลาง ตัว

เครืองบินทังขาเดินทางมาประเทศไทย โฮจิมินท์ – สุวรรณภูมิ  จาํนวน 3 ใบและตัวเครืองบิน

เดินทางกลบัประเทศเวียดนาม สุวรรณภูมิ-โฮจิมินต์ จาํนวน 3 ใบ เสือลายดอกจาํนวน 1ตัว หมวก 

จาํนวน  1 ใบ กระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงสีดาํจาํนวน 1 ใบ บัตรคอนเสิร์ตเลดี กาก้า ราคา4,500บาท 

1 ใบ ราคา 6,300บาท 1 ใบ โทรศัพท์มือถือจาํนวน 3 เครือง เบืองต้นเจ้าหน้าทีแจ้งข้อหาซ่องโจร

เพือลักทรัพย์ พร้อมนําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพือดาํเนินคดีต่อไป” (เดลินิวส์ออนไลน์, 26 

พฤษภาคม,2555)  

 

ผบช.น.แถลงรวบสาวเวยีดนามแก๊งล้วงกระเป๋า  

“วันพุธที 18 มกราคม พ.ศ.2555 ผบช.น. แถลงจับกุม สาวชาวเวียดนามหัวหน้าแก๊ง

ล้วงกระเป๋า ย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ สารภาพนาํไปแลกยาบ้า พร้อมของกลางเป็นยาเสพติด กว่า 100 

รายการ มีพฤติกรรมค้ายา ในพืนทีย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยรับซือยาเสพติดจากแก๊ง

ล้วงกระเป๋า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนของแก๊งเป็นยาเสพติด ส่วนของกลางทีรับแลกมา ตนจะนาํไป

ขายเอาเงินไปซือยาเสพติดมาขายต่อให้กับ วัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน” (ข่าวสดออนไลน์, 26 

พฤษภาคม,2555)  

 

11. แก๊งพม่า 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งพม่า คือ  การลกัทรัพยท์วัประเทศ การลกั 

รถจกัรยานยนตเ์พือส่งกลบัไปยงัประเทศพม่า ดงัปรากฏใหเ้ห็นในข่าว ดงันี 

 

จบัแก๊งลักรถ จยย.ส่งขายพม่ากว่า 100 คนั 

“บช.น. พร้อมเจ้าหน้าที กก.สส.บก.น.1 แถลงการจับกุม 2 ผู้ต้องหาสัญชาติพม่า 

แก๊งลกัรถจยย.ส่งขายประเทศพม่า สารภาพรับซือรถจยย.ทีลกัมา คันละ 2 หมืน เพือส่งขายประเทศ

พม่า” (ข่าวสดออนไลน,์29 มีนาคม 2556) 

  รวบ9แก๊งพม่าตระเวนฉกทรัพย์ตลาดนัดไฮโซ 

  “ผู้ต้องหาชาวพม่า 9 คน พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ ยีห้อไอโฟน 4 เอส 

และยีห้ออืนๆ จาํนวน 5 เครือง กระสุนปืนขนาด .38 จาํนวน 1 นัด เงินสด 12,000 บาท 
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ทองรูปพรรณ กระเป๋าสตางค์ และทรัพย์สินอืนๆ จาํนวนมาก สืบเนืองจาก เมือวันที 17 ธันวาคม ที

ผ่านมา  กองกาํกับการสวัสดิภาพเดก็และสตรี ได้รับแจ้งจาก สน.สุทธิสาร ว่า มีแก๊งมิจฉาชีพทาํการ

วิงราวทรัพย์ บริเวณตลาดนัดหลงัการบินไทย มีผู้เสียหายหลายราย จึงประสานไปยงัผู้เสียหาย 

ทราบว่า มีทรัพย์สินทีถกูวิงราวไป รวมมลูค่ากว่า 100,000 บาท” (หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน,์ 

19 ธ.ค. 55) 

 

12. แก๊งอนิโดนีเซีย 

พฤติกรรรมการกระทาํผดิของแก๊งอินโดนีเซีย คือ การร่วมกนัชิงทรัพยผ์ูที้เบิกเงินมา 

จากธนาคาร โดยมีการเฝ้ามองบุคคลทีไปทาํธุรกรรมกบัทางธนาคาร แลว้มีการทุบกระจกรถเพือชิง

เงินสด โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเหมือนกนัในหลายจงัหวดัของประเทศ อาทิ สุโขทยั ภูเก็ต  

เลย เชียงใหม่ และปทุมธานี  ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งข่าวดงันี 

 

 รวบแล้วแก๊งต่างชาต ิทุบรถฉกเงินวดัธรรมกาย 

 “ตาํรวจปทุมธานีโชว์ผลงาน รวบแก๊งชาวต่างชาติทุบรถฉกเงินวัดธรรมกายจํานวน 

730,000 บาท  เป็นชาวอินโดนีเซีย ให้การว่า ตนกับพวกรวม 4 จะเข้ามาเช่ารถตามเต็นท์ทัวไปแล้ว

ตระเวน ทัวบุคคลทีเข้ามาใช้บริการในธนาคารถ้าได้เป้าหมายแล้วก็จะติดตามไปจนผู้ต้องหาเผลอ

แล้วจะเข้าทาํการทุบรถแล้วฉกเอาเงินไป โดยปกติจะเป็นคนดูเป้าหมายแล้วจะมีเพือนอีกสองคน

เป็นคนลงมือ ส่วนทีเลิกมาทาํในเมืองไทยนัน เพราะพวกตนเองคิดว่าการเช่ารถสามารถทาํได้ง่าย ๆ 

และตาํรวจไทยไม่สามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติได้ง่ายนักจึงวางแผนพร้อมกับเพือนตระเวนออกลัก

ทรัพย์สินต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ทีมาเบิกเงินตามธนาคารต่าง และจะคอยสังเกตว่าคนไหนเบิกเงินแล้ว

จะไปจอดทีไหน ถ้าสบโอกาสกจ็ะลงมือทุบกระจกแล้วค้นหาของมีค่าไปแบ่งกัน แล้วก็แยกย้ายกัน

กลบัประเทศ”(หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน,์ 3 ตุลาคม 2552) 

 

13. แก๊งฟิลปิปินส์ 

 แก๊งฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการกระทาํผิดสาํคญัทีก่อให้เกิดความเสียหายของประเทศ คือ 

การมอมยารูดทรัพย ์การตระเวนลกัทรัพยต์ามร้านเพชร ร้านทอง แลว้ใชอุ้บายหลอกพนักงานขาย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งข่าวต่อไปนีทีแก๊งฟิลิปปินส์เขา้มาในประเทศไทยเพียงแค่ 4 วนั แต่กวาด

เงินไปไดม้ากถึง 6 ลา้นบาท ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งข่าว 
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 ตํารวจจบัแก๊งฟิลิปปินส์มอมยารูดทรัพย์นักท่องเทียว  

“...พล.ต.ต.อดิศร์ จบักุมแก๊งชาวฟิลิปปินส์มอมยารูดทรัพยน์กัท่องเทียว  สารภาพว่าอาศยั

อยูใ่นประเทศไทยได ้3 ปี แลว้ พฤติการณ์คือจะเลือกเหยอืทีเป็นหญิงสาวชาวญีปุ่น เนืองจากมี

มนุษยส์มัพนัธ ์ดี หลงเชือง่าย จะตีสนิทจากการพดูคุย เลียงอาหาร เมือเริมสนิทแลว้จะหลอกล่อ

เหยอืไปเล่นการพนนัทีบา้น แต่ถา้ไม่มีเวลาหรือเหยอืเริมรู้ตวั จะทาํการนาํยากล่อมประสาทผสม

เครืองดืมใหกิ้น เมือเหยอืหมดสติก็จะนาํทรัพยข์องมีค่าทงัหมดไป เงินสดทีไดจ้ะนาํไปจบัจ่ายใช้

สอย แต่ถา้เป็นบตัรเครดิตก็จะนาํไปรูดซือสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ หรือถา้เป็นพวกสิงของ อาทิ 

นาฬิกา มือถือ ก็จะนาํไปขายหรือจาํนาํตามโรงจาํนาํ…” (คมชดัลึกออนไลน,์ 24 ธนัวาคม  2554) 

 

 ตํารวจรวบแก๊งฟิลิปปินส์ ตระเวนขโมยเพชร-ทอง 

 “รวบแก๊งคนร้ายข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์เข้ามาอาละวาดลักทรัพย์ตามห้างเพชร ร้านทอง 

กวาดไปกว่า 6 ล้านบาท เข้าเมืองไทยแค่ 4 วัน ลงมือออกอุบายหลอกพนักงานขาย เผลอแล้วฉกของ

ส่งให้เพือนร่วมทีมไปหลายร้านในย่านเยาวราช ปทุมวัน และลุมพินี ก่อนย่ามใจบุกห้างพารากอน 

เจอ รปภ.เห็นพิรุธ แจ้งตาํรวจเข้าลอ็คเกือบยกก๊วน ผู้ต้องหา 6 คน หนีรอดได้คนเดียว ยึดของกลาง

จาํนวนมาก...” (ไทยรัฐออนไลน,์ 9 มีนาคม 2555) 

  

จากปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าวขา้งตน้ เป็นสิงทีแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาแก๊งลกั

ทรัพยข์า้มชาติในประเทศไทยทีกาํลงัทวคีวามรุนแรงมากขึน โดยเฉพาะประเทศไทยกาํลงัจะรวม

เป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 ซึงจะทาํใหก้ารเดินทางเขา้ออกประเทศไทยสามารถ

กระทาํไดง่้ายขึนอนัส่งผลต่อการทีแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติสามารถเดินทางเขา้ออกประเทศไทยเพือ

กระทาํความผดิไดง่้าย ซึงหากประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทีเหมาะสมในการจดัการกบัปัญหา

ดงักล่าว ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากแก๊งลกัทรัพยเ์ขมรและ

ลาวทีมีรายไดห้ลกัต่อเดือนถึง 3 แสนบาท หรือ แก๊งฉกเพชรเมก็ซิกนัทีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

มลูค่ากว่า 30 ลา้นบาท หรือ แก็งโคลมัเบียทีมีการโจรกรรมทรัพยสิ์นตามเคหะสถานมีมลูค่าหลาย

ลา้นดงักล่าวขา้งตน้ รวมทงัปัญหาสงัคมทีประชาชนในกรุงเทพฯตอ้งเผชิญกบัปัญหาความกลวั

อาชญากรรม ปัญหาการสูญเสียทรัพยสิ์น ถกูทาํร้ายร่างกาย หรือ โอกาสทีจะสูญเสียชีวิตทีเกิดขึน

จากการกระทาํผดิของกลุ่มแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ ดงักล่าวขา้งตน้  และอาจนาํไปสู่ผลกระทบต่อการ

ท่องเทียว หรือ การสนใจเขา้มาลงทุนของชาวต่างชาติ  อนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการพฒันาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ

ไทยอยา่งแทจ้ริง 
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ดงันนั จึงเป็นสิงทีน่าสนใจว่าปัจจุบนัมีกลุ่มแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

มากนอ้ยเพียงใด   มีพฤติกรรมในการกระทาํผดิอยา่งไร มีความเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมประเภท

อืน ๆ หรือไม่ รวมทงัการกระทาํผดิของกลุ่มแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคม

อยา่งไร ตาํรวจมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการต่อกลุ่มแก๊งลกัทรัพยข์า้มขาติอยา่งไร และควรมี

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งไร เพือทาํใหก้รุงเทพฯสามารถเป็นเมืองหลวงทีเป็น

ศนูยก์ลางของความเจริญในการพฒันาประเทศ และทาํใหป้ระชาชนในกรุงเทพฯมีคุณภาพชีวติทีดี 

เพือทาํใหป้ระเทศไทยเป็นหนึงในกลุ่มประชาคมอาเซียนทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมเป็นสาํคญั  

 คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพือศึกษาถึงรูปแบบ และพฤติกรรมของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพฯ ปัญหาและ

อุปสรรคของตาํรวจทีปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแกง๊ลกัทรัพยข์า้มชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เพือมุ่ง

เสนอถึงแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแกง๊ลกัทรัพยข์า้มชาติทีดาํเนินการโดยตาํรวจเป็น

สาํคญั เพือทาํใหปั้ญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยไ์ดล้ดน้อยลง และทาํให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครดีขึน สามารถพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยปราศจาก

ความหวาดกลวัต่อภัยอาชญากรรมประเภท และสามารถเป็นทรัพยากรทีสําคัญในการพฒันา

กรุงเทพให้เป็นเมืองศูนยก์ลางในการพฒันาประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้ริงเพือรองรับกบัการเป็น

ประชาคมอาเซียนและการพฒันาประเทศไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพือศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์ 

(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหาแก๊ง  

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพือศึกษาถึงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี 

เกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพือจดัความรู้ (Knowledge Management) เกียวกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ 

คดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ใหก้บักองบญัชาการตาํรวจนครบาลและประชาชนทวัไป 

 

โจทย์การวจิยั 

1. รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลกัษณะ และอตัลกัษณ์(Identity)ของ 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีลกัษณะอยา่งไร 
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2. ปัญหาและอุปสรรคของตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที 

ก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

3. มาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้ม 

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีมีความเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจยัในเรืองนี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขต ดงันี 

ขอบเขตด้านประชากร   

ขอบเขตดา้นประชากรจาํแนกตามการศึกษา เป็น 

- การศึกษาเจา้หนา้ทีตาํรวจผูป้ฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแกง๊อาชญากรรมขา้ม 

ชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยจ์าํนวน 20 ราย ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ทีตาํรวจ

ท่องเทียว เจา้หนา้ทีตาํรวจป้องกนัปรามปราม จบักุม และสืบสวนสอบสวน แกง๊ลกัทรัพยข์า้มชาติ

ซึงเป็นเจา้หนา้ทีตาํรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ศึกษาผูที้ปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ 

เกียวกบัทรัพย ์   ไดแ้ก่   เจา้หนา้ทีเรือนจาํทีปฏิบติังานคลุกคลีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ การศึกษา

แกง๊อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยร์ายสาํคญัทีถกูจาํคุกในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 10   ราย  

 

ขอบเขตด้านวรรณกรรมทีเกยีวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีทีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่  แนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัสาเหตุใน 

การเกิดอาชญากรรม การรวมกลุ่มแกง๊อาชญากรรม  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม  และ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมขา้มชาติ  

 

ขอบเขตด้านเนือหาทีจะทําวจิยั 

     ศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม  เครือข่าย ร่องรอย คุณลกัษณะ และอตัลกัษณ์ 

(Identity) ของแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

 รูปแบบ  พฤติกรรม เครือข่าย ร่องรอย คุณลกัษณะ และอตัลกัษณ์  

(Identity) การกระทาํผดิของแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์

 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ  

-เหยอื 

-โอกาส 
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-ชุมชนทีอยูอ่าศยั 

- สภาพแวดลอ้มในชุมชน 

- การเกรงกลวัต่อกฎหมายหรือโทษทีไดรั้บ  

 ผลกระทบทีเกิดขึนจากการกระทาํผดิของแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติที 

ก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์

     ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหาแกง๊ 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร  

   ศึกษาถึงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาปัญหาแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติ 

ทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 

 

นิยามศัพท์ในการศึกษา 

  นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการในการวจิยั เรือง “การจดัการความรู้เกียวกบัการป้องกนั 

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร”  ไดแ้ก่  

  แก๊ง   หมายถึง   กลุ่มคนทีรวมกลุ่มตังแต่สาม

คนขึนไป เพือกระทาํผดิกฎหมาย โดยมีสญัลกัษณ์ทีแสดงให้เห็นความเป็นแก๊ง และเรียกตวัเองว่า

สมาชิกของแก๊งกล่าว  

แก๊งอาชญากรรมทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์ หมายถึง  กลุ่มคนตงัแต่สามคน 

ขึนไปทีกระทาํผดิคดีเกียวกบัทรัพย ์   โดยเป็นการกระทาํผดิคดีเกียวกบัทรัพยป์ระเภทลกัทรัพยท์งั

ภายในและนอกเคหะสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงจดัเป็นอาชญากรรมพืนฐาน (street crime) 

เท่านนั  

ลกัทรัพย ์  หมายถึง  การกระทาํทีนาํเอาทรัพยสิ์นของผูอื้น 

มาเป็นของตนโดยเจตนา เพือยดึทรัพยสิ์นนนัมาเป็นของตน ซึงเจา้ของทรัพยสิ์นไม่ไดอ้นุญาตหรือ

ยนิยอม   

  แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  หมายถึง  การรวมกลุ่มของบุคคลตงัแต่ 

3 คนขึนไป เป็นกลุ่มแก๊งทีไม่ใช่สัญชาติไทย หรือ ไม่ไดมี้ภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศไทย หากแต่ได้

เขา้มาร่วมกนักระทาํผดิในประเทศไทย  ซึงมีการตระเตรียม การวางแผน การสงัการ การสนับสนุน 

หรือ การควบคุมการกระทาํความผิดไดก้ระทาํในอีกประเทศหนึง โดยมีวตัถุประสงค์เพือกระทาํ

ความผดิร้ายแรงและเพือใหไ้ดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพยสิ์น หรือ ผลประโยชน์ทางวตัถุ

อยา่งอืนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม     
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แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ หมายถึง  การ 

รวมกลุ่มของบุคคลตงัแต่สามคนขึนไปซึงไม่มีสญัชาติไทย มีภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ และไม่ไดเ้ขา้

มาเพือประกอบอาชีพทีสุจริต หรือ อาศยัในประเทศไทย หากแต่มีการเขา้ประเทศไทยมาเพือกระทาํ

ผดิเกียวกบัทรัพย ์หรือ การลกัทรัพยท์งัในและนอกเคหะสถาน  ซึงมีการตระเตรียม การวางแผน 

การสงัการ การสนบัสนุน หรือ การควบคุมการกระทาํความผิดไดก้ระทาํในอีกประเทศหนึง เพือ

กระทาํความผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพย ์และเพือใหไ้ดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพยสิ์น 

หรือ ผลประโยชน์ทางวตัถุอยา่งอืนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม     

การป้องกนัปราบปราม  หมายถึง   การดาํเนินการใชม้าตรการใน 

การทาํให้ปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์้ามชาติไม่เกิดขึน และการทาํให้ปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติที

เกิดขึนไดบ้รรเทาหรือหมดไป 

  อตัลกัษณ์   หมายถึง  คุณลกัษณะเฉพาะตัว ซึงเป็น

ตวับ่งชีของลกัษณะเฉพาะของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์มีลกัษณะโดด

เด่นแตกต่างจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติอืน ๆ  
 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ 

และอตัลกัษณ์(Identity)ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

เพือนาํไปสู่การวางมาตรการเพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยไ์ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน 

2. ทาํใหท้ราบถึงถึงปัญหาและอุปสรรคของตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหา 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพือนาํไปสู่แนวทางในการ

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานของตาํรวจทีมีความเกียวขอ้งกบัปัญหาแก๊ง

ลกัทรัพยข์า้มชาติ 

3. เพือเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครของตาํรวจให้มีประสิทธิภาพ

ยงิขึน อนัเป็นบรรลุเป้าหมายหลกัของงานตาํรวจในการอาํนวยความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนและเป็น

การสร้างความสงบสุขใหเ้กิดขึนแก่สงัคมไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

4. เพือเป็นการนาํความรู้ทีไดไ้ปสู่การสร้างมาตรฐานหรือความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ  โดยสถาบนัเพือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจะ

ไดน้าํความรู้ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติไปสร้างความร่วมมือ กาํหนดมาตรฐานและ
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แนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นปัญหาสาํคญัในปัจจุบนั 

5. เพือเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองหลวงของไทยให้มี 

คุณภาพชีวิตทีดีมากขึน  โดยเป็นการลดปัญหาความหวาดกลวัต่ออาชญากรรมและเป็นการช่วย

ป้องกนัดูแลทรัพยสิ์นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อนัเป็นการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที

สาํคญัในเขตกรุงเทพฯ อนัส่งผลทาํใหป้ระเทศไทยมีปัญหาอาชญากรรมทีลดลงและทาํใหคุ้ณภาพชีวิต

ของประชาชนในสงัคมไทยดีขึน 
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บทที  2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

 สําหรับการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยทีเกียวข้องกับ

งานวิจัย เรือง  “การจัดการความรู้เกียวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ดังนี   

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรวมกลุ่มในการกระทําผิด 

2. แนวคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้องสาเหตุในการกระทําผิด 

3. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม 

4. กฎหมายทีเกียวข้องกับปัญหาปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ 

5. แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

6. ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรวมกลุ ่มในการกระทําผิด 

  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับการรวมกลุ่มในการกระทําผิด ประกอบด้วย 

- แนวคิดเกียวกับแก๊งอาชญากรรม 

แก๊งอาชญากรรมเป็นการกระทําผิดของบุคคลทีรวมกลุ่มกันตั งแต่  3  คน 

ขึ นไป โดยมีลักษณะการรวมกลุ่มกันเพือกระทําผิดกฎหมายโดยมีสัญลักษณ์ทีแสดงให้เห็นความ

เป็นแก๊ง และเรียกตัวเองว่าสมาชิกของแก๊งกล่าว หากแต่ลักษณะของการรวมตัวไม่มีลักษณะทีมี

การแบ่งสายงานบังคับบัญชากันอย่างเป็นระบบ หรือ เป็นทางการ 

   นอกจากนี  Department of Public Security ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ค ํา

นิยามของ “แก๊ง” หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลในการกระทําผิด ซึงหากเป็นกลุ่มแก๊งของเด็ก

และเยาวชนจะเป็นการเกิดขึ นอย่างเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นในพืนทีเมือง โดยมีการพัฒนากลุ่มแก๊ง

ขึ นมาเพือตอบสนองความต้องการของกลุ่มแก๊ง  เพือเป็นการแสดงออกซึงสิทธิทีครอบครัว ชุมชน 

หรือ รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนดังกล่าวได้  เนืองจากความยากจนที

เพิมมากขึ น การถูกกีดกัน และการขาดโอกาสในการดํารงชีวิต จึงได้มีการรวมกลุ่มเป็นแก๊งเพือ

ปกป้องสิทธิของกลุ่มและเพือตอบสนองความต้องการโดยการรวมกลุ่มทีปราศจากผู ้ควบคุม โดยมี

การพัฒนากฎของแก๊งเพือปกป้องความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแก๊งโดยการกําหนดพืนทีอาณาเขตและ

สร้างสัญลักษณ์เพือสร้างความหมายให้แก่สมาชิกของกลุ่มแก๊ง นอกจากนี  มีการดําเนินการทีเป็น

การละเมิดสิทธิของบุคคลอืนในสังคม โดยมีการใช้ความรุนแรงหรือการประกอบอาชญากรรม โดย
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ในปัจจุบันนอกจากมีแก๊งอาชญากรรมทีเป็นเพศชายแล้ว ย ังมีแก๊งอาชญากรรมทีเป็นเพศหญิงที

แสดงออกถึงความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันในเรืองเพศ 

  ประเภทของแก๊งอาชญากรรม 

สําหรับประเภทของแก๊งอาชญากรรมได้มีการจําแนกประเภททีแตกต่างกัน ดังนี   

  Department of Public Security ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จ ําแนกประเภทแก๊ง 

อาชญากรรม ดังนี 

1. แก๊งทีมีอายุสัน (Scavenger :short-lived gangs) 

ลักษณะทีสําคัญของแก๊งประเภทนี   คือ มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีลักษณะ 

ความเป็นแก๊งไม่มากนัก สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จะไม่นิยมรับผู ้หญิงเข้าเป็นสมาชิก มีสมาชิก

ทีหลากหลายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นทีมีอายุระหว่าง 13-18 ปี  มีพฤติกรรมการกระทําผิดในโรงเรียน

และบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนทีเกียวข้องกับอาชญากรรมพืนฐาน เป็นการกระทําผิดทีไม่ใช้ความ

รุนแรงมากนัก มีพฤติกรรมการกระทําผิดทีแสดงออกถึงการต่อต้านสังคม  

2. แก๊งทีละเมิดกฎ (Transgressor gangs) 

เป็นแก๊งทีตั งขึ นโดยมีว ัตถุประสงค์ทีไม่ใช้ความรุนแรง  มีขนาดเล็ก โดยมี 

สมาชิกในกลุ่มประมาณ 40 – 80 คน เป็นเด็กและเยาวชนทีมีอายุระหว่าง 10-18 คน มีเพศชาย

มากกว่าเพศชาย (สัดส่วน 5 : 1) มีการใช้ความรุนแรงกับแก๊งฝ่ายตรงข้าม หรือ การใช้ความรุนแรง

ในพืนทีอาณาเขตของตนเอง รวมทั งเกียวข้องกับพฤติกรรมอาชญากรรมนอกพืนที โดยก่อตั งแก๊ง 

ขึ นเนืองจากความยากจนของเด็กและเยาวชนทีต้องการปกป้องรักษาสิทธิของตนเอง ก่อตั งโดยไม่มี

ผู ้บังคับบัญชา จัดตั งกฎขึ นมาเพือรักษาความสงบเรียบร้อยของกลุ่ม นอกจากนี  มีการสร้าง

สัญลักษณ์เพือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม นอกจากนี มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นปึกแผ่นเพือ

ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม 

3. แก๊งทีใช้ความรุนแรง (Violent gangs) 

เป็นแก๊งทีตั งขึ นโดยมีว ัตถุประสงค์ของการใช้ความรุนแรงเป็นสําคัญ เป็น 

แก๊งทีมีขนาดใหญ่โดยมีสมาชิกประมาณ 100-500 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีสัดส่วน

ของเพศชายต่อเพศหญิง 9 : 1  ก่อตั งจากสมาชิกเชือชาติละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  สมาชิก

ในแก๊งมีอายุระหว่าง 15- มากกว่า 30 ปี  มีการประกอบอาชญากรรมทีใช้ความรุนแรงจนกระทั งถึง

ฆาตกรรม หรือ การประกอบอาชญากรรมทีมีความสลับซับซ้อน นอกจากนี  ว ัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินชีวิตทีปราศจากความหมาย หรือ การดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมายเพือให้ได้ก ําไร  

4. แก๊งอาชญากรรม (Criminal gangs) 

เป็นแก๊งทีตั งขึ นโดยมีว ัตถุประสงค์เพือประกอบอาชญากรรม มีขนาดกลางถึง 
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ขนาดใหญ่ โดยมีสมาชิกประมาณ 50-200 คน  สมาชิกของแก๊งส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีสมาชิก

เป็นเพศหญิงจํานวนไม่มากนัก  ก่อตั งจากสมาชิกเชือชาติละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  

สมาชิกในแก๊งมีอายุระหว่าง 15- มากกว่า 30 ปี มีการกระทําผิดทีระบุอาณาเขตทีชัดเจน อย่างไรก็

ตาม ในบางครังมีการประกอบอาชญากรรมนอกพืนทีตามคําสั ง มีการประกอบอาชญากรรมโดย

การใช้อาวุธ  โดยเกียวข้องกับอาชญากรรมประเภทค้ายาเสพติด  ค้าอาวุธ และค้ามนุษย์  การปล้น 

เรียกค่าไถ่  การข่มขู ่ และการฆาตกรรม 

  การกําเนิดแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวนับเป็นพัฒนาการขั นสุดท้ายของแก๊ง  จาก

แก๊งเยาวชนทีพยายามหาความหมายให้กับชีวิต โดยการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมทีกระทํา

ผิดโดยผู ้ใหญ่ มีความเกียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมโดยตรง ว ัตถุประสงค์สําคัญของแก๊ง

อาชญากรรมประเภทนี  คือ ต้องการเงิน  ชือเสียงในพืนที และอํานาจทีเท่าเทียมกัน สําหรับผู ้ ทีทําให้

กลุ่มแก๊งต้องออกจากสังคม 

  สําหรับการดําเนินการของแก๊งอาชญากรรมประกอบด้วย มีการฝึกหัดในระดับที

สูงขึ น  มีกฎระเบียบ มีการวางแผน มีการจัดองค์กร และมีการดูแลในการประกอบอาชญากรรม มี

สายการบังคับบัญชา รวมทั งมีหน่วยทีเชียวชาญในอาชญากรรมแต่ละประเภท ในหลายประเทศแก๊ง

อาชญากรรมประเภทนี จะเป็นทีรู้จักจากตํารวจ นอกจากนี  องค์กรอาชญากรรมบางแห่งมีการว่าจ้าง

สมาชิกของแก๊งอาชญากรรมในการสังหารบ่อยครั ง  สําหรับจุดจบของสมาชิกในแก๊งอาชญากรรม

มักจะจบด้วยการถูกจําคุกในเรือนจํา หรือ การเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรง โดยอาจกล่าวได้ว่า

แก๊งอาชญากรรมเป็นสินสุดของแก๊งอาชญากรรมและพัฒนาเป็นองค์กรอาชญากรรมเมือมีการ

รวมกลุ่มในการประกอบอาชญากรรมทีมีความสําคัญและมีการประกอบอาชญากรรมทีมีความ

สลับซับซ้อนมากขึ น 

จากคํานิยามขององค์การสหประชาติ ได้ให้ค ํานิยามของกลุ่มอาชญากรทีจัดตั งใน 

ลักษณะองค์กร” (Organized criminal group) หมายถึงกลุ่มทีมีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคล

ตั งแต่สามคนขึ นไปทีดํารงอยู่เป็นระยะเวลาหนึงและทีมีการประสานการดําเนินงานระหว่างกันโดย

มีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั งแต่หนึงฐานความผิดขึ นไป ตามทีได้ก ําหนดไว้ใน

อนุสัญญานี เพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอืนไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั น หากกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทีมีการประกอบอาชญากรรมทีมีความสลับ

ซ้อนมีความสัมพันธ์หรือติดต่อกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งอาชญากรรมจะถูกจัดเป็นกลุ่ม

อาชญากรทีจัดตั งในลักษณะองค์กร” (Organized criminal group) โดยพฤติกรรมการกระทําผิดมี

ความเกียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและผลของการกระทํามีผลกระทบต่อแต่ละมลรัฐหรือแต่ละ

ประเทศ 

5. แก๊งผู ้หญิง 

เป็นแก๊งทีตั งขึ นโดยเพศหญิง มีว ัตถุประสงค์ทีไม่ใช้ความรุนแรง โดยขนาด 
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ของแก๊ง คือ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีสมาชิกประมาณ 15-40 คน โดยเป็นแก๊งทีมีผู ้หญิงเป็น

สมาชิกเท่านั นในขณะทีบางแก๊งมีความสัมพันธ์กับแก๊งเพศชาย มีแก๊งเพศหญิงจํานวนไม่มากนักที

พบว่าหัวหน้าแก๊งเป็นเพศหญิงหากแต่มีสมาชิกเป็นทั งเพศหญิงและเพศชาย โดยสมาชิกของแก๊ง

ส่วนใหญ่ก่อตงัขึ นโดยเชือชาติละตินอเมริกาและแอฟริกา มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ส่วนใหญ่จะพบ

ในเมืองเล็ก หรือ ชนบทของอเมริกา มีความเกียวข้องกับอาชญากรรมทีเกียวกับการขู ่ เข็ญ 

อาชญากรรมทีไม่รุนแรงมากนัก โดยมีพืนทีประกอบอาชญากรรมในเขตบริเวณบ้านเพือนบ้านและ

ในชนบท 

 การกําเนิดของแก๊งเนืองจากต้องการเลียนแบบความมีอ ํานาจของแก๊งเพศชาย และต้องการ

แสวงหาโอกาสในการหนีจากการถูกทําร้ายร่างกายและการถูกล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวและ

เพือสร้างอ ํานาจและการยอมรับ ว ัตถุประสงค์ทีสําคัญเพือสร้างชีวิตทีมีความหมายโดยปราศจาก

โอกาสในชีวิต โดยเป็นแกง๊ทีก ําเนิดขึ นในสหรัฐอเมริกาเนืองจากความมีอคติทางเพศ แม้ว่าจะมีกา

รับสมาชิกใหม่หากแต่มีแนวโน้มทีจะหมดสินไป เนืองจากแก๊งเพศหญิงจะมีการละทิงรูปแบบใน

การดําเนินชีวิตในรูปแบบแก๊งมากกว่าเพศชาย โดยอาจมีบางส่วนทีมีการรวมกลุ่มกับแก๊งทีมีผู ้ชาย

เป็นผู ้นํา (Department of Public Security) 

 

 นอกจากนี  The National Gang Intelligence Center ได้จ ําแนกแก๊งออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ 

1. แก๊งอาชญากรรมพืนฐาน (Street Gangs)  

เป็นแก๊งทีเกิดขึ นและมีมากทีสุดเกือบทุกพืนทีของประเทศ ทั งในระดับท้องถิน พืนทีอาณา 

เขตของประเทศทั งในเมือง ชานเมืองและสังคมชนบท มีพฤติกรรมการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการ

ใช้ความรุนแรง  ยาเสพติด  

2. แก๊งในเรือนจํา (Prison Gangs)  

เป็นแก๊งทีมีเครือข่ายและปฏิบัติการในเรือนจํา  โดยผู ้ต้องขังทีพ้นโทษจะมีการรวมกลุ่มใน 

การกระทําผิด นอกจากนี  บางครั งอาจมีเครือข่ายทีเกียวข้องกับแก๊งอาชญากรรมพืนฐาน (Street 

Gangs) กระทําผิดภายนอกเรือนจํา โดยแก๊งอาชญากรรมพืนฐาน (Street Gangs) มีการรวมกลุ่มกับ

แก๊งในเรือนจํา พฤติกรรมการกระทําผิดส่วนใหญ่เกียวข้องกับการค้ายาเสพติด  

3. แก๊งมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมาย (Outlaw Motorcycle Gangs) เป็นแก๊งทีมีโครงสร้างการ 

บังคับบัญชา มีการรวมศูนย์กลางมีการกระทําผิดทั งในระดับท้องถิน และระดับประเทศ  มี

พฤติกรรมการกระทําผิดทีเกียวข้องกับอาชญากรรมทีใช้ความรุนแรง  การลักลอบค้าอาวุธ ค้ายาเสพ

ติด 

 การจําแนกประเภทแก๊งดังกล่าวขึ นอยู่กับเกณฑ์ระดับของการคุกคามต่อความปลอดภัยของ

สาธารณะและความมั นคงของประเทศ เป็นสําคัญ  
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- แนวคิดเกียวกับอาชญากรรมองค์กร 

อาชญากรรมองค์การ (Organized Crime) หมายถึง   อาชญากรรมซึงอาชญากรได้รวมตัว

เข้าด้วยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองค์การ โดยวางแผนและดําเนินงานเพือประกอบธุรกิจ

ผิดกฎหมายประเภทต่างๆ  มีลักษณะการดําเนินงานทีเป็นทางการมากกว่าแก๊งอาชญากรรม 

 

ลักษณะขององค์การอาชญากรรม 

  องค์การอาชญากรรมมีลักษณะทีสําคัญ คือ  

 1.  มีการรวมกลุ่มของคณะบุคคลอย่างมั นคง 

 2.  มีการวางแผน   ก ําหนดนโยบายในการประกอบอาชญากรรม 

 3.  มีการบริหารและการจัดการภายในองค์การอาชญากรรมทีมีประสิทธิภาพ 

 4.  มีหัวหน้าองค์การทีมีอ ํานาจเศรษฐกิจและ การเมือง รวมทั งอาจมีบทบาทที 

สําคัญในสังคม 

 5.  อาจมีข้าราชการ หรือ  นักการเมืองร่วมเป็นสมาชิกขององค์การอาชญากรรม 

 6. มักมีความเกียวข้องกับอาชญากรอาชีพ หรือ อาชญากรรมข้ามชาติ 

 7.  การดําเนินงานทีใช้บุคคลทีมีความรู้และความเชียวชาญในการดําเนินงาน 

 8.  ใช้เงินจํานวนมากในการดําเนินงานองค์การ 

 9.  จัดสรรเงินพิเศษในการดูแลพรรคพวก บริวาร 

 10. ใช้ความรุนแรงในการดําเนินธุรกิจ 

 

องค์การสหประชาชาติ แบ่งลักษณะของอาชญากรรมองค์การ ออกเป็น 10 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การลักลอบค้ายาเสพติด (Illicit  Trafficiking in Drugs) 

2. การลักลอบนําคนเข้าเมือง (Smuggling of Illegal Migrants) 

3. การค้าอาวุธ (Arms Trafficking) 

4. การลักลอบค้าอาวุธนิวเคลียร์ (Trafficking in Nuclear Material) 

5. กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (Transnational Criminal 

Organization and Terrorism) 

6. การค้าหญิงและเด็ก (Trafficking in Women and Children) 

7. การลักลอบค้าชินส่วนมนุษย์ (Trafficking in Body Parts)  

8. การโจรกรรมและการลักลอบค้ายานพาหนะ (Theft and Smugging of Vehicles) 

9. การฟอกเงิน (Money Laundering) 

10. การกระทําอืน ๆ  (Other Activities)  ได้แก่  
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• การโจรกรรมศิลปวัตถุ 

• การให้สินบนเจ้าหน้าทีตํารวจ และข้าราชการอืน ๆ 

• อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

• อาชญากรรมทางสิงแวดล้อม 

• อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา 

• การฉ้อโกงประกันภัยทางทะเล 

• การแทรกซึมและการครอบงําธุรกิจถูกกฎหมาย 

 

- ลักษณะขององค์การอาชญากรรม 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตั งใน 

ลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) 

โดยมีประเทศต่างๆร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวกว่า 140 ประเทศ นอกจากนี ย ังได้มีการร่างพิธี

สารอีก 3 ฉบับ ได้แก่ “พิธีสารเพือป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู ้หญิง

และเด็ก” (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women 

and Children) “พิธีสารเพือต่อต้านการลักลอบขนผู้ย ้ายถินโดยทางบก ทางทะเลและอากาศ” 

(Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) และ “พิธีสารเพือต่อต้านการ

ลักลอบการผลิตและค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย” (Protocol against the Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition) ซึงประเทศไทยได้ร่วมลง

นามในอนุสัญญาดังกล่าว และย ังได้ลงนามในพิธีสารประกอบอนุสัญญาอีกสองฉบับได้แก่พิธีสาร

เพือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ และพิธีสารเพือต่อต้านการลักลอบขนผู้ย ้ายถินฯ 

การกําหนดถ้อยคําและนิยามความหมาย 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก ําหนดคํานิยามและ

ความหมายของคําว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว ้ว่า 

1. กลุ่มอาชญากรทีจัดตั งในลักษณะองค์กร” (Organized criminal group) หมายถึงกลุ่มที 

มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั งแต่สามคนขึ นไปทีดํารงอยู่เป็นระยะเวลาหนึงและทีมีการ

ประสานการดําเนินงานระหวา่งกันโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั งแต่หนึงฐาน

ความผิดขึ นไป ตามทีได้ก ําหนดไว้ในอนุสัญญานี เพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือ

ผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. อาชญากรรมร้ายแรง” (Serious crime) หมายถึงการกระทําทีเป็นความผิดซึงสามารถ 

ลงโทษโดยการทําให้สูญเสียเสรีภาพขั นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษทีรุนแรงกว่า 

3. ทรัพย์สินทีได้จากอาชญากรรม” (Proceeds of crime) หมายถึงทรัพย์สินใดทีเกิดจาก 
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หรือได้รับมาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทําความผิด 

 

การกําหนดให้การกระทําความผิดทีเกียวกับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดทาง 

อาญา 

เพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ จึงได้มีการกําหนดให้การกระทําและการดําเนิน

กิจกรรมทีผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมทีมีลักษณะข้ามชาติตลอดจนการกระทําทีมีลักษณะ

เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นความผิดทีมีบทลงโทษ 

ในทางอาญาทีทุกประเทศต้องมี เพือสร้างมาตรฐานและความมีประสิทธิภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น 

“การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต”ิ ตามอนุสัญญาฯ สรุปได้ดังนี 

รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพือกําหนดให้การกระทําต่อไปนี เป็นความผิดอาญา 

1) การตกลงกับบุคคลตั งแต่หนึ งคนขึ นไปเพือก่ออาชญากรรมร้ายแรง เพือความมุ่ง

ประสงค์ซึงเกียวข้องกับกลุ่มอาชญากรทีจัดตั งในลักษณะองค์กร 

2) การเข้าร่วมการกระทําทีเป็นความผิดอาญาของกลุ่มอาชญากรทีจัดตั งในลักษณะองค์กร 

โดยรู้ถึงเป้าหมายของการกระทําทีเป็นความผิดอาญานั น รวมถึงการกระทําอืน ๆ โดยรู้ว่าการเข้ามี

ส่วนร่วมของบุคคลนั นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกระทําความผิดอาญาทีกล่าวถึงข้างต้น 

3) การจัดการ การสั งการ การสนับสนุน การยุยง การอํานวยความสะดวกหรือการให ้

ค ําปรึกษาในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงทีเกียวข้องกับกลุ่มอาชญากรทีจัดตั งในลักษณะองค์กร 

   

ความแตกต่างระหว่างแก๊งอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรม 

สําหรับความแตกต่างระหว่างแก๊งอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมมีผู ้ ให้ความหมายที 

แตกต่างกัน ดังนี 

Andre Bossard (1998)  ได้กล่าวว่า แก๊งอาชญากรรม (criminal gangs) ส่วนใหญ่เป็นแก๊ง

อาชญากรรมทีกระทําผิดเป็นครั งคราว (occasional gangs) โดยเป็นการรวมกลุ่มกับเพือน หรือ กลุ่ม

อดีตนักโทษ (เรือนจําเป็นสถานทีในการฝึกหัดพฤติกรรมอาชญากร) โดยเป็นการรวมกลุ่มกันเพือ

กระทําผิด หรือ การกระทําผิดอย่างต่อเนืองโดยอาจมีความเชียวชาญพิเศษเฉพาะหรือไม่มี  โดยการ

รวมกลุ่มอาจมีการกระทําผิดในระหว่างประเทศ หากแต่กระทําผิดภายใต้ค ําสั งของหัวหน้าแก๊งเพียง

คนเดียว โดยกลุ่มจะมีการสลายตัวเมือหัวหน้ากลุ่มถูกจับกุมดําเนินคดี หรือ เสียชีวิต สมาชิกภายใน

กลุ่มอาจมีการรวมกลุ่มกับแกง๊อืนในการกระทําผิดต่อไปตามทักษะและความเชียวชาญเฉพาะ แก๊ง

อาชญากรรมจะมีอายุทีไม่มากนักหากแต่ย ังคงมีวิว ัฒนาการทีมีความสําคัญต่อการเกิดขึ นในสังคม

นอกกฎหมาย 
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สําหรับความหมายขององค์กรอาชญากรรมมีให้ค ํานิยามทีแตกต่างกันจากความหมายของ 

Europol ได้ให้ค ํานิยาม องค์กรอาชญากรรม คือ การรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 2 คน ขึ นไป โดยมี

ว ัตถุประสงค์เพือประกอบอาชญากรรม โดยหากใช้รูปแบบขององค์กรอาชญากรรมมาเฟีย จะเป็น

การรวมกลุ่มของบุคคลตั งแต่ 3 คนขึ นไป ใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู ่บังคับในการประกอบ

อาชญากรรม การบริหารจัดการหรือควบคุมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมีว ัตถุประสงค์สําคัญเพือให้

ก ําไรทีผิดกฎหมาย 

ดังจะเห็นได้จากบทความของ Andre Bossard (1998) ทีศึกษาเรือง “มาเฟีย (Mafias) (เทรด) 

Triads ยากูซ่า  (Yakuza)  และ คาร์เทล (Cartels) การศึกษาเปรียบเทียบองค์กรอาชญากรรม”   โดย

เป็นการพรรณนาถึงลักษณะขององค์กรอาชญากรรม คือ มาเฟียซึงเป็นองค์กรอาชญากรรมทีสําคัญ

มีการกระทําผิดไปทั วโลก  โดยการระบุชือหรืออัตลักษณ์ โครงสร้างขององค์กร พฤติกรรมการ

กระทําผิดทีสําคัญในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และแอฟริกา  สําหรับการระบุ

พฤติกรรมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมทั งหมดจะมีลักษณะทั วไป  สําหรับโครงสร้างหนึงทีสําคัญมาก

ทีสุด คือ มีพืนฐานจากการรวมกลุ่มในลักษณะขององค์กรทีมีความรับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา

ทีมีประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย โดยองค์กรอาชญากรรมจะสามารถคงอยู่ได้หากมีการ

ดําเนินงานตามสายบังคับบัญชาทีก ําหนดโดยมีคุณสมบัติทีสําคัญ คือ การรักษาวินัยและการรักษา

ความลับอย่างเคร่งครัด  ซึ งองค์กรอาชญากรรมถูกครอบงําจากการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายที

จะต้องให้ได้ก ําไรมาในทุกวิถีทาง ด้วยการใช้การข่มขู ่และการคอรัปชั นเพือไปสู่จุดหมายทีได้

ก ําหนดไว้  

สําหรับการดําเนินงานขององค์กรอาชญากรรมนอกจากจะเกียวข้องกับการประกอบ

อาชญากรรมแล้วย ังเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย การแทรกซึมและควบคุมภาค

เศรษฐกิจ  โดยองค์กรอาชญากรรมพยายามสร้างอิทธิพลและคอรัปชั นในการดําเนินธุรกิจผิด

กฎหมายรวมทั งการสร้างอ ํานาจทางการเมืองในทุกระดับและการวางตัวทีเป็นการคุกคามต่อ

ระบอบประชาธิปไตย จากการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองเป็นขององค์กร

อาชญากรรมตนเอง  องค์กรอาชญากรรมมีรายได้มูลค่ามหาศาลจากประกอบอาชญากรรมและการ

ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายอันทําให้องค์กรอาชญากรรมมีอ ํานาจในการคุกคามทั งในระดับปัจเจกชน 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 องค์กรอาชญากรรมประกอบอาชญากรรมทั วไปซึงสามารถจําแนกได้เป็น 3 

ประเภท คือ  

1. การข่มขู ่ กรรโชกเงิน การลักพาตัวเพือเรียกค่าไถ่  การเรียกค่าคุ้มครอง และหนี 

นอกระบบ 

2. การให้บริการผิดกฎหมาย ซึงเกียวข้องกับประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้า 
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มนุษย์  การพนัน หนี นอกระบบ โสเภณี หนังสือวีดีโอลามกอนาจาร การลักลอบเข้าเมืองหรือ

แรงงานผิดกฎหมาย 

3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่   การปลอมแปลง ฉ้อฉล หลอกลวง และ 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

  

-  แนวคิดเกียวกับอาชญากรรมข้ามชาต ิ

อาชญากรรมข้ามชาติ  หมายถึง การกระทําความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา  

โดยผู ้ ก่อกระทําขึ นในประเทศหนึง มีผลเสียหายเชือมโยงอีกประเทศหนึง 

ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ ในข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึงว่าด้วย “ขอบเขตการ 

ใช้บังคับ” ระบุไว้ชัดเจนว่า ลักษณะความผิดต่อไปนี  ให้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก 

   1.    ความผดินั นกระทําลงในประเทศมากกว่าหนึงประเทศ 

   2.   ความผิดนั นกระทําลงในประเทศหนึง แต่ส่วนสําคัญของการ 

ตระเตรียมการการวางแผน การสั งการ หรือการควบคุม  ได้กระทําในอีกประเทศหนึง 

3. ความผิดนั นกระทําลงในประเทศหนึง แต่เกียวข้องกับองค์กร 

อาชญากรรมซึงมีส่วนเกียวข้องกบักากระทําความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่า

หนึงประเทศ หรือ 

4. ความผิดนั นกระทําลงในประเทศหนึงแต่มีผลกระทบทีสําคัญเกิดขึ น 

ในอีกประเทศหนึง 

 

 นอกจากนี  “อาชญากรรมข้ามชาต”ิ  ย ังได้รับการบัญญัติขึ นโดย United Nations Crime and 

Criminal Justice Branch ในปี ค.ศ. 1974 โดยให้ความหมายในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการ

อธิบายของ Mueller (1998) ซึงครอบคลุมกิจกรรม 5 ประการคือ  

(1) ธุรกิจอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการคอรัปชั น  

(2) เป็นการกระทําความผิดทีใช้ทักษะสูง และมีความสามารถมากกว่าอาชญากรรมในรูป 

ทั วๆ ไป  

(3) อาชญากรมักมีความเกียวข้องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิงการค้า   

ยาเสพติด  

(4) เป็นการก่อความรุนแรงข้ามชาติ และมีผลกระทบในทางระหว่างประเทศ และ  

(5) อาชญากรมีมักจะต้องเคลือนย ้าย หลบหนีจากการติดตามจับกุม และศัตรู  

  

ทั งนี  ทีผา่นมาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมักจะอาศัยความแตกต่างของระบบกฎหมาย

ของประเทศต่างๆ เพือหลีกเลียงเงือมมือของกฎหมาย อาทิ หลบหนีการจับกุมไปพํานักในประเทศ



27 

 

ทีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู ้ ร้ายข้ามแดน หรือฟอกเงินทีได้มาจากการกระทําความผิดในประเทศทีย ังไม่มี

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น 

 

สําหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทีมีผลสําคัญส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ 

ประเทศต่าง ๆ  อาทิ ปัญหาโสเภณี  ยาเสพย์ติด  ลักทรัพย ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  แรงงาน

ข้ามชาติ  การฉ้อโกง และการก่อการร้าย 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอาชญากรข้ามชาติได้เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากทั งทีเข้ามา

ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งในการหลบหนีการกระทําผิดจากประเทศอืน ๆ รวมทั งได้เข้ามากระทําผิด

ในประเทศไทย เนืองจากเหตุผลทีสําคัญทีทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรข้าม

ชาติ กล่าวคือ  

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมทีสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ง่าย 

2. ประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเทียว ทําให้อาชญากรข้ามชาติส่วนหนึงได้ 

อาศัยเข้าประเทศในลักษณะของนักท่องเทียว 

3. ประเทศไทยมีค่าครองชีพทีไม่สูงมากนัก อาทิ ทีพัก อาหารทีไม่แพงมากนัก ทําให้ 

อาชญากรสามารถเข้ามาดํารงชีพและกระทําผิดในประเทศไทยได้ 

4. สามารถหาซือยาเสพติด หรือ อาวุธเพือใช้ในการกระทําผิดได้ง่าย  จึงเป็นปัจจัย 

กระตุ้นให้อาชญากรเข้ามาในประเทศไทยและกระทําผิดได้ง่าย 

5. อาชญากรสามารถทําหนังสือเดินทางปลอมเพือใช้หลอกลวงขณะพักอาศัยอยู่ใน 

ประเทศไทยได้ไม่ยาก ทําให้อาชญากรทีสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วส่วนหนึงมีการทํา

หนังสือเดินทางปลอมเพือใช้ในประเทศไทย ไม่ให้ต ํารวจสามารถจับกุมตนเองได้   

 

 ประเภทของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีสําคัญในประเทศไทย 

 สําหรับประเภทของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วยแก๊ง

ทีสําคัญ ได้แก่  

1. แก๊งโคลัมเบีย 

มีพฤติกรรมการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน 

ประชาชนทีมีฐานะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

นอกจากนี  มีพฤติกรรมทีสําคัญ คือ แก๊งโคลัมเบียและประเทศในแถบอเมริกาใต้ ย ัง

ก่อเหตุ "ทุบรถ" เพือขโมยทรัพย์สิน โดยแต่ละครั งจะลงมือร่วมกันตั งแต่ 3 คนขึ นไป และจะมีการ

แบ่งหน้าทีกันชัดเจน แก๊งนี จะมีการเฝ้าติดตาม "พฤติกรรมของเหยือทีมาทําธุรกรรมกับธนาคาร" 

โดยจะดูว่าใครขับรถเข้ามา และดูท่าทีว่าจะมีทรัพย์สินจํานวนมากหรือไม่ เมือเหยือเดินเข้ามาใน

ธนาคารแล้วลืมทรัพย์สินมีค่าทิงไว้ ก็จะ "ทุบรถเพือเอาทรัพย์สิน" แต่ถา้ไม่กระทําดังกล่าว ก็จะ
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เฝ้าดูต่อว่าได้เบิกเงินเป็นจํานวนมากหรือไม่ เมือทราบว่าเหยือเบิกเงินจํานวนมาก คนร้ายทีเหลือก็

จะทําการ "เจาะยาง" เพือให้รถเสีย แล้วทําทีเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือ พอเหยือเผลอก็จะขโมย

ทรัพย์สินไปโดยไม่รู้ตัว บางครั งก็จะติดตามเหยือไปตลอดเส้นทาง เมือเหยือเผลอจอดรถทิงไว้ในที

เปลียว ก็จะลงมือทุบรถเพือขโมยทรัพย์สินไป 

ลักษณะเด่นอีกประการของแก๊งนี  คือ จะลงมือรายละ 2-3 ครั ง แล้วกลับประเทศเพือ

หลีกเลียงการถูกจับกุม จากนั นจะให้เพือนร่วมแก๊งเวียนมาลงมือต่อ หลังจากลงมือเสร็จก็จะ

แลกเปลียนเป็นสกุลเงินของตัวเอง แล้วส่งเงินกลับประเทศ 

2. แก๊งเปรู 

แก๊งเปรู มีพฤติกรรมการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการลักทรัพย์บ้านหรูทั วประเทศ การ 

ขโมยตู ้ ATM ของธนาคาร รวมทั งการลักทรัพย์ตามบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  

3. แก๊งเม็กซิกัน 

แก๊งเม็กซิกันมีพฤติกรรมในการกระทําผิด คือ การโจรกรรมในเขตบ้านเรือน 

ประชาชนทีมีฐานะ การฉกเพชรทอง ส่วนใหญ่กระทําต่อผู ้ทีมีฐานะ มีลักษณะการกระทําผิดที

คล้ายคลึงกับแก๊งโคลัมเบีย   

4. แก๊งอเมริกาใต้-กัวเตมาลา 

แก๊งกังเตมาลาเป็นหนึงในแก๊งอเมริกาใต้ทีมีพฤติกรรมในการตะเวนลักทรัพย์ตามบ้าน 

หรูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอืน ๆ   

5. แก๊งแอลจีเรีย 

แก๊งแอลจีเรียมีพฤติกรรมการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการลักทรัพย์ในเขตบริเวณ 

ปริมณฑลทีติดกับกรุงเทพมหานครหากแต่พฤติกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนทีอาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน  

6. แก๊งเซอร์เบียร์ 

แก๊งเซอร์เบียร์เป็นแก๊งแขกขาวทีเข้ากระทําผิดด้วยการโจรกรรมตู้ ATM หากแต่เป็น 

การกระทําผิดในเขตต่างจังหวัด หากแต่มีการหลบหนีเข้ามากบดานในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. แก๊งอิหร่าน  

แก๊งอิหร่านมีพฤติกรรมในการกระทําผิด คือ การลักทรัพย์ตามโรงแรมหรู  โดยจะเน้น 

"บัตรเครดิต" เพือนําไปรูดซือสินค้าหรือ "ปลอมแปลงบัตรเครดิต"  และการขโมยหนังสือเดินทาง

เพือทําปลอม "นําพาสปอร์ตไปผ่าเล่ม" เพือใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ หรือนําไปขายต่อ

ให้แก่คนร้ายรายอืนต่อไป แก๊งนี มักจะใช้วิธีรุนแรง และใช้อาวุธกับเจ้าทรัพย์ รวมทั งมีพฤติกรรม

การหลอกแลกเงินไม่ว่าจะเป็นแลกเงินจากธนาคาร หรือ ร้ายขายของแล้วมีการฉกเงิน ซึงมี

พฤติกรรมในการกระทําผิดทีครอบคลุมทั งกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่องเทียว  
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8. แก๊งอิรัก 

แก๊งอิรักจะมีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามโรงแรมหรู การลักทรัพย์ทั วไป โดยจะมีการ

กระทําผิดในจังหวัดท่องเทียว อาทิ พัทยา เป็นต้น  หากแต่พฤติกรรมดังกล่าวมีความเชือมโยงสู่การ

กระทําผิดในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเนืองจากจะมีการสลับหมุนเวียนพืนทีในการกระทําผิดทีเป็น

เมืองสําคัญ มีพฤติกรรมคล้ายๆ แก๊งอิหร่าน แต่จะไม่ใช้วิธีทีรุนแรงเท่า 

9. แก๊งลาว/ เขมร 

แก๊งลาวและเขมรมีพฤติกรรมในการกระทําผิดทีปรากฏตามข่าว คือ การร่วมกันลัก 

ทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย ์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีรายได้เดือนละ

ประมาณ 2-3 แสนบาท  

10. แก๊งเวียดนาม  

แก๊งเวียดนามมีพฤติกรรมการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการลักทรัพย์ ตลอดจนมีพฤติกรรมที 

เกียวข้องกับยาเสพติด ไดแ้ก่ การนําทรัพย์ทีลักได้ไปแลกกับยาเสพติด ตลอดจนการตั งแก๊งเพือแลก

ทรัพย์ทีลักมาได้แลกเปลียนกับยาเสพติด ทําให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวต่อไปในสังคมไทย 

และอาจมีความสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมอืน ๆ ในสังคม  

11. แก๊งพม่า 

พฤติกรรมการกระทําผิดของแก๊งพม่า คือ  การลักทรัพย์ทั วประเทศ การลัก 

รถจักรยานยนต์เพือส่งกลับไปย ังประเทศพม่า รวมทั งพฤติกรรมการกระทําผิดทีร่วมกับคนไทย

ปลอมพาสปอร์ตวีซ่าของไทยและต่างประเทศเพือส่งผู ้หญิงไปญีปุ ่ น 

12. แก๊งอินโดนีเซีย 

พฤติกรรรมการกระทําผิดของแก๊งอินโดนีเซีย คือ การร่วมกันชิงทรัพย์ผู ้ ทีเบิกเงินมา 

จากธนาคาร โดยมีการเฝ้ามองบุคคลทีไปทําธุรกรรมกับทางธนาคาร แล้วมีการทุบกระจกรถเพือชิง

เงินสด โดยมีพฤติกรรมการกระทําผิดทีเหมือนกันในหลายจังหวัดของประเทศ อาทิ สุโขทัย ภูเก็ต  

เลย เชียงใหม่ และปทุมธานี   

13. แก๊งฟิลิปปินส์ 

 แก๊งฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการกระทําผิดสําคัญทีก่อให้เกิดความเสียหายของประเทศ คือ 

การมอมยารูดทรัพย์ การตระเวนลักทรัพย์ตามร้านเพชร ร้านทอง แล้วใช้อุบายหลอกพนักงานขาย 

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวต่อไปนี ทีแก๊งฟิลิปปินส์เข้ามาในประเทศไทยเพียงแค่ 4 ว ัน แต่กวาด

เงินไปได้มากถึง 6 ล้านบาท 

14. แก๊งปากีสถาน 

แก๊งปากีสถานทําธุรกิจส่งลูกแพะจากเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลักลอบนํา 
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ชาวต่างชาติมาจากอินเดีย บังคลาเทศ ไนจีเรีย อิรัก อิหร่าน ลิเบีย ฯลฯ เข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ มี

การปลอมพาสปอร์ต ปลอมธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ขนยาเสพติด และเรียกค่าคุ้มครองชาวต่างชาติ 

นอกจากนี  ยงัพบว่ามีพฤติกรรมคล้ายชาติจากตะวันออกกลาง แต่พบ 

พฤติกรรมการกระทําผิดน้อยลง 

15. แก๊งยุโรป เช่น เยอรมนี อังกฤษ ฝรังเศส กลุ่มสแกนดิเนเวีย รวมทั งสหรัฐอเมริกา  

จะกระทําผิดกับชาวต่างชาติจากประเทศเดียวกัน 

วิธีการยอดนิยม คือ การ "ฉ้อโกง" โดยทําธุรกิจ หรือเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์บังหน้า 

เมือเหยือหลงเชือวางเงินมัดจํา หรือวางเงินดาวน์ก้อนใหญ่ไว้ก็จะปิดบริษัทหนี กว่าเหยือจะรู้ว่าถูก

หลอกก็สูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน ์เพราะบ้านหรือตึกทีตัวเองซือไว้นั นไม่มีอยู่จริง  

แก๊งทีสําคัญอีกกลุ่ม คือ "คนสัญชาติฝรั งเศส" มีความเชียวชาญเป็นพิเศษในการ "ขโมย

ข้อมูลบัตรเครดิต" จากนั นจะนําข้อมูลไปขายให้แก่แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตต่อไป โดย

พฤติกรรมของแก๊งคนร้ายเหล่านี จะมีวิธีการคล้ายๆ กันคือ ซือพาสปอร์ตเล่มเปล่ามาจากเกาะ

ฮ่องกงหรือไต้หวัน เมือขโมยพาสปอร์ตมาได้ก็จะ "ผ่าเล่ม" ด้วยการนํารูปตัวเองหรือลูกค้าใส่เข้าไป 

การสนนราคาของ "พาสปอร์ตปลอม" ขึ นอยู่กับประเทศทีลูกค้าต้องการเข้าไป เช่น สหรัฐอเมริกา 

มีราคาค่างวดเล่มละเป็นแสนบาท แต่ถ้าเป็นประเทศในยุโรปก็จะลดหลั นกันไป ส่วนใหญ่จะมีราคา

อยู่ทีระหว่าง 1-3 หมืนบาท 

โดยแก๊งนี จะพิจารณาด้วยว่า ลูกค้ามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร ถ้าหน้าตาออกฝรัง 

หน่อยก็จะส่งเข้าสหรัฐหรืออังกฤษ หรือถ้าออกแนวอาหรับก็จะส่งเข้าฝรังเศส ซึงมีชาวมุสลิมอาศัย

อยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนแหล่งซือขายบัตรเครดิตปลอมนั น จะมีแหล่งใหญ่และมีพัฒนาการตลอด 

ล่าสุดคือการใช้อุปกรณ์ "แท็ปข้อมูล" ผ่านชุมสายโทรศัพท์ ซึงมีข้อมูล "รหัสบัตรเครดิต" ของ

ธนาคารต่างๆ ไหลเวียนอยู่ แต่ส่วนใหญ่มักจะจับกุมไม่ได้ เพราะคนร้ายเปลียนทีอยู่บ่อย  

 

-ทฤษฎีความแตกต่างในการคบหาสมาคม หรือ ความสัมพันธ์ทีแตกต่าง 

(Theory of Differential Association) 

         ซัทเธอร์แลนด ์  ( Sutherland )  ได้อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรว่าเกิดขึ นจาก 

1. เกิดจากการเรียนรู้  ไม่ใช่เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 

2. การเรียนรู้ โดยมีปฎิกริยาตอบโต้กับผู ้ อืนในกระบวนการติดต่อสัมพันธ์ 

3. ส่วนสิงสําคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ นภายในกลุ่มทีสนิทสนมคุ้นเคย 

กัน 

4. การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรนั น เรียนรู้ถึงเทคนิคในการประกอบ 

อาชญากรรม และทิศทางของแรงจูงใจ เหตุผลและทัศนคติต่าง ๆ 

5. การทีจะมีแรงจูงใจ หรือ ความต้องการในการกระทําอย่างไร เรียนรู้จากการกําหนดใน 
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กฎหมาย 

6. คนกระทําผิดกฎหมายเพราะมีการกําหนดให้ชอบทีจะละเมิดกฎหมายมากกว่าที 

ก ําหนด ไม่ให้กระทําอย่างนั น 

7. การเข้าสมาคมกับกลุ่มทีแตกต่างกันนี เกิดขึ นมากน้อยต่างกันในความถี การจัดล ําดับ 

ก่อนหลัง และความรู้สึกแรงกล้า 

8. กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร     โดยการเข้าสมาคมกับผู ้ ทีเป็นแบบอย่างในการ 

เป็นอาชญากรหรือผู ้ เป็นแบบอย่างในการเป็นปรปักษ์ต่ออาชญากร เกียวข้องกับกลไกต่าง ๆ  ในการเรียนรู้

ทํานองเดียวกับการเรียนรู้เรืองอืน ๆ 

9. พฤติกรรมอาชญากรนั น แสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมโดยทั ว ๆ ไป 

 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมทางอาชญากร  เรียนรู้โดยการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม  

โดยความประพฤติทีแสดงมาในลักษณะอาชญากร ขึ นอยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลา 

และความสมํ าเสมอในการติดต่อ ซึงเป็นความสัมพันธ์ซึงกันและกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการ

กระทําผิดทีเกียวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึงอาจเกิดจากการสมาคมติดต่อใกล้ชิดภายใน

กลุ่มแก๊งอาชญากรรม จนกระทั งเกิดค่านิยม การลอกเลียนแบบระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม

จนกระทั งนําไปสู่พฤติกรรมในการกระทําผิด 

 

4. ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง  (Subcultural  Theories)   

ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของ ทราสเซอร์ (Trasher) ได้กล่าวว่า  ในสังคมมีว ัฒนธรรม 

หลักทีคนส่วนใหญ่ยึดปฏิบัติแต่มีว ัฒนธรรมรองซึงเป็นของกลุ่มย่อยในสังคมและอาจนําไปสู่การ

ประกอบอาชญากรรม มีความเกียวข้องกับการเรียนรู้ทางสังคมเรียนรู้ในการละเมิดบรรทัดฐานของ

สังคม แต่ต้องการผู ้ทีสนับสนุนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความถูกต้อง โดยทฤษฎีวัฒนธรรมรอง 

เรียนรู้ว ัฒนธรรมทีแตกต่างของกลุ่มจากสงัคม และยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวทําให้มีพฤติกรรม

เบียงเบน หรือ การกระทําผิดเกิดขึ นในสังคม ซึงจากทฤษฎีค่านิยมของชนชั นกลาง (Albert  Cohen) 

ได้กล่าวว่า ว ัฒนธรรมรองก่อให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรมักจะมีลักษณะ 3 ประการ  คือ 

ความสามารถรอบด้าน การแสวงหาความสุขชั วแล่น  และความเป็นอิสระของกลุ่ม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้องสาเหตุในการกระทําผิด 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับสาเหตุในการกระทําผิดทีเกียวข้องกับแก๊ง 

ลักทรัพย์ข้ามชาติ  ได้แก่ 
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1. แนวคิดของสํานักคลาสสิค  (Classical School)  

แนวคิดนี มีความเชือว่า มนุษย์มีเจตจํานงอิสระ(Free will) ในการตัดสินใจเลือก 

การกระทํา  โดยคิดถึงผลดีผลเสีย คนทีประกอบอาชญากรรม เนืองจากเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์

มากกว่าโทษทีได้รับ และไม่เกรงกลัวบทลงโทษ  โดยเป็นแนวคิดทีสนใจการกระทําทีแสดงออกมา  

ไม่ได้สนใจผู ้ ทีแสดงพฤติกรรมออกมา 

  แนวคิดของสํานักคลาสสิคมีความเกียวข้องกับงานวิจัยเรืองนี เนืองจาก แก๊งลัก

ทรัพย์ข้ามชาติทีเข้ามากระทําผิดในประเทศไทยอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย หรือ 

บทลงโทษในประเทศไทย รวมทั งอาจเห็นว่าสามารถหลบหลีกการถูกจับกุมจากตํารวจได้ 

 

a. ทฤษฎีกิจวัตรประจําวัน (Routine Activity Theory)  

ทฤษฎีนี เชือว่าอาชญากรรมเกิดจากปัจจัย 3 ประการ เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลต้อง 

ตกเป็นเหยืออาชญากรรม ได้แก่  

1. ผู ้กระทําความผิดทีได้รับการจูงใจ (Motivated Offenders)  

2. เป้าหมายทีเหมาะสม (Suitable Targets)  

3. การขาดผู ้ดูแลทีมีความสามารถ (The Absence of Capable Guardians) 

  โดยอาจกล่าวได้ว่า ผู ้ทีต้องตกเป็นเหยือของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติอาจเกิดจาก

กิจวัตรประจําว ันในการดํารงชีวิตของเหยืออาชญากรรมทีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม โดยมี

แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติทีเห็นว่าได้รับค่าตอบแทนจํานวนมากจากการกระทําผิด  มีเป้าหมายทีเหยือ

ซึงมีกิจว ัตรประจําว ันทีอาจขาดการดูแลปกป้องทรัพย์ทีเหมาะสม เป็นต้น 

 

b. แนวคิดของสํานักปฏิฐานนิยม (Positive School) 

แนวความคิดนี มีความเชือว่า ผู ้ ทีประกอบอาชญากรรม คือ ผู ้ ทีถูกสภาพแวดล้อมและปัจจัย 

ต่างๆบีบบังคับ  (Determinism)  โดยอาชญากรเปรียบเสมือน ผู ้ป่วย จ ําเป็นต้องได้รับการ

บําบัดรักษา 

 สําหรับการอธิบายถึงสาเหตุในการกระทําผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้ว่า อาชญากร 

ข้ามชาติกระทําผิดอาจเนืองจากสภาพแวดล้อมทีเป็นตัวหล่อหลอมให้กระทําผิด โดยอาจเกิดจาก

สภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจนการขัดเกลาทางสังคมทีไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้อาชญากร

ขาดความย ับย ั งชั งใจต่อพฤติกรรมการกระทําผิด 
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3. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที 

เกียวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ มาจากแนวคิดของสาเหตุในการเกิดอาชญากรรม ดังนี   

   อาชญากรรมเกิดขึ นจาก มูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด หรือการเปิดช่อง

โอกาสในการกระทําผิดให้กับอาชญากร 

   การป้องกันอาชญากรรมจึงประกอบด้วย การตัดมูลเหตุจูงใจของผู ้กระทํา

ผิดซึงเป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดผู ้กระทําผิดขึ น และในขณะเดียวกันก็มีการป้องกัน

บุคคลทั วไปไม่ให้ตกเป็นเหยืออาชญากรรมโดยการตัดช่องโอกาสในการกระทําผิดของอาชญากร  

   สําหรับวิธีในการป้องกันอาชญากรรมประกอบด้วย  4 วิธี ได้แก่ 

 

1.  การบังคับใช้กฎหมาย 

   แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ นตาม

ความเชือของสํานักดั งเดิม (Classical School) ทีมีความเชือว่า อาชญากรรมเกิดขึ นเนืองจากมนุษย์มี

เจตจํานงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาตั งแต่ก ําเนิด มนุษย์มักจะทําในสิงทีเกิดประโยชน์กับตัวเอง

มากกว่าโทษทีได้รับ หากเห็นว่าการกระทําใดมีโทษมากกว่าประโยชน์ทีได้รับมนุษย์ก็จะเลียงไม่

กระทําในสิงดังกล่าว และการทีเกิดอาชญากรรมขึ นเนืองจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการประกอบ

อาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษทีจะได้รับต่อไป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษ 

รวมทั งบทลงโทษทีได้รับไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว 

   ดังนั นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี  จึงมุ่งเน้นการบังคับใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพือเป็นการป้องปราบอาชญากรรมทําให้คนในสังคมมีความเกรง

กลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษเป็นสําคัญ ทําให้ตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด 

   สําหรับการบังคับใช้กฎหมายทีมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยแนวทาง 

ความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และบทลงโทษทีเหมาะสม 

   

2.  การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ 

  แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจเกิดขึ นตาม

ความเชือของสํานักปฏิฐานนิยม (Positive  School) ทีมีความเชือว่า ผู ้ ทีประกอบอาชญากรรม คือ ผู ้

ทีถูกสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆบีบบังคับ  (Determinism) และหล่อหลอมให้ต้องประกอบ

อาชญากรรม  

 

“อาชญากร เปรียบเสมือน ผู ้ ป่วย จ ําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษา”   โดยการแก้ไข 
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ผู้มีบุคลิกภาพทีเสียให้กลับสู่สังคม เป็นบุคลทีมีบุคลิกภาพทีทนทานต่อสิงย ั วยุให้ประกอบ

อาชญากรรม 

  แนวทางการป้องกันอาชญากรรมด้วยการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ จึงมีวิธีใน

การป้องกันอาชญากรรม 2 รูปแบบ คือ การป้องกันไม่ให้ผู ้ทีอยู่ในสังคมต้องกลายเป็นอาชญากร

ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมทั งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคให้มีความเหมาะสม และการ

ป้องกันผู ้ที มีบุคลิกภาพทีเสียไปหรือเป็นอาชญากรไม่ให้มีการถลําลึก หรือการประกอบ

อาชญากรรมซํ า ด้วยการใช้มาตรการการปรับสภาพแวดล้อมในสถานทีควบคุมแก้ไขให้มีความ

เหมาะสม 

    

3.  การลดช่องโอกาสการกระทําความผิด 

การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดช่องโอกาสในการกระทําผิดสามารถกระทําได้  

โดยการตัดช่องโอกาสโดยใช้เทคโนโลย ี หรือ การลดช่องโอกาสในการกระทําผิดทั งในระดับเมือง 

ระดับอาคารบ้านเรือน และระดับบุคคล 

   

4. การป้องกันอาชญากรรมด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม  

  เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทีดีของสมาชิกในชุมชน ให้สมาชิก

แต่ละคนมีส่วนในการรับผิดชอบสังคมและการป้องกันอาชญากรรมอย่างแท้จริง 

 

4. กฎหมายทีเกียวข้องกับปัญหาปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

สําหรับกฎหมายทีเกียวข้องกับปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ  ประกอบด้วย 

1.1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 

สําหรับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทีมีความเกียวข้องกับการกระทําผิด 

ของปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 

การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร  

การเข้าและออกนอกราชอาณาจักรประเทศไทยมีกฎหมายทีกําหนดไว้ ได้แก่  

 

มาตรา 11 บุคคลซึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดิน 

ทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องทีและตาม

กําหนดเวลา ทั งนี  ตามทีรัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึงมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เข้ามาใน 

ราชอาณาจักร  



35 

 

(1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและย ังสมบูรณ์อยู่ 

หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั น

จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว ้นแต่กรณีทีไม่

ต้องมีการตรวจลงตราสําหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ  

การตรวจลงตราและการยกเว ้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง  

(1) การตรวจลงตราตาม (1) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในกฎกระทรวง  

(2) ไม่มีปัจจัยในการย ังชีพตามควรแก่กรณีทีเข้ามาในราชอาณาจักร  

(3) เข้ามาเพือมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกาย โดยไม่ได้

อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพือทํางานอืนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

การทํางานของคนต่างด้าว  

(4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึงตามทีกําหนดในกฎกระทรวง  

(5) ย ังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอืนตามวิชาการ

แพทย์เพือป้องกันโรคติดต่อตามทีกฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทําการ

เช่นว่านั น  

(6) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทยหรือคําสั งทีชอบด้วยกฎหมาย หรือคํา

พิพากษาของศาลต่างประเทศ เว ้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดทียกเว ้นไว้ในกฎกระทรวง  

(7) มีพฤติการณ์เป็นทีน่าเชือว่าเป็นบุคคลทีเป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิด

อันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั นคงแห่งราชอาณาจักร หรือ

บุคคลซึงเจ้าหน้าทีรัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ  

(8) มีพฤติการณ์เป็นทีน่าเชือว่าเข้ามาเพือการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายา

เสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพือประกอบกิจการอืนทีขัดต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(9) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามทีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14  

(10) รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16  

(11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยใน

ราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าทีส่งกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย ทั งนี  เว ้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว ้นให้เป็นกรณีพิเศษ

เฉพาะราย  

การตรวจวินิจฉัยโรค ร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพือป้องกันโรคติดต่อ ให้

ใช้แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง  
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มาตรา 13 คนต่างด้าวดังต่อไปนี ให้ได้รับยกเว ้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้

แทนหนังสือเดินทาง  

(1) ผู ้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางนํ าหรือทางอากาศซึงเพียงแต่แวะเข้ามาย ัง

ท่า สถานี หรือท้องที ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป  

เพือประโยชน์ในการควบคุมบุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าทีจะออกหนังสือสําคัญตาม

แบบทีกําหนดในกฎกระทรวงเพือให้ถือไว้ก็ได ้ 

(2) คนสัญชาติของประเทศทีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไป

มาชั วคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั น  

(3) คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึงถือตั วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขต

ประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั น ๆ และ

รวมตลอดถึงผู ้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั นด้วย  

มาตรา 14 รัฐมนตรีมีอ ํานาจกําหนดให้คนต่างด้าวซึงเข้ามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัว 

หรือมีประกันหรือจะยกเว ้นภายใต้เงือนไขใด ๆ ก็ได้ทั งนีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศตามวรรคหนึงมิให้ใช้บังคับแก่เด็กอายุต ํ ากว่าสิบสองปี  

มาตรา 15 คนต่างด้าวซึงเข้ามาในราชอาณาจักรตราบเท่าทีอยู่ในฐานะดังต่อไปนี ให้ได้รับ

การยกเว ้นไม่ต้องปฏิบัติการตามหน้าทีของคนต่างด้าวตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี  นอกจาก

การปฏิบัติหรือการต้องห้ามตามมาตรา 11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 วรรคสอง  

(1) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซึ งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าทีใน

ราชอาณาจักรหรือซึงเดินทางผ่านราชอาณาจักร เพือไปปฏิบัติหน้าทีในประเทศอืน  

(2) พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึงรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที

ในราชอาณาจักร หรือซึงเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพือไปปฏิบัติหน้าทีในประเทศอืน  

(3) บุคคลซึงรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที

หรือภารกิจในราชอาณาจักร  

(4) บุคคลซึงปฏิบัติหน้าทีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพือรัฐบาลไทยตามความตกลงที

รัฐบาลไทยได้ทําไว ้กับรัฐบาลต่างประเทศ  

(5) หัวหน้าสํานักงานขององค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศทีมีกฎหมายคุ้มครอง

การดําเนินงานในประเทศไทย หรือซึงรัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงาน

หรือผู ้ เชียวชาญหรือบุคคลอืนซึงองค์การหรือทบวงการเช่นว่านั น แต่งตั งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าทีหรือภารกิจในราชอาณาจักร เพือองค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพือรัฐบาลไทยตามความ

ตกลงทีรัฐบาลไทยได้ทําไว ้กับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศนั น  

(6) คู่สมรส หรือบุตร ซึงอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลตาม 

(1) (2) (3) (4) หรือ (5)  
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(7) คนรับใช้ส่วนตัวซึงเดินทางจากต่างประเทศเพือมาทํางานประจําเป็นปกติ ณ ทีพัก

อาศัยของบุคคลตาม (1) หรือบุคคลซึงได้รับเอกสิทธิเท่าเทียมกันกับบุคคลซึงมีตําแหน่งทางทูตตาม

ความตกลงทีรัฐบาลไทยได้ทําไว ้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับองค์การหรือทบวงการระหว่าง

ประเทศ  

ในกรณีตาม (1) (2) (6) หรือ (7) ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศและหลักถ้อยที

ถ้อยปฏิบัติต่อกัน  

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพือสอบสวนว่าบุคคลซึงเข้ามา

ในราชอาณาจักรนั นเป็นผู ้ได้รับยกเว ้นตามมาตรานี  

มาตรา 16 ในกรณีทีมีพฤติการณ์ซึงรัฐมนตรีเห็นว่า เพือประโยชน์แก่ประเทศหรือเพือ

ความสงบเรียบร้อย ว ัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาต

ให้คนต่างด้าวผู ้ใดหรือจําพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอ ํานาจสั งไม่อนุญาตให้คนต่าง

ด้าวผู ้นั นหรือจําพวกนั นเข้ามาในราชอาณาจักรได้  

มาตรา 17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเรือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้

คนต่างด้าวผู ้ ใดหรือจําพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงือนไขใด ๆ หรือจะยกเว ้นไม่จ ําต้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ในกรณีใด ๆ ก็ได้  

มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจตรวจบุคคลซึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักร  

เพือการนี  บุคคลซึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยืนรายการตาม

แบบทีกําหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าทีของด่านตรวจคนเข้า

เมืองประจําเส้นทางนั น  

มาตรา 19 ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู ้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักรหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู ้นั นไปพักอาศัยอยู่ 

ณ ทีทีเห็นสมควร โดยให้ค ํารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าทีเพือรับทราบคําสั งตามวัน เวลา และ

สถานทีทีก ําหนดก็ได้หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีเห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั งประกันและ

หลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีจะกักตัวผู ้นั นไว้ ณ สถานทีใดตามทีเห็นเหมาะสมเพือ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ก็ได้  

เพือประโยชน์แห่งบทบัญญัติในวรรคหนึง พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจเรียกบุคคลซึงมี

เหตุอันควรเชือว่าถ้อยคําของบุคคลนั นอาจเป็นประโยชน์แก่กรณีทีสงสัยให้มาสาบานหรือปฏิญาณ

ตนและให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้  

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู ้ ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพือการอันระบุในมาตรา 

12 (8) หรือมีส่วนเกียวข้องกับการนั น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเข้ามาเพือการเช่นว่านั น พนักงาน

เจ้าหน้าทีอาจอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ชั วคราวโดยสั งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตน 
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และตอบคําถามของพนักงานเจ้าหน้าที หรือจะสั งให้ไปรายงานตนและตอบคําถามของเจ้าพนักงาน

ตํารวจ ณ สถานีตํารวจท้องทีทีผู ้นั นอาศัยอยู่ ตามระยะเวลาทีพนักงานเจ้าหน้าทีก ําหนดก็ได้ แต่

ระยะเวลาทีก ําหนดให้รายงานตนและตอบคําถามต้องห่างกันไม่น้อยกว่าเจ็ดว ันต่อครั ง  

มาตรา 20 ในการทีพนักงานเจ้าหน้าทีกักตัวคนต่างด้าวผู ้ ใดไว้ตามมาตรา 19 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าทีมีอ ํานาจกักตัวคนต่างด้าวผู ้นั นได้เท่าทีจ ําเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้

เกินสีสิบแปดชั วโมงนับแต่เวลาทีผู ้ถูกกักตัวมาถึงทีทําการของพนักงานเจ้าหน้าที ในกรณีทีมีเหตุ

จ ําเป็นจะยืดเวลาเกินสีสิบแปดชั วโมงก็ได้ แต่มิให้เกินเจ็ดว ันและให้พนักงานเจ้าหน้าทีบันทึกเหตุ

จ ําเป็นทีต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย  

ในกรณีทีมีเหตุจ ําเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู ้ใดไว้เกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้

พนักงานเจ้าหน้าทียืนคําร้องต่อศาลขอให้มีอ ํานาจกักตัวคนต่างด้าวผู ้นั นไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจ

สั งให้มีอ ํานาจกักตัวไว้เท่าทีจ ําเป็นครั งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั งให้ปล่อยตัว

ไปชั วคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียกทั งประกันและหลักประกันก็ได้  

มาตรา 21 ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ให้เจ้าของ

พาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะทีนําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู ้ เสีย ในกรณีทีไม่ปรากฏตัวเจ้าของ

พาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะหรือเข้ามาโดยไม่มีพาหนะ ให้คนต่างด้าวผู ้นั นเป็นผู ้ เสีย  

มาตรา 22 ในกรณีทีพนักงานเจ้าหน้าทีตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้

เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจสั งให้คน

ต่างด้าวผู ้นั นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โดยมีคําสั งเป็นหนังสือ ถ้าคนต่างด้าวผู ้นั นไม่พอใจ

ในคําสั ง อาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ เว ้นแต่กรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) ห้ามมิให้อุทธรณ์คําสั ง

ของรัฐมนตรีให้เป็นทีสุด แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้มีค ําสั งภายในเจ็ดว ันนับแต่ว ันยืนอุทธรณ์ ให้ถือว่า

รัฐมนตรีมีค ําสั งว่าคนต่างด้าวผู ้นั นไม่เป็นผู ้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12  

การอุทธรณ์ ให้ยืนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในสีสิบแปดชั วโมงนับแต่เวลาทีได้ทราบ

คําสั งของพนักงานเจ้าหน้าที และให้ทําตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในกฎกระทรวง  

เมือคนต่างด้าวยืนอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าทีรอการส่งตัวคนต่างด้าวผู ้นั นออกไป

นอกราชอาณาจักรไว้จนกว่าจะได้มีค ําสั งของรัฐมนตรีในกรณีนั น  

ในระหว่างดําเนินการตามคําสั งของพนักงานเจ้าหน้าที หรือระหว่างรอฟังคําสั งของ

รัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้นํามาตรา 19 วรรคหนึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่มิให้นํามาตรา 20 มาใช้

บังคับด้วย  

 

การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัวคราว  

มาตรา 34 คนต่างด้าวซึงจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชวัคราวได้จะต้องเข้ามาเพือ

การดังต่อไปนี  
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(1) การปฏิบัติหน้าทีทางทูตหรือกงสุล  

(2) การปฏิบัติหน้าทีทางราชการ  

(3) การท่องเทียว  

(4) การเล่นกีฬา  

(5) ธุรกิจ  

(6) การลงทุนทีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมทีเกียวข้อง  

(7) การลงทุนหรือการอืนทีเกียวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การลงทุน  

(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร  

(9) การเป็นผู ้ควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะทีเข้ามาย ังท่า สถานีหรือท้องทีใน  

ราชอาณาจักร  

(10) การศึกษาหรือดูงาน  

(11) การปฏิบัติหน้าทีสือมวลชน  

(12) การเผยแพร่ศาสนาทีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมทีเกียวข้อง  

(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษา

ในราชอาณาจักร  

(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู ้ เชียวชาญ  

(15) การอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 35 คนต่างด้าวซึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราวตามมาตรา 34 อธิบดีหรือ

พนักงานเจ้าหน้าทีซึงอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงือนไขใด ๆ ก็ได้  

ระยะเวลาทีจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้ก ําหนดดังนี  

(1) ไม่เกินสามสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (4) (8) และ (9)  

(2) ไม่เกินเก้าสิบวัน สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (3)  

(3) ไม่เกินหนึงปี สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15)  

(4) ไม่เกินสองปี สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (6)  

(5) ตามกําหนดระยะเวลาตามความจําเป็น สําหรับกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2)  

(6) ตามกําหนดระยะเวลาทีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสําหรับ

กรณีตามมาตรา 34 (7)  

ในกรณีทีคนต่างด้าวมีเหตุจ ําเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาทีก ําหนดใน 

(1) (2) (3) และ (4) ให้อธิบดีเป็นผู ้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั งละไม่เกินหนึงปี และเมือได้

อนุญาตแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพือทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดว ันนับแต่ว ันอนุญาต  
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การขออนุญาตเพืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราวต่อไปแต่ละครั งให้คนต่างด้าวยืน

คําขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดในกฎกระทรวงในระหว่างรอฟังคําสั งให้ 

คนต่างด้าวผู ้นั นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได ้ 

มาตรา 36 คนต่างด้าวซึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราว หากมี

พฤติการณ์ทีสมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอ ํานาจ

เพิกถอนการอนุญาตทีได้อนุญาตไว้นั นได้ไม่ว่าอธิบดีหรือผู ้ ซึงอธิบดีมอบหมายเป็นผู ้อนุญาต  

ในกรณีทีอธิบดีมีค ําสั งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึงถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยืน

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ ค ําสั งของคณะกรรมการให้เป็นทีสุดแต่ในกรณีทีคณะกรรมการมีคําสั ง

เพิกถอนการอนุญาต คําสั งของคณะกรรมการให้เป็นทีสุด  

การอุทธรณ์คําสั งของอธิบดีตามวรรคสอง ให้ยืนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในสีสิบแปด

ชั วโมงนับแต่เวลาทีได้ทราบคําสั งของอธิบดี และให้ทําตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามทีกําหนด

ในกฎกระทรวง  

เมือมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ ง ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ใน

กรณีทีไม่อาจส่งหนังสือเช่นว่านี แก่คนต่างด้าวได้ เมือพนักงานเจ้าหน้าทีได้ปิดไว้ ณ ทีพักของคนต่าง

ด้าวทีได้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าทีไว ้ครบกําหนดสีสิบแปดชั วโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู ้นั นได้รับ

ทราบคําสั งแล้ว  

มาตรา 37 คนต่างด้าวซึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราว ต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี  

(1) ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทํางาน เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงาน

เจ้าหน้าทีซึงอธิบดีมอบหมาย ถ้ากรณีใดมีกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวบัญญัติไว ้เป็น

อย่างอืนต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั น  

(2) พักอาศัย ณ ทีทีได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที เว ้นแต่ในกรณีทีมีเหตุผลสมควรไม่

สามารถพักอาศัย ณ ทีทีได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที ให้แจ้งการเปลียนทีพักอาศัยต่อพนักงาน

เจ้าหน้าทีภายในยีสิบสีชั วโมงนับแต่เวลาทีเข้าพักอาศัย  

(3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจท้องทีทีคนต่างด้าวผู ้นั นพักอาศัยภายใน

ยีสิบสีชั วโมงนับแต่เวลาทีย ้ายไป ในกรณีเปลียนทีพักอาศัย และถ้าทีพักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องทีกับ

สถานีตํารวจท้องทีเดิมคนต่างด้าวผู ้นั นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจท้องทีทีไปพัก

อาศัยใหม่ภายในยีสิบสีชั วโมงนับแต่เวลาทีไปถึงด้วย  

(4) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั นเกินยีสิบสีชั วโมงให้คนต่างด้าวผู ้นั นแจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจท้องทีภายในสีสิบแปดชั วโมงนับแต่เวลาทีไปถึง  

(5) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู ้นั นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงทีพักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมือครบระยะเก้าสิบวัน และ
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ต่อไปให้กระทําเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องทีใดมีทีทําการตรวจคนเข้าเมืองตั งอยู่ จะแจ้ง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ณ ทีทําการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนนัก็ได ้ 

ความใน (3) และ (4) จะมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงือนไขอย่างใด ให้

เป็นไปตามทีอธิบดีก ําหนด  

การแจ้งตามมาตรานี  คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าทีก็ได้ ทั งนี  ตามระเบียบทีอธิบดีก ําหนด  

มาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู ้ครอบครองเคหสถาน หรือผู ้จัดการโรงแรมซึงรับคนต่าง

ด้าวซึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที ณ ทีทําการตรวจคนเข้าเมืองซึงตั งอยู่ในท้องทีทีบ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั นตั งอยู่

ภายในยีสิบสีชั วโมงนับแต่เวลาทีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องทีใดไม่มีทีทําการตรวจคนเข้าเมือง

ตั งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจ ณ สถานีตํารวจท้องทีนั น  

ในกรณีทีบ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมทีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึงตั งอยู่ใน

เขตท้องทีกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที ณ กองตรวจคนเข้าเมือง  

การแจ้งตามวรรคหนึงและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบทีอธิบดีก ําหนด  

มาตรา 39 คนต่างด้าวซึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราว หากเดิน

ทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการชั วคราว

ดังกล่าวเป็นอันสินสุด แต่ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าทีให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก และคนต่างด้าวนั นได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดย

ไม่เป็นผู ้ต้องห้ามตามมาตรา 12 ถ้าระยะเวลาทีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรย ังมีเหลืออยู่ ให้

อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาทีย ังเหลืออยู่นั น  

การขออนุญาตเพือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้คนต่างด้าวยืนคําขอตามแบบและ

เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีก ําหนดในกฎกระทรวง 

 

การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

มาตรา 53 คนต่างด้าวซึงเข้ามามีถินทีอยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็น

บุคคลซึงมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามมาตรา 12 (7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12 (10) 

หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบทีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเป็นผู ้มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 44 หรือเป็นผู ้ได้รับโทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอเรืองไปย ัง

คณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการอนุญาตให้มีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพือสั งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป  
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มาตรา 54 คนต่างด้าวผูใ้ดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ

อนุญาตนั นสินสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีจะส่งตัวคนต่างด้าวผู ้นั นกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักรก็ได ้ 

ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพือส่งตัวกลับตามวรรคหนึง ให้นํามาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีทีมีค ําสั งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอ

การส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ทีใด โดยคนต่างด้าวผู ้นั นต้องมา

พบพนักงานเจ้าหน้าทีตามวัน เวลา และสถานทีทีก ําหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั งประกันและ

หลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีจะกักตัวคนต่างด้าวผู ้นั นไว้ ณ สถานทีใดเป็นเวลานาน

เท่าใดตามความจําเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี ให้คนต่างด้าวผู ้นั นเป็นผู ้ เสีย  

บทบัญญัติในมาตรานี มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2480 ใช้บังคับ  

มาตรา 55 การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี

พนักงานเจ้าหน้าทีจะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าทีจะ

พิจารณาเห็นสมควร  

ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะที

นําเข้ามานั นเป็นผู ้เสีย ในกรณีทีไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะ ให้ผู ้กระทํา

ความผิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 เป็นผู ้ เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจเรียกค่าใช้จ่ายในการ

ส่งคนต่างด้าวกลับจากผู ้กระทําความผดิคนใดคนหนึงโดยสินเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือกแต่ถ้าคน

ต่างด้าวนั นจะขอกลับโดยพาหนะอืนหรือทางอืน โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงานเจ้าหน้าที

จะอนุญาตก็ได ้ 

มาตรา 56 ในกรณีทีมีการยกเว ้นการตรวจลงตราสําหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 12 (1) 

และคนต่างด้าวได้แสดงตวัหรือเอกสารทีใช้เดินทางอย่างใดอย่างหนึ งของเจ้าของพาหนะหรือผู ้

ควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอืนใด ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีตามเงือนไขทีกําหนด

ในกฎกระทรวงเพือเป็นประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าว ให้

พนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจสั งเจ้าของพาหนะ ผู ้ควบคุมพาหนะหรือผู ้ ทีออกตั ว เอกสารหรือหลักฐาน

ดังกล่าว แล้วแต่กรณี มิให้ยกเลิกคืนหรือเปลียนแปลงสาระสําคัญในตั ว เอกสารหรือหลักฐาน

ดังกล่าว ทั งนี โดยจะกําหนดเงือนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้  

การสั งตามวรรคหนึง ให้กระทําโดยการติดคําสั งไว ้กับหรือประทับข้อความคําสั งลงไว้

บนตั ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว และเมือพนักงานเจ้าหน้าทีได้สั งการแล้ว ถ้ามีการยกเลิก คืน

หรือเปลียนแปลงสาระสําคัญในตั ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้แตกต่างไปจากทีพนักงาน

เจ้าหน้าทีได้สั งการไว้ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที การนั นย่อมไม่สามารถใช้
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อ้างกับพนักงานเจ้าหน้าทีได้ และพนักงานเจ้าหน้าทีมีอ ํานาจสั งเจ้าของพาหนะ ผู ้ควบคุมพาหนะหรือ

ผู ้ทีออกตั ว เอกสารหรือหลักฐาน แล้วแต่กรณี ให้กระทําการตามข้อผูกพันเดิมในตั ว เอกสารหรือ

หลักฐาน เพือประโยชน์ในการส่งคนต่างด้าวนั นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

บทกําหนดโทษ  

มาตรา 61 ผู ้ ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน

บาท  

มาตรา 62 ผู ้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมืนบาท  

ถ้าผู ้กระทําความผิดตามวรรคหนึงมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา 63 ผู ้ ใดนําหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการด้วยประการ

ใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึงแสนบาท  

เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั น

มีคนต่างด้าวซึงเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของ

พาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะนั นได้กระทําความผิดตามวรรคหนึ ง เว ้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่

สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร

แล้ว  

มาตรา 64 ผู ้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  

ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพือใหค้นต่างด้าวนั นพ้นจากการจับกุม ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมืนบาท  

ผู ้ ใดให้คนต่างด้าวซึงเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี เข้าพักอาศัย ให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู ้นั นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี  

เว ้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึง เป็นการกระทําเพือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ

ภริยาของผู ้กระทํา ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้  

มาตรา 65 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวาง

โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรือทั งจ ําทั งปรับ  

มาตรา 66 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 

วรรคหนึง หรือมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท 

หรือทั งจ ําทงัปรับ  
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มาตรา 67 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 (1) วรรค

หนึง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 27 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

หมืนบาท  

มาตรา 68 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท  

มาตรา 69 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคสอง 

ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจําพาหนะทีมิได้นําไปมอบนั นคนละไม่เกินหนึงหมืนบาท  

มาตรา 70 พาหนะใดมีคนโดยสารซึงเป็นคนต่างด้าวซึงมีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา 12 

(1) เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะนั น ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัว

คนต่างด้าวคนละไม่เกินสองหมืนบาท  

มาตรา 71 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั งของพนักงาน

เจ้าหน้าทีซึงสั งตามมาตรา 29 วรรคหนึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมืน

บาท  

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามคําสั งของพนักงานเจ้าหน้าทีดังกล่าวในวรรคหนึงเป็นเหตุให้คนต่าง

ด้าวหลบหนี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึงแสนบาท  

มาตรา 72 คนต่างด้าวผู ้ ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหว่างส่งตัวไปย ัง

สถานทีใด ๆ ทีพนักงานเจ้าหน้าทีได้สั งให้เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้หรือให้

ส่งตัวไปตามมาตรา 29 หรือหลบหนีไปในระหว่างทีถูกกักตัวหรือควบคุมตามอํานาจของพนักงาน

เจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท 

หรือทั งจ ําทั งปรับ  

มาตรา 73 เจ้าของพาหนะหรือผู ้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั งของพนักงาน

เจ้าหน้าทีซึงสั งตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรือทั ง

จ ําทั งปรับ  

มาตรา 74 ผู ้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท  

มาตรา 75 คนต่างด้าวผู ้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี 

หรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทั งจ ําทั งปรับ  

มาตรา 76 คนต่างด้าวผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  

มาตรา 77 ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู ้

นั นเป็นผู ้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สองพันบาทถึงหนึงหมืนบาท  

มาตรา 78 ผู ้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงพันบาท  
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มาตรา 79 เจ้าของพาหนะ ผู ้ควบคุมพาหนะหรือผู ้ ทีออกตั ว เอกสารหรือหลักฐานผู้ใด ไม่

ปฏิบัติตามคําสั งของพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแต่มิให้ปรับเกิน

ห้าหมืนบาท หรือทั งจ ําทั งปรับ  

มาตรา 80 ผู ้ ใดทําลายคําสั งของพนักงานเจ้าหน้าทีทีสั งการตามมาตรา 56 วรรคสอง หรือ

ทําให้ค ําสั งดังกล่าวลบเลือน โดยมีเจตนามิให้เจ้าของพาหนะ ผู ้ควบคุมพาหนะหรือผู ้ทีออกตั ว 

เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคําสั งดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน

บาท  

มาตรา 81 คนต่างด้าวผู ้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาต

สินสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือทั งจ ํา

ทั งปรับ  

มาตรา 82 คนต่างด้าวผู ้ ใดหลีกเลียงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบคําสั งของ

รัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงคณะกรรมการมอบหมายซึงสั งการแก่คน

ต่างด้าวผู ้นั นตามพระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

ถ้าค ําสั งตามวรรคหนึงเป็นคําสั งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู ้นั น ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมืนบาท  

มาตรา 83 ในกรณีทีผู ้กระทําความผิดซึงต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี เป็นนิติบุคคล 

กรรมการผู ้จัดการ ผู ้จ ัดการ หรือผู ้แทนของนิติบุคคลนั น ต้องรับโทษตามทีบัญญัติไว ้สําหรับความผิด

นั น ๆ ด้วยเว ้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั น  

มาตรา 84 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี  นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรค

หนึง มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึง

ประกอบด้วยอธิบดีกรมตํารวจหรือผู ้แทน อธิบดีกรมอัยการหรือผู ้แทน และผู ้บังคับการกองตรวจคน

เข้าเมืองหรือผู ้แทนเป็นกรรมการ มีอ ํานาจเปรียบเทียบได้ และในการนี คณะกรรมการเปรียบเทียบมี

อ ํานาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีดําเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะ

กําหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงือนไขประการใด ๆ ก็ได้ตามทีเห็นสมควร  

เมือผู ้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับตามทีเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

บทเฉพาะกาล  

มาตรา 85 ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราวอยู่

แล้วในวันทีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ เป็นผู ้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  แต่คงได้รับสิทธิ

และประโยชน์เพียงเท่าทีปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไว้แล้วเท่านั น  
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มาตรา 86 ให้คนต่างด้าวซึงได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราวและได้

อยู่เกินเก้าสิบวันแล้วในวันทีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ แจ้งครั งแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 

37 (5) ภายในเจ็ดว ันนับแต่ว ันทีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  

มาตรา 87 ให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู ้ครอบครองเคหสถาน หรือผู ้จัดการโรงแรมซึงรับคน

ต่างด้าวซึ งไดรั้บอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั วคราวเข้าพักอาศัยอยู่แล้วในวันที

พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที

พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  

มาตรา 88 ให้ถือว่าใบสําคัญถินทีอยู่ทีได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก่อนวันที

พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับและทีย ังสมบูรณ์อยู่เป็นใบสําคัญถินทีอยู่ทีได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี  

มาตรา 89 ให้ถือว่าหลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักรเพือกลับเข้ามาอีกซึงพนักงาน

เจ้าหน้าทีได้ทําไว ้ในใบสําคัญถินทีอยู่ของคนต่างด้าวก่อนวันทีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ เป็น

หลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักร เพือกลับเข้ามาอีกตามทีบัญญัติไว ้ในพระราชบัญญัตินี  

มาตรา 90 ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึงถูกสั งให้กักตัวไว้เพือรอการส่งกลับอยู่แล้วในวันที

พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ เป็นผู ้ ซึงถูกสั งให้กักตัวไว้เพือรอการส่งกลับตามพระราชบัญญัตินี  

มาตรา 91 ให้ถือว่าค ําร้องต่าง ๆ ของคนต่างด้าวทีค้างพิจารณาอยู่ในวันทีพระราชบัญญัติ

นี ใช้บังคับ เป็นคําร้องทีได้ยืนตามพระราชบัญญัตินี  

มาตรา 92 ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั ง หรือมติของคณะกรรมการ

พิจารณาคนเขา้เมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2493 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2497 ซึงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ย ังคงใช้

บังคับได้ต่อไปเท่าทีไม่ขัดหรือแย ้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  ทั งนี  จนกว่าจะได้มี

กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั ง หรือมติของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับแทน  

จากข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีระเบียบ

ปฏิบัติทีชัดเจนในการกําหนดสําหรับคนต่างชาติทีจะเข้ามาในประเทศไทย รวมทั งมีบทลงโทษที

เกียวข้องหากคนต่างชาติทีต้องการเข้าประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจ ํานวนมาก จึงเป็น

ประเด็นทีน่าศึกษาว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวได้ใช้ช่องว่างของกฎหมายในประเด็นใดใน

การเข้าประเทศและประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย 

 

 4.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

พ.ศ. 2556 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.

2556  มีว ัตถุประสงค์เพือมุ่งปราบปรามกลุ่มผู ้ มีอิทธิพลหรือแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีทําธุรกิจผิด
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กฎหมายและเป็นกฎหมายทีออกตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000 (United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime 2000)   โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี   

 ความหมายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั งแต่สามคนขึ นไปทีรวมตัวกันช่วง

ระยะเวลาหนึงและร่วมกันกระทําการใด โดยมีว ัตถุประสงค์เพือกระทําความผิดร้ายแรงและเพือ

ได้มาซึงผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอืนไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม 

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมทีมีการกระทําความผิด 

ซึงมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี 

(1) ความผิดทีกระทําในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึงรัฐ 

(2) ความผิดทีกระทําในรัฐหนึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั งการ การสนับสนุน 

หรือการควบคุมการกระทําความผิดได้กระทําในอีกรัฐหนึง 

(3) ความผิดทีกระทําในรัฐหนึง แต่เกียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมทีมีการกระทําความผิด

มากกว่าหนึงรัฐ 

(4) ความผิดทีกระทําในรัฐหนึง แต่ผลของการกระทําทีสําคัญเกิดขึ นในอีกรัฐหนึง 

 การกระทําผิดทีเกียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 ผู้ใดกระทําการอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี 

(1)  เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดําเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

(2) สมคบกันตั งแต่สองคนขึ นไปเพือกระทําความผิดร้ายแรงอันเกียวข้องกับองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ 

(3) มีส่วนร่วมกระทําการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการ

ดําเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงว ัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรมหรือโดยรู้

ถึงเจตนาทีจะกระทําความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 

(4) จัดการ สั งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ ํานวยความสะดวก หรือให้ค ําปรึกษาในการกระทํา 

ความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงว ัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรม 

หรือโดยรู้ถึงเจตนาทีจะกระทําความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 

ผู ้นั นกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

บทลงโทษ 

ผู ้ใดกระทําความผิดทีเกียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินอกราชอาณาจักร ผู ้นั น

จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี 
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ถ้าผู ้กระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคนหนึงคนใดได้ลงมือ

กระทําความผิดร้ายแรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั น ผู ้กระทําความผิด 

ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทีอยู่ด้วยในขณะกระทําความผิดร้ายแรง หรือร่วม

ประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทําความผิดร้ายแรงนั น รวมทั งบรรดาหัวหน้า ผู ้จ ัดการ 

และผู ้มีต ําแหน่งหน้าทีในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั น ต้องระวางโทษตามทีได้บัญญัติไว ้

สําหรับความผิดร้ายแรงนั นทุกคน 

ผู ้ ใดกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวางโทษจําคุก 

ตั งแต่สีปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั งแต่แปดหมืนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั งจ ําทั งปรับ 

ผู ้ ใดเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิน ผู ้บริหารท้องถิน 

ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ 

หรือผู ้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน กรรมการ ผู ้จ ัดการ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระทํา

ความผิดตามหมวดนี ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษทีกําหนดไว้สําหรับความผิดนั น 

พนักงานเจ้าหน้าทีหรือพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี ผู ้ใดกระทําความผิดต่อ

ตําแหน่งหน้าทีราชการอันเกียวเนืองกับการกระทําความผิดตามหมวดนี ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า

ของโทษทีกําหนดไว้สําหรับความผิดนั น 

จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  

พ.ศ.2556 ดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าทั วโลกรวมทั งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อปัญหา

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้ก ําหนดกฎหมายเพือกําหนดแนวทางในการป้องกันปราบปราม

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน 

 

 5.แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย 

 ความหมายของความรู้  

ความรู้ คือ สิงทีสั งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั ง

ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศทีได้รับมาจากประสบการณ์ สิงที

ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับ

บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)  

นอกจากนี  ความรู้ย ังรวมถึงสารสนเทศทีผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชือมโยงกับ

ความรู้อืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและนําไปใช้ในการสรุปและการติดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยไม่จ ํากัดช่วงเวลา  
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 สําหรับลําดับขั นของความรู้ซึงเริมจากความรู้อย่างง่ายพัฒนาเป็นความรู้ทีลึกมากขึ น 

ประกอบด้วย 

- ข้อมูล (Data)  หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลทีย ังไม่ได้วิเคราะห์ตีความ 

- สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลทีผ่านกระบวนการในการ

จัดเก็บ 

- ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลทีผ่านกระบวนการสังเคราะห์  

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ มีการเชือมโยงจนเกิดความเข้าใจ สามารถจดจําและนําไปใช้ในการตัดสินใจ  

- ปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ทีฝังอยู่ในตัวคน 

  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)   เป็นกระบวนการในการนําความรู้ทีมีอยู่

หรือเรียนรู้ใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การค้นหา

สร้างใหม่ รวบรวมจัดเกบ็ให้เป็นระบบ การถ่ายทอดแลกเปลียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยกระดับ

ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ 

โดย  ก.พ.ร.    ได้ให้ค ําจ ํากัดความ การจัดการความรู้     (Knowledge Management)       คือ  

 การรวบรวมองค์ความรู้ทีมีอยู่ในส่วนราชการซึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มา

พัฒนาให้เป็นระบบเพือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้ รู้ ทั ง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิอันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

  

 ความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้     (Knowledge Management)       ประกอบด้วย 

1) ความรู้ฝังลึกทีอยู ่ในตัวบุคคลหรือความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)  

เป็นความรู้ทีมีลักษณะเป็นนามธรรมทีฝังอยู่ในตัวบุคคล โดยเป็นความรู้ทีอยู่ในสมองของ 

แต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึงมีอยู่ในตัวตนของแต่ละคน 

ความรู้นี สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ทีก่อให้เกิดก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน 

2) ความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  

เป็นความรู้ทีมีลักษณะเป็นรูปธรรม โดยเป็นความรู้ทีปรากฏชัดแจ้ง เป็นเหตุผล มักเป็น 

ความรู้สากล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น หนังสือ ตํารา    คู่มือ  

เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ ์วีดีโอ ฐานข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ซึงทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้(Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัด

ระเบียบ แลกเปลียน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ 

เพือให้เกิดความรู้และปัญญา รวมทั งเพือประโยชนในการนําไปใช้และเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร  
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หลักการสําคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   

หลักการสําคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   คือ ทําให้เกิดการ

เปลียนแปลงจากความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge)ให้มากทีสุด เพือให้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ด้วยการบริหารจัดการให้

คนทีมีความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดความรู้ทีมีในตัวเองออกมาสู่คนอืน  ๆ

ทีต้องการความรู้นั น ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารรูปแบบต่าง ๆ การสอนงานแบบเป็นพี

เลี ยง/การถ่ายทอด  และการแลกเปลียนความรู้ เป็นต้น 

 

เป้าหมายของการจัดความรู้ (Knowledge Management)    

สําหรับเป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)    ได้แก่  

1) การพัฒนา “งาน” ให้มีคุณภาพและทําให้เกิดผลสัมฤทธิ ยิงขึ น  

2) การพัฒนา “คน”   โดยทําให้เกิดการพัฒนาผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับ  

3) การพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กร เป็นการเพิมพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาของ 

องค์กร ซึงจะช่วยทําให้องค์กรมีศักยภาพได้ดียิงขึ นตามสภาพแวดล้อมทีไม่แน่นอนทีมีการ

เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4) การพัฒนา “องค์กร” ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

 

องค์ประกอบหลักของการจัดความรู้ (Knowledge Management)    

สําหรับองค์ประกอบหลักของการจัดความรู้ (Knowledge Management)   ประกอบด้วย 

1) คน ซึงถือว่าสําคัญทีสุด เพราะเป็นทั งแหล่งความรู้และเป็นทั งแหล่งรวมความรู้และ 

เป็นผู ้นําความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์ 

2) สังคม  ว ัฒนธรรม และองค์กร เพราะเป็นสภาพแวดล้อมทีจะเอืออ ํานวยต่อการจัดการ 

ความรู้  

3) ระบบการจัดการความรู้ หรือกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) เป็นการบริหาร 

จัดการเพือนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู ้ ใช้ เพือทําให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

4) เทคโนโลย ีเป็นเครืองมือเพือให้สามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลียน รวมทั ง นําความรู้ไป 

ใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ น  

 

แนวคิดการจดัการความรู้  

การจัดความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จะเน้นเครืองมือและเทคโนโลยี “2T” (Tool & 

Technology) ในขณะทีความรู้ความรู้ฝังลึกทีอยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit 
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Knowledge)  เน้นคนและกระบวนการ (Process & People)  โดยความรู้ทีฝังลึกทีอยู่ในตัวบุคคล

หรือความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)มีมากกว่า ในขณะทีความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge)สามารถจัดการได้ง่ายกว่า ดังนั นการจัดการความรู้(Knowledge Management) จะต้อง

ทําทั ง 2 มิติและเกิดการขับเคลือนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทงั 2 มิติ ต้องสร้างสมดุลระหว่าง 2T และ 

2P ดังแผนภาพข้างล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  

กระบวนการจัดการความรู้มีหลายรูปแบบ  หากแต่ทีเป็นทีนิยมใช้อย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน ได้แก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดแนวคิด  ““การจัดการการจัดการ””  ความรู้ความรู้

รวบรวม/จัดเก็บ นําไปปรับใช้

เข้าถึง

ตีความ

ความรู้เด่นชัด

Explicit
Knowledge

ความรู้ซ่อนเร้น

Tacit
Knowledge

สร้างความรู้

ยกระดับ

มีใจ/แบ่งปัน

เรียนรู้ ร่วมกัน

เน้น “2T”

Tool & Technology

เน้น “2P”

Process & People

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

Capture
& Learn

store apply/utilize

เรียนรู้

ยกระดับ
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รูปแบบ MODEL (Knowledge Management :KM) ฉบับปลาทู  

 

 
 

โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ  

c. ส่วนเป้าหมาย (หัวปลา) 

d. ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ  

e. ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) 

            "หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั น 

วิสัยทัศน ์หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนทีจะทําจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เรา

จะทํา KM ไปเพืออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี จะต้องเป็นของ “คณะกิจ” หรือ ผู ้ด ําเนินกิจกรรม KM 

ทงัหมด โดยมี “คุณเอือ” และ “คุณอํานวย” คอยช่วยเหลือ  

            "ตัวปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนกิจกรรม ซึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ซึง 

“คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลียนเรียนรู้ความรู้ 

โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นทีมีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอํานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ

เป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 

            "หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ทีได้

จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ทีไดจ้ากกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึงเราอาจเก็บ

ส่วนของ “หางปลา” นี ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ
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ในการทํางานทีได้มาจากการแลกเปลียนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั งทีเป็นตัวอักษร 

ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ผ ังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอืนๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง 

สามารถนําไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้เหล่านี ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information and Communication Technology - ICT) ซึงเป็นการสกัดความรู้ทีซ่อนเร้น หรือ 

ความรู้ฝังลึกทีอยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)ให้เป็นความรู้ที

เด่นชัด หรือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)นําไปเผยแพร่และแลกเปลียนหมุนเวียนใชใ้น

องค์กรพร้อมยกระดับต่อไป  

เครืองมือในการจัดการความรู้   

การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ

แสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั นกรองความรู้ การแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพือให้มีการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร เครืองมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ นมาเพือนําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลียน

ความรู้ ซึงอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

1. เครืองมือทีช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึงเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Explicit มัก

เป็นแบบทางเดียว  

2. เครืองมือทีช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ งเหมาะสําหรับความรู้ประเภท Tacit

อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  

เครืองมือ (Tools) 

1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) 

2. การศึกษาดูงาน (Study tour) 

3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) 

4. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสําเร็จ (Retrospect) 

5. เรืองเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling) 

6. การค้นหาสิงดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring) 

7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

8. เพือนช่วยเพือน (Peer Assist) 

9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 

10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

11. การสอนงาน (Coaching) 

12. การเป็นพีเลี ยง (Mentoring) 

13. ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum) 
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14. บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning) 

15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 

ทีมจัดการความรู้  

สําหรับทีมจัดการความรู้ทีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 

1. ผู ้บริหารสูงสุด (CEO) ควรเป็นผู ้ เริมกิจกรรมจัดการความรู้ โดยกําหนดตัวบุคคลทีจะทํา

หน้าที “คุณเอือ (ระบบ)” ของ KM ซึงควรเป็นผู ้บริหารระดับสูง  

2. ผู ้บริหารความรู้ “คุณเอือ” (Chief Knowledge Officer – CKO) ได้แก่ ผู ้บริหาร 

ระดับสูง ทําหน้าที 3 ประการ คือ  

• ก ําหนดเป้าหมายขององค์กร หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน์เกียวกับการจัดการความรู้ของ 

องค์กร  

• สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์กติกา ขององค์กรให้เอือต่อการแลกเปลียนเรียนรู้  

• คอยจับ “ความรู้ทีทรงคุณค่า” และนํามาสือสารเพือกระตุ้นให้เกิดการตีความต่อเนือง เกิด 

บรรยากาศทีน่าตืนเต้น เร้าใจ และภาคภูมิใจ ชืนชม ยกย่อง ในผลสําเร็จและให้รางว ัลทีอาจไม่เน้น

สิงของ แต่เน้นการสร้างความภูมิใจในความสําเร็จ  

3. คุณอํานวย (Knowledge Facilitator – KF) เป็นผู ้คอยอํานวยความสะดวกในการ 

จัดการความรู้ เป็นนักจุดประกายความคิด เป็นนักเชือมโยง ระหว่างผู ้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู ้บริหาร 

(“คุณเอือ”) เชือมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร และเชือมโยงการจัดการความรู้ใน

องค์กรภายนอกองค์กร  

4. ผู ้ปฏิบัติจัดการความรู้ “คุณกิจ” (Knowledge practitioner) เป็นผู ้ด ําเนินกิจกรรมการ 

จัดความรู้ประมาณรัอยละ 90 – 95 ของทั งหมด เป็นผู ้ทีมีความรู้ (Explicit Knowledge & Tacit 

Knowledge ) และเป็นผู ้ทีต้องมาแลกเปลียนเรียนรู้ ใช ้หา สร้าง แปลง ความรู้เพือการปฏิบัติให้

บรรลุถึงเป้าหมายทีตั งไว ้  

5. คุณประสาน (Network Manager )  

เป็นผู ้คอยประสานเชือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ทําหน้าทีหลัก 

เกียวกับการตีความ และแปลงความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ทีเปิดเผย จับต้องได ้และนําไปปฏิบัติได้

ง่าย ให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ในวงทีกว้างขึ น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และ

ยกระดับความรู้แบบทวีคูณและเชือมโยงระหว่างผู ้บริหารระดับสูงกับเจ้าหน้าทีระดับปฏิบัติการ  

 

จากแนวคิดเรืองการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงนําไปสู่กระบวนการใน

การดึงความรู้ทีฝังลึกทีอยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) ทีเกียวข้อง
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กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีการจัดเก็บ

ความรู้ทีเป็นระบบและนําความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ถ่ายทอดสู่ผู ้ปฏิบัติงานอืน ๆ อัน

จะทําให้การป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ในเขต

กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิงขึ น 

 

 6. ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 ผลงานวิจัยทีเกียวข้องกับงานวิจัย เรือง  “การจัดการความรู้เกียวกับการป้องกันปราบปราม

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 

 

 ผลงานวิจัยในประเทศ 

  

 ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ (2546) ศึกษาเรือง “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ผลกระทบทีเกิดจาก

อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย” มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติโดยเน้นลักษณะขององค์กร ประเภทและกิจกรรมขององค์กรข้ามชาติทีมี

เกิดขึ นในประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ตลอดจนปัญหาทีเกิดจากองค์กรข้ามชาติและแนวทางใน

การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

 ผลการศึกษาพบว่า  

องค์กรอาชญากรรม หมายถึง กลุ่มอาชญากรทีจัดตั งขึ นในลักษณะองค์กร  

ประกอบด้วยบุคคลสามคน หรือ มากกว่า ทีรวมตัวกันเป็นระยะเวลาหนึ ง และทีมีการประสาน

ดําเนินการระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทําอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึงหรือมากกว่า 

เพือให้ได้มาซึงประโยชน์ทางด้านการเงิน หรือ ประโยชน์ทางวัตถุอย่างอืน 

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะปฏิบัติตามกิจกรรมทีผิดกฎหมาย ซึงมีความ 

ซับซ้อนมาก ได้แก่  มาเฟีย ยากูซ่า เป็นต้น บ่อนทําลายประเทศต่าง ๆ ทั วโลก การควบคุมจะต้อง

อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทีเกียวข้องทั งภายในและภายนอกประเทศมากกว่าหนึงประเทศ

ร่วมมือกันป้องกันปราบปรามและกําหนดบทลงโทษสถานหนัก 

ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้แผ่ขยายผลกระทบความรุนแรงไป 

ทุกภูมิภาคทั วโลก ทุกประเทศต่างตระหนึกถึงความสําคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและมี

มาตรการในการป้องกันทีแตกต่างกัน แต่ย ังไม่สามารถกําจัดองค์กรข้ามชาติให้หมดสินไป 

ประเทศทีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด ําเนินการเกียวกับการป้องกัน 

และปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้มีกฎหมายพิเศษ เช่น กฎหมายเฉพาะในการ

ป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม กฎหมายคุ้มครองพยานหลักฐาน กฎหมายพิเศษเพือการ

ควบคุมเรืองการดักฟังติดต่อทางโทรศัพทอ์ย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 



56 

 

สาเหตุทีทําให้ประเทศไทยไม่สามารถกําจัดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้หมด 

สินไป เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ บทกฎหมายไม่มีสภาพการบังคับใช้เท่าทีควร การ

กําหนดวิธีปฏิบัติในการจับกุม การดําเนินคดีอาญา และการพิจารณาการลงโทษแก่ผู ้กระทําผิดซึง

เป็นสมาชิกขององค์กรข้ามชาติ มีการดําเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับคดีอาญาทั ว ๆ ไป เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันปราบปรามและต่อต้านองคก์รอาชญากรรม 

ข้ามชาติ เช่น การจัดตั งองค์กรทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรง การจัดการศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าทีที

เกียวข้อง แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารทั งภายในและต่างประเทศ 

  โดยปัจจุบันปัญหาองค์กรอาชญากรรมเป็นปัญหาระดับชาติ การแก้ไขจะต้องมี

การดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและระบบทีถูกต้อง และเป็นหน้าทีของทุกประเทศทีต้องร่วมมือ

กันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนือง 

 

ชัยสยาม ยิงเฮง (2550)  ศึกษาเรือง “ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและ

มาตรการแก้ไข” โดยมีว ัตถุประสงค์ของการศึกษา เพือศึกษาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทีเข้ามาก่อ

เหตุในประเทศไทย สาเหตุของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการดําเนินงานในการแก้ไข

ปัญหา และมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ประเภท

ของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติมีดังนี 

กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง    

เกาหลีใต ้มีพฤติกรรมในการกระทําความผิดเกียวข้องกับบ่อนการพนัน ยาเสพติด ส่งคนไปประเทศ

ทีสาม การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง การปลอมแปลงบัตรเครดิต  

กลุ่มอาชญากรในประเทศเอเชียใต ้ ได้แก่ อินเดียปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา มี

พฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามโรงแรม คา้ธนบัตรปลอม ปลอมแปลงบัตรเครดิต ฉ้อโกงบัตรเครดิต 

ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ส่งคนไปย ังประเทศทีสาม 

กลุ่มอาชญากรจากประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ อิรัก อิหร่าน จอร์แดน บาร์เรน อิสราเอล 

มีพฤติกรรมเกียวกับปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ปลอมแปลงหนังสือเดินทางปลอมแปลงบัตร

เครดิต ลักทรัพย์ตามโรงแรมห้างสรรพสินค้า ลักทรัพย์จากร้านเพชรทอง  

กลุ่มอาชญากรจากประเทศในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต ้ไนจีเรีย คาเมรูน  

อัลจีเรีย มาลี เคนยา มีพฤติกรรมเกียวกับการค้ายาเสพติด โดยเชือมโยงกับกลุ่มทางยุโรป สิงค์โปร 

จีน ทําธนบัตรสหรัฐปลอมในลักษณะของเงินดําหรือ Black Money  

กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศรัสเซีย และยุโรปตะวันออก ได้แก่ ประเทศรัสเซีย อุสเบกิส

สถาน เบรารุส มีพฤติการณ์เกียวกับโสเภณีข้ามชาติ  

กลุ่มอาชญากรรมจากยุโรป ได้แก่ ประเทศเยอรมัน อังกฤษ ฝรั งเศส เบลเยียม ฮอลแลนด ์

นอร์เวย ์สวีเดน เดนมาร์ค มีพฤติการณ์เกียวกับการค้ายาเสพติด เปิดสถานบริการ บาร์เบียร์ โดยใช้
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ชือคนไทยเป็นเจ้าของ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็กหญิงและเด็กชาย การฉ้อโกงกันเองและมีการ

สร้างอิทธิพลในกลุ่มพวกเดียวกัน การปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยการคัดลอกข้อมูลจากผู ้ใช้บัตร 

ซึงชาวฝรังเศสจะมีความสามารถทางด้านนี 

สาเหตุของอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยเกิดจากการทีประเทศไทยดําเนินนโยบาย

ทางเศรษฐกิจในเรืองการท่องเทียวเพือกระตุ้น การค้า การลงทุนทําให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้า

ประเทศเป็นจํานวนมาก โดยเข้ามาท่องเทียวและทําการค้าระหว่างประเทศ  และในกลุ่ม

นกัท่องเทียวก็มักจะมีอาชญากรแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเทียวเข้ามาก่ออาชญากรรมใน

ประเทศไทย ซึงการเดินทางระหว่างประเทศและการกระทําความผิดระหว่างประเทศจําเป็นต้อง 

ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ความต้องการเศรษฐกิจใหม่ และการอพยพลี ภัยไปประเทศทีสามทําให้ 

เกิดขบวนการขนคนข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านไปย ังประเทศทีสาม นอกจากนี  ย ัง

ประกอบด้วยการคอรัปชั นของผู ้บังคับใช้กฎหมาย การรับสินบน การมีส่วนรู้เห็นของผู ้บังคับใช้

กฎหมาย  ส่งผลให้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวก รวมทั ง

กฎหมายของประเทศไทยในการดําเนินคดีต่อผู ้กระทําผิดเกียวกับอาชญากรรมข้ามชาติทีมีอยู่ย ังมี

ช่องว่าง รวมทั งบทลงโทษในเรืองอาชญากรรมข้ามชาติของไทยค่อนข้างเบา ทําให้กลุ่มอาชญากร

ไม่เกรงกลัวและเข้ามากระทําผิดซํ า 

 

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2552) ศึกษาวิจัย เรือง “อาชญากรรมข้ามชาติกบั

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา” โดยมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะ 

ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา เพือศึกษาบริบททีเกียวข้องกับ

อาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยาและเพือศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง

พัทยาจากอาชญากรรมข้ามชาติ ประชากรเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและเจ้าหน้าทีภาครัฐ โดย

ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ  

ผลการศึกษาพบว่า การเกิดอาชญากรรมในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ  จะเป็นการกระทําผิด

ร่วมกันระหว่างคนไทยร่วมกับคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ สําหรับสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเกิด

และเติบโตของอาชญากรรมข้ามชาติในเมือง พบว่า เชือชาติรัสเซียและปากีสถานเป็นกลุ่มทีส่งผล

การเกิดอาชญากรรมมากทีสุดในขณะทีศาสนาอิสลามเป็นกลุ่มทีส่งผลการเกิดอาชญากรรมมาก

ทีสุดในขณะทีประชาชนได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลต่อการดําเนินชีวิตในเมือง

พัทยาทางด้านสังคมมากทีสุด กล่าวคือ ประชาชนมองเห็นถึงเรืองความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแล้วย ังส่งผลกระทบถึงขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถินเป็นต้น จากจุดนี จะพบได้มี

ความตรงกันข้ามกับเจ้าหน้าทีรัฐทีมองเห็นว่าประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า

เพราะทางเจ้าหน้าทีของรัฐมองถึงเรืองของคนไทยถูกแย่งอาชีพการประกอบธุรกิจทั งขนาดกลาง
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และขนาดใหญ่ เป็นต้น แต่สิงทีเห็นได้จากข้อเท็จจริงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าทีรัฐไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมถูกทําให้ผิดเพี ยนไปจากเดิม รวมทั ง

การลักขโมย โจรกรรมหรือการจี ปล้นมีการระบาดมาก และยาเสพติดมีการขยายตัวมากขึ น 

ประเภทและลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยา ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้า

ยาเสพติด คือ ยาไอซ์ทีนําเข้าจากประเทศพม่า ยาอีทีนําเข้ามาจากประเทศทางยุโรป มีประเทศ

เนเธอร์แลนด ์เป็นแหล่งใหญ่และโคเคนนําเข้าจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต ้เป็นต้น อันดับสอง คือ 

การค้ามนุษย ์โดยมากเป็นธุรกิจขายบริการทางเพศทั งหญิงไทยและต่างชาติทีสําคัญ คือหญิงขาย

บริการจากกลุ่มประเทศรัสเซียและอุซเบกิสถาน โดยมีมาเฟียชาวรัสเซียทีทําธุรกิจสถาน บริการ 

สถานบันเทิงเป็นคนควบคุมดูแล นอกจากนั นก็มีการขายบริการเด็กชายในบางส่วน อันดับทีสาม 

คือ การฟอกเงิน ซึงปรากฏในรูปของการซืออสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจสถานบันเทิง 

หรือทําธุรกิจนอกกฎหมายอืน ๆ เช่น ตั งโต๊ะพนันฟุตบอล เป็นตน้ ด้วยเงินทีได้มาอย่างผิดกฎหมาย

หรือไม่ปรากฏทีมาอย่างชัดเจนจากต่างประเทศ ซึงในปัจจุบันมีหลายกลุ่มอยู่ในระหว่างการ

ตรวจสอบและเฝ้าติดตามของ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นอกจากนั นก็

ย ังมีอาชญากรรมข้ามชาติอืน ๆ คือ การปลอกแปลงเอกสาร การค้าอาวุธ ความผิดทางด้าน

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่โดยรวมแล้ว ทุกประเภทของการกระทําผิด เป็นการกระทําร่วมกันระหว่าง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ลักษณะของการลักษณะของการกระทําผิดและบริบททีเกียวข้องสามารถ

สรุปเฉพาะในกลุ่มทีสําคัญ ๆ คือ  

กลุ่มรัสเซีย ทําธุรกิจสถานบันเทิง ทําธุรกิจท่องเทียวและมีการขายบริการทางเพศ กลุ่ม

สแกนดิเนเวียทําธุรกิจบันเทิง นําเข้าส่งออก แต่ลักลอบค้าขายยาเสพติด กลุ่มจีน ทําธุรกิจท่องเทียว 

ร้านอาหารแต่แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร การส่งแก็งค์ลูกหม ูแก็งค์ลูกแพะและกลุ่มอินเดีย ทํา

ธุรกิจบังหน้า แต่ปลอมแปลงเอกสารเดินทาง บัตรเครดิต รวมทั งขโมยของในโรงแรมหรือร้านค้า 

เป็นต้น 

อาชญากรรมข้ามชาติ มีผลกระทบทั งทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองพัทยา กล่าวคือ แม้จะ

มีผลในทางการสร้างงานและการท่องเทียวในเมืองพัทยา แต่ทางเศรษฐกิจนักธุรกิจต่างชาติมีทุน

มากหรือระดมทุนได้ดีกว่า บางครั งมีการซือขายเฉพาะในกลุ่มชาติเดียวกันเป็นเหตุให้นักธุรกิจคน

ไทย เสียโอกาส รวมถึงภาครัฐทั งส่วนกลางและส่วนท้องถินต้องเสียงบประมาณในการสร้าง

สาธารณูปโภคหรือต้นทุนอืน ๆ โดยไม่สามารถเก็บภาษีหรือได้ค่าตอบแทนใด ๆ เนืองจากธุรกิจ

เหล่านั นเป็นของหลบเลียงกฎหมายในทางสังคมเกิดค่านิยมทีเปลียนแปลงไปจากค่านิยมเดิม ๆ ของ

ไทย คือ เยาวชนไทยในพืนทีเมืองพัทยามีการกระทําผิดเกียวกับยาเสพติด หรือการลักขโมยเพิมขึ น

เยาวชนหญิงมองว่า การขายตัวเป็นเรืองปกติ ทําให้มีรายได ้ได้เทียวสนุกสนานและต้องการมีสามี

เป็นฝรังต่างชาติ นอกจากนั น ประเพณีไทยดั งเดิม เช่น ประเพณีสงกรานต์ และลอยกระทง เป็นไป

เพือความบันเทิงสนุกสนานเพียงอย่างเดียว จะพบว่า เจ้าหน้ารัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที
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ทางด้านการลักลอบค้าอาวุธ ด้านการปลอมแปลงเอกสารบุคคลและด้านการก่อการร้ายข้ามชาติ 

นอกจากนี  ย ังพบว่าเจ้าหน้าทีของรัฐจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีอยู่ในระดับตํ า 

ข้อเสนอแนะทีสําคัญของการศึกษา คือ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย 

ให้ครอบคลุมฐานความผิดของอาชญากรรมข้ามชาติ ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีของรัฐให ้

มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนและสือมวลชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านอาชญากรรมให้มากยิงขึ น เพือสนับสนุนให้การป้องกันแก้ไข 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยามีประสิทธิภาพ 

มากยิงขึ น 

 

 ผลงานวิจัยต่างประเทศ 

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC :2013) ศึกษาเรือง  “การประเมิน

การคุกคามของอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ” เนืองจากเอเชีย

ตะวันออกและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ซึงเป็นแรงดึงดูดใจให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีการกระทําผิดในภูมิภาคนี

มากยิงขึ น โดยเป็นการศึกษาจากสถิติทีบันทึกของทางราชการ รวบรวมสังเคราะห์จากงานวิจัยของ

สถาบันการศึกษา และการสัมภาษณ์จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทีเกียวข้องกับองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการกระทําผิดขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ มูลเหตุจูงใจในการการกระทําผิดและผลกระทบทีมีต่อภูมิภาคดังกล่าว 

 ผลการศึกษาพบว่า การกระทําผิดของอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและ

แปซิฟิก ประกอบด้วยการกระทําผิดทีเป็นการคุกคาม 4 ประเด็นได้แก่ 

1. มนุษย์ (people) ซึงเป็นการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้า 

เมืองเป็นสําคัญ  

2. ยาเสพติด (Drugs) เป็นการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์จากฝิน และ      

เมทแอมเฟตตามีน 

3. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นการกระทําผิดทีเกียวข้องกับการค้าสัตว์ป่า การ 

ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเพือส่งไปขายย ังประเทศต่าง ๆ ทั วโลก การทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์  การ

ลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ทีทําให้โอโซนมีจํานวนลดลง 

4. สินค้า (Goods) เป็นการกระทําผิดทีเกียวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคและยาปลอม  

 

โดยการกระทําผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่  

 การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (Human trafficking and smuggling 

of migrants)  ซึงประกอบด้วยการกระทําผิดทีเกียวข้อง 
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1. การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและการค้าแรงงานในบริเวณพืนทีแม่นํ า 

โขง โดย UNODC ได้ประมาณการว่ามีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย

ประมาณปีละมากกว่า 500,000 คน ซึ งโดยส่วนใหญ่ลักลอบหนีเข้าเมืองจากประเทศพม่า 

โดยประมาณการมูลค่าของการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา

เข้าไปในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 192 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี หรือ มีเหยืออาชญากรรมที

ต้องถูกค้ามนุษย์ทีเกิดจากการลักลอบเข้าเมืองประมาณ 26,400 คนต่อปี  หรือร้อยละ 5 ของผู ้ที

ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่าของแรงงานทีสูญเสียไป คือ 1,260 เหรียญดอลล่าร์

สหรัฐต่อปี หรือ ประมาณ 33 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐทีต้องสูญเสียไป 

2. การลักลอบค้าผู ้หญิงและเด็กสําหรับค้าประเวณีในบริเวณพืนทีรอบลุ่มแม่นํ า 

โขง (Trafficking of women and girls for sexual exploitation within the Greater Mekong Sub-

region) ซึงประกอบด้วยการค้าประเวณีทีมีตลาดทีสําคัญในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศ

กัมพูชามีการขยายตลาดมากขึ น สําหรับเหยืออาชญากรรมเป็นผู ้หญิงและเด็กในประเทศยากจนที

สมัครใจเข้าร่วมการค้าประเวณี สําหรับรายได้ของเหยือในการค้าประเวณีจากประเทศไทยและ

ประเทศกัมพูชาประมาณ 45,0000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อคน หรือ ประมาณ 181 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐต่อปีทีเกิดจากการค้าประเวณี 

3. การลักลอบค้ามนุษย์จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปย ัง 

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Migrant smuggling from East and Southeast Asia to the United 

States and the European Union) ซึงประกอบด้วยการค้าแรงงานจากประเทศจีนทีมีจ ํานวนมากทีสุด 

นอกจากนี ย ังประกอบด้วยประเทศเวียตนาม โดยมีจุดหมายคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ในสหภาพยุโรป 

4. การลักลอบค้ามนุษย์จากเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกผ่านเอเชียตะวันออกเฉียง 

ใต้ไปย ังประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา (Migrant smuggling from South and  West Asia  

through Southeast  Asia to Australia and Canada) โดยการลักลอบค้ามนุษย์จากประเทศในแถบ

เอเชียใต้และเอเชียตะวันตกจะมีความสลับซับซ้อน โดยส่วนหนึ งมีการอพยพเพือลี ภัยผ่านเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เพือเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดาทางทะเล โดยผู ้อพยพลี ภัยส่วน

ใหญ่จะเป็นชายหนุ่มโสดทีถูกส่งจากครอบครัวทีได้วางเส้นทางการอพยพให้ โดยแรงงานผู ้หญิงจะ

มีการลักลอบเข้าเมืองน้อยกว่าเพศชาย โดยมีจ ํานวนผู้ลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียประมาณ 

6,000 คนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นประมาณ 14,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคน หรือ รายได้จากการ

ลักลอบหนีเข้าเมือง 85 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  ในขณะทีประเทศแคนาดามีผู ้ล ักลอบหนีเข้าเมือง

จํานวน 492 คนต่อปี มีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ น 12.3 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี  

  สําหรับปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 

1. การลักลอบค้าฝินจากประเทศพม่าและแอฟกานิสถานในตะวันออกกลาง 
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และแปซิฟิก โดยใน ค.ศ.2011 มีเฮโรอีนบริสุทธิ ในพืนทีดังกล่าวประมาณ 65 ตัน หรือ มีมูลค่า

ประมาณ 16.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

2. การค้าเมทแอมเฟตามีนจากประเทศพม่าและประเทศจีน โดยเฉพาะ 

ประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้าของเมทแอมเฟตามีนจํานวนมาก สําหรับตลาดของเมทแอมเฟตามีนใน

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านเหรียญดอลล่าร์ใน ค.ศ.2010 

  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเกียวข้องกับอุตสาหกรรมทีผิดกฎหมาย อาทิ การ

ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า  การค้าสัตว์ป่า การลักลอบค้าไม้ และอุตสาหกรรมทีเป็นการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. การลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึงมี 

มูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี 

2. การลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ไม้จากในแต่ละพืนทีสู่ตลาดโลก โดยคาดว่ามี 

การลักลอบค้าไม้ทีผิดกฎหมายไปสู่ตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 17 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี 

3. การค้าขยะไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโลกไปย ังพืนทีในภูมิภาค ซึง 

มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โดยประเทศจีนเป็นประเทศสําหรับทิงขยะดังกล่าวมากทีสุด รองมา

ได้แก่กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม โดยมีขยะดังกล่าวประมาณ 8 ล้านตันทีถูกทิงใน

ประเทศจีน  โดยในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกมีขยะดังกล่าวถูกทิงประมาณ 10 ล้านตัน มีมูลค่า

ประมาณ 375 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน หรือ มีมูลค่า 3.75 พันล้านในเอเชียตะวันออก 

4. การค้าสินค้าทีทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ โอโซนลดลงจากเอเชียตะวันออกไป 

ย ังตลาดโลก โดยเฉพาะสาร CFCs และ HCFCs ทีใช้ในการผลิตตู ้เย็นและเครืองปรับอากาศ 

โดยประมาณว่ามีการผลิตสาร ODS ผิดกฎหมายประมาณ 3,660 ตันในเอเชียตะวันออกมูลค่า

ประมาณ 67.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี  

สินค้าปลอมแปลงทีเป็นปัญหาสําคัญขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 

1. การปลอมแปลงสินค้าอุปโภคบริโภคจากเอเชียตะวันออกไปย ังประเทศ 

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  โดยประเทศจีนเป็นประเทศทีผลิตสินค้าปลอมแปลงมากทีสุดใน

โลก ประมาณร้อยละ 75 ของสินค้าทีถูกจับกุมได้ในระหว่าง ค.ศ.2008-2010 สําหรับมูลค่าของ

สินค้าปลอมแปลงทีส่งจากประเทศในเอเชียตะวันออกไปย ังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรปใน ค.ศ.2010 มีมูลค่าประมาณ 24.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

2. การปลอมแปลงยาทีจ ําเป็นจากประเทศเอเชียตะวันออกไปย ังเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา โดยยาทีปลอมแปลงจะพบในประเทศทียากจนมากกว่าประเทศ

รํ ารวย โดยในระหว่าง ค.ศ.2008-2010 พบยาทีปลอมแปลงมากในประเทศอินเดียและประเทศจีน 

โดยยาปลอมทีถูกจับกุมได้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเป็นยาทีผลิตในประเทศจีนร้อยละ 60  
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นอกจากนี  ยาทีใช้รักษาโรคมาเลเรียถูกพบว่าเป็นยาปลอมร้อยละ 47 โดยมีมูลค่าความเสียหายใน 

ค.ศ.2010 ประมาณ 5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

  

  J. James Estrada (2008) ไดศึ้กษาความสัมพันธ์ของการย ้ายถินเข้าไปอาศัยอยู่ใน

สหรัฐอเมริกาและพฤติกรรมอาชญากร โดยได้รายงานผลการศึกษาทีเกียวข้องกับการเข้าเมืองและ

การประกอบอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา ดังนี 

- แก๊งอพยพเขา้เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เติบโตอย่างรวดเร็วและ 

เกิดใหม่ในเขตชานเมืองและบริเวณชนบททีชุมชนไม่สามารถเข้าไปติดต่อกับกลุ่มดังกล่าวได้ 

- แก๊งอพยพเข้าเมืองทีเป็นแก๊งค่อนข้างใหญ่มากเป็นกลุ่มผู ้ ทีเข้าเมืองโดย 

ผิดกฎหมาย โดยแก๊ง MS-13 ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 60-90 เป็นแก๊งทีอพยพเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมาย โดยในพืนทีเวอร์จิเนียเหนือกลุ่มแก๊งทีทํางานผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นแก๊งที

อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทีมีการอพยพเคลือนย ้าย 

- แก๊ง MS-13 มีการกระทําผิดใน 48 มลรัฐและโคลัมเบีย รวมทั ง 

เปอร์โตริโก 

- แก๊งอพยพเข้าเมืองได้แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามทีเกิดต่อสังคม โดยร้อย 

ละ 80 ประกอบอาชญากรรมทีมีความสําคัญ นอกเหนือจากการกระทําผิดด้วยการลักลอบหนีเข้า

เมือง นอกจากนี  ร้อยละ 40 ประกอบอาชญากรรมโดยใช้ความรุนแรง  

- ประสบความล้มเหลวในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดน 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก รวมทั งการบังคับใช้กฎหมายเพือเป็นการป้องกันการ

ลักลอบเข้าเมืองและการกระทําผิดของแก๊งหลบหนีเข้าเมือง 

และสํานักงานอัยการเมือง Phoenix, Arizona  (2008) ได้รายงานข้อมูลทีเกียวข้อง 

กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีเกียวข้องกับกลุ่มผู ้อพยพเข้าเมืองใน ค.ศ.2007  ดังนี   

- ร้อยละ 16.5 ของผู ้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีทีเกียวข้องกับอาชญากรรม 

ทีใช้ความรุนแรง "  

- ร้อยละ 18.5 ของผู ้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีทีเกียวข้องกับทรัพย์ 

- ร้อยละ 33.5 ของผู ้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีทีเกียวข้องกับการผลิต  

ขนส่งและจําหน่ายยาเสพติด  

- ร้อยละ 50.0  ของผู ้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีทีเกียวข้องกับการขโมย 

รถยนต ์

- ร้อยละ 35.8  ของผู ้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีทีเกียวข้องกับลักพาตัว 

- ร้อยละ 20.3  ของผู ้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีทีเกียวข้องกับอาชญากรรม 

ร้ายแรง  
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James O. Finckenauer  (2004) ศึกษาเรือง “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชีย 

และผลกระทบทีเกิดขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา” โดยมีว ัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือศึกษาถึง

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียทีก่อตั งขึ นมาเป็นระยะนาน  เพือประเมินถึงผลกระทบของ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเอเชียทีมีในประเทศสหรัฐอเมริกา และเพือระบุแหล่งข้อมูลขององค์กร

อาชญากรรมในเอเชีย และเพือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

เอเชีย โดยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เครืองมือในการศึกษาคือ การใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ

การสัมภาษณ์จากหน่วยงานทีเกียวข้อง  โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทีศึกษาได้แก่  องค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศจีน  ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน  ญีปุ ่ น ฟิลิปปินส์ ไทย และกัมพูชา 

  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าอ ํานาจในการสั งการจากองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศในเอเชียมีน้อย  ในขณะทีอํานาจในการสั งการขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติจากชาวเอเชียจะมีอิทธิผลต่ออาชญากรรมรูปแบบเดิม อาทิ การพนัน  การ

ข่มขู ่ และโสเภณี โดยไม่มีมีความสัมพันธ์กับอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ หากแต่ชาวอเมริกันใน

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจะมีอ ํานาจหน้าทีทีเกียวขอ้งกับอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไร

ก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติทีมีการกระทําผิดในพืนทีจะเป็นการกระทําผิดทีมีความเชียวชาญพิเศษ โดย

พฤติกรรมอาชญากรทีกระทําผิดโดยส่วนใหญ่มีความเกียวข้องกับการขนส่งมนุษย์หรือสินค้า

ระหว่างประเทศ  
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บทที 3 

ระเบียบวธิีวจิยั 

 

  

การวิจยั เรือง “การจดัการความรู้เกียวกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร”  เป็นกระบวนการในการจดัการความรู้เพือให้

ได้มาซึงความรู้ทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบ  พฤติกรรมและเครือข่าย   ร่องรอย  คุณลกัษณะและ   

อตัลกัษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีเดินทางเขา้มาก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร รวมทงัเพือทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคและการหามาตรการในการป้องกนั

แกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

กระบวนการในการจัดเก็บความรู้และจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากตาํรวจ

ผูป้ฏิบติังานซึงเป็นผูป้ฏิบติังานทีดี (Best Practice)  โดยประสบความสาํเร็จในการป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาอาชญากรรมดงักล่าว และเป็นผูที้มีความรู้และเชียวชาญเกียวกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

เข้ามาก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยผ่านกระบวนการเล่าเรือง (story 

telling) นอกจากนี คณะผูว้ิจัยยงัได้ดาํเนินการจัดเก็บความรู้ด้วยการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที

ราชทณัฑ์ผูที้ปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยที์ถูก

จาํคุกในเรือนจาํ และการจดัเก็บความรู้ทีเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีถกูจาํคุกในเรือนจาํ 

โดยมีผลลพัธสุ์ดทา้ย คือ การจดัการความรู้ทีเกียวขอ้งต่อปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ โดยการถ่าย

โอนความรู้ทีอยู่ภายใน (Tacit Knowledge) ผูที้มีความเชียวชาญและเป็นผูป้ฏิบัติงานทีดีไปสู่

เจา้หน้าทีตาํรวจทีจะเข้ามารับงานหน้าทีป้องกันปราบปราบแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติในโอกาส

ต่อไป โดยเป็นความรู้ทีเผยแพร่ (Explicit Knowledge) ในรูปของการสร้างคู่มือในการปฏิบติังาน

สาํหรับเจา้หนา้ทีตาํรวจผูป้ฏิบติังานและคู่มือในการป้องกนัภยัอาชญากรรมแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ

ของประชาชนทวัไปในสังคม  โดยมีวิธีการในการศึกษาเพือจดัการความรู้เกียวกบัการป้องกัน

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี   
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กระบวนการจดัการความรู้ (KM) โดยผ่านงานวจิยั  

“การจดัการความรู้เกยีวกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

ทีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

 กระบวนการจดัการความรู้ (KM) โดยผา่นงานวิจยั ประกอบดว้ยขนัตอนในการดาํเนินงาน 

ไดแ้ก่  

1.การศึกษาข้อมูลจากข่าวหนังสือพมิพ์ 

การศึกษาวิเคราะห์ข่าวแก๊งลกัทรัพยข์้ามชาติจากหนังสือพิมพ์เพือทาํให้ทราบว่าแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยมี์การกระทาํผิดในรูปแบบใด มีเครือข่าย พฤติกรรม

การกระทาํผิด อนัเป็นการศึกษาขอ้มูลเบืองต้นเพือเชือมโยงไปสู่ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกับตาํรวจผู ้

ดาํเนินคดีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกับทรัพยด์ังกล่าวและตาํรวจทีเกียวขอ้ง อาทิ 

ตาํรวจท่องเทียว  อนัจะนาํไปสู่การสมัภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ทีตาํรวจเจา้ของคดีดงักล่าว 

 โดยกระบวนการจดัการความรู้จากขอ้มลูแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย์

จากข่าวหนงัสือพิมพใ์นช่วง ปี 2551-ปัจจุบนั  

- เพือใหไ้ดข้อ้มลูแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยที์มีการกระทาํผิดในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีถกูตาํรวจจบักุมในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

-ทาํใหท้ราบรายละเอียดเบืองตน้ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยร์าย

สาํคญั 

-ทาํให้ทราบรายละเอียดของเจา้หน้าทีตาํรวจทีจบักุมดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยร์ายสาํคญั 

จากนนัจึงไปสมัภาษณ์เจาะลึกเจา้หน้าทีตาํรวจผูป้ฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยที์ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ ์อนัจะนาํไปสู่การสัมภาษณ์

เจาะลึกแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยที์ถูกจาํคุกในเรือนจาํและการสัมภาษณ์

เจาะลึกเจา้หนา้ทีเรือนจาํทีปฏิบติังานคลุกคลีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์

นอกจากนี ยงัจดัใหมี้การเล่าเรือง (story  telling) จากเจา้หน้าทีตาํรวจผูป้ฏิบติังานทีมีการ

ปฏิบัติงานทีดี (best practice )เพือนําไปสู่การเล่าเรืองประสบการณ์ในการทาํงานทีประสบ

ความสาํเร็จต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร 
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2.การศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าทีตาํรวจเจ้าของคด ี

การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของแก๊งลกัทรัพยข์้ามชาติจากเจา้หน้าทีตาํรวจเจา้ของคดี เพือ

ศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการกระทาํผิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการกับแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยแ์ละแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมที

เกิดขึนจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์

โดยจดัการความรู้จากเจา้หนา้ทีตาํรวจผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญใน

ปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยด์ว้ยวิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง 

Purposive  Sampling) จากทีปรากฏในข่าวหนงัสือพิมพที์จบักุมดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุเกียวกับทรัพย ์รวมทงัใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบกอ้นหิมะ (Snowball Sampling) 

โดยให้ตาํรวจกลุ่มตวัอย่างทีปฏิบติังานเกียวขอ้งกับแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกับ

ทรัพยไ์ดแ้นะนาํผูที้ปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยที์เป็นผู ้

ทีปฏิบติังานดี (best practice ) ประสบความสาํเร็จและเชียวชาญในการป้องกนัปรามปรามปัญหา

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที ก่อเหตุเกียวกับทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี ขึนไป จาํนวน 20 ราย  ซึง

ประกอบดว้ย   

เจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง   จาํนวน  2  ราย 

เจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียว    จาํนวน  2  ราย 

เจา้หนา้ทีตาํรวจนครบาล   จาํนวน  16  ราย 

 รวม       20  ราย 

 

3.การศึกษาข้อมูลจากตวัผู้ต้องขังต่างชาตใินเรือนจาํ  

การศึกษาขอ้มลูความรู้จากตวัผูต้อ้งขงัต่างชาติทีถูกจาํคุกในเรือนจาํของประเทศไทย เพือ

ทาํใหท้ราบถึงเครือข่ายขบวนการ พฤติกรรมการกระทาํผดิ มลูเหตุจูงใจ การหลบหนีกฎหมาย และ

ความเกรงกลวัต่อกฎหมายหรือบทลงโทษในประเทศไทย 

โดยจดัเก็บความรู้ทีเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยร์ายสาํคญั

ทีถกูจาํคุกในเรือนจาํในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ดว้ยวิธีการเฉพาะเจาะจง ทงันีโดยทาํหนังสือ

ขออนุญาตจากกรมราชทณัฑเ์พือเขา้ไปดาํเนินการเก็บขอ้มูลดงักล่าว โดยการสัมภาษณ์เจา้หน้าที

ราชทณัฑก่์อนเพือทราบถึงภูมิหลงัและพฤติกรรมของสมาชิกแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ จากนันจึง

ไดส้ัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัต่างชาติทีเป็นสมาชิกของแก๊งดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีล่ามของเรือนจาํเป็นผู ้

แปลภาษาในการติดต่อสือสาร  
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4.เจ้าหน้าทีเรือนจาํทีคลุกคลกีบัแก๊งลกัทรัพย์ข้ามชาต ิ

ศึกษาขอ้มลูจากเจา้หนา้ทีเรือนจาํทีคลุกคลีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบั

ทรัพยเ์พือศึกษาถึงขอ้มูลพฤติกรรมการกระทาํผิด เครือข่าย ตลอดจนขอ้มูลทีเกียวขอ้งของแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยที์ถกูจาํคุกในเรือนจาํ โดยจดัเก็บความรู้ทีเกียวขอ้งกบั

เจา้หนา้ทีเรือนจาํทีปฏิบติังานคลุกคลีกบัผูต้อ้งขงัทีเป็นแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบั

ทรัพยใ์นเรือนจาํในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 10 ราย  

 

5.เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืง 

ศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง เพือสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบติังานรวมทงัแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบั

ทรัพย ์โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะเจา้หนา้ทีทีทาํหนา้ทีโดยตรงกบัการตรวจคนเขา้เมืองทีด่านและ

การป้องกันปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ โดยเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการจัดการกับแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี  

 

การบูรณาการและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ในการบูรณาการและตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(Triangulation) โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูล แหล่งบุคคลทีมาของข้อมูลสามฝ่าย คือ ข่าว

หนงัสือพิมพ ์เจา้หนา้ทีตาํรวจทีปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ ผูต้อ้งขงัต่างชาติ 

ตลอดจนเจา้หนา้ทีและผูต้อ้งขงัชาวไทยอืน ๆ ทีใกลชิ้ดกบัผูต้อ้งขงัชาวต่างชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวหนงัสือพิมพ ์

สมัภาษณ์ผูต้อ้งขงั 

และเจา้หนา้ที 

สมัภาษณ์เจา้หนา้ทีตาํรวจ 

ทีเกียวขอ้ง 
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ในการตรวจสอบนนัจะเริมจากการตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารการจบักุมผูต้อ้งหาชาวต่างชาติ

ทีกระทาํผดิเป็นแก๊งและเป็นความผดิเกียวกบัทรัพย ์จากนนัจึงสมัภาษณ์เจา้หนา้ทีตาํรวจทีเกียวขอ้ง

ทีปรากฏเป็นข่าวในการจบักุมหรือเกียวข้องกบัคดีอาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นความผิดเกียวกับ

ทรัพยแ์ละโดยมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบกอ้นหิมะ (snow ball)  โดยการแนะนาํต่อไปยงัเจา้หนา้ที

ตาํรวจอืน ๆ ทีมีความชาํนาญในคดี หรือ มี best practice จากนนัจึงไปสมัภาษณ์ผูต้อ้งขงัชาวไทยที

สนิทกับผูต้ ้องขังชาวต่างชาติดังกล่าว และสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีทีควบคุมใกล้ชิดกับผูต้ ้องขัง

ชาวต่างชาติทีเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นการทาํการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าอีก

ครังและทาํการบูรณาการขอ้มลูทงัหมดเขา้ดว้ยกนั ขอ้มูลใดทีไม่ตรงกนัหรือไม่น่าเชือถือจากการ

วิเคราะห์ตรวจสอบสามเสา้จะตดัออก  

 

6.จดัเกบ็ความรู้ทีเป็นความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) : (รูปแบบ พฤตกิรรมและเทคนิค

การกระทําผิด ร่องรอย และอัตลักษณ์(identity)ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุเกียวกับ

ทรัพย์) ในรูปแบบของการเล่าเรือง  (story telling) 

มีการจัดเก็บความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)  หากแต่เป็นความรู้ที

ผูป้ฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดส้ั งสมประสบการณ์

เอาไว ้ซึงหากไม่มีการจดัเก็บทีเป็นระบบจะทาํใหผู้ที้ปฏิบติังานอาจไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น

ความรู้ทีปรากฏชดัแจง้ โดยการจดัเก็บความรู้ทีไม่ปรากฏชดัแจง้ดงักล่าวผา่นกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการเล่าเรือง  (story telling) 

 

7.กลนัความรู้ออกมาในรูปของรายงาน (Explicit Knowledge) 

หลงัจากทีมีการจดัเก็บความรู้ทีไม่ปรากฏชดัแจง้(Tacit Knowledge)  หากแต่มีการสั งสม

ในประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดัประชุมกลุ่ม

ย่อย (Focus Group) เป็นทีเรียบร้อย จะมีกระบวนการในการกลนัความรู้ทีไดท้งัหมดออกมาเป็น

ความรู้ทีปรากฏชดัแจง้(Explicit Knowledge)ในรูปแบบของรายงานการวิจยั 

 

8. นําความรู้ออกเผยแพร่และแลกเปลยีนในกลุ่มตาํรวจในเขตนครบาลและทีเกยีวข้อง(การ

สัมมนา) 

นาํความรู้ทีไดอ้อกเผยแพร่และแลกเปลียนในกลุ่มตาํรวจในเขตนครบาลและทีเกียวขอ้งใน

รูปแบบของการสัมมนาเพือแลกเปลียนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทีเกียวข้องให้กับ

ผูป้ฏิบติังานรวมทงัประชาชนทวัไปเพือใหค้วามรู้ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยแ์ละรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูป้ฏิบติังานจริง เพือนาํไปปรับปรุงงานวิจยั 
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9.สรุปเป็นรายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ (Explicit Knowledge) 

ภายหลงัจากทีไดมี้การรวบรวมจดัการความรู้(Knowledge Management) ทีเกียวขอ้งกบั

ปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยแ์ลว้ จึงมีการจดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์

เพือเป็นถ่ายทอดความรู้ทีไดม้าเป็นความรู้ทีปรากฏชดัแจง้ 

 

10.จดัทําคู่มอืการปฏิบัตงิานของตาํรวจนครบาลและทีเกยีวข้อง 

 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของตาํรวจนครบาลและทีเกียวข้องเพือเผยแพร่ให้แต่

ตาํรวจผูป้ฏิบัติงานได้มีแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

เกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

11.จดัทําคู่มอืการป้องกนัอาชญากรรมเผยแพร่แก่ประชาชน 

 จดัทาํคู่มือการป้องกนัอาชญากรรมเผยแพร่แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเขา้ใจ

ไม่ใหต้กเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์    
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กระบวนการจดัการความรู้ (KM) โดยผ่านงานวจิยั  

“ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตเุกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํรวจ

เจา้ของคดี

และตาํรวจที

เกียวขอ้งทีมี 

Best Practice 

ตวัผูต้อ้งขงัต่างชาติ

ในเรือนจาํ 

เจา้หนา้ทีเรือนจาํ 

ทีคลุกคลี 

เจา้หนา้ทีตรวจ 

คนเขา้เมือง 

จดัเก็บความรู้ทีเป็น (Tacit Knowledge) 

(รูปแบบ พฤติกรรมและเทคนิคการกระทาํผดิ  และอตัลกัษณ์ (identity) 

โดยการเล่าเรือง (story  telling) 

กลนัความรู้ออกมาในรูปของรายงาน 

(Explicit Knowledge) 

นาํความรู้ออกเผยแพร่และแลกเปลียนในกลุ่ม 

ตาํรวจในเขตนครบาลและทีเกียวขอ้ง(การสมัมนา) 

สรุปเป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

(Explicit Knowledge) 

 

จดัทาํคู่มือ 

การปฏิบติังานของ

ตาํรวจนครบาล 

และทีเกียวขอ้ง 

จดัทาํคู่มือการป้องกนั

อาชญากรรม 

เผยแพร่แก่ประชาชน 

ขอ้มลูจากข่าว

หนงัสือพิมพ ์



71 

 

 

จริยธรรมของการวจิยัในคน 

การศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัจริยธรรมของการวิจยัในคน ดงันี 

- การเก็บขอ้มลูจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเจา้หนา้ที 

ตาํรวจและแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีถกูจาํคุกในเรือนจาํ  เจา้หนา้ทีเรือนจาํ และผูที้เกียวขอ้ง 

- การเผยแพร่ขอ้มลูซึงจะตอ้งไม่ระบุชือ นามสกุลทีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอยา่ง  

หากแต่จะมีการนาํเสนอในภาพรวม 
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บทที 4 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผลการศึกษา 

  

สาํหรับผลการศึกษา ประกอบดว้ย 2  ส่วน ดงันี  

ส่วนที 1 การกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น 

เขตกรุงเทพมหานคร 

- กระบวนการเขา้สู่ประเทศไทย 

- รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลกัษณะและ       

อ ตั ล กั ษ ณ์( Identity)  ขอ งแ ก๊งอ าช ญา กร รม ข้า มชา ติ ที ก่อ เห ตุค ดี เ กียว กับ ทรั พย์ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร 

- ปัญหาและอุปสรรคของตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหา  

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

- การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจทีประสบความสาํเร็จในการ 

ป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์

 

  ส่วนที 2 การอภิปรายผลการศึกษา 

 

โดยมีผลการศึกษา ปรากฏ ดงันี  

 

ส่วนที 1 : การกระทําผดิของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคด ี

เกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สาํหรับการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของแก๊งลกัทรัพย์ข้ามชาต ิ

สาํหรับกระบวนการเขา้สู่ประเทศไทยของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ ปรากฏว่าแก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติส่วนหนึงเขา้ประเทศไทยดว้ยวิธีการทีถูกตอ้งตามกฎหมาย หากแต่เมือเขา้มาในประเทศ

ไทยจะมีการกระทาํทีผดิกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติส่วนหนึงไดเ้ดินทางเขา้สู่ประเทศไทยดว้ยวิธีการทีไม่

ถกูตอ้งตามกฎหมายกาํหนด อาทิ การใชห้นังสือเดินทางปลอม หรือ การปลอมแปลงวีซ่า รวมทงั

แก๊งข้ามชาติส่วนหนึงยงัเห็นว่าประเทศไทยเป็นดินแดนทีเหมาะสมสําหรับการขโมยหนังสือ

เดินทางของชาวต่างชาติดว้ยกนั โดยเฉพาะหนังสือเดินทางของชาวยุโรป เนืองจากมีชาวต่างชาติ
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รวมทังชาวยุโรปไดเ้ข้ามาท่องเทียวในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก สําหรับวิธีการเดินทางเขา้สู่

ประเทศไทยของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติดว้ยวิธีการผดิกฎหมาย ประกอบดว้ย 

 

1. การเข้าประเทศด้วยการปลอมแปลงเอกสาร (วซ่ีา หรือ หนังสือเดินทาง) 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติส่วนหนึงมีการเดินทางเขา้ประเทศไทยโดยการปลอม 

แปลงเอกสาร ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการจบักุมไดที้บริเวณด่านตรวจคนเขา้เมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติ

ของเอกสารในการเขา้ประเทศปลอมระหว่าง พ.ศ.2548 – พ.ศ.2555 ดงันี 

 

ตาราง 4.1 สถิติของเอกสารในการเขา้ประเทศปลอมระหว่าง พ.ศ.2548 – พ.ศ.2555 

 

พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนเอกสารปลอม 573 423 389 411 229 206 173 201 
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ทีมา : สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

 

 จากขอ้มูลของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง ปรากฏว่า กลุ่มคนทีใชห้นังสือเดินทางปลอม

ทงัหมดนนั ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทาํผดิกฎหมายและคนทีตอ้งการเดินทางไปประเทศที 3  โดยการ

ปลอมแปลงหนงัสือเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ  

 

1.1 การปลอมหนังสือเดินทางทังเล่ม 

โดยปกติการปลอมหนงัสือเดินทางนนัจะทาํไดย้าก นอกจากนีเจา้หนา้ทีจะสามารถ 

จาํนวน (คน) 

พ.ศ. 
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ตรวจสอบได้ง่าย ถา้มีการใช้หนังสือเดินทางปลอมประเภทนีผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดย

เจา้หนา้ทีมีความชาํนาญจะทราบไดท้นัทีจากลกัษณะการเยบ็เล่ม ลายเสน้ ลายนาํ และแผน่พลาสติก

เคลือบ สาํหรับการปลอมแปลงหนงัสือเดินทางทงัเล่มแมจ้ะเป็นการดาํเนินการทียาก อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏว่าผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงมีการเลือกปลอมหนงัสือเดินทางทงัเล่มสาํหรับประเทศทีมีการจดัทาํ

หนงัสือเดินทางทียงัไม่ไดม้าตรฐานสากล รวมทงัประเทศทียงัไม่มีสถานทูตในประเทศไทย  โดย

เจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่งไดก้ล่าวว่า 

 “...ปัจจุบนัการทาํหนงัสือเดินทางปลอมจะยากขึน เพราะระบบเทคโนโลยีในปัจจุบนัทีทาํ

ใหก้ารปลอมหนงัสือเดินทางสามารถทาํไดย้ากขึน หากเจา้หนา้ทีทีมีความชาํนาญจะสามารถทราบ

ไดท้นัทีว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอม แต่ยงัมีกลุ่มผูที้กระทาํผิดเกียวกบัหนังสือเดินทางทียงัคงมี

ความพยายามในการกระทาํผิด โดยจะเลือกประเทศทีมีหนังสือเดินทางทียงัไม่ไดม้าตรฐาน หรือ 

ประเทศทีไม่มีสถานทูตในประเทศไทย กลุ่มผูก้ระทาํผดิจะเลือกประเทศเหล่านีค่อนขา้งมาก เพราะ

ส่วนหนึงอาจเห็นว่าการตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยสามารถกระทาํ

ไดย้าก และประเทศทีมีการปลอมหนังสือเดินทางทังเล่มค่อนขา้งมากในปัจจุบนั อาทิ ประเทศ

แซมเบีย ซึงกลุ่มผูก้ระทาํผิดจะทาํหนังสือเดินทางปลอมทงัเล่ม เนืองจากการตรวจสอบหนังสือ

เดินทางจะไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายเหมือนดังประเทศทีมีการจัดทาํหนังสือเดินทางทีเป็น    

สากล...” 

 

1.2 การปลอมหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าทีมรูีปเท่านัน หรือ การผ่าเล่ม 

การปลอมหนงัสือเดินทางทีสาํคญัรูปแบบหนึงทีผูก้ระทาํผดิใชใ้นการเดินทางเขา้ 

ประเทศไทย ไดแ้ก่ การปลอมหนงัสือเดินทางเฉพาะหนา้ทีมีรูป หรือ การผา่เล่ม โดยการนาํหนา้ทีมี

ผูเ้ดินทางนาํมาติดไวใ้นเล่มแทนหน้าเดิมทีมีอยู่ โดยเป็นการปลอมเฉพาะหน้าทีมีภาพถ่ายเจา้ของ

หนงัสือเดินทางปลอมเท่านนั  

 

1.3 การปลอมหน้าเหมอืน  

การปลอมหนงัสือเดินทางอีกรูปแบบหนึง คือ การปลอมหน้าเหมือน โดยหนังสือเดินทาง

จะเป็นฉบบัจริงทงัเล่ม แต่ให้ผูค้รอบครองทีมีหน้าตาคลา้ยคลึงกบับุคคลในภาพถ่ายในหนังสือ

เดินทางนาํไปใชแ้ทน  หรือ ใชว้ิธีคนทีใบหนา้เหมือน หรือ คลา้ยกบัเจา้ของหนังสือเดินทาง โดยที

ขอ้มลูในหนงัสือเดินทางยงัคงเหมือนเดิม เพือเป็นการตบตาเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง รวมทงัการ

อาศยัเครือข่ายบุคคลติดสินบนเจา้หน้าทีประจาํด่านตรวจคนเขา้เมือง เพือให้บุคคลทีถือหนังสือ

เดินทางดงักล่าวผ่านเขา้เมืองได ้ ซึงหนังสือเดินทางเล่มตวัจริงทีขโมยมาจะมีการเปลียนเฉพาะ

ใบหนา้เจา้ของหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต จะมีการจาํหน่ายในราคาทีสูงกว่าหนังสือเดินทาง

ปลอมทงัฉบบั 
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อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัมีการนาํเครืองมือทีทนัสมยัและระบบคอมพิวเตอร์ใชส้าํหรับ 

ตรวจรูปหน้าบุคคล รวมทังการใช้เครืองตรวจเอกสารปลอม คือ รุ่น วีเอชซี 6000 ทีประจาํที

สนามบินและด่านตรวจคนเขา้เมืองทุกแห่ง เพือตรวจสอบอยา่งละเอียดแลว้เปรียบเทียบกบัหนังสือ

เดินทางของแต่ละประเทศทีใหไ้วเ้ป็นตวัอยา่ง เพือเป็นการตรวจสอบหนงัสือเดินทางปลอม ซึงหาก

เจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองพบว่ามีผดิจะมีการดาํเนินคดี 

 ผูก้ระทาํผดิทีเกียวกบัหนงัสือเดินทางปลอมมกัทาํจนชาํนาญเพราะปัจจุบนัหนงัสือเดินทาง

ของแต่ละประเทศมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนกนั ทงัลายเส้น ลายนาํ และผูก้ระทาํผิดไม่ไดท้าํเป็นแก๊ง

ใหญ่ แต่จะมีคนติดต่อซือเป็นระยะ ปัจจุบนัประเทศไทยมีคนทาํหนังสือเดินทางปลอมไม่มากนัก 

เพราะเทคโนโลยใีนการตรวจสอบมีความทนัสมยัมากขึน และเจา้หนา้ทีไดรั้บการอบรมทาํใหค้วาม

เชียวชาญมากขึน  

 นอกจากนี หนงัสือเดินทางทีผูก้ระทาํผดิมกัปลอมแปลงเพือเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย คือ 

ประเทศทีมีหนงัสือเดินทางทียงัไม่ไดม้าตรฐาน อาทิ หนังสือของประเทศแซมเบีย ซึงยงัมีหนังสือ

เดินทางทีไม่ไดม้าตรฐานสากล รวมทงัไม่มีสถานทูตแซมเบียในประเทศไทย จึงทาํใหผู้ก้ระทาํผิดที

เป็นชาวผวิสี มีการทาํหนังสือเดินทางปลอมของประเทศแซมเบียเพือเขา้มากระทาํผิดในประเทศ

ไทยค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการปลอมแปลงหนงัสือเดินทางส่วนหนึงมาจากเจา้หน้าทีที

เกียวขอ้งกบัการตรวจคนเขา้เมืองอาจไม่มีความชาํนาญในการพิจารณาหนังสือเดินทาง โดยเฉพาะ

หนงัสือเดินทางของประเทศทียงัไม่มีหนงัสือเดินทางทีเป็นสากล 

รวมทงัปัญหาสําคญัทีทาํให้มีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางในประเทศไทย คือ มีการ

ขโมยหนงัสือเดินทางในประเทศไทยค่อนขา้งมาก เนืองจากปัญหาใหญ่ทีเกียวขอ้งกบั นกัท่องเทียว

ต้องวางหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตเพือเป็นการมัดจํา หรือ หลักประกัน เมือจะเช่า

รถจกัรยานยนต์ เจ็ตสกี หรือ รถยนต์  จากนันแก๊งคนร้ายจะทาํให้พาสปอร์ตดงักล่าวเกิดความ

เสียหาย หรือ ความผดิปกติ จนตอ้งมีการไปแจง้หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตหายเพือทาํเล่มใหม่ 

หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตเดิมจะถกูขายในตลาดมืด โดยการขโมยหนังสือเดินทางและนาํมา

ปลอมแปลง สามารถกระทาํได ้2 รูปแบบ คือ 

- เอกสารเดินทางเล่มตวัจริงทีขโมยมาจะมีการเปลียนเฉพาะใบหนา้เจา้ของ 

หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต จะมีการจาํหน่ายในราคาทีสูงกว่าหนงัสือเดินทางปลอมทงัฉบบั 

- การปลอมแปลงเอกสารเดินทางปลอมทงัฉบบั โดยจะมีการทาํเอกสาร 

ปลอมใหม่ทงัฉบบั  

 

โดยจาํนวนพาสปอร์ตส่วนใหญ่ทีถกูขโมยจากนกัท่องเทียวในไทยจะถกูใชเ้พือลกัลอบเขา้

เมืองผดิกฎหมาย โดยเล่มพาสปอร์ตเป็นของจริง แต่แก๊งคนร้ายจะหาคนหนา้เหมือนเจา้ของมาสวม
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รอย หรือไม่ก็ปลอมแปลงรายละเอียดทีหน้าแรกของพาสปอร์ต รวมทงับางครังอาจมีการจ่ายเงิน

ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง 

 สาํหรับประเทศทีมีการทาํหนังสือเดินทางปลอมในประเทศรายสําคัญ ได้แก่  ชาวไทย 

อิหร่าน  อิรัก  ปากีสถาน และบงัคลาเทศ   

 

 1.4 การขโมยหนังสือเดินทางปลอม 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การเขม้งวดต่อการจบักุมผูก้ระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบั

การทาํหนังสือเดินทางปลอม จึงทาํให้ขบวนการปลอมหนังสือเดินทางได้ใช้วิธีขโมยหนังสือ

เดินทางจากนกัท่องเทียวต่างชาติ โดยขบวนการอาชญากรรมขา้มชาติไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นแหล่ง

ทาํหนงัสือเดินทางปลอมดว้ยการขโมยหนงัสือเดินทางปลอม สามารถกระทาํได ้ดงันี  

- แก๊งร้ายไดข้โมยหนงัสือเดินทางไปจริง ๆ เพือนาํไปทาํหนงัสือเดินทางปลอม 

ต่อไป  

- เจา้ของหนงัสือเดินทางนาํไปขายกบัแก๊งทาํหนงัสือเดินทางปลอม แลว้ไปแจง้ 

ความว่าหายเพือขอทาํหนงัสือเดินทางใหม่  

- การนาํหนงัสือเดินทางของนกัท่องเทียวทีถกูขโมยจากประเทศต่างๆ  

โดยเฉพาะนักท่องเทียวแถบยุโรป ลกัลอบส่งเขา้มาในประเทศไทย โดยการซุกซ่อนมากบัเสือผา้ 

สิงของต่างๆ ทางไปรษณียห์รือให้บุคคลในเครือข่ายถือเข้ามาด้วย แลว้นาํมาทาํการปลอมใน

ประเทศไทย 

 

 สถิตหินงัสือเดินทางทหีายในประเทศไทย 

  สาํหรับการขโมยหนังสือเดินทางของนักท่องเทียวทีมาเทียวในไทย ปรากฏว่า สถิติจาก

ชาวต่างชาติทีหนังสือเดินทางหายมากทีสุดระหว่างอยู่ในไทย 10 อนัดับแรกสองปีทีผ่านมา คือ 

พ.ศ. 2555 หนงัสือเดินทางของชาวต่างชาติหาย  รวมทงัสิน 1,924 เล่ม ประกอบดว้ย 

องักฤษหายมากทีสุด 369 เล่ม ฝรั งเศส 304 เล่ม เกาหลีใต ้186 เล่ม ญีปุ่น 181 เล่ม รัสเซีย 

177 เล่ม เยอรมนี 172 เล่มอเมริกา 171 เล่ม ออสเตรเลีย 150 เล่ม จีน 118 เล่ม แคนาดา 96 เล่ม ส่วน 

ส่วนปีพ.ศ. 2556  ตลอดปีมีนกัท่องเทียวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทย จาํนวน 25 ลา้น

คน มีหนงัสือเดินทางสูญหายประมาณ 2,475 เล่ม สาํหรับ 5 อนัดบัแรก คือ   

อนัดบั 1 เป็นชาวรัสเซีย หนงัสือเดินทางหายมากทีสุด (384 เล่ม)   

อนัดบั 2 เป็นชาวองักฤษ  378 เล่ม   

อนัดบั 3 เป็นชาวฝรังเศส 334 เล่ม  

อนัดบั 4 เป็นชาวจีน 290 เล่ม  

อนัดบั 5 เป็นชาวเกาหลีใต ้223 เล่ม  
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นอกจากนี ยงัมีญีปุ่น 200 เล่ม เยอรมนี 172 เล่ม ออสเตรเลีย 156 เล่ม แคนาดา 120 เล่ม  

โดยส่วนมากจะหายตามแหล่งท่องเทียว 

 

โดยประเทศองักฤษได้จัดอนัดับประเทศไทยไวอ้ยู่ในอนัดับ 7 ของโลกทีมีการขโมย

หนังสือเดินทางชาวองักฤษมากทีสุด โดยอนัดบัหนึงเป็นสเปนทีนักท่องเทียวองักฤษถูกขโมย

หนงัสือเดินทางมากทีสุด โดยสองปีโดนไป 5,605 เล่ม  

       ส่วนวิธีการปลอม ก็อาจทาํปลอมทงัเล่ม หรือปลอมเพียงบางส่วนของเล่มดงักล่าวขา้งตน้ 

แต่ทงันีหนงัสือเดินทางทีมีสภาพเก่าและผา่นการประทบัตราผา่นเขา้ออกหลายๆ ประเทศมาแลว้ จะ 

ช่วยเพิมความน่าเชือถือและมีราคาสูงในตลาดมืด รวมทงัในตลาดมืด หนังสือเดินทางจากประเทศ

แถบยุโรปมีมูลค่าหลายหมืนบาท เพราะหลายๆ ประเทศ เช่น สเปน องักฤษ สามารถเดินทางเขา้

ประเทศใหญ่ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า รวมทงัราคาของหนงัสือเดินทางขึนอยูก่บัความยากง่ายในการ

ทาํหนงัสือเดินทางปลอมเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ราคาของหนังสือเดินทางปลอมในประเทศไทย

จะตกอยูที่ราคาหลกัพนัถึงหมืนบาท 

 สาํหรับวิธีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางเมือหนังสือเดินทางตกไปอยู่ในมือของแก๊ง

คนร้าย จากนนัจะถกูนาํไปทาํปลอมขึน ซึงก็มีหลายวิธีการ ขึนอยู่กบัความซบัซอ้นในรายละเอียด

ของหนงัสือเดินทางของแต่ละประเทศ ซึงอาจใช ้2 วิธีดงักล่าวขา้งตน้ คือ  

- การนาํหนงัสือเดินทางไปเปลียนรูปภาพหรือขอ้มลูบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะเป็น 

การเปลียนรูปภาพ โดยนาํภาพของผูที้ตอ้งการถือหนังสือเดินทางไปใส่แทน เพือปลอมเป็นบุคคล

ตามชือในหนงัสือเดินทาง 

- การใชห้นงัสือเดินทางทีขโมยมาโดยไม่ตอ้งเปลียนขอ้มลูหรือรูปภาพใดๆ แต่ผู ้

ถือต้องมีหน้าตารูปร่างใกลเ้คียงกนั จากนันก็อาศยัเครือข่ายบุคคลติดสินบนเจ้าหน้าที

ประจาํด่านตรวจคนเขา้เมือง เพือใหบุ้คคลทีถือหนงัสือเดินทางดงักล่าวผ่านเขา้เมืองได ้(สาํนักงาน

ตรวจคนเขา้เมือง,2557) 

 

 นอกจากนี วิธีการส่งออก หรือ นาํเขา้หนังสือเดินทางปลอมในประเทศไทยประกอบดว้ย

วิธีการทีสาํคญั ไดแ้ก่  

- อาศยัคนลกัลอบนาํเขา้ ออกนอกประเทศโดยไม่ผา่นช่องทางตรวจคนเขา้เมือง  

แต่เป็นการผา่นทางจุดผอ่นปรนหรือช่องทางธรรมชาติเพือส่งต่อไปยงัปลายทาง  

- การลกัลอบส่งออกทางไปรษณีย ์ซึงสอดรับกบักรณีการจบักุมแก๊งปลอม 

หนงัสือเดินทางชาวปากีสถานทีพวัพนักลุ่มก่อการร้าย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษทาํการ

จบักุมและสอบสวนพบว่ามีการลกัลอบส่งหนงัสือเดินทางของนกัท่องเทียวแถบยโุรปทีถกูขโมยเขา้
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มายงัประเทศไทยผา่นช่องทางไปรษณีย ์อาจเนืองจากระบบการลงทะเบียนเพือระบุตวับุคคลทงัที

เป็นผูส่้งและผูรั้บของไทยนนัยงัไม่เขม้งวดเท่าทีควร  

วธิีการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม 

สําหรับวิธีการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอมนัน สามารถทาํได้โดยการตรวจสอบ       

อตัลกัษณ์ของหนงัสือเดินทาง ซึงสามาระกระทาํได ้ดงันี  

พ.ต.ท.ศุภชาติ พนัธุมณิ สว.กก.ปป.บก.ตม.2 ใหข้อ้มลูว่า  

“...ทุกชาติพยายามหาทางป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง โดยมีการกาํหนด        

อตัลกัษณ์ของหนงัสือเดินทางทีแตกต่างกนั มีการกาํหนดสิงสงัเกตไวเ้พือการตรวจสอบป้องกนัการ

ปลอมแปลง ซึงส่วนมากจะกาํหนดอตัลกัษณ์ต่างๆ ไว ้ใน 12 จุดสาํคัญ คือ เส้นใยนิรภยั แผ่น

พลาสติกชินเลก็ๆ ลายนาํ การพิมพพื์นกระดาษ การพิมพแ์บบสีรุ้ง การพิมพต์วัอกัษรขนาดเล็ก การ

พิมพห์มึกนูน การเรียงตวัพิมพ ์หมึกนิรภยั หมึกเปลียนสี การเขา้เล่ม และการรับรองเอกสาร 

  วิธีการตรวจสอบหนังสือเดินทาง ต้องสังเกตเส้นใยนิรภัย หรือ เส้นใยผา้ ซึงมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัเสน้ผม ยาวประมาณ 2-10 มิลลิเมตร ซึงเส้นใยนิรภยั และแผ่นพลาสติกชินเล็ก จะถูก

ผสมลงไปขณะกวนเยอืกระดาษโดยกระจดักระจาย มีทงัสามารถมองเห็นไดแ้ละมองไม่เห็น หรือ

สามารถเรืองแสงภายใตรั้งสียวูี หรือไม่เรืองแสง ซึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชเ้ครืองตรวจความ

ละเอียดสูง หากเป็นหนงัสือเดินทางปลอมจะไม่พบเสน้ใยนิรภยั และแผน่พลาสติกชินเลก็ๆ ทีว่า  

    สาํหรับการตรวจสอบลายนาํ หรือเงาภาพทีปรากฏในเนือกระดาษ เกิดจากการทาํให้เกิด

ความหนาแน่นทีต่างกันของเนือกระดาษ ซึงแต่ละประเทศจะกาํหนดลวดลายทีแตกต่างกัน 

เช่นเดียวกบัการพิมพพื์นกระดาษ ทีมีลกัษณะเป็นลายเส้นเป็นลวดลายทีแต่ละประเทศกาํหนดขึน 

บางประเทศอาจใชว้ิธีการพิมพแ์บบสีรุ้ง มีสีซอ้นทบักนัหรือซึมเขา้หากนัอยา่งกลมกลืน หรืออาจใช้

พิมพ์ตัวอกัษรหรือตัวเลขทีมีขนาดเล็กพิเศษ ซ่อนไวใ้นส่วนใดส่วนหนึงของหนังสือเดินทาง 

เช่นเดียวกบัการพิมพห์มึกนูน การพิมพด์ว้ยหมึกนิรภยั หรือหมึกเรืองแสง ทีสามารถมองเห็นไดเ้มือ

ส่องดว้ยแสงสว่าง เช่นเดียวกบัการเจาะ หรือปรุดว้ยเลเซอร์ ภาพจะปรากฏชดัเจนเมือใชแ้สงส่อง

ทางด้านหลงั ซึงลกัษณะของรูทีปรุจะเป็นวงกลมหรือวงรีขนาดเล็กมากเรียงตัวสวย หากปลอม

แปลงขึนลกัษณะของรอยปรุจะไม่เรียบร้อย 

  ส่วนการเขา้เล่มจะมีอยู ่2 ขนัตอน คือ การเยบ็เล่มกบัการเขา้เล่ม การเยบ็เล่มส่วนมากนิยม

ใชด้า้ยในการเยบ็ มีบางกรณีอาจใชพ้ลาสติก ซึงดา้ยหรือพาสติกนีจะมีความแตกต่างจากทีจาํหน่าย

ในทอ้งตลาด และอาจมีสารเรืองแสงผสมอยู ่สามารถเรืองแสงภายใตแ้สงยวูี เพือให้ปลอมแปลงได้

ยากขึน ขณะทีการรับรองเอกสาร คือ การพิมพต์ราสัญลกัษณ์ซึงมีทงัการใชแ้รงกดหรือตอกของ

เครืองกดแม่พิมพป์ราศจากหมึก และการประทบัหมึก ทีเรียกว่า ตรายาง มกันิยมประทบัลงบน

รอยต่อระหว่างส่วนทีเป็นภาพถ่ายกบัเนือกระดาษหนังสือเดินทาง ซึงอตัลกัษณ์เหล่านี ทาํขึนเพือ

ป้องกนัการปลอมหนงัสือเดินทาง  การตรวจสอบหนังสือเดินทาง เจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองจะมี
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ขอ้มูลอตัลกัษณ์หนังสือเดินทางของแต่ละประเทศ มีการฝึกฝนการตรวจสอบสิงพิเศษทีแต่ละ

ประเทศกาํหนดไว ้ซึงหากมองดว้ยตาเปล่าแลว้ไม่แน่ใจก็จะนาํเขา้เครืองตรวจทีมีความละเอียดสูง 

หากไม่พบอตัลกัษณ์ทีกาํหนดไวจ้ะทาํใหท้ราบไดท้นัทีว่าหนังสือเดินทางเป็นของปลอม"  (คมชดั

ลึกออนไลน,์2557) 

 

1.5 การใช้วซ่ีาปลอม 

สาํหรับการเขา้ประเทศไทยทีสาํคญัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติส่วนหนึง  

คือ  การใชว้ีซ่าปลอม โดยแก๊งทีทาํหน้าทีในการปลอมแปลงวีซ่าเพือให้ชาวต่างชาติสามารถเขา้

ประเทศไทยไดโ้ดยไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย มีวิธีในการปลอมแปลงวีซ่าทีสาํคญั  ดงันี  

o การปลอมแปลงวซ่ีาด้วยเทคโนโลย ี  

ขบวนการในการกระทาํผดิดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชเ้ครืองพิมพ ์ 

เครืองปรินทเ์ตอร์  เครืองสแกนเนอร์  โดยการเลียนแบบตราสัญลกัษณ์วีซ่า โดยการเลียนแบบตรา

สญัลกัษณ์วีซ่าอยา่งแนบเนียน   ซึงหากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองไม่มีความเชียวชาญ หรือ ไม่ใช้

ความละเอียดรอบคอบจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิสามารถลกัลอบเขา้ประเทศไทยไดอ้ยา่งง่ายดาย 

o การขโมยแผ่นปะวซ่ีา จากสถานทูตไทยในต่างประเทศ 

ขบวนการในการใชว้ีซ่าปลอมเพือเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยทีสาํคญั  

 คือ การใชแ้ผน่ปะวีซ่าทีไดข้โมยจากสถานทูตไทยในต่างประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีทีแผ่นปะ  

วีซ่าของประเทศไทยไดสู้ญหายจากสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซีย หรือ ประเทศสวีเดน ใน พ.ศ.

2555 โดยจะมีขบวนการในการขโมยแผ่นปะวีซ่า เพือนาํไปขายต่อให้แก่ผูที้ตอ้งการเดินทางเข้า

ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ขบวนการดงักล่าวมกัมีเจา้หนา้ทีประจาํสถานทูตมีการกระทาํผิดควบคู่

ดว้ย  

   สาํหรับการขโมยแผ่นปะวีซ่าจากสถานทูตไทยในต่างประเทศดังกล่าว 

เป็นการกระทาํผดิทีจะตอ้งมีเจา้หนา้ทีในสถานทูตเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยจึงจะทาํใหข้บวนการดงักล่าว

ประสบความสําเร็จได ้อย่างไรก็ตาม หากขบวนการดังกล่าวสามารถกระทาํได้ย่อมก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการเดินทางเขา้ประเทศของกลุ่มแก๊งอาชญากรเพือตอ้งการใชป้ระเทศไทยเป็นฐานใน

การกระทาํผดิ 

 

2. เส้นทางในการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย 

แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติส่วนหนึงไดเ้ขา้ประเทศไทยโดยการลกัลอบเขา้เมือง 

โดยผดิกฎหมาย ซึงใชเ้สน้ทางในการลกัลอบเขา้เมือง ผา่นจุดผา่นแดนถาวร  จุดผา่นแดนชวัคราว 

จุดผอ่นปรน  ช่องทางตามกฎหมายศุลกากร ช่องทางธรรมชาติ   
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สาํหรับการเขา้ประเทศไทยโดยเสน้ทางดงักล่าวสามารถจาํแนก ได ้2 ช่องทาง  

กล่าวคือ 

2.1 ช่องทางตามกฎหมาย  

แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติจะมีเอกสารเดินทางถกูตอ้ง (หนงัสือเดินทาง หรือบตัร 

ผ่านแดน) ไดรั้บการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เมือครบกาํหนดไม่มีการขออนุญาตอยู่ต่อแต่

อยา่งใด อาทิ การถือบตัรผา่นแดนซึงอนุญาตใหเ้ขา้เฉพาะพืนทีชายแดนแลว้ไม่กลบัออกไป รวมทงั

การใช้ช่องทางตามกฎหมายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึงไดใ้ช้เอกสารการเดินทางทีไม่

ถกูตอ้งเพือเดินทางเขา้ประเทศ อาทิ หนงัสือเดินทาง หรือ วีซ่าปลอม เป็นสาํคญั  

2.2 ช่องทางธรรมชาต ิ  

โดยเป็นการหลบหนีเขา้เมืองทีแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติไม่มีเอกสารการเดินทาง  

ซึงมีนายหนา้พาหลบหนีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย สาํหรับการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายดว้ย

เสน้ทางดงักล่าว แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติส่วนหนึงอาจใชห้นังสือเดินทางปลอมเพือผ่านจุดผ่านแดน

ดงักล่าว รวมทงัการลกัลอบเขา้เมืองโดยไม่ใชเ้อกสารเกียวขอ้งกบัหนังสือเดินทางเนืองจากใชก้าร

หลบหนีเขา้เมืองโดยช่องทางธรรมชาติเป็นสาํคญั   

 

  ปัญหาทีสําคญัของการเข้าเมอืงของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตเิพอืกระทําความผดิ

ในประเทศไทย 

  สาํหรับการเข้าเมืองเพือกระทาํความผิดในประเทศไทยของแก๊งอาชญากรรม   

ขา้มชาติทีเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศไทย คือ  

- ปัญหาใหญ่ คือ นักท่องเทียวต้องวางพาสปอร์ตเพือเป็นการมัดจาํ หรือ  

หลกัประกนั เมือจะเช่ารถจกัรยานยนต ์เจ็ตสกี หรือ รถยนต ์ จากนนัแก๊งคนร้ายจะทาํให้พาสปอร์ต

เกิดความเสียหาย หรือ ความผดิปกติ จนตอ้งมีการไปแจง้พาสปอร์ตหายเพือทาํเล่มใหม่ พาสปอร์ต

เดิมจะถกูขายในตลาดมืด 

- เจา้หนา้บางส่วนทีทุจริต กล่าวคือ จาํนวนพาสปอร์ตส่วนใหญ่ทีถกูขโมยจาก 

นักท่องเทียวในไทยจะถูกใชเ้พือลกัลอบเขา้เมืองผิดกฎหมาย โดยเล่มพาสปอร์ตเป็นของจริง แต่

แก๊งคนร้ายจะหาคนหนา้เหมือนเจา้ของมาสวมรอย หรือไม่ก็ปลอมแปลงรายละเอียดทีหนา้แรกของ

พาสปอร์ต รวมทงับางครังอาจมีการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งเพือทาํใหส้ามารถเดินทางเขา้

ประเทศไดง่้ายขึน  

- การขาดระบบฐานขอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัและเชือมโยงระหว่างหน่วยงานที 

เกียวขอ้ง 
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  ปัจจุบันประเทศไทยยงัขาดระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติทีเข้าประเทศทีเป็น

ปัจจุบันและเชือมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือเป็นการประสานและป้องกันการ

กระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ หรือ ผูก้ระทาํผดิขา้มชาติในคดีอืน ๆ  

- การขาดแคลนเครืองมืออุปกรณ์ทีทนัสมยัเพือใชท้ดแทนกาํลงัคนทีขาดแคลน 

แมปั้จจุบนัการตรวจคนเขา้เมืองจะสามารถกระทาํไดง่้ายขึน เนืองจากมีอุปกรณ์  

เทคโนโลยีทีมีความทนัสมยัในการตรวจคนเข้าเมือง หากแต่อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีจาํนวนไม่

เพียงพอต่อการตรวจคนเข้าเมืองในบริเวณด่านผ่านคนเข้าเมืองทั วทังประเทศ อนัเป็นการเปิด

ช่องทางใหผู้ก้ระทาํผดิสามารถเดินทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยไดง่้ายขึน  

- ปัญหาเรืองพรมแดนของไทยกบัประเทศเพือนบา้น  เป็นแนวพรมแดนตาม 

ธรรมชาติ ทีง่ายต่อการลกัลอบหนีเขา้เมือง 

  เนืองจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพือบ้านทีเป็นพรมแดน

ธรรมชาติทีง่ายต่อการลกัลอบเขา้เมือง ทาํให้แมจ้ะมีระบบการป้องกันการลกัลอบเขา้เมืองโดย

ช่องทางตามกฎหมาย หากแต่มีการปลอมแปลงเอกสาร ด้วยการหลบหนีเข้าเมืองด้วยช่องทาง

ธรรมชาติดงักล่าวขา้งต้น ทาํให้เป็นอุปสรรคทีสาํคญัต่อปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแก๊งลกั

ทรัพยข์า้มชาติ 
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2. รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity)  

ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์ (Identity)  

ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

 

1. แก๊งสกมิเมอร์ เอทเีอม็ 

แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็เป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุเกียวกับทรัพย์ 

ใน เ ขต กรุงเทพมหานครทีสําคัญแก๊งหนึง ซึงนับเป็นหนึงในอาชญากรรมข้ามชาติทีสําคัญใน

ประเทศไทย เนืองจากประเทศไทยมีการจบักุมแก๊งมิจฉาชีพเกียวกบัเอทีเอ็มเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย 

(ไทยรัฐออนไลน์,22 กุมภาพนัธ์ 2557)  โดยผลของการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มได้

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศมูลค่ามหาศาล  ซึงเหยือของ

แก๊งสกิมเมอร์เอทีเอม็ส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้สียหายทีอาศยัอยูต่่างประเทศ แมจ้ะมีคนไทยตกเป็นเหยือ

แต่มีจาํนวนไม่มากนักเมือเปรียบเทียบกบัผูเ้สียหายจากต่างประเทศ โดยแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มมี

ลกัษณะทีสาํคญั ดงันี   

 

ประเภทแก๊ง 

แก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มจัดเป็นแก๊งทีรวมตัวกนักระทาํผิดในลกัษณะขององค์กร 

ข้ามชาติ โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์

เป็นหลกั โดยมีเครือข่ายทีเชือมโยงกบัผูก้ระทาํผิดในหลายประเทศ  ซึงลกัษณะของแ ก๊ง สกิม

เม อ ร์ เอทีเอ็มมกัเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผิดชาวยุโรป หรือ ผูก้ระทาํผิดจากประเทศ

มาเลเซียเป็นหลกั  ในการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบับตัรเครดิต หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ซึง

ปัจจุบนัจดัเป็นอาชญากรรมทีมีความสําคญัและมีผลกระทบต่อทวัโลก โดยประเทศต่าง ๆไดใ้ห้

ความสาํคญัต่ออาชญากรรมประเภทนี ดงัจะเห็นไดจ้าก 

ตาํรวจสหรัฐอเมริกาไดจ้บักุมผูต้อ้งสงสยัทงัหมด 6 ราย ทงัหมดเป็นชาวอเมริกนัทีอาศยัใน

นครนิวยอร์ค อาจถกูตดัสินจาํคุกเป็นระยะเวลาสูงสุด 7 ปี 5 เดือน และถูกสั งปรับอีกกว่า 250,000     

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 7,500,000 บาท ในคดีร่วมกนัก่ออาชญากรรมดา้นการเงินขา้มชาติ 

หลงัทงัหมดนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอม ATM ไปตระเวนกดเงินสดจาํนวน 2.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

จากตู ้ATM 140 จุดในนิวยอร์ค โดยโฆษกสาํนกังานอยัการเขตอีสทดิ์สทริกในนครนิวยอร์คเผยว่า 

ผูต้ ้องสงสัยทังหมดมีส่วนเกียวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมการเงินข้ามชาติ มีสมาชิกใน 20 

ประเทศทวัโลก ใชว้ิธีเจาะระบบฐานขอ้มูลธนาคารประเทศต่าง ๆ ก่อนปลอมบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ใหผู้ร่้วมกระทาํผิดนาํไปกดเงินสด ขณะทีตาํรวจสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเงินสดทีถูกถอน
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ออกมามีจาํนวนกว่า 45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 1,350 พนัลา้นบาท ก่อนหน้านีในเดือน

กุมภาพนัธ ์2556 ตาํรวจในประเทศเยอรมนีไดจ้บักุมชาวดทัซ ์จาํนวน 2 ราย นาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ปลอมไปกดเงินสดในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (ไทยรัฐ ,10 มีนาคม 2557) 

 นอกจากนี แก๊งสกิมเมอร์มีรูปแบบการกระทาํผดิทีมีหวัหนา้บงัคบัการและสงัการใน 

อีกประเทศหนึง ดงัจะเห็นไดจ้าก พฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ทีเป็นการกระทาํผิด

ของชาวมาเลเซีย เป็นอาชญากรรมทีมีการกระทาํผดิในลกัษณะขา้มชาติ มีหัวหน้าแก๊งทีคอยบงัคบั

บญัชาสงัการจากประเทศมาเลเซีย โดยเป็นแก๊งทีมีการกระทาํผดิทีเชือมโยงไปอีกหลายประเทศใน

แถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และเป็นแก๊งอาชญากรรมทีมีความเชือมโยงไปยงัอาชญากรรม

เศรษฐกิจขา้มชาติทีสาํคญัทวัโลก ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ ์2556 ตาํรวจมาเลเซียทลายแก๊งปลอมบตัรเอทีเอม็และ 

บตัรเครดิตขา้มชาติ  โดยตาํรวจมาเลเซียสามารถรวบตวัผูต้อ้งหาไดถึ้ง 25 คน ประกอบดว้ย ชาว  

ศรีลงักา 11 คน  ชาวแคนาดา 9 คน ชาวอินเดีย 1 คน และชาวมาเลเซียอีก 4 คน ในจาํนวนนีมีผูห้ญิง 

1 คน ผูต้อ้งหามีอายรุะหว่าง 23-54 ปี 

                ทงันี จากการเฝ้าติดตามและแลกเปลียนข้อมูลระหว่างตาํรวจมาเลเซีย ตาํรวจ

แคนาดา และตาํรวจสากล  พบว่าผูต้อ้งหากลุ่มนีตระเวนใชบ้ตัรเอทีเอ็มและบตัรเครดิตปลอมตาม

สาขาของธนาคารต่างประเทศหลายแห่งทวัมาเลเซีย ปฏิบติัการครังนี ตาํรวจมาเลเซียสามารถยึด

บัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตปลอมได้จาํนวนถึง 533 ใบ  พร้อมด้วยเงินสดอีกจาํนวนหนึง 

(MCOT.net,2556)  

อันเป็นสิ งทีแสดงให้เห็นถึงแก๊งสกิมเมอร์มีลักษณะการกระทําผิดทีเป็นองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติขนาดใหญ่ และเป็นแก๊งทีมีเครือข่ายผูก้ระทาํผิดจากหลายประเทศ โดยแก๊ง 

สกิมเมอร์ทีเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแก๊งทีกระทาํผิดจากประเทศยุโรปและ

ประเทศมาเลเซียเป็นหลกั   

 

จาํนวนสมาชิก 

จาํนวนสมาชิกของแก๊งสกิมเมอร์ขณะถกูจบักุมมกัมีจาํนวนประมาณ 2-4 คน หากแต่ 

สมาชิกทีแท้จริงของแก๊งนีไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอน  อาทิ แก๊งสกิมเมอร์ทีมีผูก้ระทาํผิดจาก

ประเทศมาเลเซียทีถูกจบัไดแ้ก๊งหนึง มีสมาชิกในกลุ่มทงัหมด 10 คน โดยถูกเจา้หน้าทีจบักุมได้

เพียงจาํนวน  4 คน เพราะยงัไม่มีการจบักุมไดท้งัหมดทีเป็นลกัษณะขององคก์รขา้มชาติอยา่งแทจ้ริง  

กล่าวคือ เจา้หน้าทีตาํรวจสามารถจบักุมสมาชิกของแก๊งสกิมเมอร์ทีกระทาํผิดในประเทศไทยได ้

หากแต่ไม่สามารถจับกุมหัวหน้าแก๊ง หรือ เครือข่ายของสมาชิกแก๊งสกิมเมอร์ทีกระทาํผิดใน

ต่างประเทศได ้จึงทาํใหไ้ม่ทราบจาํนวนสมาชิกทีแทจ้ริงของแก๊งดงักล่าว 
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ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติในลกัษณะขององคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ เพราะมี 

การขโมย หรือ ซือขอ้มูลจากผูก้ระทาํผิดทีเป็นชาวต่างชาติ ซึงไดอ้าศยัอยู่ในต่างประเทศ หากแต่

สมาชิกในแก๊งนีส่วนหนึงไดเ้ดินทางมากระทาํผิดในประเทศไทย เมือกระทาํผิดเสร็จจะเดินทาง

กลบัประเทศ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการกระทาํผดิทีไดมี้การวางแผน การเตรียมการกระทาํ

ผดิจากอีกประเทศหนึง ไดเ้ขา้ไปกระทาํผดิในอีกประเทศหนึง และส่งผลกระทบไปยงัอีกประเทศ

หนึง  

สาํหรับแก๊งสกิมเมอร์ทีสาํคญัรายหนึง คือ แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียจะมีลกัษณะ 

ความเป็นแก๊งข้ามชาติในลกัษณะขององค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ เพราะมีการขโมย หรือ แฮค

ขอ้มลูจากผูก้ระทาํผดิทีเป็นชาวต่างชาติ  อาทิ ชาวอเมริกนั  รวมทงัไดมี้การรวมกลุ่มทีเชือมโยงไป

ยงัผูก้ระทาํผดิสญัชาติอืน ๆ ในเอเชีย ดงัจะเห็นไดจ้ากเมือวนัที 26 กุมภาพนัธ ์2556 ตาํรวจมาเลเซีย

ทลายแก๊งปลอมบตัรเอทีเอม็และบตัรเครดิตขา้มชาติ  โดยตาํรวจมาเลเซียสามารถรวบตวัผูต้อ้งหา

ไดถึ้ง 25 คน ประกอบดว้ย ชาวศรีลงักา 11 คน  ชาวแคนาดา 9 คน ชาวอินเดีย 1 คน และชาว

มาเลเซียอีก 4 คน อนัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งมาเลเซียในประเทศไทยทีเมือ

ถกูจบักุมไดจ้ะประกอบดว้ยชาวมาเลเซีย หรือ ชาวจีนทีไดรั้บการว่าจา้งใหม้ากระทาํผิดในประเทศ

ไทย โดยความเป็นแก๊งขา้มชาติของแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซียมีลกัษณะสาํคญั คือ  

- มีความชาํนาญในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบับตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์  

ATM 

- มีการนาํขอ้มลูของชาวต่างชาติในบตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM 

อาทิ อเมริกนั มากระทาํผดิในประเทศไทย 

- มีการเขา้มากระทาํผดิเกียวกบับตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM โดย 

คนไทยเป็นผูเ้สียหาย 

- เมือกระทาํผดิไดเ้งินแลว้จะรีบกลบัประเทศ โดยการนาํเงินสดของไทย หรือ  

การแลกเป็นเงินของมาเลเซียกลบัประเทศ เมือเงินหมดจะกลบัเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยอีก

เรือย ๆ หากยงัไม่ถกูจบัดาํเนินคดี 

- มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน โดยหวัหนา้แก๊งจะคอยสงัการในประเทศ 

มาเลเซีย  

- มีเครือข่ายทีร่วมกนักระทาํผดิมากกว่าชาวมาเลเซียเพียงประเทศเดียว 

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ทีก่อเหตุเกียวกับทรัพย์ทีสาํคญั คือ มี 
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การกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ครืองสกิมเมอร์  หรือ เครืองคดัลอกบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM  

พร้อมดว้ยคอมพิวเตอร์บนัทึกขอ้มูลแลว้ทาํการปลอมบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM  หรือ บตัรเครดิต

ของลกูคา้ในต่างประเทศรวมทงัประเทศไทย แลว้จึงมีการกระทาํผดิดว้ยการนาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM  หรือ บตัรเครดิตปลอมในการกดเงินของลกูคา้  

โดยพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งสกิมเมอร์ คือ การติดตงัเครือง     

สกิมเมอร์ (Skimmer) ซึงเป็นอุปกรณ์ทีใชอ่้านขอ้มลูจากบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

สมาร์ทการ์ด บตัรเครดิต หรือบตัรเอทีเอม็   

โดยการนาํเครืองสกิมเมอร์ (Skimmer) ทีมีความสามารถดงักล่าวนีมาใชใ้นการ 

ขโมยขอ้มลูจากผูใ้ชบ้ริการตูเ้อทีเอม็  ซึงเรียกพฤติกรรมการกระทาํผดิดงักล่าวว่า        “เอทีเอม็ 

สกิมมิง” 

               การทาํ เอทีเอม็ สกิมมิง ของแก๊งสกิมเมอร์จะมีองคป์ระกอบหลกัๆ อยู ่2 อยา่ง  คือ 

ดกัขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ และดกัรหสับตัร โดยอาจจะใชว้ิธีการทาํปุ่มกดปลอมและเครืองอ่านบตัร

ปลอมไปประกบทบักบัอุปกรณ์ของจริงบนตวัเครือง  หรือ การนาํเครืองสกิมเมอร์ ติดกลอ้งจิวไวที้

หนา้ตูเ้อทีเอม็ 

              เครืองอ่านบตัรปลอมจะอ่านขอ้มลูจากแถบแม่เหลก็บนตวับตัรแลว้คดัลอกขอ้มลูลงในชิป

หน่วยความจาํ อุปกรณ์ดงักล่าวนีแก๊งสกิมเมอร์จะทาํใหมี้ขนาดเลก็และใกลเ้คียงกบัเครืองอ่านบตัร

จริงของตูเ้อทีเอม็ เพือจะไดเ้อาไปประกบกนัไดอ้ยา่งแนบเนียน โดยอาจจะทาํเป็นฝาพลาสติกไป

ครอบทบับนเครืองอ่านบตัรของจริงอีกที เนืองจากตอ้งการซ่อนอุปกรณ์ดกัขอ้มลูทีอยูข่า้งใน 

ลกัษณะทีสาํคญั คือ เครืองอ่านบตัรปลอมทีทาํจะมีลกัษณะทึบแสง 

 สาํหรับวิธีการกระทาํผดิดว้ยเครืองสกิมเมอร์  หรือ วิธีโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทีแก๊ง 

สกิมเมอร์ใชใ้นการกระทาํผดิ มีอยู ่2 รูปแบบดว้ยกนั คือ  

1. สกิมเมอร์ทีสามารถคดัลอกเก็บขอ้มลูบตัรของผูเ้สียหายไวที้ตวัสกิมเมอร์ไดเ้ลย  

2. สกิมเมอร์จะมีหนา้ทีส่งขอ้มลูไปยงัเครืองปลายทาง   เพือเป็นการถ่ายโอนขอ้มลู 

จาํนวนมาก 

โดยนาํเครืองไปติดตงัทีช่องเสียบบตัรของตูเ้อทีเอ็มเพือคดัลอกขอ้มูล พร้อมติดตงัเครือง

ครอบกดตวัเลข หรือติดกลอ้งขนาดจิวเพือแอบดูรหสัขณะกดเงิน  

โดยการติดตังเครืองสกิมเมอร์ เพือคัดลอกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเอทีเอ็มของ

ผูเ้สียหาย หลงัจากนันแก๊งสกิมเมอร์จะนาํขอ้มูลส่วนตวัผูเ้สียหายไปลกัลอบเขา้บญัชีเพือโอนเงิน

ผูเ้สียหายไปบญัชีทีคนร้ายเตรียมไวที้ต่างประเทศ อาทิ ประเทศยเูครน และรัสเซีย รวมทงัมีวิธีการ

กระทาํผดิโดยการลกัลอบติดเครืองสกิมเมอร์ตามตูเ้อทีเอม็ของธนาคารต่างๆ ในประเทศเพือนบา้น

อาทิ ประเทศมาเลเซีย เพือลกัลอบสแกนเอาขอ้มูลจากบัตรเอทีเอ็มของประชาชนทั วไป เพือนํา

ขอ้มลูมาปลอมบตัร ซึงสร้างความเสียสูญเสียใหแ้ก่ผูเ้สียหายมลูค่ามหาศาล 
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นอกจากนี พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติจะประกอบดว้ย 

 - การคดัลอกขอ้มลูของผูเ้สียหายจากต่างประเทศ แลว้ทาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM  หรือ 

บตัรเครดิตปลอม แลว้จึงนาํบตัรดงักล่าวมากดเงินในประเทศไทย 

 - การคดัลอกขอ้มูลของผูเ้สียหายในประเทศไทย แลว้ทาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM  หรือ 

บตัรเครดิตปลอม แลว้จึงนําบัตรดังกล่าวมากดเงินในประเทศไทย  รวมทังการนําขอ้มูลของ

ผูเ้สียหายชาวไทยไปกดเงินจากต่างประเทศ 

 - เมือมีการคดัลอกขอ้มูลของผูเ้สียหายจากบตัรเครดิต หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม 

ปลอมเป็นทีเรียบร้อยแลว้ แก๊งสกิมเมอร์จะมีการกระทาํผิดโดยนาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม ไป

กดเงินจาํนวนหลายครัง โดยแก๊งสกิมเมอร์มกัจะมีบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM   จาํนวนมากในขณะ

ถกูจบักุม    อาทิ จาํนวนบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM  มากกว่า 50 ใบ หรือ 100 ขึนไป   

ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีเมือวนัที 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เจา้หน้าทีตาํรวจ จ.นครราชสีมา 

สามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดพ้ร้อมกบับตัรเครดิตปลอม จาํนวน 328 ใบ และเงินสดจาํนวนกว่า 

2 ลา้น 9 แสนบาท (มติชน,2556) 

 

- นอกจากนี ยงัมีการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ดว้ยวิธีใชเ้ครืองคดัลอกขอ้มลูใน 

แถบแม่เหลก็ขนาดพกพา หรือเครืองแฮนดเ์ฮลดส์กิมเมอร์ ซึงมีขนาดเลก็มากสามารถซ่อนในฝ่ามือ

ได ้แลว้แอบรูดบตัรของเจา้ของบตัรเพือคดัลอกขอ้มูลขณะเผลอ หรือส่งบตัรให้แก่มิจฉาชีพทีอาจ

ทาํทีเขา้มาช่วยเหลือหรือใหบ้ริการ 

 

รวมทงัขอ้มลูจากฝ่ายสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และชุดสืบสวนกองบงัคบัการ

ปราบปรามการกระทาํความผดิเกียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท.) ทีเชือว่า 

“ แก๊งคนร้ายไดน้าํอุปกรณ์ทีสามารถส่งขอ้มลูผา่นทาง WIFI มาประยกุตใ์ชด้ว้ย ซึงส่งผล

ใหก้ารเปลียนรหสัผา่นของบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม เพือป้องกนัการนาํรหสัผา่นไปใชน้นั

อาจไม่ไดผ้ล เพราะรหสัทีป้อนเขา้ไป ไดถ้กูดกัเก็บและส่งต่อไปยงัอุปกรณ์อืนๆ ทีคนร้ายใชรั้บ

ขอ้มลูแลว้ 

 

เครือข่ายของแก๊งสกมิเมอร์ทีเข้ามากระทําผดิในประเทศไทย 

สาํหรับเครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น 

เครือข่ายของผูก้ระทาํผิดจากประเทศยุโรป โดยมีกลุ่มประเทศทีถูกเจา้หน้าทีตาํรวจจบักุมไดใ้น

ประเทศไทยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ รัสเซีย ฝรังเศส  เยอรมนั ยเูครน โรมาเนีย องักฤษ เบลารุส  รวมทงักลุ่ม

ผูก้ระทาํผดิทีเป็นชาวมาเลเซีย นอกจากนี ยงัมีเครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ทีถูกจบัในประเทศไทย
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รายย่อยควบคู่กบัผูก้ระทาํผิดรายใหญ่ดังกล่าวขา้งต้น ไดแ้ก่  ตุรกี  ออสเตรเลีย สวีเดน อิหร่าน 

ไตห้วนั  ฟิลิปปินส์และจีน  ซึงพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ดงักล่าวจะมีการกระทาํ

ผิดดว้ยการปลอมแปลงบตัรเครดิตหรือบตัรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม  หรือ การสกิมมิงขอ้มูลจาก

เครืองเอทีเอม็เป็นสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ หากแต่มีแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวเยอรมนัทีเจา้หน้าทีตาํรวจได้

จบักุมไดส่้วนหนึงจะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั  คือ การแฮกขอ้มลูจากเหยอืผูเ้สียหายแลว้มี

การกระทาํผดิผา่นทางอินเตอร์เน็ต   

 นอกจากนี เครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ยงัประกอบดว้ยผูก้ระทาํผิดชาวมาเลเซีย โดยมี

เครือข่ายการกระทาํผดิทีเป็นชาวมาเลเซียเป็นหวัหนา้ในการสงัการจากประเทศมาเลเซียให้สมาชิก

ในแก๊งเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย รวมทงัอาจมีคนไทยมีส่วนร่วมในการกระทาํผิด และมี

เครือข่ายทีเชือมโยงไปยงัแก๊งกระทาํผดิเกียวกบัการเงินขา้มชาติในประเทศอืน ๆ ซึงการทีหัวหน้า

แก๊งคอยบังคบับญัชาสั งการในการกระทาํผิดจากประเทศมาเลเซียจะทาํให้โอกาสในการจบักุม

หวัหนา้แก๊งเกิดขึนไดย้าก 

 

 สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์จากกลุ่มประเทศยโุรปทีเจา้หนา้ทีตาํรวจ

สามารถจบักุมไดใ้นประเทศไทย มีพฤติกรรมทีกระทาํผดิดงันี  

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวรัสเซีย 

สาํหรับเครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์ชาวรัสเซียมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบั 

การกระทาํผดิดว้ยการการปลอมแปลงบตัรเอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิง เอทีเอ็ม   โดยมีการรวมกลุ่มกบั

เครือข่ายผูก้ระทาํผดิแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศอืน ๆ อาทิ ยเูครน ในการกระทาํผดิ  

  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

-  เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจทองหล่อไดมี้การจบักุมตวัชาวรัสเซียและชาวยเูครน รวม

จาํนวน 3 คน เมือเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 พร้อมของกลางเครืองคดัลอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ

เครืองสกิมเมอร์ 1 เครือง คอมพิวเตอร์บนัทึกขอ้มลูผูเ้สียหาย 1 เครือง บตัรปลอมทีมีการบนัทึกรหสั

แลว้ประมาณ 20 ใบ บตัรปลอมทียงัไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มลูอีก 30 ใบ และบตัรทีแทจ้ริงของผูอื้นที

คนร้ายมีไวทุ้จริตประมาณ 20 ใบ หนังสือเดินทาง เงินสดธนบตัรไทยรวม 40,000 บาท และเงิน

ดอลลาร์ 2,250 ดอลลาร์ รวมมลูค่าความเสียหายประมาณ 4 ลา้นบาท โดยบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอม

เป็นจาํนวนมากดังกล่าว ทาํขึนจากเครืองสกิมเมอร์ทีใชบ้ันทึกขอ้มูลผูเ้สียหายต่างประเทศแถบ

อเมริกาและยโุรป ซึงผูก้ระทาํผดิไดบ้นัทึกขอ้มลูลงไปภายในบตัรเพือทาํการกดเงินใชเ้วลาเพียงแค่ 

30 วินาที ขอ้มลูของผูเ้สียหายจะอยูใ่นเครืองคอมพิวเตอร์  

สืบเนืองจากวนัที 20 ก.พ. ฝ่ายป้องกนัและปราบปราม และฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ 

จบักุมนายนายแอนเดรย ์มิคเคลอฟ ระหว่างทีตงัด่านจุดตรวจจุดสกดับริเวณทีหนา้ปากซอยทอง

หล่อ 25 ภายหลงัโดยสารรถแท็กซีคนัหนึง จึงขอตรวจคน้พบบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอมซุกซ่อนอยู่
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ในกระเป๋าหลายใบ สอบถามทราบว่าพกัอยูที่โรงแรมโคบาน่า ซอยหลงัสวน เขตปทุมวนั โดย

ภายหลงัจากทีไดต้รวจสอบภาพกลอ้งวงจรปิดของตูเ้อทีเอม็ต่างๆ ไดเ้ปรียบเทียบภาพแลว้พบว่ามี

ลกัษณะคลา้ยนายแอนเดรย ์ ซึงผูก้ระทาํผดิไดรั้บสารภาพวา่ไดก้ดเงินจากตูเ้อทีเอม็ของธนาคาร

กสิกรไทยทีอยูใ่นโรงแรมมาศรี เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  พร้อมกบัพบของกลางพบวนัเกิดเหตุ 

รวมทงัยงัคน้พบหนงัสือเดินทางของผูต้อ้งหาในกลุ่มนีอีก 1 คน  โดยเป็นผูต้อ้งหาหลบหนีหมายจบั 

ทราบชือคือ นายแซนเดอร์ แทน ชาวแอสโทเนีย มีหมายจบัหลบหนีคดีปลอมแปลงบตัร

อิเลก็ทรอนิกส์ ศาลจงัหวดัพทัยา 

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ ไดข้ยายผลโดยการประสานกบั

เจา้หนา้ทีธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารกสิกรไทยไดก้ล่าวว่า คดีทุจริตถอนเงินในเอทีเอม็ ของ

แก็งรัสเซียนีไดน้าํเอาขอ้มลูบตัรจากกลุ่มผูเ้สียหายแถบอเมริกา แคนาดา ยโุรป โดยนาํเขา้มาทุจริต

ในเมืองไทย ความเสียปีละประมาณ 100 ลา้นบาท (ไทยรัฐ, วนัที 22 กุมภาพนัธ ์2557) 

- นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจทอ้งที จ.นครราชสีมาไดมี้การจบักุมแก๊งรัสเซียทีร่วม 

กระทาํผิดกบัชาวไทยไดเ้มือวนัที 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ไดจ้บักุมผูต้อ้งสงสัยแก๊งแฮกเงินใน

เอทีเอ็มของคนไทย ทีเป็นข่าวครึกโครม โดยติดตงัเครืองสกิมเมอร์ เพือปลอมบตัรเอทีเอ็ม ซึง

สามารถจบักุมไดท้งัหมด 3 ราย เป็นชาวรัสเซีย 2 ราย และคนไทยอีก 1 ราย โดยทราบว่า รัสเซียทงั 

2 คน มีภรรยาเป็นคนไทยในกรุงเทพฯ และคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกบัทีทาํการดูดเงินในบญัชีคน

ไทยทียา่นถนนวิทย ุและอืน ๆ อีกจาํนวนมากแน่นอน 

โดยถกูจบัขณะไปกดเงินทีตูเ้อทีเอม็ หนา้ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา แต่พลาดทาํบตัร

เอทีเอม็จาํนวนมากตกพืน ตาํรวจพบพิรุธเขา้สอบสวน โดยเป็นแก๊งดูดขอ้มลูจากตูเ้อทีเอม็ ย่านวิทยุ

และภาคใต ้ขยายผลพบเงินสด 2.9 ลา้นบาท บตัรเอทีเอม็ 350 ใบ โทรศพัท ์3 เครือง  

- นอกจากนี แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ จะมีการกระทาํผดิ โดยใชช่้องว่างของธนาคาร 

 กล่าวคือ แมธ้นาคารจะมีมาตรการในการป้องกนัการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  ดงัจะ

เห็นไดจ้าก  

“ ปกติธนาคารมีมาตรการป้องกนัโดยการใหพ้นกังานเติมเงินตูต้รวจเช็คทุกครังที

เขา้ไปเติมเงิน แต่รอบการเติมมากกว่า 24 ชวัโมง ดงันนั แก๊งดงักล่าวไดน้าํเครือง Skimmer 

ไปติดแลว้ยนืเฝ้า แลว้ถอดออก ก่อนครบรอบ 24 ชวัโมง หลงัจากทีแก๊งสกิมเมอร์ไดข้อ้มูล

ก็ส่งอีเมลขอ้มลูไปขายทีรัสเซียและยเูครน โดยผูเ้สียหายไดถู้กคดัลอกขอ้มูลและรหัสบตัร

เอทีเอม็(ATM  Skimming) ก่อนจะถกูเบิกถอนเงินยงัปลายทาง ทีรัสเซีย-ยเูครน” 

 

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวฝรังเศส 

เครือข่ายชาวฝรังเศสจะมีความเชียวชาญในการปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ บตัร 
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เอทีเอ็ม เช่นเดียวกบักลุ่มชาวรัสเซียดงักล่าวขา้งตน้ โดยเดินทางเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย 

เป็นขบวนการปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบตัรเอทีเอม็-บตัรเครดิตต่างชาติ แฮ็กขอ้มูลของ

ลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ทวัโลก โดยเฉพาะขอ้มูลบตัรเครดิตในประเทศฝรั งเศสและแถบ

สแกนดิเนเวีย แลว้นาํมากดเงินสดตามตูเ้อทีเอม็ต่างๆ ตามแหล่งท่องเทียวในประเทศไทย รวมทงัจะ

มีการกระทาํผิดด้วยการนาํเครืองสกิมเมอร์ไปติดตงัในตูเอทีเอ็มของจงัหวดัท่องเทียวซึงรวมทัง

กรุงเทพฯ เพือลกัลอบขโมยขอ้มูลของลูกคา้ธนาคารแลว้นาํไปกดเงินในจงัหวดัท่องเทียว  ดงัจะ

เห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

- 19 กนัยายน พ.ศ.2554 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมสมาชิกแกง๊ฝรังเศสไดพ้ร้อม 

ภรรยาชาวไทย ที อ.พทัยา จ.ชลบุรี  โดยจบักุมไดพ้ร้อมบตัรเครดิตต่างประเทศจาํนวน 1ใบ ซึงเป็น

บตัรทีใชส้าํหรับใชก่้อเหตุก๊อบปีรหสับตัรของบุคคลอืน (พทัยาเดลินิวส์,2554) 

 

- 22 กรกฎาคม 2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมสมาชิกแก๊งฝรังเศสปลอมบตัร 

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอม็  พบบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอม็ปลอม  จาํนวน 97 ใบ ไดที้ อ.

พทัยา จ.ชลบุรี  มีมลูค่าเสียหายหลายลา้นบาท (ไทยรัฐ,22 กรกฎาคม 2555) 

 

- 15 เมษายน 2556  เจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียวไดจ้บักุมแก๊งชาวฝรังเศส  3 คน  

ปลอมบตัรเอทีเอม็ ตระเวนกดเงินตามตูใ้นจงัหวดัภูเก็ตรวมมูลค่าความเสียหายไม่ตาํกว่า 30 ลา้น

บาท  โดยเจ้าหน้าทีตาํรวจได้รับการประสานจากสถาบันการเงินต่างๆ ทังในประเทศและ

ต่างประเทศ ว่ามีการปลอมแปลงบตัรเครดิตและมีการใชบ้ตัรเครดิตในพืนทีจงัหวดัภูเก็ต  

โดยเป็น ขบวนการปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบตัรเอทีเอม็-บตัรเครดิต 

ต่างชาติ แฮ็กข้อมูลของลูกคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆ ทั วโลก โดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิตใน

ประเทศฝรังเศสและแถบสแกนดิเนเวีย แลว้นาํมากดเงินสดตามตูเ้อทีเอม็ต่างๆ ตามแหล่งท่องเทียว

ในประเทศไทย เช่น กทม. เมืองพทัยา เกาะสมุย จ.ภูเก็ต โดยแฝงตวัมาในคราบของนักท่องเทียว 

ขบวนการดงักล่าวซุกซ่อนตวัอยู่ใน จ.ภูเก็ต ตระเวนกดเงินสดตามตูเ้อทีเอ็มต่างๆ ครังละ 10,000 

เหรียญยโูร หรือ 3.9 แสนบาท และมีการกดไม่ตาํกว่า 100 ครัง ในหว้งเวลาไม่ถึง 3 วนั มูลค่าความ

เสียหายไม่ตาํกว่า 30 ลา้นบาท เงินทีไดน้าํไปใชจ่้ายและแลกเปลียนจากเงินไทยทีตระเวนกดจากตู ้

เอทีเอม็เป็นเงินสกุลยโูร เพือเตรียมนาํกลบัประเทศ (หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ, 15 เมษายน 2556) 

 

- วนัศุกร์ที  21 กุมภาพนัธ ์2557  เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจภูธรกะทู ้อ.กะทู ้จ. 

ภูเก็ต ไดจ้บักุมแก๊งฝรังเศสทีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิดว้ยการแฝงตวัเป็นนกัท่องเทียวเขา้มา

ท่องเทียวในสถานทีท่องเทียวสาํคญัต่าง ๆ และจะทาํทีเขา้ไปพดูคุยกบันกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ที
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กาํลงักดเงินจากตูเ้งินสด เพือทาํทีว่าขอดูบตัรเครดิต หรือบตัรเอทีเอม็ก่อนจะนาํอุปกรณ์ ซึงเป็น

เครืองสกิมเมอร์มือถือขนาดเลก็เท่าไฟแช็ก รูดบตัรของนกัท่องเทียวอยา่งรวดเร็ว จากนนัจะนาํ

ขอ้มลูจากบตัรไปใชท้าํบตัรปลอม ตระเวนกดเงินตามสถานทีต่าง ๆ โดยคาดว่านกัท่องเทียวไดรั้บ

ความสูญหายแลว้ประมาณ 7 แสนบาท (เดลินิวส์, 21 กุมภาพนัธ ์2557   ) 

  สาํหรับประเด็นทีน่าสนใจของกรณีศึกษาการกระทาํผดิของประเทศฝรังเศสนี คือ 

ไดก้ระทาํผดิในเวลาไล่เลียกบัการกระทาํผดิทีเกิดขึนในกรุงเทพฯ ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจ

นครบาลทองหล่อไดมี้การจบักุมแก๊งรัสเซียและยเูครนทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 

หรือ เอทีเอม็ ปลอมในวนัเดียวกนั  

  

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวยเูครน 

 นอกจากผูก้ระทาํผิดชาวยเูครนจะมีการกระทาํผิดในการปลอมแปลงบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ บัตรเอทีเอ็ม ร่วมกบัแก๊งรัสเซียแลว้ แก๊งยเูครนยงัมีการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการปลอม

แปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ บตัรเอทีเอม็ ดว้ยการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดสัญชาติยเูครนดว้ยกนั

ทงัหมด หรือ มีการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดสัญชาติอืน ๆ โดยผูก้ระทาํผิดมกัจะมีพฤติกรรมเป็น

หวัหนา้แก๊ง ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- วนัศุกร์ที 30 มีนาคม พ.ศ.2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจจงัหวดัชลบุรี แถลงข่าวจบักุมแก๊ง 

ยเูครนแฝงตวัเป็นนกัท่องเทียว ใชบ้ตัรเอทีเอม็ปลอมตระเวนกดเงินในเขตเมืองพทัยา โดยมีผูก้ระทาํ

ผดิทงัหมดเป็นชาวยเูครน โดยมีบตัรเอทีเอม็ปลอม จาํนวน 30 ใบ พร้อมเงินสด 58,000 บาท  

โดยพฤติกรรมของแก๊งนีจะแฝงตวัเขา้มาในคราบนักท่องเทียว ซือทวัร์เพือแอบอา้งว่ามา

พกัผอ่นในพืนทีเมืองพทัยา พอสบโอกาสจะทาํบตัรเอทีเอม็ปลอมขึนจากขอ้มูลบตัรอิเล็กทรอนิกส์

ของผูเ้สียหายทีซือของผา่นทางเวบ็ไซตต่์างประเทศ โดยทีมีผูเ้สียหาย ทีถูกลกัขอ้มูลกระจายอยู่ใน

กลุ่มประเทศออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ซึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ภาพพจน์ของเมืองพทัยาเป็นอยา่งมาก  
 

- วนัที 21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557  เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ ได ้

จบัแก๊งรัสเซียยเูครน โดยมีผูก้ระทาํผดิชาวรัสเซีย 1 คน ร่วมกบัผูก้ระทาํผดิชาวยเูครน จาํนวน 2 คน  

ใช ้"สกิมเมอร์" ปลอมบตัรเอทีเอ็มกดเงิน โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดจ้บักุมพร้อมเครืองคดัลอกบตัร

อิเล็กทรอนิกส์หรือเครืองสกิมเมอร์ 1 เครือง คอมพิวเตอร์บนัทึกขอ้มูลผูเ้สียหาย 1 เครือง บตัร

ปลอมทีมีการบนัทึกรหัสแลว้ประมาณ 20 ใบ บตัรปลอมทียงัไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลอีก 30 ใบ 

และบตัรทีแทจ้ริงของผูอื้นทีคนร้านมีไวทุ้จริตประมาณ 20 ใบ หนงัสือเดินทาง เงินสดธนบตัรไทย

รวม 40,000 บาท และเงินดอลล่าประมาณ 2,250 ดอลล่าร์ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 4 ลา้น

บาท  
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- นอกจากนี ยงัมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการติดตงัเครืองสกิม 

เมอร์และการรับจา้งกดเงิน ดงัจะเห็นไดจ้าก 

วนัที 10 พ.ค.57 เจา้หน้าทีตาํรวจ กก.5 บก.ปอศ. สามารถจบักุมผูต้อ้งหาทงั 2 ราย ไดที้

โรงแรมแห่งหนึงย่านสุรวงศ์ พร้อมดว้ยของกลางหลายรายการ เช่น บตัรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม 

พร้อมระบุรหัสถอนเงิน จาํนวน 99 ใบ กระดาษจดบนัทึก และจดรหัสถอนเงินของบตัรฯ ทุกใบ 

จาํนวน 12 แผน่ เงินสด จาํนวน 68,300 บาท และหลกัฐานอืนๆ หลายรายการ ทงันี จากการสืบสวน

ขยายผล และตรวจสอบขอ้มูลภายในบตัรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม พบขอ้มูลภายในบตัรฯ เป็นของ

ธนาคารต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ รัสเซีย ฝรังเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญีปุ่น นอร์เวย ์

และยงัตรวจพบบางส่วนเป็นขอ้มลูบตัรของธนาคารในประเทศไทย ซึงมีความเชือมโยงกบักรณีทีมี

กลุ่มต่างชาตินาํเครืองคัดลอกขอ้มูล (Skimmer) ไปติดทีตูเ้อทีเอ็มในพืนที จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี 

        จากการสอบสวนผูต้อ้งหาทงั 2 คนให้การรับสารภาพ ว่า ตนไดรั้บบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ปลอมมาจากชายต่างชาติ ใหน้าํบตัรดงักล่าวไปถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็ โดยหากดาํเนินการสาํเร็จ

จะใหค่้าตอบแทนเป็นเงินสด ร้อยละ 10 ของเงินทีสามารถถอนได ้ 

จากการขยายผลทราบว่า บตัรอิเล็กทรอนิกส์ทีคนร้ายนาํมาใชบ้างส่วนเป็นบตัรทีคดัลอก

ขอ้มูลบตัรเอทีเอ็มและบตัรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย ซึงคนร้ายชาวต่างชาติร่วมกบัคน

ไทย นาํเครืองคดัลอกขอ้มูล (สกิมเมอร์) ไปติดตงัไวที้ตูเ้อทีเอ็ม ใน จ.ภูเก็ต และกระบี ขณะทีอีก

ส่วนข้อมูลภายในบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นของธนาคารต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ 

รัสเซีย ฝรังเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญีปุ่น และนอร์เวย ์

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวโรมาเนีย 

ผูก้ระทาํผดิชาวโรมาเนียมีพฤติกรรมในการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการปลอมแปลงบตัร

เครดิต และ การสกิมมิงบตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บตัร เอทีเอ็ม โดยมีการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบั

การนาํขอ้มลูของลกูคา้จากต่างประเทศเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม        ผูก้ระทาํ

ผิดชาวโรมาเนียเป็นแก๊งสกิมเมอร์รายสําคัญทีมีการกระทาํผิดในประเทศอืน ๆ นอกเหนือจาก

ประเทศไทย โดยเฉพาะเป็นแก๊งทีกระทําผิดทีก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงในประเทศ

ออสเตรเลีย สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งโรมาเนีย ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

- ระหว่างวนัที 11 เม.ย.-17 พ.ย. 2551  มีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีต่อเนืองกนัของ  

แก๊งโรมาเนียจาํนวน 2 คน ไดร่้วมกบักบัผูก้ระทาํผิดชาวไทยจาํนวน 3 คน รวม 5 คน  ไดร่้วมกนั

ปลอมบตัรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ซึงใชใ้นการชาํระค่าสินคา้ ค่าบริการ แทนการชาํระดว้ยเงินสด

หรือใชเ้บิกถอนเงินสดอนัเป็นการทาํปลอมขึนทังฉบบั เหตุเกิดที แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี 

กรุงเทพมหานคร  ต่อมาวนัที 18 พ.ย. 51 เจา้หนา้ทีดีเอสไอไดร่้วมกนัจบักุมแก๊งดงักล่าวพร้อมของ

กลางหลายรายการ มลูค่าความเสียหายกว่า 50 ลา้นบาท 
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สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ นาํเขา้เครืองปลอมแปลงบตัรเลก็ทรอนิกส์จาก

ประเทศสเปนโดยการส่งพสัดุ ไปรษณีย ์จากนนัทาํการปลอมแปลงบตัรเครดิต ซึงนาํขอ้มลูจากบตัร

เอทีเอ็มและบตัรเครดิตทีเป็นสมาชิกส่งมาจากภาค ใต ้โดยมีผูก้ระทาํผิดรายหนึงเป็นผูโ้ทรศพัท์

ตรวจสอบกับทางธนาคารว่า บัตรมีวงเงินเท่าใด ก่อนทีจะนําไปใช้ชาํระค่าซือสินค้าตาม

หา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ร้านอญัมณี รวมถึงเบิกถอนเงินสด  รวมทงัคนร้ายกลุ่มดงักล่าวจะนาํเครือง

สกิมเมอร์ไปติดตามแหล่งท่องเทียวทีมีชาวต่างชาตินิยมไปจบัจ่ายใชส้อยและนาํบตัรเครดิตหรือ

บตัรเอทีเอม็ไปกดทีตูบ้ริการเงินด่วนโดยเฉพาะยา่นสุขุมวิท ทงันียงั พบว่า เครืองสกิมเมอร์มีระบบ

ความจาํทีสามารถบนัทึกขอ้มลูจากบตัรเอทีเอม็ไดน้านถึง 3 วนั คาดว่า ธนาคารจะเสียหายจากการ

ปลอมบตัรของกลุ่มคนร้ายธนาคารละ 10-15 ลา้นบาท  

 ขณะจบักุมผูก้ระทาํผิด  เจา้หน้าทีตรวจยึดของกลาง ซึงเป็นเครืองปลอมบตัรและกลอ้ง

ขนาดเล็กทีใชติ้ดตังทีเครืองเอทีเอ็ม และการตรวจคน้รถเบนซ์ของผูก้ระทาํผิด พบคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คซึงมีโปรแกรมการอ่านขอ้มูลบตัรเครดิตและเครืองปลอม บตัรเครดิต และตราอลูมิเนียม

และพลาสติกทีใชใ้นการปลอมบตัร  โดยศาลไดพิ้พากษาจาํคุกแก๊งผูก้ระทาํผดิเป็นระยะเวลา 57 ปี  

(ผูจ้ดัการออนไลน,์ 17 พฤศจิกายน 2553) 

 

- เมือวนัที 7 มกราคม 2554 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดรั้บการประสานจากเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

จากเจ้าหน้าทีตาํรวจในประเทศองักฤษทีเกียวข้องกับคดีลกัข้อมูลบัตรเอทีเอ็มจากธนาคารใน

องักฤษ และสกอตแลนด์ ก่อนนํามากดเงินจากตู ้เอทีเอ็มในประเทศไทย มูลค่าความเสียหาย

ประมาณ 14 ลา้นบาท โดยเจา้หนา้ทีจบักุมสมาชิกแก๊งโรมาเนียจาํนวน 2 คน พร้อมของกลางไดเ้ป็น

เงินสด 1.31 ลา้นบาท บตัรเอทีเอ็มปลอม 366 ใบ เครืองอ่านและบนัทึกขอ้มูลบตัรเอทีเอ็ม 1 ชุด 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 1 เครือง โดยเจา้หนา้ทีไดจ้บักุมผูก้ระทาํผิดทีมีมีพฤติกรรมน่าสงสัย กาํลงักด

เงินจากตูเ้อทีเอม็หนา้โรงแรมยา่นเยาวราช จึงขอเขา้ตรวจคน้ จากการตรวจคน้ พบบตัรเอทีเอ็ม 25 

ใบ จึงนาํตวัไปสอบสวนขยายผล และสามารถจบักุม นายโรอาติส ได ้พร้อมบตัรเอทีเอ็มปลอม 341 

ใบ และอุปกรณ์สาํหรับดดัแปลงใส่ขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ โดยจะมีเพือนร่วมแก๊งหาขอ้มูลบตัรเอทีเอ็ม

ของผูเ้สียหาย และส่งมานาํรายละเอียดทีไดม้าเขา้เครืองป้อนขอ้มูลลงในบตัรโทรศพัท์ ซึงมีขนาด

และคุณสมบติัเหมือนกบับตัรเอทีเอ็ม สามารถนาํไปใชก้ดเงินได ้เมือทาํบตัรเสร็จ ก็นาํไปกดเงิน

ออกมาจนหมดวงเงิน  

- นอกจากนี  เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งโรมาเนียทีไดร่้วมกบัผูก้ระทาํผดิชาวตุรกี 

ในการกระทาํผดิทีจงัหวดัภูเก็ตเมือวนัที 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 พร้อมอุปกรณ์ปลอมบตัร เครืองถ่าย

โอนขอ้มลู คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บตัรอิเล็กทรอนิกส์จาํนวนมากกว่า 200 ใบ  รวมทงัมีขอ้มูลบตัร

เอทีเอม็ทียงัไม่ไดใ้ชอี้กกว่า 5,000 ราย  หลงัจากทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไทยไดมี้การประสานจากตาํรวจ

ของประเทศองักฤษว่า มีแก๊งคนร้ายขา้มชาติโจรกรรมขอ้มูลบตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บตัรเอทีเอ็ม
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ของประชาชนชาวองักฤษและยุโรปมาทาํบตัรเอทีเอ็มปลอม แลว้นาํมากดเงินสดจากตูเ้อทีเอ็มใน

หลายจงัหวดัในประเทศไทย เช่น หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ สร้างความ

เสียหายเป็นเงินไทยมากกว่า 100 ลา้นบาท  โดยก่อนหน้านีเจ้าหน้าทีไดจ้ับกุมผูก้ระทาํผิดชาว

โรมาเนียจาํนวน 2 คน ทีไดก้ระทาํผิดในลกัษณะเดียวกนัหากแต่เป็นคนละแก๊ง โดยพฤติกรรมที

สาํคญัของผูก้ระทาํผิด คือ เมือไดเ้งินสดจะนําไปซือสินคา้เป็นจาํนวนมาก โดยเงินส่วนใหญ่จะ

นาํไปซือทองรูปพรรณ หรือคอมพิวเตอร์ เพือเตรียมนาํกลบัประเทศ มีเงินบางส่วนส่งกลบัประเทศ 

 

- เมือวนัที 19 ตุลาคม พ.ศ.2554 ผูก้ระทาํผดิแก๊งโรมาเนียได ้เดินทางเขา้มาประเทศ 

ไทยพร้อมกนั และแบ่งหน้าทีกนัทาํงาน เป็นโครงข่ายขโมยขอ้มูลการเงินของประชาชนในกลุ่ม

ประเทศยโุรป ทาํการปลอมแปลงโดยบนัทึกขอ้มลูลงบตัรพลาสติกสีขาว ไดอ้า้งว่าไดค่้าตอบแทน

เป็นเงินเพียง 10 เปอร์เซ็นต ์โดยเป็นสมาชิกแก๊งแฮ็กเกอร์โรมาเนีย ดูดขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ พร้อมของ

กลางเงินสดจาํนวน 6,000 บาท บตัรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม จาํนวน 655 ใบ เครืองอ่านและบนัทึก

ขอ้มูลลงในแถบแม่เหล็ก (สกิมเมอร์) จาํนวน 1 เครือง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยีห้อ ASUS สีดาํ 1 

เครือง เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมไดที้ถนนสุขุมวิทซอย 7 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 

โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดพ้บขอ้มูลจากแถบแม่เหล็กหลงับัตรพลาสติกสีขาว เป็นข้อมูลที

ธนาคารในต่างประเทศแถบยโุรป ไดแ้ก่ ฝรังเศส องักฤษ เบลเยยีม สเปน อิตาลี เยอรมนี ออกให้แก่

ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรทีแทจ้ริง ใชท้าํธุรกรรมเบิกถอนเงินสดจากตูเ้บิกถอนเงินสดอตัโนมติั (ตูเ้อทีเอ็ม) 

โดยธนาคารในกลุ่มประเทศยโุรปพบการขโมยขอ้มลูทางการเงินของลกูคา้ชาวต่างชาติของธนาคาร

เป็นจาํนวนมาก และข้อมูลทีถูกขโมยมานันมีการนาํมาใชเ้บิกเงินสดในประเทศไทย โดยแก๊ง

ดงักล่าวจะมีการกดเงินในช่วงระหว่างเวลากลางคืนตงัแต่เวลา 23.00 น.เป็นตน้ไป เจา้หน้าทีชุด

สืบสวนจึงจดักาํลงัสืบสวนหาตวัคนร้ายจนกระทงัเมือวนัที 8 ธ.ค.2554 เวลาประมาณ 00.30 น.  

แก๊งนีเดินทางเขา้มาประเทศไทยตงัแต่วนัที 19 ต.ค.2554 มีผูร่้วมแก๊งทงัหมด 3 คน จะนาํ

บตัรพลาสติกสีขาวพร้อมเขียนรหัสไวไ้ปกดเงินสดจากตูเ้อทีเอ็ม ทาํไปแลว้ไดเ้งินมาประมาณ 50 

ลา้นบาท ภายใน 1 เดือนกว่าทีผ่านมา เมือรวบรวมเงินทีกดไดใ้นแต่ละวนั จะโอนเงินกลบัไปให้

หวัหนา้ขบวนการ 

- วนัที 16 มกราคม พ.ศ.2557 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งโรมาเนียจาํนวน 2 คน  

ขณะใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ปลอมกดเงินตามตูเ้อทีเอ็มต่างๆ ทวัเมืองพทัยา  จ.ชลบุรี

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมไดพ้ร้อมของกลาง บตัรบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ปลอม 

จาํนวน 299 ใบ เงินสด 32,000 บาท คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครือง และเครืองสกิมเมอร์จาํนวน 1 

เครือง ทาํใหเ้จา้ของบตัรทีแทจ้ริงไดรั้บความเสียหาย เงินภายในบญัชีหายไปจาํนวนหลายลา้นบาท 

โดยผูก้ระทาํผดิไดรั้บสารภาพว่า ก่อนหนา้ทีจะเดินทางเขา้ประเทศไทยไดน้าํเครืองสกิมเมอร์ และ

กลอ้งวีดีโอขนาดจิวไปติดตงัตามตูเ้อทีเอ็มในประเทศองักฤษ เพือดูดขอ้มูลในบตัรและรหัสของ
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เหยอืมาเก็บไว ้ก่อนเดินทางมาทีเมืองไทยเพือทาํการปลอมแปลงบตัรขึนมา แลว้นาํมาตระเวนกด

เงินในพืนทีเมืองพทัยา และสถานทีท่องเทียวสาํคญัของประเทศ จากนันจะโอนเงินทีไดก้ลบัไปให้

เพือนร่วมแก๊งในประเทศโรมาเนีย จนมีมลูค่าความเสียหายหลายลา้นบาท  

- และเมือวนัที 9 เมษายน พ.ศ.2557  เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลลุมพินี 

ไดจ้บักุม 2 หนุ่มสมาชิกแก๊งโรมาเนีย เครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์ ทีเคยกดเงินตูเ้อทีเอม็ย่านประตูนาํได้

เงินร่วม 1 ลา้น  

โดยไดต้ระเวนกดเงินจากตูเ้อทีเอม็ในเขตลุมพินี พร้อมของกลาง บตัรอิเลก็ทรอนิกส์  

ปลอมจาํนวน 795 ใบและเครืองลงขอ้มลูปลอมแปลง 1 เครือง โดยพบผูก้ระทาํผิดชาวโรมาเนียได้

ว่าจา้งรถจกัรยานยนต ์2 คนัตระเวนกดเงิน ผูก้ระทาํผดิใหก้ารรับสารภาพว่าเป็นคนรับจา้งกดเงินที

ขบวนการแฮกขอ้มลูบตัรมาจากธนาคารในประเทศอิตาลี ไดค่้าจา้งครังละ 500 ยโูร โดยเจา้หน้าที

ตาํรวจ พบว่าเมือ 1 เดือนก่อน สองคนร้าย และพวกอีก 1 คน ไดม้าพกัทีโรงแรมเพรสซิเดน้ซ์ ซอย

สุขุมวิท 11 ครังหนึง แลว้ช่วงนนัก็มีการแอบกดเงินจากตูเ้อทีเอม็ ธนาคารไทยพานิชย ์ยา่นประตูนาํ

ไดเ้งินไปร่วมหนึงลา้นบาท  

          ซึงผูเ้ชียวชาญดา้นบตัรเครดิต ตรวจสอบบตัรของกลางทงัหมดพบว่า ในจาํนวน 

795 ใบ เป็นบตัรทีมีขอ้มลูลกูคา้จาํนวน 364 ใบ เป็นบตัรเปล่าจาํนวน 431 ใบ ซึงมลูค่าความเสียหาย

น่าจะประมาณ 100 ลา้นบาท หากตระเวนกดไดส้าํเร็จ  

 

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวองักฤษ 

นอกจากนี ไดมี้ผูก้ระทาํผดิชาวองักฤษและไตห้วนัไดร่้วมกนักระทาํผดิในรูปแบบของการ

ปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ บตัรเอทีเอม็  ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- 20 กนัยายน 2556  เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิชาวองักฤษจาํนวน 2 คน  

ไดร่้วมกนักระทาํผดิกบัผูก้ระทาํผดิสญัชาติไตห้วนั พร้อมของกลางบตัรอิเลค็ทรอนิกส์ จาํนวน 223 

ใบ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ของนายฟาง จาํนวน 109 ใบ เงินสดทีไดจ้ากการกระทาํความผิด จาํนวน 

760,900 บาท เครืองสกิมเมอร์ จาํนวน 1 เครือง โดยเจา้หน้าทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองไดรั้บการ

ประสานจากเจา้หนา้ทีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ว่ามีแก๊งชาวต่างชาติลกัลอบปลอมบตัร

อิเลค็ทรอนิกส์ และนาํมาใชใ้นพืนทีจงัหวดัสมุทรปราการ รอยต่อเขตบางนา กรุงเทพฯ  เจา้หน้าที

ตาํรวจจึงไดว้างแผนเพือทาํการจบักุมโดยจดัเจา้หน้าทีเฝ้าสังเกตตามจุดเสียงต่างๆ ในซอยลาซาล 

และพืนทีขา้งเคียง พบเครืองสกิมเมอร์ ติดกลอ้งจิวไวที้หน้าตูเ้อทีเอ็ม รวมมูลค่าความเสียหาย 3 

ลา้นบาท 

  โดยพฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคญัของเครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์นี ไดแ้ก่ การนาํ

บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ทีแฮค็ ขอ้มลูมาจากต่างประเทศแลว้นาํขอ้มลูใส่ในบตัร จากนนัไดน้าํบตัรมากด
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ในประเทศไทยสร้างความเสียหาย  แต่เจา้หนา้ทีตาํรวจคาดว่าแก๊งผูก้ระทาํผดิน่าจะวางแผนนาํมาใช้

ในประเทศไทยโดยการมาแฮกขอ้มูลบตัรคนไทย และติดกลอ้งเพือให้ทราบรหัสจากนันก็จะนํา

ขอ้มลูใส่บตัรแลว้นาํไปกดในต่างประเทศ (ผูจ้ดัการออนไลน,์2556) 

 

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวเยอรมนั 

ผู้กระทําผิดชาวเยอรมัน เป็นผู ้กระทําผิดที เ กียวข้องกับการหลอกลวงด้วยบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ บตัรเอทีเอม็ หากแต่มีการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผดิสญัชาติรัสเซียทีคาดว่ามีการ

สงัการกระทาํขา้มชาติ โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิผา่นอินเตอร์เน็ต 

คือ การแฮกขอ้มลูจากเหยอืผูเ้สียหายแลว้มีการกระทาํผดิผา่นทางอินเตอร์เน็ต  โดยมีการกระทาํผิด

ในประเทศไทยทีก่อใหเ้กิดความเสียหายมากกว่า 100 ลา้นบาท ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

- เมือวนัที 9 สิงหาคมพ.ศ. 2553  เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมสมาชิกแก๊งเยอรมนั 

ทีไดเ้ขา้ไปขโมยขอ้มลูธนาคารของผูเ้สียหายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการปล่อยไวรัสทรอจนั เขา้ไป 

แฮกข้อมูลของเหยือทาํให้ทราบรหัสล็อกอินและพาร์ดเวิร์ดของเจ้าของบัญชีคณะทาํธุรกรรม

ทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากนันผูก้ระทาํผิดชาวเยอมรันจะทาํการโอนเงินไปยงับญัชี   

นอมินีของผูต้ ้องหา หรือ บญัชีมา้ ซึงจากการสืบสวนทราบว่า แก๊งโจรกรรมเงินดูดเงินในบญัชี

ธนาคารมีตวัการใหญ่อยู่ในประเทศรัสเซีย และทาํมาแลว้หลายครังมีมูลค่าความเสียหายกว่า 100 

ลา้นบาท 

โดยพฤติกรรมการกระทาํผดิความผดิแก๊งนีพบว่า ยงัมีชาวต่างชาติเป็นแฮกเกอร์ที 

ปล่อยไวรัสโทรจนั (TROJAN) เข้าไปในระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ของเหยือขณะกาํลงัทาํ  

ธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบอินเทอร์เน็ต จนไดข้อ้มูลล็อกอิน และพาสเวิร์ดของบญัชีธนาคาร 

จากนนั จะรีบดาํเนินการโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารของคนไทยทีมีการเปิดไว ้

โดยโปรแกรมไวรัสโทรจนัทีถกูออกแบบขึนมาเพือแอบแฝง กระทาํการบางอย่างประเภท

ทีเรียกว่า ไซเรนแบงกเ์กอร์ หรือนายธนาคารเงียบ มีฟังกช์นัตรวจสอบผูที้ติดไวรัสตวันีว่ามีธุรกรรม

ทางการเงินหรือไม่ ส่วนผูที้ทาํแฮกเกอร์จะเข้าไปเจาะบัญชีพบว่าอยู่ทีประเทศรัสเซีย จะคอย        

มอนิเตอร์กลุ่มผูติ้ดไวรัสโทรจนั  เมือสามารถเจาะบญัชีเหยอืไดแ้ลว้ จะรีบอพัเดทเปลียนรหัสหมาย

เลขบญัชีเป็นของบญัชีอืน หลงัจากโอนเงินสาํเร็จจะให้ “มา้” หรือผูว้ิ งกดเงิน รีบไปกดเงินทีตูเ้อที

เอม็ทนัที เพือไม่ใหเ้หยอืสามารถอายดัการทาํธุรกรรมไดท้นั 

ส่วนผูก้ระทาํผดิทีเป็นเพียง “มา้” หรือผูที้วิงไปกดเงินจากตูเ้อทีเอม็ในพืนทีเมืองพทัยา และ

พืนทีใกลเ้คียงเท่านนั โดยอา้งว่าไดค่้าจา้งเพียง 1 แสนบาท ส่วนคนว่าจา้งเป็นชาวรัสเซีย  ซึงเป็นทีรู้

จักกันอย่างกว้างขวางย่านพัทยา นอกจากนี คนร้ายใช้วิธีการปล่อยไวรัสโทรจันเข้าเครือง

คอมพิวเตอร์ของเหยอืแลว้ ยงัพบว่ามีการซือขอ้มลูบตัรมาสเตอร์การ์ด วีซ่าการ์ดทางอินเทอร์เน็ตนาํ
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มา ใช้เ ข้า รหัส  เ พื อ ซือ สิ น ค้า กับ บริ ษัท ที มี ก าร ซือ ขา ย สิ นค้า ท าง อิ นเ ท อ ร์ เ น็ ต ได้ด้ว ย 

 สาํหรับการรวบรวมขอ้มลูของเจา้หน้าทีตาํรวจ ปรากฏว่า ตงัแต่ตน้พ.ศ. 2553 พบว่า เกิด

ความเสียหายจากแก๊งเยอรมนัและรัสเซียทีร่วมกนักระทาํผิดแลว้ประมาณ 100 ลา้นบาท โดยทาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใหค้วามสนใจอยา่งมาก เพราะมีการเชือมโยงกบัหวัหนา้ขบวนการทีอยูต่่าง

ประเทศ 

 

เครือข่ายผู้กระทําผดิชาวแอลจเีรีย 

เมือวนัที 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ศูนยป์ราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ ไดจ้ับกุมชาว

แอลจีเรียซึงกระทาํผดิเป็นสมาชิกของแก๊งปลอมบตัรเอทีเอ็ม  โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดดว้ย

การแอบใชเ้ครืองสกิมเมอร์รูดบตัรเหยอืทีต่างประเทศ ก่อนเอาบตัรมากดเงินใชใ้นประเทศไทย  

โดยผูต้อ้งกระทาํผิดเป็นสมาชิกแก๊งปลอมแปลงและก็อปปีบตัรเอทีเอ็ม ถูกตาํรวจจบักุม

พร้อมของกลางบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบตัรเอทีเอ็มและบตัรเครดิตปลอม จาํนวน 144 บตัร และ

บตัรเอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ อีก จาํนวน 34 ใบ โดยผูก้ระทาํผิดรายนีเดินทางไป ๆ มาระหว่าง

ประเทศไทยและฝรังเศสนานหลายปีแลว้ จนสามารถพดูไทยไดช้ดัเจน  

สาํหรับพฤติกรรมในการก่อเหตุ ปรากฏว่า ผูก้ระทาํผดิสมาชิกของแก๊งมกัจะเดินทางไปหา

เหยอืทีต่างประเทศ โดยใชเ้ครืองสกิมเมอร์แอบรูดเก็บขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ หรือบตัรเครดิตการ์ดของ

เหยือ จากนันจะนาํข้อมูลมาป้อนใส่บัตรทีปลอมขึนมา แลว้นาํไปกดเอาเงินตามตู้เอทีเอ็มของ

ธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึงมีมลูค่าความเสียหายไม่ตาํกว่า 10 ลา้นบาท โดยมีการตระเวนกด

เงินในจงัหวดัต่าง ๆ ทวัประเทศ โดยมกัจะตระเวนกดเงินตามตูเ้อทีเอ็มในพืนที จ.ภูเก็ต และเพิงจะ

เดินทางมาเมืองพทัยาไดป้ระมาณ 3 เดือนเศษ กระทงัตาํรวจไดรั้บการประสานจากเจา้หน้าที

ธนาคารหลายแห่งใหช่้วยดาํเนินการจบักุม พร้อมกบัส่งหลกัฐานเป็นภาพจากกลอ้งวงจรปิด ขณะที

ผูก้ระทาํผดิกาํลงัยนืกดเงินจากตูเ้อทีเอ็ม ล่าสุด เมือกลางดึกของวนัเดียวกนัเจา้หน้าทีตาํรวจไดรั้บ

แจง้ว่า ผูต้อ้งหารายนีกาํลงักดเงินอยูที่ตูเ้อทีเอม็ของธนาคารไทยพาณิชย ์ริมถนนพทัยาสาย 2 พทัยา

ใต ้ จึงติดตามไปจบักุมพร้อมกบัพาไปตรวจคน้ทีห้องพกัแห่งหนึง ซอย 17 พทัยาใต ้จนพบของ

กลางบตัรอิเลคทรอนิกส์ปลอมจาํนวนมาก  

สาํหรับพฤติกรรมทีสาํคญัอีกประการหนึง คือ  เมือผูก้ระทาํผิดไดก้ดเงินไดแ้ลว้ก็จะโอน

เขา้บญัชีธนาคารของตนเองและพวกพอ้งในต่างประเทศแบบวนัต่อวนั วนัละไม่ตาํกว่า 1 ลา้นบาท 

ซึงผูเ้สียหายส่วนใหญ่จะเป็นชาวฝรังเศส และเคยก่อเหตุในพืนทีต่าง ๆ ทวัประเทศโดยจะเน้นการ

กระทาํผดิที จ.ภูเก็ต มาแลว้หลายครัง ก่อนทีจะยา้ยมาพาํนกัอาศยัอยูใ่นเมืองพทัยา และออกตระเวน

กดเงินตามตูเ้อทีเอม็จนมาถกูตาํรวจจบักุมดงักล่าว 
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เครือข่ายผู้กระทําผดิจากประเทศมาเลเซีย 

การกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม หรือ แก๊ง   สกิมเมอร์ใน

ประเทศมาเลเซีย  ไดมี้เครือข่ายทีสาํคญัในการกระทาํผดิ โดยมีการกระทาํผดิร่วมกบัชาวจีน  โดยมี

พฤติกรรมในการกระทาํผดิจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

1. การแฮคข้อมูลจากต่างประเทศ หรือ ประเทศมาเลเซียแล้วนําบัตร 

อเิลก็ทรอนิกส์ หรือ  ATM เข้ามากระทําผดิในประเทศไทย 

แก๊งมาเลเซียจะมีการนาํบตัรไวทก์าร์ดซึงเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM  

ปลอมสีขาวแถบแม่เหลก็สีดาํทีผา่นการคดัลอกขอ้มลูรหสับตัรของลกูคา้ธนาคารต่าง ๆ ในประเทศ

มาเลเซีย แลว้จึงนํามาตรวจสอบยอดเงินตามตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย อาทิ บริเวณ

จงัหวดัชายแดน หรือ บริเวณจงัหวดัท่องเทียว อาทิ  บริเวณบา้นด่านนอก ชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา  จ.ภูเก็ต  จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ  

- การนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม มากดเงินสดในประเทศไทย  

แลว้นาํเงินสดกลบัประเทศมาเลเซีย 

- การนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม มากระทาํผดิในประเทศไทย  

โดยไม่ไดมี้การกดเงินสดออกมาโดยตรง หากแต่ไดเ้ปลียนวิธีการจากกดเงินสดเป็นการโอนเงินเขา้

บญัชีของหวัหนา้แก๊งสกิมเมอร์ในประเทศมาเลเซียโดยตรง โดยผูว้่าจา้งจะไดรั้บค่าจา้งร้อยละ 3 -10

ของจาํนวนเงินทีโอนเขา้ประเทศมาเลเซียไป  

- สมาชิกในแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียใชบ้ตัร ATM สีขาวแถบดาํ ซึงเป็นบตัรปลอมที 

บนัทึกรหัสบตัร ATM ไวแ้ลว้ จาํนวนหลายใบ พร้อมทีจะกดเงินสดไดท้นัที โดยมีหัวหน้าแก๊ง    

สกิมเมอร์ในมาเลเซีย คอยส่งรหัสบัตรแต่ละใบมาให้ทางไลน์ เพือให้สมาชิกในแก๊งได้นําไป

ทดลองกดเงินตามตูเ้อทีเอม็ต่างๆ ว่าสามารถใชก้ารไดห้รือไม่ และหากใบใดทีใชง้านได ้ก็จะกดเงิน

ทีมีอยูใ่นบตัรออกมาทนัที 

 

 สาํหรับกรณีศึกษาของการกระทาํผดิในลกัษณะนีทีสาํคญัของแก๊งมาเลเซียแมจ้ะถูกจบักุม

ทีต่างจงัหวดั โดยเฉพาะบริเวณภาคใตห้ากแต่แก๊งมาเลเซียมกัมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิทีมีความ

เชือมโยงในหลายพืนทีโดยเฉพาะพืนทีจงัหวดัท่องเทียวซึงรวมทงักรุงเทพฯ สาํหรับกรณีศึกษาที

สาํคญั ไดแ้ก่  

- วนัที 9 มีนาคม พ.ศ.2557 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดว้างแผนติดตามเครือข่ายแก๊งสกิม 

เมอร์ ในพืนที โดยตรวจสอบภาพจากกลอ้งวงจรปิดของอาํเภอสะเดา จนทราบว่าคนร้ายไดต้ระเวน

กดเงินทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารออมสิน สาขาสะเดา, ตูเ้อทีเอม็ของธนาคารธนชาต และตูเ้อทีเอม็ยา่นบา้น

ด่านนอก อ.สะเดา 
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โดยเจ้าหน้าทีตาํรวจไดต้รวจคน้พบบตัรเอทีเอ็ม สีขาว ทีบรรจุขอ้มูลบตัรเครดิตพร้อม 

จาํนวน 39 ใบ พร้อมเงินสด จาํนวนหนึงในกระเป๋าสะพาย โทรศพัท์ 3 เครือง และพบว่าทีเครือง

ยีห้อไอโฟนของคนร้าย มีคนในขบวนการส่งรหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือรหัสบตัรเครดิต มาให้ทาง

โปรแกรมแชทไลน์เป็นระยะ โดยสมาชิกของแก๊งดงักล่าวไดรั้บการติดต่อจากเพือนให้มาเมืองไทย 

พร้อมเพือนอีกคน เพือมากดเงินทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารของไทย โดนจะไดรั้บส่วนแบ่ง 3% จึงนงัแท็กซี

มาพร้อมเพือน โดยไดรั้บเงินติดตวัจากเอเยน่ต ์500 ริงกิต เพือเป็นค่าใชจ่้ายในเมืองไทย พร้อมเริม

ลงมือกดเงินทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารกรุงไทย แต่เพราะมือใหม่และไม่เขา้ใจภาษาไทย ประกอบกบัความ

ไม่ชาํนาญ ทาํใหโ้ดนตูย้ดึบตัรไป 1 ใบ ก่อนทีจะถกูเจา้หน้าทีตามล็อกตวั ส่วนเพือนอีกคนไดแ้ยก

ยา้ยไปกดเงินทีตูเ้อทีเอม็อืน และเมือรู้ว่าตวัเองถกูจบั ก็ไดห้นีกลบัประเทศทนัที  

- วนัที 28 เมษายน พ.ศ.2557  เจา้หนา้ทีตาํรวจสงักดักองบงัคบัการปราบปราม ได ้

จบักุมแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซีย ทีไดฉ้กขอ้มูลลูกคา้ธนาคารปลอมบตัรเอทีเอ็มตะเวนกดเงินกว่า 

50 ลา้นบาท  โดยไดร่้วมกบัเจา้หนา้ทีฝ่ายประสานงาน สถานเอกอคัรราชทูตฝรังเศส และผูแ้ทนสาย

งานบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภยั ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด 

(มหาชน) แถลงจบักุมแก๊งสกิมเมอร์สญัชาติมาเลเซีย ปลอมบตัรอีเลก็ทรอนิกส์กดเงินจากตูเ้อทีเอ็ม 

เป็นมูลค่าเสียหาย 50 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสมาชิกแก๊งมาเลเซียจาํนวน 5 คน พร้อมของกลาง 

เครืองรูดบตัรยหีอ้ MSR609 สีขาว  คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คยีห้อ emachine  บตัรอีเล็กทรอนิกส์ปลอม

แปลงขอ้มลู 732 ใบ และเงินสด 500,000 บาท                 

การจบักุมครังนีสืบเนืองจากชุดสืบสวนไดรั้บการประสานจากเจา้หนา้ทีส่วน 

ควบคุมและป้องกนัการทุจริต สายงานบริหารป้องกนัการทุจริต ธนาคารไทยพาณิชย ์ว่าธนาคารใน

กลุ่มประเทศยุโรป พบการขโมยขอ้มูลการเงินของลูกคา้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสัญชาติฝรั งเศส 

เป็นจาํนวนมาก และมีการนําไปใช้ปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ เบิกเงินสดในประเทศไทย  โดย

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดว้างแผนสืบสวนร่วมกบัเจา้หน้าทีส่วนควบคุมและป้องกนัการทุจริตฯ โดยนาํ

ความรู้จากการอบรมโรงเรียนตาํรวจนอกเวลาอนัเป็นแนวคิดของ พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธุ ์

ผบช.ก.สืบหาเบาะแสอาชญากรรมจากการปฏิบติัจริง กระทงัพบว่าคนร้ายกลุ่มนีเป็นแก๊งสกิมเมอร์

สญัชาติมาเลเซีย ซึงมีพฤติการณ์ลกัลอบโจรกรรมขอ้มลูการเงินแลว้ปลอมบตัรอีเลก็ทรอนิกส์ไปใช้

กดเงินจากตูเ้อทีเอม็ ในพืนที อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนสร้างความเสียหายเป็นอยา่งมาก                 

โดยเมือเจา้หนา้ทีไดข้อ้มลูคนร้ายแก๊งนีแลว้ จึงนาํกาํลงัชุดสืบสวนเฝ้าติดตามอย่าง

ต่อเนืองเป็นเวลาเกือบ 1 เดือนเต็ม กระทงัเมือวนัที 27 เมษายนทีผ่านมา สมาชิกของแก๊งมาเลเซีย

จาํนวน 2 คน  ไดท้าํธุรกรรมทางการเงินโดยกดเงินจากตูเ้อทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาห้าง    

โอเดียน อ.หาดใหญ่ โดยมีสมาชิกของแก๊งมาเลเซียจาํนวน 2 คน  คอยดูตน้ทางดว้ยท่าทางมีพิรุธ ชุด

สืบสวนจึงไดติ้ดตามทงัหมดไปจนถึงบริเวณหนา้โรงแรมพิงคเ์ลดี อ.หาดใหญ่ จึงแสดงตวัขอตรวจ
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คน้ ก่อนจะพบของกลางดงักล่าวทงัหมดจากกลุ่มคนร้าย โดยเงินสด 500,000 บาท เป็นเงินทีถูก

ตระเวนกดออกมาจากตู ้เอทีเอ็มธนาคารต่างๆ ในพืนที เจ้าหน้าทีจึงควบคุมตัวไวส้อบสวน

ดาํเนินคดี  โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดแ้จง้ขอ้หา ร่วมกนัปลอมบตัรอีเลก็ทรอนิกส์  ร่วมกนัทาํเครืองมือ

หรือวตัถุสําหรับปลอม แปลง หรือเพือให้ได้ขอ้มูลในการปลอมซึงบัตรอีเล็กทรอนิกส์ หรือมี

เครืองมือหรือวตัถุเช่นว่านนั เพือใช ้และมีไวเ้พือนาํออกใชซึ้งบตัรอีเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าเป็นของ

ปลอมขึน โดยประการทีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือประชาชน                 

สมาชิกของแก๊งมาเลเซียทงัหมดทีเจา้หน้าทีตาํรวจไดจ้บักุมไดรั้บสารภาพว่า ไดร่้วมกับ

พวกชาวมาเลเซีย ทีเหลืออีก 3 คน รวม 8 คน เดินทางเขา้ประเทศไทย ตงัแต่วนัที 2 เมษายนพ.ศ.

2557 ก่อนจะแบ่งหนา้ทีกนัทาํงานโดยเป็นเครือข่ายโจรกรรมขอ้มูลการเงินของประชาชนในกลุ่ม

ประเทศยโุรป โดยตระเวนกดเงินจากตูเ้อทีเอม็ธนาคารต่างๆ ไปแลว้ประมาณ 50 ลา้นบาท ส่วนเงิน

ทีได้มาในแต่ละวนัก็จะโอนกลบัไปให้หัวหน้าขบวนการทีประเทศมาเลเซีย ซึงพวกตนได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 10% ของเงินทีสามารถกดออกมาได ้โดยรูปแบบของเครืองสกิมเมอร์

ทีมีการติดตงัไวต้ามตูเ้อทีเอม็ธนาคารต่างๆ นนั มีหลายแบบ โดยชนิดทีรับสัญญาณแบบไร้สาย ซึง

มีขนาดเลก็จนยากต่อการสงัเกต โดยมีการนาํเครืองชนิดนีมีการนาํมาใชห้ลายพืนที โดยเฉพาะตาม

แหล่งท่องเทียวสาํคญัๆ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดต้รวจสอบประวติัผูต้อ้งหาสญัชาติมาเลเซียกลุ่มนี พบว่า

เคยก่อเหตุในลกัษณะนีมาแลว้ในพืนที จ.กระบี จ.ตรัง จ.เพชรบุรี โดยมีเป้าหมายเป็นสถานที

ท่องเทียวต่างๆ สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการท่องเทียวของ

ประเทศเป็นอยา่งมาก   

 

การรวมกลุ่ มกับผู้ กระทํ าผิดสัญชาติอืน  ๆ  ในการกระทํ าผิดที เกียวข้องกับบัตร

อเิลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM 

นอกจากนี แก๊งมาเลเซียส่วนหนึงยงัมีการรวมกลุ่มในการกระทาํผดิกบัผูก้ระทาํผดิสญัชาติ

อืน ๆ ไดแ้ก่ อินเดียและศรีลงักา ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํผดิของกรณีศึกษา 

- วนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวมาเลเซีย 

จาํนวน 4 คน ไดร้วมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดชาวศรีลงักาพร้อมของกลางบตัรอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน 

162 ใบ เงินสดเป็นธนบตัรไทยจาํนวน 18,000 บาท โทรศพัทมื์อถือ 12 เครือง  

โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีสําคัญ คือ การขโมยข้อมูลของธนาคาร จากประเทศ

องักฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศเยอรมนั โดยกลุ่มคนร้ายนาํขอ้มลูของธนาคารดงักล่าวมากด

เงินสดในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าทีตาํรวจพบว่ามีการใช้บัตรเอทีเอ็มกดเงินสด บริเวณย่าน

ศูนยก์ารคา้ประตูนาํ  กลอ้งวงจรปิดจบัภาพคนกดเงินไวไ้ด ้จนกระทงัเจา้หน้าทีตาํรวจไดจ้บักุม

ผูก้ระทาํผิดทีมากดเงินทีตู ้เอทีเอ็มชัน 1 ศูนย์การค้าอินทราสแควร์ พบว่าทังสองไม่มีหนังสือ

เดินทาง และยงัพบบัตรอิเล็กทรอนิคส์ปลอมอยู่กับตัวกว่า 10 ใบ จึงนําตัวทังคู่ไปค้นห้องพัก
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โรงแรมแห่งหนึงยา่นประตูนาํ พบบตัรปลอมอีก 77 ใบ  โดยแก๊งผูก้ระทาํผดิไดก้ล่าวว่า ไดซื้อบตัร

ปลอมจากประเทศมาเลเซียแลว้นาํมาให้ผูก้ระทาํผิดชาวอินเดีย ซึงจะนําบตัรดังกล่าวใส่ขอ้มูลที

ขโมยหรือแฮ็กมาจากต่างประเทศ โดยใส่ตรงแถบแม่เหล็ก ก่อนจะนาํไปให้กระทาํผิดทงัหมดกด

เงิน โดยจะไดก้นัคนละ 6 ใบ แต่ละบตัรกดสูงสุด 60,000 บาท วนัหนึงจะกดไดถึ้ง 360,000 บาท 

ตระเวนกดตามย่านประตูนําถึงสุขุมวิท และทุกเช้าจะต้องนําเงินดังกล่าวไปส่งให้ชาวอินเดีย

ดงักล่าว โดยผูก้ระทาํผดิทงัหมดจะไดส่้วนแบ่งจากเงินทีกดมาร้อยละ 10  คือประมาณวนัละ 30,000 

บาท ทาํมาแลว้ 1 เดือน มลูค่าความเสียหายถึง 10 ลา้นบาท 

 

2.  การแฮคข้อมูลในประเทศไทย แล้วนําบัตรอเิลก็ทรอนิกส์ หรือ  ATM  

กระทําผดิในประเทศไทย 

เป็นวิธีการกระทาํผดิทีสมาชิกแก๊งสกิมเมอร์ประเทศมาเลเซีย จะจะส่งสมาชิก 

ของแก๊งเขา้มาแฮคขอ้มลูตู ้ATM ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็น

เมืองท่องเทียว โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต เกาะสมุย พทัยา บริเวณพืนทีชายแดน

ไทย – มาเลเซีย รวมทงักรุงเทพฯมหานคร  โดยมีขบวนการปลอมบตัรเครดิต บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM โดยใชเ้ครืองสกิมเมอร์ในการติดตงัลกัลอบดูดข้อมูลจากบัตรเครดิต บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ทีตู ้ATM จากนันนาํขอ้มูลใส่บตัรปลอมแลว้กดเงินสดมา  โดยสมาชิกในแก๊งส่วนหนึงจะ

เลือกเช่าทีพกัทีใกลก้บัธนาคาร สามารถเห็นพฤติกรรมคนทีใชตู้ ้ATM หลงัจากนันจะอาศยัช่วงมี

ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากเขา้ไปทาํการดึงขอ้มลูจากการกดบตัร ATM   รวมทงัผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงได้

ติดต่อเช่ารถเพือใชใ้นการตระเวนกดเงิน โดยบางคนไดมี้การเช่ารถในแต่ละปีจากบริษทัเช่าเดิมและ

ระบุรถคนัเดิมนนั  โดยเช่าวนัละ 1,200 บาท ครังละ 3-4 วนั เมือกระทาํผิดเสร็จแลว้จะคืนรถและ

กลบัประเทศมาเลเซีย ก่อนทีจะกลบัมากระทาํผิดในประเทศไทยอีก โดยมีชกัชวนผูก้ระทาํผิดใน

ประเทศมาเลเซียใหเ้ขา้ร่วมในการกระทาํผดิ โดยแนะนาํว่าหากเขา้มาเทียวเมืองไทยใหใ้ชบ้ตัรขาวที

คดัลอกขอ้มลูมาแลว้กดเงินสดจะมีรายไดค่้าตอบแทนดี  

  พฤติกรรมทีสาํคญัอีกประการหนึง คือ การแบ่งงานกันทาํอย่างชดัเจน และเมือ

ตาํรวจจบัไดจ้ะไม่มีการซดัทอดถึงกนั ทาํให้ไม่สามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดรายใหญ่ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

การแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน กล่าวคือ มีการกระทาํผิดทีเป็นขบวนการ และมีการแบ่งหน้าทีกนั

อยา่งชดัเจน ซึงจะมีชุดติดตงักลอ้งวงจรปิด ที ตูเ้อทีเอม็ ชุดติดตงัอุปกรณ์ชุดขอ้มูล หรือ สกิมเมอร์ 

ชุดทาํบตัรเอทีเอม็ปลอม และชุดถอนเงิน  ตวัอยา่งทีสาํคญั คือ  

- ใน พ.ศ.2556 แก๊งมาเลเซียไดเ้ลือกติดตงั เครืองสกิมเมอร์ตามตูเ้อทีเอม็ ในพืนที  

กรุงเทพมหานคร ในยา่นดอนเมือง บางเขน สายไหม ซึงคนร้ายจะเลือกพืนทีเปลียว ในชุมชน ผ่าน

ถนนสายสาํคญั แก๊งมาเลเซียสามารถเขา้ไปก่อเหตุได ้อยา่งรวดเร็ว เมือคนร้ายไดข้อ้มูล บตัร ATM 

ของผูเ้สียหายไปแลว้จะนาํไปปลอมบตัร และส่งไปให้กบัผูร่้วมขบวนการ ในพืนทีจงัหวดัสงขลา 
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เพือกดเงิน จากการตรวจสอบของเจา้หน้าทีตาํรวจ พบว่า กลุ่มผูต้อ้งหาเป็นเครือข่ายขององค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดติ้ดตามผูร่้วมขบวนการ ซึงเป็นชาวมาเลเซียอีก 4 ราย ที

ไดอ้อกหมายจบัไวแ้ลว้  

 แก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียจะมีความเชียวชาญในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบับตัร 

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM มาก ทงันีภายในบตัรเดียวอาจมีการคดัลอกขอ้มูลผูเ้สียหายไดห้ลายคน 

เพียงแค่เปลียนแถบแม่เหลก็เท่านนั   

นอกจากนี ยงัเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้ตัรเครดิตปลอม โดยนาํ 

เครืองสกิมเมอร์ ซึงเป็นเครืองดูดรหสับตัรเครดิต แอบติดไวที้ตูก้ดเงินเป้าหมาย ก่อนนาํรหัสบตัร

ของเหยอืไปใส่บตัรปลอมทีทาํขึนมาใหม่กลบัมากดเงินสดซึงเป็นเงินไทย หลงัจากนันจะทาํการ

แลกเป็นเงินสกุลริงกิตแลว้เดินทางกลบัประเทศ สร้างความเสียหายนับร้อยลา้นให้แก่ประเทศไทย  

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั อาทิ  

- เมือวนัที 26 ธนัวาคม พ.ศ.2556 สมาชิกแก๊งมาเลเซีย 2 คนทาํหนา้ทีเป็นคนติดตงั 

เครืองสกิมเมอร์ และถอดรหสัส่งไปเขา้ไปยงัในประเทศมาเลเซีย โดยแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซียทีม

นี มีอยูด่ว้ยกนั 10 คน หากแต่เมือถกูจบักุมไดจ้ะถกูจบัไดเ้พียง 4 คน ทีเหลือจะเป็นผูค้อยบงการใน

ประเทศมาเลเซียทีไม่สามารถจบักุมได ้

โดยสมาชิกแก๊งมาเลเซีย ใชบ้ตัร ATM ทีลกัลอบสแกนรหสับตัรของผูที้ไปกดเงิน 

ไว ้แลว้นาํไปบนัทึกขอ้มลูลงในบตัร ATM สีขาว ซึงเป็นการโคลนนิงใหใ้ชแ้ทนบตัรจริงได ้และมี

การเช่ารถเพือตระเวนในการกดเงิน รวมทงัไดมี้การบนัทึกสถานทีในการกดเงิน หรือ การถ่ายรูปตู ้

ATM ทีไดมี้การไปกดเงิน  

จากการตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด ตาํรวจพบว่ามีผูร่้วมแก๊งอีกหลายคนและแบ่ง 

หน้าทีกันทาํ โดยกลุ่มแรกทาํหน้าทีติดตงัตวัสกิมเมอร์ดูดขอ้มูล หรือ แฮครหัสบตัรเครดิต หรือ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ATM จากเหยือทีนาํไปติดตงัทีตู ้ATM เป้าหมาย หรือ นาํรหัสทีไดม้าให้กับ

คนร้ายอีกกลุ่มนาํขอ้มลูหรือรหสัไปใส่บตัรเครดิตทีทาํขึนมาใหม่ ก่อนตระเวนนาํไปรูดเงินตามตู้

เอทีเอ็ม สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเงินนับร้อยลา้น ก่อนทีจะนําเงินทีไดไ้ปแบ่งกนัที

ประเทศมาเลเซีย 

- การจบักุมแก๊งมาเลเซียของเจา้หนา้ทีตาํรวจ เมือวนัที 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดย  

ผูก้ระทาํผดิไดก้ระทาํผดิในเขต อ.สะเดา จ.สงขลา เชือมโยงกบัการกระทาํผดิโดยการใชเ้ครืองสกิม

เมอร์ดูดขอ้มลูจากอาคารซีพีทาวเวอร์ 3 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  โดยการลกัลอบขโมยขอ้มูลจากตู ้

เอทีเอม็ในเขตกรุงเทพฯ แลว้มีการประสานกบัทางเครือข่ายโดยจะมีการส่งตวัเลขรหสัของบตัรทาง

ไลน์ เพือใหไ้ปกดเงินจากตูเ้อทีเอม็ ในบริเวณต่างจงัหวดั เป็นตน้  

จากการตรวจสอบขอ้มลูภายในฮาร์ดดิสกข์องเครืองคอมพิวเตอร์ของผูก้ระทาํผดิ 



102 

 

แก๊งมาเลเซียพบว่า มีการบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียหายอยู่กว่า 1,000 ไฟล ์ซึงคาดว่าน่าจะเป็นขอ้มูลจาก

บตัรเครดิต และบตัรเอทีเอม็ทีเตรียมนาํไปปลอมแปลง นอกจากนี ในโทรศพัท์มือถือของทงั 2 คน 

ยงัมีการถ่ายภาพตู้เอทีเอ็มอีกหลายแห่งใน จ.สงขลา โดยเฉพาะทีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั 

หาดใหญ่ และทีหนา้หา้งลีการ์เดนส์ พลาซ่า 

- การจบักุมแก๊งมาเลเซียใน พ.ศ.2552 ขณะทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมสมาชิกแก๊ง 

มาเลเซีย แก๊งมาเลเซียพยายามทีจะติดสินบนตาํรวจชุดจบักุมโดยจะมอบเงินจาํนวน 1 ลา้น 2 แสน 

ให้ตาํรวจชุดจบักุมเพียงขอให้ปล่อยตวั พร้อมกบัรับสารภาพว่ามีผูร่้วมกระทาํผิดอีก 1 คนอยู่ใน

มาเลเซีย โดยไดน้าํเครืองบนัทึกขอ้มลู (สกิมเมอร์) ไปติดตงัทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารในประเทศไทย เมือ

ไดข้อ้มลูจะนาํไปทาํบตัรปลอม และจะมีการเช่ารถเพือใชใ้นการตระเวนถอนเงินจากบญัชีธนาคาร

ผูเ้สียหายจาํนวนหลายครัง เป็นเงินรวมหลายลา้นบาท   จากนนันาํรถเช่าไปคืน และขา้มไปประเทศ

มาเลเซียบริเวณด่านจงัโหลน ปาดงัเบซาร์ ก่อนจะติดต่อสมาชิกรายหนึงซึงอยู่ในมาเลเซีย เพือแบ่ง

เงินให้ และเมือนําเงินทีได้ไปใช้จนหมด แลว้จะกลบัมาทาํอีกหลายจังหวดัทั วประเทศรวมทัง

กรุงเทพ ฯ โดยไดก้ระทาํผิดมาแลว้ไม่ตาํกว่า 70 ครังในช่วงเวลา 7 ปี หากแต่ไม่เคยถูกจบักุมได ้

จนกระทงัถกูจบักุมไดใ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 ทาํใหมี้รายไดไ้ม่ตาํกว่า 40 ลา้นบาท   

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

สาํหรับพฤติกรรมการเขา้ประเทศของแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศยโุรปส่วนใหญ่เขา้ 

ประเทศโดยถกูตอ้งตามกฎหมายในลกัษณะของนกัท่องเทียว  เนืองจากชาวยโุรปส่วนหนึงสามารถ

เขา้ประเทศไทยได ้โดยไม่ตอ้งขอวีซ่า จึงทาํใหแ้ก๊งสกิมเมอร์มีการแฝงตวัเขา้มากระทาํผิดในคราบ

ของนกัท่องเทียว 

 แต่แก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติจากประเทศมาเลเซียจะมีพฤติกรรมในการเขา้ประเทศไทย ดงันี  

1. การเขา้ประเทศโดยถกูตอ้งตามกฎหมายในลกัษณะของนกัท่องเทียว อาทิ บริเวณด่าน 

ที อ.สะเดา จ.สงขา หรือ ด่านปาดงัเบซา ที จ.สงขลา  หากแต่เมือกระทาํผิดแลว้จะรีบกลบัประเทศ

เพือไม่ใหต้าํรวจจบักุมตวัได ้ 

2. ลกัลอบเขา้ประเทศโดยวิธีการไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย อาทิ การลกัลอบเขา้ประเทศ 

บริเวณทางด่านตรวจสะเดา โดยไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง เมือกระทาํผิดแลว้จะรับลกัลอบหนี

กลบัเขา้ประเทศ 

 

สถานทีทีถูกเจ้าหน้าทีตาํรวจจบักุม 

สาํหรับสถานทีทีแก๊งสกิมเมอร์กระทาํผดิและถกูเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมได ้ 

ประกอบดว้ย 

- บริเวณตูเ้อทีเอม็ ขณะกาํลงัตระเวนกดเงิน โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมได ้
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ขณะกาํลงัตระเวนกดเงินทีตูเ้อทีเอม็ยา่นถนนวิทย ุเป็นตน้  

- สถานทีทีถกูจบักุมไดที้หนึงคือ ขณะเจา้หนา้ทีตาํรวจตงัด่านตรวจทีสถานีตาํรวจ 

ทองหล่อ แลว้เจา้หนา้ทีตาํรวจมีการตรวจคน้ หากแต่พบผูก้ระทาํผิดมีลกัษณะน่าสงสัยจึงเขา้ตรวจ

คน้ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงพบบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอม็ ปลอม จาํนวนหนึง จึงเขา้ตรวจคน้ทีพกั

ในทีสุดจึงพบว่าเป็นแก๊งสกิมเมอร์รายสาํคญั  

- สถานทีทีถกูจบักุมอีกสถานทีหนึง  คือ ทีพกัอาศยัของแก๊งสกิมเมอร์ ตามที 

เจา้หนา้ทีธนาคารไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคน้และจบักุมผูก้ระทาํผิดแก๊งสกิมเมอร์จากทีพกั

อาศยั 

สถานทีพกัในประเทศไทย 

แก๊งสกิมเมอร์ส่วนหนึงอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นเวลานานใชชี้วิตหรู พกัในสถานทีพกั 

หรู โดยใชชื้อปลอมในการทาํธุรกรรม เพือตงัฐานปฏิบติัการคดัลอกขอ้มลูเอทีเอม็จากคนไทย  อาทิ  

- เช่าหอ้งพกัหรูเดือนละ 80,000 บาท จาํนวน 2 หอ้ง ยา่นถนนนราธิวาส สาธร 

- พกัในโรงแรมหรูหลายแห่งทงัในเขตกรุงเทพและเมืองท่องเทียวสาํคญั อาทิ  

พทัยา  โดยผูต้อ้งหาทีถกูจบักุมไดส่้วนหนึงมีการ์ดเขา้ออกโรงแรมหรูหลายใบ 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งสกิมเมอร์ส่วนหนึงทงัจากจากประเทศยโุรปและประเทศมาเลเซียมีความเกียวขอ้ง 

กบัคนไทย กล่าวคือ การว่าจา้งคนไทยทีเป็นตาํรวจให้ทาํหน้าทีในการขบัรถเพือกดเงินในสถานที

ต่าง ๆ ให ้ส่วนสาเหตุทีทาํใหต้นนนัมารู้จกักบัตาํรวจ นนัเนืองจาก เคยถกูตาํรวจจบักุมมาก่อนหนา้นี

แลว้ ตนจึงเสนอเงินใหก้บัตาํรวจเพือไม่ใหถ้กูจบักุม ซึงตงัแต่ครังนันมา ตาํรวจดงักล่าวจะเป็นผูที้

ขบัรถพาไปกดเงินและตนก็จะใหเ้งินเพือเป็นค่าจา้งทุกครังนอกจากนีแก๊งดงักล่าวอาจมีการว่าจา้ง

ชาวต่างชาติดว้ยกนัทาํหน้าทีในการกดบตัรอิเล็กทรอนิกส์ให้โดยจะไดรั้บค่าตอบแทนประมาณ 

ร้อยละ 5-25  นอกจากนี ยงัมีการตรวจสอบบญัชีปรากฏว่ามีบญัชีผูห้ญิงไทยเขา้มาเกียวขอ้งในการ

กระทาํผดิ 

รวมทงัมีความเกียวขอ้งกบัคนไทยโดยว่า บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ทีคนร้ายนาํมาใชบ้างส่วนเป็น

บตัรทีคดัลอกขอ้มลูบตัรเอทีเอม็และบตัรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย ซึงคนร้ายชาวต่างชาติ

ชาวยเูครนร่วมกบัคนไทย นาํเครืองคดัลอกขอ้มลู (สกิมเมอร์) ไปติดตงัไวที้ตูเ้อทีเอม็โดยเฉพาะ ใน 

จ.ภูเก็ต และกระบี ขณะทีอีกส่วนขอ้มลูภายในบตัรอิเลก็ทรอนิกส์เป็นของธนาคารต่างประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกา องักฤษ รัสเซีย ฝรั งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญีปุ่น และนอร์เวย ์ โดยผูก้ระทาํผิด

ชาวต่างชาติส่วนหนึงจะมีการการนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์มากดในเขตกรุงเทพมหานคร(รวบ 2 สาว

แก๊งสกิมเมอร์ ตระเวนใชบ้ตัรเอทีเอ็มปลอมกดเงินสด (ผูจ้ดัการออนไลน์, 11 พฤษภาคม 2557) 
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สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศยโุรปโดยส่วนใหญ่ คือ ใชบ้ตัร 

เครดิตหรือบตัรเอทีเอม็ปลอม ตระเวนกดเงินตามตูก้ดเงินของธนาคารต่างๆทวัประเทศ ทงัในพืนที

ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทงัจงัหวดัท่องเทียวทีสาํคญั และจงัหวดัต่าง ๆ ทวัประเทศ อาทิ 

อ.พทัยา  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.สมุทรปราการ 

สาํหรับพืนทีสาํคญัในเขตกรุงเทพฯทีเคยกระทาํผดิ ไดแ้ก่ บริเวณถนนวิทยแุละยา่น 

ลุมพินี  ซอยลาซาล  เป็นตน้ 

ในขณะทีหากเป็นแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียสถานทีในการกระทาํผดิของแก๊ง 

มาเลเซียทีเกียวขอ้งกบับตัรเครดิต บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM จะกระทาํผดิในบริเวณจงัหวดัทีมี

พืนทีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะบริเวณพืนทีชายแดนของจงัหวดัสงขลา รวมทงัการ

กระทาํผดิใน จ.สงขลา โดยเฉพาะในบริเวณ อ.หาดใหญ่ ซึงเป็นบริเวณพืนทีเศรษฐกิจและท่องเทียว 

อาทิ   

- การกระทาํผดิทีศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ และทีหนา้หา้งลีการ์เดนส์  

พลาซ่า ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่ และทีหนา้หา้งลีการ์เดนส์ พลาซ่า 

- การกดเงินตามตู ้ATM หลายธนาคาร ในตวัเมืองสงขลา และธนาคาร บา้นด่านนอก  

จ.สงขลา  

-  กระทาํผดิทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารกรุงเทพสาขา 5แยกสะพานติณสูลานนท ์อ.เมือง 

สงขลา 

- นาํบตัรเครดิตปลอมไปรูดเงินสดตามตูเ้อทีเอม็ ทวัเมืองสงขลา 

นอกจากนี มีการกระทาํผดิโดยการตระเวนไปตามจงัหวดัต่าง ๆ ทวัประเทศไทย  เนน้ 

ไปทีจังหวัดท่องเทียว อาทิ จ.เชียงใหม่ ภู เก็ต รวมทังจังหวัดต่าง ๆ ทั วประเทศ รวมทัง

กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา : วนั เวลา ความถี 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่เลือกวนั  

เวลา ในการกระทาํผดิ หากแต่จะมีการกระทาํผดิดว้ยการนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอมกดค่อนขา้งถี

จนกระทงัทาํใหผู้เ้สียหายทราบและเขา้แจง้ความ  เมือตาํรวจและเจา้หน้าทีธนาคารมีความเขม้งวด

ในพืนทีทีมีการกระทาํผดิ แก๊งสกิมเมอร์จะเปลียนพืนทีในการกระทาํผิดจนกระทงัตาํรวจสามารถ

จบักุมสมาชิกในแก๊งสกิมเมอร์ได ้จึงจะหยดุการกระทาํผดิ และเมือประชาชนขาดความระมดัระวงั

ในการใชบ้ตัร ATM แก๊งดงักล่าวจะกลบัมากระทาํผดิใหม่อีกครัง โดยมีการหมุนเวียนพืนทีในการ

กระทาํผดิไปเรือย ๆ ตามเมืองท่องเทียวหรือ จงัหวดัใหญ่ ๆ จนกระทงัถกูตาํรวจจบักุมได ้
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  อยา่งไรก็ตาม มีแก๊งสกิมเมอร์ส่วนหนึงทีมีการเลือกกระทาํผดิดว้ยการตระเวนกด

เงินจากตูเ้อทีเอ็มในเวลากลางคืน เนืองจากเห็นว่าเป็นช่วงเวลาทาํการของธนาคารในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศยโุรป รวมทงัการตระเวนกดเงินในเวลากลางคืนอาจไม่เป็นทีสนใจของ

คนไทยทีพบเห็น  

 

กลุ่มเป้าหมายเหยอือาชญากรรม เพศ อายุ  การป้องกนัตวั 

กลุ่มเป้าหมายหรือเหยอือาชญากรรมของแก๊งสกิมเมอร์เป็นบุคคลทีมีบญัชีเงินฝากใน 

ธนาคารทงัทีเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ซึงขอ้มูลของผูเ้สียหายส่วนหนึงไดม้าดว้ยวิธีการขโมย

ขอ้มลู ในขณะทีขอ้มลูส่วนหนึงไดม้าจากการซือขอ้มลูของลกูคา้ธนาคาร โดยผูเ้สียเป็นชาวต่างชาติ

ในหลายประเทศ ดังจะเห็นไดจ้ากการจับกุมผูก้ระทาํผิดของแก๊งรัสเซียของตาํรวจในจังหวดั

นครราชสีมา ปรากฏว่า พบเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมกว่า 50 ประเทศ โดยเชือว่าผูต้ ้องหา

ทงัหมดน่าจะเป็นแก็งสกิมเมอร์ แอบไปคดัลอกขอ้มูลบตัรอิเล็กทรอนิกส์ของเหยือตามตูเ้อทีเอ็ม

ต่างๆ ทังในประเทศและนอกประเทศ ก่อนจะคัดลอกเอาข้อมูลของเหยือแอบไปกดเงินจากตู ้

เอทีเอม็หลายแห่ง 

โดยผูก้ระทาํผดิมกันาํขอ้มลูบตัรจากกลุ่มผูเ้สียหายแถบอเมริกา แคนาดา ยโุรป โดย 

นาํเขา้มาทุจริตในเมืองไทย ส่วนใหญ่แก๊งทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบับตัรเอทีเอม็มกัจะเป็นกลุ่มรัสเซีย 

ยเูครน มาเลเซีย ตุรกี ดงัจะเห็นไดจ้ากทีผา่นมาเจา้หน้าทีตาํรวจสามารถจบักุมไดห้ลายครัง ซึงการ

จบักุมแก๊งมิจฉาชีพเกียวกบัเอทีเอม็ในประเทศไทยถือว่าเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย  ดงัตวัอยา่ง 

- การจบักุมของตาํรวจในทอ้งทีพบว่าพทัยาพบผูเ้สียหายซึงเป็นเจา้ของบญัชี 

จริงในต่างประเทศเสียหายคิดเป็นมลูค่ากว่า 20 ลา้นบาท 

- การกระทาํผดิของแก๊งรัสเซียทีกระทาํผดิในพืนทีกรุงเทพฯ ปรากฏว่า 

ผูเ้สียหายเกือบ 100 รายส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ 4 ธนาคารขนาดใหญ่  เริมจากธนาคารกรุงเทพ-ไทย

พาณิชย-์กรุงศรีอยธุยา และกสิกรไทย  มลูค่าความเสียหายหลายแสนบาท  

 

แต่หากเป็นแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซีย ผูเ้สียหายประกอบดว้ยชาวไทยและชาว 

ต่างชาติ อาทิ จีน สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา และนักท่องเทียว

ต่างชาติ โดยแก๊งมาเลเซียจะมีการลกัลอบนาํขอ้มลูของลกูคา้จากบตัรเครดิตหรือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ATM ต่างประเทศ โดยเฉพาะขอ้มลูของลกูคา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา แลว้จึงเขา้มากระทาํผิดใน

ประเทศไทย รวมทงัเข้ามาลกัลอบนาํขอ้มูลของลูกคา้จากบัตรเครดิต หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ของลูกค้าในประเทศไทย โดยผูเ้สียหายประกอบด้วยลูกค้าของธนาคารทังในและ

ต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น รวมทังธนาคารเป็นผูเ้สียหายโดยตรง โดยการกระทําผิดของ         
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แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียมีการเชือมโยงไปอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบ

เอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ 

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งทีไม่ระมดัระวงัตวัในการใชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM  โดยการ 

คดัลอกขอ้มลูจากเหยอือาชญากรรมแลว้นาํไปกระทาํผดิต่อ 

 

มูลค่าความเสียหาย 

สาํหรับมลูค่าความเสียหายทีแก๊งสกิมเมอร์ทีไดจ้ากการนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM  

มากระทาํผดิในประเทศไทยจะก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหายไม่ตาํกว่าลา้นบาท  อาทิ  

- ตาํรวจจับกุมผูก้ระทาํผิดเมือวันที 20 กันยายน พ.ศ.2556 ส่วนหนึงพบบัตร 

อิเลก็ทรอนิกส์ ATM จาํนวน 223 ใบ     เงินสดทีไดจ้ากการกระทาํความผิด จาํนวน 760,900 บาท 

เครืองสกิมเมอร์ จาํนวน 1 เครือง รวมมลูค่าความเสียหาย 3 ลา้นบาท 

   - เมือตาํรวจจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิแก๊งรัสเซียรายหนึงเมือวนัที 3 พฤศจิกายน พ.ศ.

2556 พบว่าความเสียหายเป็นมลูค่ากว่า 20 ลา้นบาท 

- เมือวนัที 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจ จ.นครราชสีมาจบักุมตวัผูก้ระทาํ 

ผดิเป็นแก๊งรัสเซีย พบเงินเกือบ 6 ลา้น จากการสอบพบว่าไดก่้อเหตุมาโชกโชนทงัในกรุงเทพฯและ

ต่างจงัหวดั นอกจากนี ยงัพบขอ้มลูในมือถือกดเงินมาแลว้ 60 กว่าลา้นบาท เมือตาํรวจขยายผลไปยงั

ผูร่้วมแก๊ง ไดพ้บว่าก่อเหตุในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหนึงปีกว่า ซึงตาํรวจคาดว่าน่าจะไดเ้งิน

ไปเป็นพนัลา้นบาท 

นอกจากนี มีการว่าจ้างผูท้าํหน้าทีในการกดเงินให้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือ 

ชาวต่างชาติในการขบัรถและทาํหนา้ทีในการกดเงินให ้โดยมีรายไดต้อบแทนร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 

25 ของรายไดที้ไดจ้ากการกดเงินในแต่ละครัง 

ชาวรัสเซียเคยก่อเหตุในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณถนนวิทยแุละยา่นลุมพินี จากการ 

ตรวจคน้ห้องพกัพบขอ้มูลในโทรศพัท์มือถือระบุว่าเคยกดเงินในประเทศไทย แลว้ไม่ตาํกว่า 65 

ลา้นบาท  

 สาํหรับรายไดสู้งสุดทีแก๊งรัสเซียได้กระทาํผิดในประเทศไทย ไดมี้เจ้าหน้าทีธนาคารได้

ประมาณว่าปีละไม่ตาํกว่า 100 ลา้นบาท 

- นอกจากนี รายไดข้องแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซีย จะเห็นไดจ้ากผูก้ระทาํ 

ผดิแก๊งมาเลเซียถกูจบักุมพร้อมของกลางบตัรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม  จาํนวน 14 ใบ สาํเนาสลิปการ

ใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน 4 ใบ จาํนวนเงินรวม 844,700 บาท กระเป๋าสะพายข้างสีนําตาล 

จาํนวน 1 ใบ และกระเป๋าสตางค ์จาํนวน 1 ใบ 
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- ผูก้ระทาํผดิแก๊งมาเลเซียแก๊งขโมยขอ้มลู บตัรเอทีเอม็ ของผูเ้สียหายกว่า 100 ราย  

มลูค่าความเสียหายกว่า 10 ลา้นบาท  

- ผูก้ระทาํผดิแก๊งมาเลเซียแก๊งปลอมบตัรมาเลยร์ายหนึงเผยว่า ไดใ้ชบ้ตัรเครดิต  

รวมทงับตัรอิเล็กทรอนิกส์ในการกระทาํผิด โดยการกระทาํผิดเข้าออกประเทศไทยมากกว่า 7 ปี 

แลว้ มลูค่าความเสียหายไม่ตาํกว่า 40 ลา้นบาท 

- ผูก้ระทาํผดิรายหนึงเล่าว่า มีอาชีพเป็นช่างทาํกระจกอยูที่ประเทศมาเลเซีย ก่อนจะ 

ไดรั้บว่าจา้งจากผูก้ระทาํผดิรายหนึงในผูต้อ้งหาทียงัหลบหนี ใหม้าติดตงัเครืองสกิมเมอร์และกลอ้ง

วงจรปิดตามตู้เอทีเอ็มเพือโจรกรรมข้อมูลไปทาํบัตรปลอม ก่อนจะมีการกดเงินของผูเ้สียหาย

ออกมา โดยไดรั้บค่าจา้งครังละ 100,000 บาท และเพิงเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นครังแรก ก็

ถกูจบักุม 

 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

โดยส่วนใหญ่แก๊งสกิมเมอร์มากระทาํผดิในประเทศไทยดว้ยการกดเงินจาํนวนหลาย 

ครัง ซึงหากเป็นการนาํบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ทีเป็นขอ้มูลของชาวต่างชาติมากระทาํผิดใน

ประเทศไทยจะมีการกระทาํผดิจาํนวนหลายครัง ดงัจะทราบไดจ้ากจาํนวนบตัรบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ของชาวต่างชาติทีมีจาํนวนมากกว่า 100 ใบ  

หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัผูเ้สียหายทีเป็นชาวไทย แก๊งสกิมเมอร์จะมีการ 

กระทาํผดิดว้ยการนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM ไปกดเงินจนกระทงัผูเ้สียหายจาํนวนมากทราบและ

เขา้แจง้ความเพือใหต้าํรวจดาํเนินคดี 

   สาํหรับตวัอยา่งของแก๊งสกิมเมอร์ทีมีการกระทาํผดิจาํนวนหลายครังจนกระทงัถูก

จบักุมได ้ประกอบดว้ย 

- แก๊งมาเลเซียทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการใชบ้ตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์  

หรือ ATM ปลอม มกัเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยเป็นจาํนวนหลายครังกว่าจะถูกจับกุมได ้

เนืองจากมีขบวนการในการแบ่งงานกนัทาํดว้ยความชาํนาญ และเมือกระทาํผิดไดเ้งินแลว้จะรีบ

กลบัเขา้ประเทศมาเลเซียเนืองจากมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย ทาํให้สามารถเดินทางเขา้-ออก

ประเทศไดไ้ม่ยากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากผูก้ระทาํผิดรายหนึงทีถูกจบักุมและไดแ้จง้ว่าไดก้ระทาํผิด

ดว้ยการเขา้ออกประเทศไทยไม่ตาํกว่า 70 ครังภายในระยะเวลา 7 ปี มีรายไดไ้ม่ตาํกว่า 40 ลา้นบาท 

จนกระทงัถกูจบักุม เนืองจากแก๊งมาเลเซียจะมีการแบ่งงานกนัทาํทีชดัเจน รวมทงัหวัหนา้แก๊งหรือผู ้

ทีมีบทบาทสาํคญัจะคอยสงัการในประเทศมาเลเซีย ทาํใหไ้ม่สามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดรายใหญ่ได้

อยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม หากเป็นผูก้ระทาํผิดทีถูกว่าจา้งจากประเทศมาเลเซียให้มาทาํหน้าทีใน

การกดเงิน หรือ การรูดบตัรเครดิตเพือซือสินคา้ซึงยงัไม่มีความชาํนาญมากนักจะถูกจบักุมในขณะ

กระทาํผดิเพียงครังแรก หรือ กระทาํผดิไม่กีครัง 
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การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

แก๊งสกิมเมอร์มีความเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิในคดีลกัทรัพย ์ หรือ คดีปลอมแปลง 

บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM  เป็นสาํคญั  

 

การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

แก๊งสกิมเมอร์มีการกระทาํผดิมากในประเทศไทย โดยตาํรวจไทยไดมี้การจบักุมแก๊ง 

มิจฉาชีพเกียวกบัเอทีเอม็ถือว่าเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย อยา่งไรก็ตาม แก๊งสกิมเมอร์ไดมี้การกระทาํผดิ

ในประเทศอืน ๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากการกระทําผิดในประเทศมาเลเซีย รวมทังประเทศ

ออสเตรเลียทีกาํลงัประสบปัญหาเกียวกบัแก๊งสกิมเมอร์ 

 

การกระทําผดิซํา 

แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศยโุรปส่วนหนึงเป็นผูที้เคยกระทาํผดิ อาทิ เป็นผูต้อ้งหา 

หลบหนีหมายจบัคดีปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM ของศาลจงัหวดัพทัยา เป็นตน้  

นอกจากนี แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียมกัเป็นผูที้เคยกระทาํผดิ โดยเมือกระทาํ 

ผิดแลว้จะมีการหลบหนีกลบัประเทศ เมือเงินหมดจะกลบัเข้ามากระทาํผิดในประเทศไทยอีก 

จนกระทงัถกูจบักุมตวัได ้ดงัเช่นผูก้ระทาํผดิทีถกูจบัไดร้ายหนึงทีเขา้ออกประเทศเพือกระทาํผดิเป็น

ระยะเวลานานถึง 7 ปี กระทาํผดิไม่ตาํกว่า 70 ครัง มีรายไดไ้ม่ตาํกว่า 40 ลา้นบาท  

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

เนืองจากกาํหนดโทษทีไดรั้บ คือ การกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัดาํเนินคดีร่วมกนัลกั 

ทรัพยผ์ูอื้นในเวลากลางคืน โดยใชย้าพาหนะฯและใชห้รือมีไวเ้พือใชซึ้งสิงใด (บตัรอีเล็กทรอนิกส์

ปลอม) อนัไดโ้ดยรู้ว่าเป็นของทีทาํปลอมหรือแปลงขึน   

จากพฤติกรรมการกระทาํผิดไดแ้สดงให้เห็นว่าแก๊งสกิมเมอร์มีความไม่เกรงกลวัต่อ

กฎหมาย เนืองจากเลือกประเทศไทยในการกระทาํผิด แมจ้ะมีถูกจบัยงัมีการหลบหนีต่อหมายจบั 

อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้าก 

จากพฤติกรรมการกระทาํผิดไดแ้สดงให้เห็นถึงผูก้ระทาํผิดบางส่วนไม่มีความเกรง

กลวัต่อกฎหมาย เนืองจากเลือกประเทศไทยในการกระทาํผิด และมีการเดินทางเขา้ออกประเทศ

ไทยเพือกระทาํผดิหลายครังจนกระทงัตาํรวจจบักุมตวัได ้ส่วนหนึงอาจเกิดจากผูก้ระทาํผิดเป็นชาว

มาเลเซียซึงเป็นประเทศทีติดกบัประเทศไทย อนัทาํใหผู้ก้ระทาํผดิสามารถหลบหนีกลบัเขา้ประเทศ

ไดไ้ม่ยากนกั  ดงัจะเห็นไดจ้าก 
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ผูก้ระทาํผดิในแก๊งมาเลเซียไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ซึงแสดงให้เห็นจากเจา้หน้าที

ตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองสะเดาได้รวบตัวแก๊งสกิมเมอร์ 1 คน ทีบริเวณด่านสะเดา ซึงเป็นบุคคล

ตอ้งหา้มเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (แบลก็ลิสต)์ เนืองจากมีพฤติกรรมอยูใ่นแก๊งสกิมเมอร์ เคยเขา้

มาลกัลอบกดเงินสดทีธนาคารในประเทศไทย แลว้หลบหนีเขา้มาเลเซียก่อนจะกลบัเขา้มากระทาํผดิ

ในประเทศไทยอีกครังจนกระทงัถกูจบักุมได ้

 อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมาย แมจ้ะเป็นเป็นบุคคลตอ้งห้าม

เขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (แบลก็ลิสต)์ แต่ก็ยงัหลบหนีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยจนกระทงั

ถกูจบักุม 

 

- ผลกระทบของอาชญากรรม 

ความเสียหายทีผูก้ระทาํผดิกระทาํผดิเกียวกบับตัรเครดิต และบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ  

ATM โดยนาํข้อมูลมาจากต่างประเทศแลว้จึงเข้ามากระทาํผิดในประเทศไทย ก่อให้เกิดความ

เสียหายปีละหลายลา้นบาท  โดยมีรายไดสู้งสุดมากกว่า 1,000 ลา้นบาท  นอกจากนี ไม่ใช่เพียงแค่

ตวัเงินทีถกูขโมยไปเท่านนั แต่ในแง่จิตวิทยายงัก่อใหเ้กิดความตืนตระหนก หวาดระแวงต่อระบบ

รักษาความปลอดภยัของสถาบนัการเงิน ซึงจะส่งผลกระทบต่อความเชือมนัทางเศรษฐกิจตามมาอีก

ดว้ย  โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเชือมนัต่อระบบธนาคาร หรือ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย  และมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเทียวและความปลอดภยัของประเทศไทย ทาํให้

ประเทศไทยตอ้งเสียชือในดา้นการเป็นศนูยก์ลางของอาชญากรรมขา้มชาติ 

นอกจากนีอาชญากรรมไฮเทคยงัส่งผลกระทบต่อการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

ไปในเวลาเดียวกนั เนืองจากพบว่า คนร้ายไดพ้ฒันากลวิธีใหม่ๆ มาก่อเหตุแทบจะทุกครัง ทีสาํคญั

ในการสืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการเครือข่ายทีอยู่ในประเทศและต่างประเทศนันทาํได้

ยากลาํบาก ทาํให้ยากลาํบากต่อการประมาณมูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนต่อประเทศอย่างแทจ้ริง 

รวมทงัไม่สามารถป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียใหห้มดไปจากประเทศไทยได ้
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2. แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต 

แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตเป็นแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ 

ในเขตกรุงเทพมหานครทีสาํคญัแก๊งหนึง โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในแต่

ละปีเป็นมูลค่ามหาศาล 

 

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ ซึงมีความเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาํคญั  

  

จาํนวนสมาชิก 

จาํนวนสมาชิกของแก๊งรูดบตัรเครดิตจะมีจาํนวนไม่แน่นอน หากแต่สมาชิกของ 

แก๊งทีถกูจบักุมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีจาํนวนไม่เกิน 5 คน   

   

เครือข่าย 

แก๊งรูดบตัรเครดิตมีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการปลอมแปลงพาสปอร์ต การปลอม 

แปลงบตัรเครดิต บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  เอทีเอ็ม ซึงมีเครือข่ายการกระทาํผิดทีทังทีเป็นชาว

มาเลเซียเป็นหัวหน้าในการสั งการจากประเทศมาเลเซียให้สมาชิกในแก๊งเข้ามากระทาํผิดใน

ประเทศไทย รวมทงัอาจมีคนไทยมีส่วนร่วมในการกระทาํผดิ โดยรับจา้งรูดบตัรเครดิต นอกจากนี 

ยงัมีผูก้ระทาํผดิชาวจีน ชาวโมร็อกโก บลัแกเรีย รัสเซีย และ ลตัเวียทีไดมี้ส่วนในการกระทาํผิดที

เกียวขอ้งกบับตัรเครดิตในประเทศไทย 

 

สถานทีพกัในประเทศไทย 

สาํหรับทีพกัอาศยัของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตประกอบดว้ยทีพกัอาศยัใน 

ต่างประเทศและในประเทศไทย กล่าวคือ  

หากเป็นผูก้ระทาํผดิชาวมาเลเซียผูก้ระทาํผดิส่วนใหญ่มีสถานทีพกัอาศยัในประเทศ 

มาเลเซีย โดยมีการเข้ามากระทาํผิดในบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะที อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทัง     

จ.ภูเก็ตแล้วจึงมีการเดินทางกลบัประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม มีการเข้ามาพกัในบริเวณจังหวัด

ท่องเทียวรวมทงักรุงเทพฯ หากแต่เป็นการเขา้ประเทศมาในระยะเวลาไม่นานมากนัก โดยหลงัจาก

ทีไดก้ระทาํผดิจะมีการเดินทางกลบัประเทศมาเลเซียเพือไม่ใหถ้กูจบักุม  

ในขณะทีสถานทีพกัของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตสญัชาติอืน  ๆ ทีเขา้มากระทาํผดิใน 
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ประเทศไทยจะมีสถานทีพกัทีหรู ราคาแพง โดยมีสถานทีพกัทีสาํคญั อาทิ  การเช่าทีพกัในบริเวณ

คอนโดมิเนียมหรูบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เพือใชเ้ป็นสถานทีในการกระทาํผดิ 

 

 ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตมีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัคนไทย คือ การว่าจา้ง 

คนไทยในการกระทาํผิดเกียวกับการใชบ้ตัรเครดิตในการรูดเพือซือสินคา้ โดยคนไทยจะไดรั้บ

ค่าจา้งจากจาํนวนมลูค่าของสินคา้ทีรูดซือจากบตัรเครดิต อาทิ ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจาํนวนร้อยละ 

10 ของมลูค่าสินคา้ทีรูดได ้เป็นตน้  

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

พฤติกรรมการเขา้ประเทศของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตมี  2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1. การเขา้ประเทศโดยถกูตอ้งตามกฎหมายในลกัษณะของนกัท่องเทียว อาทิ บริเวณ 

ด่านที อ.สะเดา จ.สงขา หรือ ด่านปาดังเบซา ที จ.สงขลา  หากแต่เมือกระทาํผิดแลว้จะรีบกลบั

ประเทศเพือไม่ใหต้าํรวจจบักุมตวัได ้ 

2. ลกัลอบเขา้ประเทศโดยวิธีการไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย อาทิ การลกัลอบเขา้ 

ประเทศบริเวณทางด่านตรวจสะเดา โดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เมือกระทาํผิดแลว้จะรับ

ลกัลอบหนีกลบัเขา้ประเทศ 

 

  พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

  สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตประกอบดว้ย  

  ผู้กระทําผดิชาวมาเลเซีย 

แก๊งรูดบตัรเครดิตส่วนใหญ่เป็นผูก้ระทาํผดิจากประเทศมาเลเซียโดยมีพฤติกรรม 

ในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้ตัรเครดิตในการกระทาํผดิ โดยการนาํบตัรเครคิตทีทาํปลอม

ขึนมาจากมาเลเซีย โดยมีขอ้มลูทีอยูใ่นบตัรเครดิตทงัหมดเป็นขอ้มลูของกลุ่มลกูคา้ในอเมริกา   หรือ 

ลูกคา้ในประเทศทีถูกแฮคข้อมูลมา โดยใชข้้อมูลปลอมจากฐานบตัรทีซือข้อมูลมาจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา มาป้อนใส่ไวใ้นบตัรปลอมทีดา้นหนา้เปลียนเป็นชือของตนเอง โดยเครืองรูดบตัรจะ

อ่านจากรหสับตัรเพียงเท่านัน หลงัจากนันหัวหน้าแก๊งจะให้สมาชิกของแก๊ง หรือ การว่าจา้งชาว

มาเลเซีย ชาวจีน หรือ ชาวไทยนาํบตัรเครดิตปลอมดงักล่าวรูดสินคา้ทีมีราคาแพงในประเทศไทย 

อาทิ เครืองใชไ้ฟฟ้า และกลอ้งถ่ายรูป เป็น เมือซือสินคา้แลว้จะส่งใหก้บัผูต้อ้งหาชาวมาเลเซียอีกคน

ซึงจะนําสินคา้หลบหนีกลบัเขา้ประเทศมาเลเซีย รวมทงัมีการนาํสินคา้ทีไดจ้ากการรูดสินคา้ไป
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จาํหน่าย และนําเงินทีไดใ้ห้แก่ผูที้รับจ้างรูดบตัรเครดิตเพือซือสินค้า โดยค่าจา้งจะได้ร้อยละ 10  

ของราคาสินคา้ทีไดจ้ากการรูดสินคา้จากบตัรเครดิตปลอม   

นอกจากนี พฤติกรรมทีสาํคญัของแก๊งรูดบัตรเครดิตในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบับตัร

เครดิต คือ ภายหลงัจากการใชบ้ตัรเครดิตปลอมจะมีการทาํลายบตัรและทิงทนัที จากนันแก๊งรูด

บ ัต ร เ ค ร ดิต ชาวมาเลเซียทีกระทาํผิดจะไปพกัทีโรงแรมหรู ก่อนจะแบ่งเงินกันเดินทางกลับ

ประเทศ  

ขบวนการในการกระทาํผดิของแก๊งแก๊งรูดบัตร เครดิต มาเลเซียลกัษณะดงักล่าวเกิดขึน

มาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซีย เนืองจากประเทศมาเลเซียมีการทาํบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์ปลอมจาํหน่ายทางอินเทอร์เน็ต หลงัจากนนัจึงไดเ้ดินทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศ

ไทย เพราะเป็นประเทศทีติดกบัประเทศมาเลเซียและสามารถหลบหนีเขา้-ออกประเทศไทยไดง่้าย

สร้างความเสียหายใหก้บัธนาคารต่างประเทศจาํนวนมาก และทาํให้ประเทศไทย เสียชือเสียงเป็น

อยา่งมาก 

ตวัอยา่งพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการบตัรเครดิตปลอมทีสาํคญั ดงันี  

- 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557  เจา้หนา้ทีตาํรวจไทยไดจ้บักุมแก๊งแก๊งรูดบัตรเครดิต 

ชาวมาเลเซียทีมีการว่าจา้งผูก้ระทาํผดิจากประเทศมาเลเซียใหเ้ขา้มาใชบ้ตัรเครดิตปลอมในประเทศ

ไทย จาํนวน 3 คน โดยจะทาํบตัรเครดิตปลอมขึนโดยจะสร้างบตัรและแกไ้ขชือให้ตรงกนักบัผูถื้อ

บตัร จากนันจะเดินทางเขา้มาในประเทศไทย โดยใชบ้ตัรเครดิตปลอมทีนาํมาชาํระค่าสินคา้และ

บริการ เมือนาํสินค้ากลบัไปจาํหน่าย จะไดส่้วนแบ่งร้อยละ 10 ของราคาสินคา้ทีซือมาได้ โดย

เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมไดข้ณะกระทาํผิดในห้างสรรพสินคา้ย่านรังสิต (ไทยรัฐออนไลน์, 

2557) 

- 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมขบวนการปลอมแปลง 

บตัรเครดิต ทีชาวมาเลเซียทีรับจา้งใหมี้คนนาํบตัรเครดิตมาใชใ้นการรูดซือเครืองใชไ้ฟฟ้า หลงัจาก

นนัจะนาํเครืองใชไ้ฟฟ้าไปขาย รวมทงัซือสินคา้แบรนด์เนม อาทิ กุชชี มองบลงั และเพชรพลอย 

เครืองประดบั และนาํไป ให ้ผูว้่าจา้งขายและนาํเงินทีไดแ้บ่งใหผู้รั้บจา้งร้อยละ 10 ของราคาสินคา้ที

ซือมาได ้หากแต่เมือได้รูดซือเครืองใชไ้ฟฟ้าในห้างสรรพสินคา้แต่ไม่ผ่าน จึงนาํบตัรเครดิตอีก

หลายบตัรมารูดทาํใหเ้จา้ของร้านเกิดความสงสัยจึงแจง้เจา้หน้าทีตาํรวจ โดยตรวจสอบพบการใช้

บตัรเครดิตปลอมชาํระสินคา้ และมีหนงัสือเดินทางปลอม  

โดยแก๊งรูดบัตรเครดิตมาเลเซียดงักล่าวไดร่้วมกนันาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอม 

ทีซือมาจากประเทศมาเลเซีย โดยใชข้อ้มูลปลอมจากฐานบตัรทีซือขอ้มูลมาจากสหรัฐอเมริกา มา

ป้อนใส่ไวใ้นบตัรปลอมทีดา้นหนา้เปลียนเป็นชือของตนเอง โดยเครืองรูดบตัรจะอ่านจากรหัสบตัร

เพียงเท่านนั จากนันนาํมาใชซื้อสินคา้แบรนด์เนม เช่น กระเป๋า เข็มขดั ทีร้าน BURBERRY ราคา 

119,200 บาท และสินคา้กระเป๋าทีร้าน PRADA ราคา 72,500 บาท มีการแบ่งหน้าทีกนัทาํดว้ยการ
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แยกไปรูดซือสินคา้เป็นนาฬิกายหีอ้โรเลก็ซ ์ราคา 653,000 บาท ทีหา้งเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนหน้ามาอีก

ดว้ย จะไดรั้บส่วนแบ่งมลูค่า 10 เปอร์เซ็นตจ์ากสินคา้ทีรูดซือ (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2556) 

 

  ผู้กระทําผดิชาวจนี 

  วนัที 4 ตุลาคม พ.ศ.2557  เจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียวไดจ้บักุมผูต้อ้งหาชาวจีน 2 

คน  ในขอ้หาปลอมและใชบ้ตัรเครดิตปลอม โดยจบัไดที้หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน ปทุมวนั 

เนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียวไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ทีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ว่า 

มีชาวต่างชาติใชบ้ตัรเครดิตปลอมชาํระค่ากลอ้งถ่ายรูป  เป็นเงิน 59,000 บาท ระบุจุดเกิดเหตุอยูที่

ร้านโซนี ชนั 4 หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน 

ชุดสืบสวนตาํรวจท่องเทียวเดินทางไปตรวจสอบ พบชายชาวจีน 2 คนอยูห่นา้หา้ง  

ตรวจคน้ตวัพบบตัรเครดิต 3 ใบเจา้หนา้ทีธนาคารยนืยนัว่าเป็นบตัรปลอม ขอ้มลูทีบตัรเป็นของผูถื้อ

บตัรอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา จึงนาํตวัไปคน้หอ้งพกัทีโรงแรม พบของกลางประกอบดว้ย บตัร

เครดิตปลอมอีก 25 ใบ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก เครืองบนัทึกขอ้มลูลงแถบแม่เหลก็ เครืองเคลือบบตัร 

เครืองตอกตวัเลขและตวัอกัษร  โดยผูก้ระทาํผดิชาวจีนทงัคู่รับสารภาพว่า เขา้ประเทศไทยเมือวนัที 

27 กนัยายน พ.ศ.2557  เพือใชบ้ตัรเครดิตปลอมรูดซือสินคา้ราคาแพงต่างๆ เช่น ทองคาํ กลอ้ง

ถ่ายรูป และสินคา้แบรนดเ์นม 

สาํหรับอุปกรณ์การปลอมบตัรเครดิตซือมาจากประเทศจีน ราคา 1,000 หยวน  

หรือ 5,000 บาท ขอ้มลูของเจา้ของบตัรซือจากในอินเตอร์เน็ต รวมทงัวิธีการปลอมบตัรก็ศึกษาจาก

อินเตอร์เน็ต 

 

สาํหรับเหตุผลทีผูก้ระทาํผดิชาวจีนไดต้ดัสินใจเลือกประเทศไทยในการกระทาํผดิ  

เนืองจากผูก้ระทาํผดิไดใ้หข้อ้มลูว่า  

 

“ กระทาํผดิเพราะไดรั้บขอ้มลูว่า ในประเทศไทยใชบ้ตัรเครดิตปลอมไดง่้าย  

ประกอบกบัเคยเดินทางมาเทียวเมืองไทยแลว้” 

 

หากแต่เจา้หนา้ทีธนาคารไทยพาณิชยพ์บสิงผดิปกติในการใชบ้ตัรเครดิตแลว้แจง้ 

ตาํรวจท่องเทียวจบักุมผูต้อ้งหาอยา่งทนัท่วงที ถือเป็นความหวงัในการปราบปรามแก๊งปลอมบตัร

เครดิต 

อยา่งไรก็ตาม คาํรับสารภาพของ 2 คนร้ายมีสิงทีน่าหวนัวติกหลายอยา่ง กล่าวคือ  

“ เริมตงัแต่อุปกรณ์การปลอมบตัรเครดิต ซือไดใ้นประเทศจีน ราคาถกูอยา่ง 

เหลือเชือเพียง 5,000 บาทเท่านนั  
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  วิธีปลอมบตัรและขอ้มลูของบตัรเครดิตทีจะนาํมาทาํปลอมก็ซือไดจ้าก

อินเตอร์เน็ต 

ทีสาํคญัเมืองไทยถกูระบุว่าใชบ้ตัรเครดิตปลอมง่าย ทาํใหอ้าชญากรขา้มชาติจาก 

หลายชาติแห่กนัเขา้มารูดบตัรในเมืองไทย” 

 

ผู้กระทําผดิชาวรัสเซียและลตัเวยี 

  นอกจากนี ยงัมีผูก้ระทาํผิดชาวรัสเซีย หรือ ลตัเวียทีมีการกระทาํผิดเกียวกบัการ

ปลอมแปลงบตัรเครดิตแลว้นาํมากระทาํผดิในประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้าก  

เมือวนัที 8 มีนาคม 2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียวไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิชาวลตัเวีย  

พร้อมบตัรเครดิตปลอมของธนาคารต่างๆ 8 ใบ จบัไดข้ณะทงัคู่กาํลงัใช้บตัรเครดิตปลอม รูดซือ

เลนส์กลอ้งถ่ายรูปและแฟลช มลูค่ารวมกนั 50,000 บาท ทีหา้งเซ็นทรัลลาดพร้าว ทงัคู่ให้การว่ารับ

บตัรเครดิตปลอมจากหัวหน้าแก๊งชาวรัสเซีย ให้เข้ามารูดซือสินค้าตามใบสั งตามห้างต่างๆใน 

กรุงเทพฯ แลว้ให้เพือนร่วมแก๊งเอาไปขายต่อ  โดยได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทยได้ 6 วนั ได ้

ตระเวนใชบ้ตัรรูดซือสินคา้ไปหลายรายการ เฉลียแลว้ตกวนัละ 5-6 แสนบาท  (ไทยรัฐออนไลน์

,2556) 

 

 ผู้กระทําผดิชาวโมร็อกโก 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งโมร็อกโกทีกระทาํผดิ คือ เป็นหนึงในขบวนการ

ปลอมแปลงบตัรเครดิตในประเทศมาเลเซีย โดยนาํขอ้มลูบตัรของลกูคา้ในสหรัฐอเมริกามาบนัทึก

ลงบตัรปลอมในประเทศไทย ก่อนนาํไปรูดซือสินคา้ เช่น โทรศพัทมื์อถือ และสินคา้ตามใบสงั และ

นาํไปขายเพือส่งเงินกลบัไปต่างประเทศ  ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดส้ามารถจบักุมแก๊งดงักล่าวไดโ้ดยมี 

โอนเงินไปต่างประเทศแลว้กว่า 7 แสนบาท  

โดยแก๊งดงักล่าวไดซื้อบตัรเครดิตเปล่ามาจากประเทศมาเลเซีย ส่วนเครืองคดัลอก

บตัร เครืองบนัทึกขอ้มลูและแผน่แม่เหลก็ ไดส้งัซือทางอินเทอร์เน็ต จากนนัจะใชค้อมพิวเตอร์ถ่าย

โอนขอ้มลูบตัรเครดิตและปัมชือตวัเองใส่ในบตัรทีทาํปลอมขึน ก่อนจะนาํมารูดซือสินคา้ และเดิน

ทางเขา้ออกประเทศไทยแลว้ 3 ครัง ส่วนสินคา้ทีรูดซือจะมีคนไทยมารับซือต่อ นอกจากนี ยงัมี

พฤติกรรมในการรูดซือสินคา้และกดเงินสดออกมาใชจ่้ายส่งกลบัไปประเทศของตนเอง                  

(ผูจ้ดัการออนไลน,์2557) 

 

สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียทีเกียวขอ้งกบับตัรเครดิต จะมีการกระทาํผดิ 
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โดยการตระเวนไปตามจงัหวดัต่าง ๆ ทวัประเทศไทย เน้นไปทีจงัหวดัท่องเทียว อาทิ จ.เชียงใหม่ 

ภูเก็ต รวมทังจังหวัดต่าง ๆ ทั วประเทศ รวมทังบริเวณพืนทีกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณ

หา้งสรรพสินคา้หรู อาทิ เซ็นทรัลเวิลด ์และเกสรพลาซ่า สยามพารากอน เป็นตน้  

 เช่นเดียวกบัผูก้ระทาํผิดชาวลตัเวียทีมีชาวรัสเซียเป็นหัวหน้าแก็ง หรือ ผูก้ระทาํผิดชาว

โมร็อกโกไดเ้ลือกกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบับตัรเครดิต โดยการนาํบตัรเครดิตทีมีการปลอมแปลงจาก

ต่างประเทศมารูดซือสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดท่องเทียวในประเทศไทยรวมทัง

กรุงเทพมหานคร  

 

-เวลา : วนั เวลา ความถี 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งรูดบตัรเครดิตจะเลือกการกระทาํผดิใน 

ห้างสรรพสินค้า  โดยจะรูดซือสินค้าจนกว่าเจ้าหน้าทีตาํรวจจะจบักุมตัวได้  ดงัจะเห็นได้จาก

ผูก้ระทาํผิดชาวมาเลเซียทีไดเ้ขา้มากระทาํผิดเกียวข้องกบับตัรเครดิตในประเทศไทย หากไม่ถูก

จบักุมตวัเมือกระทาํผดิเสร็จจะเดินทางกลบัประเทศมาเลเซีย 

 

- กลุ่มเป้าหมายเหยอือาชญากรรม เพศ อายุ  การป้องกนัตวั 

ผูเ้สียหายของแก๊งรูดบตัรเครดิตจะเป็นชาวต่างชาติ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูทีอยูใ่นบตัร 

เครดิตทงัหมดของแก๊งรูดบตัรเครดิตชาวมาเลเซียจะเป็นขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ในอเมริกา   หรือ 

ลูกค้าในประเทศอืน ๆ ทีถูกแฮคข้อมูลมา โดยใช้ข้อมูลปลอมจากฐานบัตรทีซือข้อมูลมาจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา มาป้อนใส่ไวใ้นบตัรปลอมทีดา้นหน้าเปลียนเป็นชือของตนเองแลว้เขา้มา

กระทาํผดิในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย หรือ เหยอือาชญากรรมเป็นผูเ้สียหายจากต่างประเทศ

ทีไดข้โมยขอ้มลูมา หากแต่ไดเ้ลือกหา้งสรรพสินคา้หรูในประเทศไทยในการกระทาํผดิเกียวกบัการ

รูดซือสินคา้ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีเป็นชาวอเมริกนั ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดก้ล่าวว่า 

 

“ เนืองจากในอเมริกายงัเป็นหนึงในประเทศเดียวในโลกทีบตัรเครดิตยงัไม่เป็น  

ชิปการ์ด ซึงทาํใหเ้ป็นจุดบอด โดยแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติส่วนหนึงมีวิธีการไดม้าของขอ้มูลโดย

การซือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และจากการติดต่อซือโดยตรงจากกลุ่มผูที้ขโมยข้อมูลใน

สหรัฐอเมริกา ทาํให้เหยือส่วนหนึงของบัตรเครดิตในปัจจุบัน คือ ลูกค้าบัตรเครดิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นสาํคญั” 

 

 การเลอืกประเทศไทยในการกระทําผดิ 

 สาํหรับการเลือกประเทศไทยในการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผิด

เกียวกบัการปลอมแปลงบตัรเครดิตเนืองจากผูก้ระทาํผิดส่วนหนึงเห็นว่าสามารถหลบเลียงการถูก
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จบักุมหรือ การถูกลงโทษจากการกระทาํผิดได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลของเจา้หน้าทีตาํรวจกลุ่ม

ตวัอยา่งรายหนึงทีกล่าวว่า  

 

“...สาํหรับการใชข้อ้มลูของลกูคา้บตัรเครดิตทีไดข้โมยมาก็เลือกทีจะใชใ้นประเทศทีคิดว่า

ตนเองใช้แลว้มีการหลบเลียงการถูกจบักุม หรือ ดาํเนินคดีได้ง่าย ซึงประเทศไทย คือ ประเทศ

เป้าหมาย ซึงผูต้ ้องหาได้ข้อมูลลูกค้ามาจากอเมริกาทังหมดมาปลอมใชใ้นไทย เพราะบัตรของ

อเมริกาไม่ตอ้งรูดชิปการ์ด ใชแ้ถบแม่เหลก็ไดเ้ลย ซึงลกูคา้ทีไดรั้บความเสียหายส่วนใหญ่จะอยู่ใน

อเมริกาทังหมด รวมถึงธนาคารในอเมริกาดว้ย ซึงประเทศไทยก็จะถูกขึนบัญชีว่าเป็นประเทศที

ปล่อยให้มีการปลอมแปลงบตัรเครดิต เพราะแก๊งต่างชาติทีเลือกประเทศไทยเป็นแหล่งสาํคญัใน

การกระทาํผดิ...” 

 

นอกจากนี จากเหตุผลทีผูก้ระทาํผดิชาวจีนไดต้ดัสินใจเลือกประเทศไทยในการ 

กระทาํผดิ เนืองจากผูก้ระทาํผดิไดใ้หข้อ้มลูว่า  

 

“ กระทาํผดิเพราะไดรั้บขอ้มลูว่า ในประเทศไทยใชบ้ตัรเครดิตปลอมไดง่้าย  

ประกอบกบัเคยเดินทางมาเทียวเมืองไทยแลว้” 

 

- การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

เลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิดว้ยการปลอมแปลงบตัรเครดิตและปลอมแปลง 

หนงัสือเดินทางเพือใหมี้ชือและนามสกุลตรงกบับตัรเครดิต ใหร้้านคา้ทีเขา้ไปรูดซือสินคา้หลงเชือ 

แลว้จึงใช่ช่องโอกาสทีเจา้ของร้านหลงเชือในการกระทาํผดิ  

 

-  มูลค่าความเสียหาย 

มลูค่าความเสียหายทีเกิดจากการนาํบตัรเครดิตปลอมมากระทาํผดิในประเทศไทยจะมี 

มลูค่าความเสียหายตงัแต่ 10,000  บาท จนถึงมากกว่าหนึงแสนบาท  อาทิ  

- ผูก้ระทาํผดิแก๊งมาเลเซียไดน้าํบตัรเครดิตปลอมไปตระเวนซือสินคา้แบรนดเ์นม ที 

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด ์และเกษรพลาซ่า มูลค่าความเสียหายกว่า 2 ลา้นบาท โดยเจา้หน้าที

ตาํรวจไดจ้บักุมพร้อมยดึของกลางบตัรเครดิตธนาคารในสหรัฐอเมริกาปลอมจาํนวน 3 ใบ หนังสือ

เดินทางปลอมประเทศจีน 2 เล่ม 

- ผูก้ระทาํผดิชาวลตัเวียซึงมีชาวรัสเซียเป็นหวัหนา้แก๊งไดก้ระทาํผดิเกียวขอ้งกบั 

บตัรเครดิต โดยมีรายไดว้นัละ 5 – 6 แสนบาท โดยเขา้เมืองไทยมาไดเ้พียง 6 วนั กระทาํผิดมีมูลค่า

สูงมากกว่า 3 ลา้นบาท  
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จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตมกัเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยเป็นจาํนวนหลายครัง 

กว่าจะถกูจบักุมได ้เนืองจากมีขบวนการในการแบ่งงานกนัทาํดว้ยความชาํนาญ และเมือกระทาํผิด

ไดเ้งินแลว้จะรีบกลบัเขา้ประเทศมาเลเซียเนืองจากมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย ทาํให้สามารถ

เดินทางเขา้-ออกประเทศไดไ้ม่ยากนกั 

 

-การกระทําผดิซํา 

แก๊งรูดบตัรเครดิตมกัเป็นผูที้เคยกระทาํผดิ อาทิ แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติชาวมาเลเซีย 

ทีเมือกระทาํผดิแลว้จะมีการหลบหนีกลบัประเทศ เมือเงินหมดจะกลบัเขา้มากระทาํผิดในประเทศ

ไทยอีก จนกระทงัถกูจบักุมตวัได ้

 

-ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

จากพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งรูดบตัรเครดิต ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผูก้ระทาํผดิ

บางส่วนไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมาย เนืองจากเลือกประเทศไทยในการกระทาํผดิ และมีการ

เดินทางเขา้ออกประเทศไทยเพือกระทาํผดิหลายครังจนกระทงัตาํรวจจบักุมตวัได ้โดยผูก้ระทาํ

ผดิส่วนหนึงมีความตงัใจในการเลือกประเทศไทยในการกระทาํผดิ เพราะเห็นว่าสามารถหลบ

เลียงการถกูจบักุม หรือ การถกูลงโทษได ้ 
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3. แก๊งเงินดํา ( แก๊งไนจเีรีย 419)   

 

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง 

  แก๊งองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ซึงมีความเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมประเภท

แก๊งลกัทรัพย ์หลอกลวงขา้มชาติ  เป็นขบวนการ"แก๊งเงินดาํ" หรือ ขบวนการทาํธนบตัรปลอม  

ขา้มชาติ โดยมีลกัษณะของนกัท่องเทียวผวิสีทีเดินทางเขา้มาในรูปแบบของนกัท่องเทียว หากแต่ได้

เขา้มาคา้เงินดาํ จดัเป็นอาชญากรรมทีเกียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีรวมทงัในบางครังอาจมี

ส่วนพวัพนักบัการคา้ยาเสพติดและคา้ประเวณี 

 

จาํนวนสมาชิก 

ไม่ทราบจาํนวนแน่ชดั หากแต่เมือตาํรวจจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดม้กัจะมีจาํนวนไม่เกิน  

3 – 5 คน  

  

เครือข่าย 

มีเครือข่ายทีเชือมโยงกบัแก๊งอาชญากรรมในประเทศแอฟริกา ส่วนมากจะมาจากกลุ่ม

ประเทศแอฟริกาใตซึ้งเป็นแก๊งผวิสี  อาทิ ไลบีเรีย ชาวแคเมอรูน  ชาวไนจีเรีย  ชาวคองโก ไอเวอรี-

โคสต ์โดยมีการร่วมมือกนักระทาํความผิดทีเกียวขอ้งกบัการหลอกลวงเงินดาํ และแก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติผา่นการหลอกลวงโดยการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

 แก๊งผวิสีมีการเขา้ออกประเทศไทย 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

 การเข้าออกประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 แก๊งผวิสีส่วนหนึงเขา้ออกประเทศไทยโดยไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยการใช ้

หนงัสือเดินทางปลอม หรือ การลกัลอบเขา้ประเทศจากประเทศเพือนบา้นทีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

แก๊งผวิสีส่วนหนึงจะมีการเขา้ออกประเทศโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ซึงมีการ 

ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองอยา่งถกูตอ้งในลกัษณะของนกัท่องเทียวทีเขา้มาเทียวในประเทศไทย โดย

เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองไดต้รวจอนุญาตใหต้ามขนัตอนทุกอย่าง  หากแต่เมือเขา้ประเทศไทยมา

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแก๊งผิวสีดงักล่าวหาได้มีการเข้ามาท่องเทียวในประเทศไทย แต่กลบัมี

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการหลอกลวงโดยผดิกฎหมาย 
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สถานทีพกัในประเทศไทย 

สถานทีพกัอาศยัของแก๊งเงินดาํไดอ้าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ โดยเป็นทีพกัราคาปานกลางถึง 

ทีพกัระดับหรู  อาทิ ย่านถนนสุขุมวิท ซอยนานา ย่านซอยอ่อนนุช เขตบางกะปิ  ลาดพร้าว โรง 

รามคาํแหง พลบัพลา วงัทองหลาง กทม. ยา่นดินแดง กทม. ยา่นสาํโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ   โดย

มีพฤติกรรมเขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่นานมากนกั หากแต่ไดเ้ขา้มากระทาํ

ผดิในประเทศไทย  รวมทงัผูที้มีพฤติกรรมไดเ้ขา้มาพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน

มากกว่า 1 ปี โดยผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงไดมี้ภรรยาเป็นคนไทย หรือ มีการประกอบอาชีพอืนบงัหนา้ 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

ผูก้ระทาํผดิทีเขา้เมืองไทยมาเป็นระยะเวลาหนึง  จะประกอบอาชีพบงัหนา้ อาทิ จะ 

ทาํงานนําเขา้สินค้าบงัหน้า  โดยมีความเกียวข้องกับคนไทย คือ มีภรรยาเป็นคนไทยและมกัจะ

ร่วมกบัภรรยาในการกระทาํผดิ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูของเจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่งทีกล่าวว่า   

“...ผูก้ระทาํผดิรายหนึงทีถกูจบักุมรายนีเขา้มาอาศยัในประเทศไทยกว่า 4 ปีแลว้ และมี 

ภรรยาเป็นชาวไทย โดยประกอบอาชีพนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศบงัหนา้...” 

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ   

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งผวิสี ประกอบดว้ย 

1. การใช้เงินดํา หรือ ธนบัตรปลอมในการหลอกลวง 

 พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งผวิสี ไดแ้ก่ การใชเ้งินดาํ หรือ ธนบตัร 

ปลอมในการหลอกลวงผูเ้สียหาย หรือ เหยือทีหลงเชือ โดยการใช้การใชค้วามโลภของผูเ้สียหาย 

หรือ เหยอือาชญากรรม เป็นบ่อเกิดของความหายนะและเครืองมือใหก้ลุ่มมิจฉาชีพ นาํไปใชใ้นการ

หลอกลวงประชาชนทวัไปจนตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนมากซึงทีผ่านมามีการจบักุมอย่าง

ต่อเนืองแต่ก็ยงัไม่หมดไม่สินจากสงัคมไทยได ้ 

โดยพฤติกรรมของแก๊งเงินดาํจะหลอกผูเ้สียหาย “แก๊งเงินดาํ” จะใชว้ิธีเดิมๆหลอก 

เหยือ แต่ก็ได้ผลเสมอเพราะ "ความโลภ"  ซึงมีความโลภให้หลงเชือว่า สามารถผลิตธนบัตร      

ดอลล่าร์ ไดจ้นมีหลายคนตกเป็นเหยือของแก๊งนี  โดยอาศยัความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ อาจเป็น

เพราะความโลภของเหยือในการประกอบอาชญากรรม สาํหรับอุปกรณ์ทีแก๊งเงินดาํ ใชใ้นการ

หลอกลวง ประกอบดว้ย เครืองสาํหรับใชท้าํธนบตัร นาํยาสีดาํ แผ่นกระดาษขาวตดัเท่ากบัธนบตัร 

แผน่กระดาษตดัมีลายธนบตัร และ ธนบตัรของจริง โดยแก๊งเงินดาํแต่เดิมไดมี้การพฒันาดว้ยการใช้

ผงถ่านทาทีธนบตัรและนาํมาหลอกเหยือว่าตอ้งใชน้าํยาในการลา้งออก แต่ปัจจุบนัเปลียนวิธีเป็น
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การปัมตวัอกัษรเพือใชน้าํยาพิเศษลา้งออกแทน นอกจากนี พฤติกรรมการหลอกลวงของแก๊งเงินดาํ

จะใชว้ิธีการหลอกลวงดว้ยตนเอง หรือ การหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตเพือใหเ้หยอืหลงเชือ 

 

ส่วนพฤติกรรมของแก๊งเงินดาํประกอบดว้ยการหลอกลวงทีสาํคญัประกอบดว้ย 

- กรณกีารหลอกของแก๊งเงินดําด้วยตนเอง  

พฤติกรรมของแก๊งเงินดาํทีมีการหลอกลวงดว้ยตนเอง ดงัแสดงใหเ้ห็น 

จากขอ้มลูของขอ้มลูจาก สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง (สตม.) กล่าวคือ  

- ในการหลอกลวงผูเ้สียหาย  ครังแรก แก๊งผวิสีจะติดต่อเหยอืเพือทาํธุรกิจต่างๆ  

เมือเจรจาสาํเร็จก็จะหลอกเหยอืใหไ้ปหาทีหอ้งพกัในโรงแรมระดบั 5 ดาว เพือตอ้งการให้เหยือเห็น

ว่าตนเองเป็นคนมีฐานะน่าเชือถือ  หลงัจากนนัจะหลอกลวงเหยอืโดยสาธิตการทาํธนบตัรให้ดูโดย

นาํแผน่กระดาษสีขาวเท่ากบัธนบตัรจริง ใส่ในเครืองสาํหรับใชท้าํธนบตัร ทิงไวป้ระมาณ 5 นาที

แลว้ก็นํากระดาษสีขาวทีเป็นลายธนบตัรออกมาจากเครือง (กระดาษลายธนบตัรไดเ้ตรียมไวใ้น

เครืองแลว้)  

- ต่อมา เมือเห็นว่าเหยอืหลงเชือ ก็นาํนาํยาสีดาํมาทาลงบนกระดาษลายธนบตัร 

แลว้นาํไปใส่ในเครืองอีกครังประมาณ 10 นาที ขณะทีรอกระดาษออกมาจากเครือง แก๊งนีก็จะชวน

เหยอืพดูคุยเบียงเบนประเด็นเพือไม่ ใหเ้หยอืจอ้งมองเครือง จากนนัก็นาํธนบตัรจริงทีทาดว้ยนาํยาสี

ดาํซึงไดเ้ตรียมเอาไวแ้ลว้ออกมาจากเครือง แลว้ก็นาํนาํยาทีเตรียมไวม้าลา้งสีดาํออก โดยเหยือจะ

พบว่า กระดาษสีขาวกลายเป็นธนบตัรจริง เมือเหยือหลงเชือ ก็จะมีการต่อรองราคาในการซือขาย

ธนบตัรโดยหลอกว่าให้นาํเงินมาซือเงินจริง อาทิ นาํเงินจาํนวน 100 ดอลล่าร์ มาซือธนบตัรราคา 

300 ดอลล่าร์  

- ครังที สอง  จะใหเ้หยอืนาํเงินจาํนวนไม่มากนกั มาแลกกบัเงินดาํ อาทิ การ 

ติดต่อใหเ้หยอืนาํเงินมาให ้ประมาณ 500- 2000 ดอลลาร์ หรือมากกว่านันมาให้เพือให้เหยือเห็นว่า

ไม่ไดถ้กูหลอกเพราะเป็นเงินจาํนวนไม่มากนกั  

- ครังที 3 จะหลอกลวงเหยอืดว้ยการใหเ้หยอืนาํเงินมาใหจ้าํนวนเพิมมากขึน 

เรือย ๆ  โดยใชก้ลอุบาย อาทิ นดัเหยอืพุดคุยว่ามีปัญหาเรืองนาํยาหมด จะตอ้งนาํเงินไปซือนาํยา 

ประมาณ 1,000-5,000 ดอลล่าร์ จากนันก็จะหลอกต่อไปเรือยๆ จนกระทงัเหยือเห็นว่าตนเองถูก

หลอกก็จะรีบเดินทางหนีออกนอกประเทศ  

โดยขอ้มลูจากตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง เล่าว่า ผูเ้คยเกือบตกเป็นเหยอืแก๊งเงิน 

ดาํรายหนึง ใน พ.ศ.2554  ไดเ้กือบตกเป็นเหยือของแก๊งเงินดาํ เนืองจากไดพ้บกบัแก๊งเงินดาํโดย

บงัเอิญ และไดพ้ยายามหลอกลวงให้ซือเงินดาํ กล่าวคือ ผูต้กเป็นเหยือไดพ้บกบัแก๊งเงินดาํขณะที

เดินอยูแ่ถวซอยนานา ถนนสุขุมวิท โดยมีชายต่างชาติผวิสีสองคนแต่งตวัสุภาพเรียบร้อย เดินเขา้มา

ประชิดตวัพร้อมพูดคุยขอแลกขอ้มูลสิงทีตนควรปฏิบติัและสิงทีไม่ควรปฏิบติัขณะทีอาศยัอยูใ่น
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ประเทศไทย จากนนัก็เสนอตวัขอเลียงอาหารมือคาํ ซึงเหยือไดต้อบตกลงไปทนัที เนืองจากคิดว่า

อาจจะมีประโยชน์ในระหว่างการสนทนา โดยในการรับประทานอาหารคาํ  

แก๊งผวิสีทงั 2 คน  ไดเ้ล่าเรืองใหฟั้งว่าทงั 2 คนไดเ้ดินทางมาจากประเทศไลบีเรีย 

มายงัประเทศไทย และรู้สึกประทบัใจกบัเมืองไทยมาก โดยมีความสนใจในการเขา้มาลงทุนใน

ประเทศไทยและตอ้งการผูที้ใหค้วามช่วยเหลือในการธุรกิจเพราะไม่รู้จกัใครในประเทศไทย 

โดยมีการพดูคุยถึงเรืองการทาํธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย 

หลงัจากนนัวนัถดัมาชายทงั 2 คน สมาชิกแก๊งผวิสีไดโ้ทรศพัทม์าหาเหยอื เพือนดั 

ใหไ้ปพบทีหอ้งพกัโรงแรมหรู   พร้อมทงับอกว่าจะให้ดูสิงทีมีค่าทีสาํคญั เมือเหยือตอบตกลงและ

ไปตามนดั แก๊งผวิสีได ้ไดน้าํกระเป๋าดูสองใบทีอยู่ในห้องมาเปิดให้ดู ซึงกระเป๋าใบหนึงมีลกัษณะ

เป็นบานพบัขนาดใหญ่หลายอนั ส่วนใบทีสอง พบกระดาษสี จาํนวนมากถูกจดัเรียงไวเ้ป็นมดัๆ 

และมีเงินดอลล่าร์สีดาํ อยู่ในนันจาํนวนหนึง โดยชายผิวสีทัง 2 คน ได้กล่าวว่าเป็นเงิน 2 ลา้น     

ดอลล่าร์สหรัฐ เงินดงักล่าวผา่นการขนยา้ยเขา้ประเทศไทยมาโดยมีเครืองกาํบงั ทาํให้สามารถผ่าน

การตรวจสอบขององคก์ารสหประชาชาติในแอฟริกาได ้ 

หากแต่เหยอืเห็นว่า หากเป็นเงินดาํจาํนวนมากขนาดนี เหตุใดแก๊งผวิสีดงักล่าวจึงไดเ้สียงที

จะแอบขนเงินเขา้ประเทศ เพราะเป็นเงินดาํทีไม่สามารถใชไ้ด ้นอกจากจะตอ้งมีสารวิเศษทีจะนาํมา

ลา้งใหข้าวและสามารถนาํไปใชไ้ด ้ หลงัจากนนั ชายผวิสีดงักล่าวจึงไดน้าํขวดทีบรรจุสารเคมีสีใส 

แลว้นาํถาดใบเลก็มาวาง พร้อมทงัหยิบเงินดาํในกระเป๋าจาํนวนสองถึงสามใบมาวางบนถาม แลว้

สวมถุงมือยางก่อนเทนาํยาในขวดดงักล่าวใส่ทีเงิน หลงัสลดัเงินไปมาในนาํยาเป็นระยะเวลาหนึง สี

ดาํก็จางออกไปจากเงินจนหมด 

ผูเ้คยเกือบตกเป็นเหยอืแก๊งเงินดาํ ระบุต่อว่า เมือชายผวิสีทงั2 คนไดน้าํเงินดาํมาลา้ง 

นาํยาก็ไดย้นืขอ้เสนอใหต้นเองนาํเงินจาํนวน 400,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ไปเป็นของตนเอง หากไดน้าํ

เงินจาํนวน 10,000  ดอลล่าร์ มาให้แก๊งผิวสีดงักล่าว เพือนาํไปซือนาํยาลา้งสีดาํออกจากธนบตัร

เหล่านัน  หากแต่ผูที้เคยเกือบตกเป็นเหยือดงักล่าวเห็นท่าทางพิรุธหลายอย่าง เกรงว่าจะเป็นการ

หลอกลวง แต่ทา้ยทีสุดจึงไดต้อบปฏิเสธไป แมช้ายผวิสีทงั 2 คนพยายามเกลียกล่อม หลงัจากนันผู ้

เคยเกือบตกเป็นเหยอืของแก๊งผวิสีไดเ้ดินทางเขา้แจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรณีของการหลอกลวงช่างก่อสร้างชาวออสเตรเลียในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555   

หลงัจากเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย ถูก "แก๊งเงินดาํ" สัญชาติไลบีเรียฉ้อโกงสูญเงินสด

เกือบ 5 ลา้นบาท  โดยชายคนดงักล่าวอา้งว่าญาติของเขาถูกกลุ่มคนผิวสีซึงน่าจะเป็นสัญชาติ

ไลบีเรีย จับตัวเรียกค่าไถ่ จึงให้ญาติโอนเงินมายงับัญชีของเขาทีเมืองไทย เพือนําไปใช้ไถ่ตัว 

หากแต่ตาํรวจสงสยัคาํบอกเล่าดงักล่าว เนืองจากท่าทางทีกระสับกระส่ายเจา้หน้าทีตาํรวจจึงขอดู

สมุดบญัชีเงินฝากของธนาคารสาขาดงักล่าว พบว่ามีการถอนเงินมากจนผิดสังเกต จึงประสานงาน
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ไปยงัตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง ซึงมีขอ้มูลการสืบสวนเกียวกบักลุ่มคนผิวสี  ช่วยตรวจสอบเรืองนี 

แลว้แจง้ขอ้มลูกลบัมาว่า ผูเ้สียหายน่าจะปกปิดขอ้เท็จจริงทีเกิดขึน เพราะอบัอายทีถกูตม้ตุ๋น 

 เจา้หนา้ทีจึงไดส้อบถามเหยอืผูเ้สียหายอีกครัง จนกระทงัยอมรับว่า ถูกชกัชวนให้ทาํธุรกิจ

โดยหานายทุนเพือซือเงินสดดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทีพบในช่วงสงครามในประเทศไลบีเรียแลว้มี

การลกัลอบนาํออกนอกประเทศ โดยใชน้าํยาเคมีเคลือบไวเ้พือป้องกนัการตรวจสอบ โดยเสนอให้

ร่วมลงทุน 5 ลา้นบาทไดเ้งินสดเพิมขึนเป็น 10 ลา้นบาท จึงตดัสินใจลงทุนเองโดยใหญ้าติโอนเงินที

ไดจ้ากการทาํงานก่อสร้างและการขายบา้นในทวีปยโุรปแลว้ทยอยเบิกใหแ้ก่กลุ่มคนผวิสี 

 ขอ้มลูการสืบสวนของตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองไดถ้กูนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์เพราะหลงัจาก

ทีผูเ้สียหายไดดู้รูปถ่ายของผูก้ระทาํผิดสัญชาติไลบีเรีย ก็สามารถจดจาํไดอ้ย่างแม่นยาํ สอบขอ้มูล

ประวติัผูก้ระทาํผดิพบว่าเคยเดินทางเขา้ประเทศไทยแลว้ก่อเหตุทาํนองดงักล่าวจนกระทงัถูกจบัติด

คุก พอพน้โทษก็ถูกเพิกถอนวีซ่าจากประเทศไทยแลว้ส่งตัวกลบัประเทศ แต่ผูก้ระทาํผิดได้ไป

เ ป ลี ย น ชื อ น า ม ส กุ ล  ข อ ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง เ ล่ ม ใ ห ม่ เ ข้ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อี ก ค รั ง 

               นอกจากนี จากการสืบสวนของเจา้หนา้ทีตาํรวจยงัทราบขอ้มลูจากผูป้ระกอบธุรกิจเจา้ของ 

อพาร์ตเมนต์ ซึงไดแ้จง้เบาะแสพฤติกรรมของชาวไลบีเรียเขา้มาพกัแลว้ใชเ้งินผิดปกติ เจา้หน้าที

ตรวจคนเขา้เมืองพร้อมชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบทีอพาร์ตเมนต์แห่งหนึงภายในซอยเย็น

อากาศ พบว่าบุคคลตอ้งสงสัย คือ บุคคลผูก้ระทาํผิดดงักล่าวขา้งตน้ จึงตดัสินใจเขา้ตรวจสอบที

หอ้งพกั แต่นายผูก้ระทาํผดิกลบัพยายามทาํร้ายร่างกายชุดสืบสวน ในทีสุดจึงสามารถควบคุมตวัเพือ

ดาํเนินคดีได ้ โดยผูก้ระทาํผิดไดใ้ห้การรับสารภาพว่าพร้อมกบัพวกทีถูกจบักุมหลงัจากขยายผล 

ร่ ว ม กั น ก่ อ เ ห ตุ ต า ม ที ผู ้ เ สี ย ห า ย ร้ อ ง เ รี ย น ม า จ ริ ง  ( ค ม ชั ด ลึ ก อ อ น ไ ล น์ , 2 5 5 5 ) 

 

- กรณีการหลอกลวงตม้ตุ๋นเงินของผูห้ญิงไทยจาํนวน 1.7 ลา้น เมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2556  ผูเ้สียหายไดถ้กูกลุ่มคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ ผวิสี  3 คนเขา้มาพดูคุยจนสนิทสนมและได้

ชกัชวนหลอกลวงใหร่้วมทาํธุรกิจซือนาํยาเคมี เพือนาํไปลา้งธนบตัรสีดาํทีดดัแปลงขึนมาใหเ้ป็น

ธนบตัรดอลลาร์มีสภาพใชง้านไดเ้หมือนเงินดอลลาร์จริง และกลุ่มคนร้ายไดพ้าตนไปทีหอ้งเช่าของ

กลุ่มคนร้ายแลว้เปิดใหดู้ธนบตัรสีดาํทีดดัแปลงมาจาํนวนมากทีอยูใ่นตูเ้ซฟ แลว้ไดส้าธิตโดยนาํ

นาํยาลา้งธนบตัรมาลา้งธนบตัรดอลลาร์สีดาํจาํนวน 1 ฉบบั ใหดู้ ปรากฏว่าธนบตัรดอลลาร์ดงักล่าว

กลายเป็นของจริง จนทาํใหห้ญิงชาวไทยหลงเชืออยา่งสนิทใจ 

      กลุ่มคนร้ายจึงล่อลวงหญิงไทยต่อไปโดยอา้งวา่ตนเองไม่มีเงินพอทีจะซือนาํยาลา้ง

ธนบตัรดงักล่าวทีมีจาํนวนมาก จึงไดช้กัชวนผูเ้สียหายใหน้าํเงินมาใหต้น เพือไปซือนาํยาลา้ง

ธนบตัรยงัต่างประเทศแลว้จะแบ่งเงินคนละเท่าๆ กนั ดว้ยความโลภของผูเ้สียหาย รวมทงัการ

ล่อลวงสาธิตเสมือนจริง ทาํใหผู้เ้สียหายหลงเชือแลว้ไดโ้อนเงินใหก้บักลุ่มคนร้ายเป็นเงินกว่า 1.7 
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ลา้นบาท เมือกลุ่มคนร้ายไดเ้งินไปจึงหนีออกนอกประเทศกลบัไปยงัแอฟริกาตามเดิม (เดลินิวส์

,2556) 

- แก๊งผวิสีไดห้ลอกใชเ้งินจริงมาเคลือบสารสีเขียว ก่อนจะนาํนาํยามาลา้งใหดู้ และ 

ให้นําไปแลกเป็นเงินไทยไดจ้ริง เพือสร้างความมนัใจกบัเหยือ อา้งตอ้งใชเ้งินเป็นลา้นซือนํายา 

เหยอืหลงเชือให้เงินไปกว่า 5 ลา้น โดยผูต้อ้งหาจะทาํงานนาํเขา้สินคา้บงัหน้าและมีเมียไทย ไดมี้

ผูต้อ้งหากบัพวกเขา้มาตีสนิท ประกอบกบัเหยือตอ้งการขยายกิจการ จึงทาํให้กลุ่มแก๊งเงินดาํใช้

วิธีการหลอกลวง โดยนาํเงินดาํทีเคลือบสารสีเขียวมาลา้งนาํยาทดสอบให้ดูเป็นตวัอย่าง ปรากฏว่า 

เงินทีลา้งทดสอบเป็นเงินสกุลยโูร ฉบบัละ 50 บาท ก่อนจะบอกให้ผูเ้สียหายไปแลกเป็นเงินไทยที

ธนาคารสามารถแลกไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,000 บาท 

ส่วนวิธีการหลอกขายเงินดาํจากเหยอืจะใชเ้งินจริงมาเคลือบสารสีเขียว ก่อนจะนาํนาํยามา

ลา้งใหดู้และนาํไปแลกเป็นเงินไทยไดจ้ริง เพือสร้างความมนัใจกบัเหยือ และจะหลอกพ่วงนาํเงิน

ไปซือนาํยามาลา้งเงินดาํเหล่านีให ้ขณะเดียวกนั กลุ่มผูก้ระทาํผดิอา้งว่ายงัมีเงินดาํเหล่านีอีกจาํนวน

มากตอ้งการนาํเขา้มาทาํธุรกิจในประเทศไทย แต่ตอ้งการเงินทุนเพือไปซือนาํยาลา้งสารเงินดงักล่าว 

ถา้เป็นนาํยาใหม่จะตกแกลลอนละ 3 ลา้นบาท แต่ถา้เป็นนาํยาเก่าจะตกแกลลอนละ 2.4 ลา้นบาท 

ซึงทาํให้ผูเ้สียหายหลงเชือ จึงนาํเงินจาํนวน 5,300,000 บาท ให้กลุ่มผูต้ ้องหาไปลงทุน จากนัน

ผูต้อ้งหาไดเ้ชิดเงินหนีไป 

 

- กรณกีารหลอกของแก๊งเงินดําผ่านทางอนิเตอร์เน็ต  

ดงัจะเห็นไดจ้ากการหลอกลวงเหยอืรายหนึงในพ.ศ.2556  โดยผูเ้สียหายเล่าว่า 

ติดต่อพูดคุยกบัผูก้ระทาํผิดผ่านทางเฟซบุ๊กจนถูกคอ  ผูก้ระทาํผิดจึงให้หาบา้น  รถ  เตรียมไว้

ก่อน  แลว้เขาจะกลบัมาใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนัทีเมืองไทย  พร้อมทงัจะส่งเงินมาให้ภายหลงั  ต่อมาไดมี้

คนอา้งตวัว่าเป็นเจา้หนา้ทีสนามบินโทรมาใหม้ารับพสัดุพร้อมกบัเตรียมเงินค่าจดัส่งพสัดุมาให้  4 

หมืน 2 พนับาท  พร้อมกบัตอ้งจ่ายเงินค่านาํยาลา้งเงินดาํ 2 ลา้น 5 หมืนดอลล่าร์ เนืองจากพสัดุทีส่ง

มานนั คือ เงินดาํจาํนวน 3 ลา้น 5 แสนดอลล่าร์  ผูเ้สียหายจึงบอกว่าไม่มีเงินมากขนาดนันแต่ทาง

แก๊งเงินดาํยงัคะยนัคะยอว่าตอ้งหาเงินมาให้ได ้ จึงเริมเห็นท่าทีไม่น่าไวว้างใจ จึงเขา้แจง้ความกบั

เจา้หนา้ทีตาํรวจ จากนนัเจา้หนา้ทีตาํรวจจึงวางแผนใหน้ดัเจอกบัผูก้ระทาํผิดและสามารถเขา้จบักุม

ตวัไดใ้นทีสุด  

 

สถานทีในการกระทําผดิ 

แก๊งผวิสีซึงกระทาํผดิในแก๊งเงินดาํมกักระทาํผดิในกรุงเทพฯ อยา่งไรก็ตาม มีการ 

กระทาํผิดในพืนทีท่องเทียวทีมีนักท่องเทียวต่างชาติ อาทิ จังหวดัเชียงใหม่ อุดรธานี  และภูเก็ต   

เป็นตน้  โดยพฤติกรรมการกระทาํผดิจะมีลกัษณะกระทาํผดิโดยตรง โดยผูก้ระทาํผดิไดเ้ดินทางไป
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ในพืนทีดงักล่าวแลว้หลอกเหยือ รวมทงัการหลอกเหยือผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการหลอกเหยือว่า

กระทาํผิดจากต่างประเทศทงันีดว้ยส่วนใหญ่มกักระทาํผิดโดยผ่านอินเตอร์เน็ตจากประเทศไทย 

หากแต่มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตจากต่างประเทศหากแต่มีจาํนวนไม่มากนกั  

  นอกจากนี แก๊งผิวสีทีกระทําผิดในคดีทีเกียวข้องกับการหลอกลวงโดยใช้

อินเตอร์เน็ตมกัจะกระทาํผดิในพืนทีประเทศไทยในจงัหวดักรุงเทพฯ หรือ จงัหวดัในส่วนภูมิภาค

ใหญ่ทีเป็นจังหวดัท่องเทียวเช่นเดียวกับการหลอกลวงโดยใช้เงินดาํ หากแต่พฤติกรรมในการ

หลอกลวงจะหลอกใหเ้หยอืเชือว่ามีการกระทาํผดิจากต่างประเทศ หากแต่ผูก้ระทาํผิดไดก้ระทาํผิด

ในประเทศไทย แต่ทาํใหเ้หยอืเชือว่ามีการพดูคุยผา่นอินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศ 

 

ผู้เสียหาย 

กลุ่มผูเ้สียหายซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทีสาํคญัของแก๊งผวิสี ประกอบดว้ย 

-นักท่องเทียวต่างชาต ิ

นกัท่องเทียวชาวต่างชาติ หรือ คนไทยทีมกัเป็นผูที้มีฐานะ หรือ มีรายไดค่้อนขา้ง 

สูง รวมทังผูเ้สียหายเป็นหญิงไทย เป็นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึงใน จ.เชียงใหม่  

นกัท่องเทียวชาวสวิส  ออสเตรเลีย 

- ผู้เสียหายทีเป็นผู้หญิง 

การหลอกลวงผา่นทางอินเตอร์เน็ต ผูเ้สียหายส่วนใหญ่จะเป็นหญิงชาวไทย  

ซึงประกอบดว้ยการหลอกตม้ตุ๋มด้วยเงินดาํ รวมทังการหลอกลวงให้หญิงไทยคิดว่ามีชาวหนุ่ม

ต่างชาติหลงรักจะแต่งงานให ้หากแต่ต่อมาจะส่งของมาให ้พร้อมทงัให้หญิงไทยส่งเงินไปให้ก่อน

จาํนวนหนึง แต่หากเมือหญิงไทยหลงเชือส่งเงินไปให้จะปิดเฟซบุ๊ค หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หนี ไม่สามารถติดต่อไดอี้กเลย   

 

- เวลา : วนั เวลา ความถี 

-แก๊งผวิสีส่วนใหญ่จะมีการกระทาํผิดจาํนวนหลายครังก่อนทีถูกจบักุม ทงัทีเป็นการ

กระทาํผิดทีเกียวข้องกบัเงินดาํ โดยจะตระเวนไปหัวเมืองใหญ่และจะเลือกเหยือทีมีฐานะ ดู

ท่าทางหลงเชือไดง่้ายและมีเงินจากนนัก็จะเขา้ไปตีสนิทและสาธิตการทาํเงินดาํให้ดู  โดยอาศยั

ความโลภของเหยอืเป็นสาํคญั แก๊งผวิสีมกัมีการเปลียนสถานทีจากกรุงเทพฯและปริมณฑลไป

ยงัจงัหวดัท่องเทียว และอาจหมุนเวียนจากพืนทีต่างจงัหวดักลบัไปกระทาํผิดในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลจนกว่าตาํรวจจะจบักุมได ้

รวมทงัหากเป็นการกระทาํผิดผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีการกระทาํผิดจาํนวนหลายครัง 

เพราะอาจเห็นว่าเป็นการกระทาํผิดทีเหยือไม่เห็นหน้าตาทีแทจ้ริงของตนเอง ดงัเช่นใน พ.ศ.
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2556 ทีผา่นมามีความถีในการกระทาํผดิในช่วงปลายปีทีมีเหยอืเขา้แจง้ความค่อนขา้งถี จนกว่า

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะสามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิไดจึ้งจะมีการเวน้ช่วงระยะเวลาในการกระทาํผิด

ต่อไป  

   

- การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผิดจากทีเหยือเปิดโอกาสให้กระทาํผิดเป็นสําคัญ 

กล่าวคือ  

เลือกช่องโอกาสในการกระทาํผิดจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ

ผูเ้สียหายเป็นสาํคญั 

 

- มูลค่าความเสียหาย 

แก๊งผวิสีมีรายไดห้ลกัจากการหลอกลวงดว้ยเงินดาํ และการหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต 

มีมลูค่าความเสียหายในแต่ละครังไม่ตาํกว่า 1 แสนบาท จนกระทงัมีมลูค่าสูงถึงมากกว่า 1 ลา้นบาท 

ดงัจะเห็นไดจ้าก  

- การเปิดเผยของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ปรากฏว่า ใน พ.ศ.2556 มีผูต้กเป็นเหยอืผูเ้สียหาย 

ถกูหลอกจากแก๊งผวิสีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัเงินดาํแลว้ 2 ราย มลูค่าความเสียหาย

กว่า 80 ลา้นบาท 

- การหลอกลวงชาวออสเตรเลียทีเป็นนกัท่องเทียวในประเทศไทย ใน พ.ศ.2555  

จาํนวน  5 ลา้นบาท 

- การหลอกลวงหญิงสาวชายไทยผา่นอินเตอร์เน็ต จาํนวนมากกว่า 2 ลา้นบาท ใน  

พ.ศ.2556 

 

สาเหตุในการกระทําผดิ  

กระทาํผดิส่วนหนึงอา้งว่าทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย เนืองจากเพราะประเทศ 

ของตนเองยากจน จึงไดก้ระทาํผิดเพราะความยากจน  โดยผูก้ระผิดส่วนหนึงอา้งว่า ชาวแอฟริกา

ส่วนมากจะเรียนวิชามายากลหรือจิตวิทยาไวตุ๋้นเหยอื ทีสมัผสัไดจ้ากความโลภของมนุษย ์ 

รวมทงัผูก้ระทาํผดิแก๊งผวิสีไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยไดใ้หเ้หตุผลว่า การ 

กระทาํผดิในประเทศไทยไดเ้งินง่ายและไดเ้งินเป็นจาํนวนมาก โดยเงินทีไดจ้ากการกระทาํผิดจะ

ส่งกลบัไปใหค้รอบครัวใชที้ประเทศในทวีปแอฟริกา 
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จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งผวิสีส่วนใหญ่มีการกระทาํผดิมากกว่า 1 ครัง โดยส่วนใหญ่จะมีการกระทาํผดิแลว้ 

มีการหลบหนีออกนอกประเทศแลว้จึงกลบัมากระทาํผิดในประเทศไทยอีกจนกว่าตาํรวจจะมีการ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ หรือ แก๊งผวิสีจะมีการกระทาํผดิอยา่งต่อเนืองในประเทศไทยจนกว่าจะถูก

จบักุมและดาํเนินคดี แมจ้ะถูกดาํเนินคดีถึงทีสุดโดยการถูกจาํคุกในประเทศไทย ถูกให้ออกจาก

ประเทศโดยไม่ออกวีซ่าให้ออก หากแต่ในทีสุดผูก้ระทาํผิดจะมีการเปลียนชือนามสกุลและมีการ

เดินทางเขา้ประเทศไทยอีกครัง  

 

-ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติอยา่งชดัเจนโดยมีการรวมกลุ่มกบัแอฟริกนั โดยเฉพาะ 

กลุ่มประเทศแอฟริกาใตด้ว้ยกนั หรือ โดยมีการนาํรายไดส่้วนหนึงส่งกลบัไปยงัประเทศของตนเอง 

โดยผูก้ระทาํผิดบางส่วนมีการวางแผนในการกระทาํผิดจากต่างประเทศแลว้เขา้มากระทาํผิดใน

ประเทศไทย เมือมีการจบักุมได้ นอกจากนี มีการแบ่งงานกันทาํอย่างชัดเจน เมือตาํรวจจบักุม

ผูก้ระทาํผดิในบางครังอาจไม่สามารถจบักุมหวัหนา้แก๊งได ้

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

นอกเหนือจากการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

ชาวผวิสีทีเขา้มาในประเทศไทยส่วนหนึงยงัมีความเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัคดียา

เสพติด และการคา้ประเวณี เป็นสาํคญั อยา่ไรก็ตาม อาจเป็นแก๊งทีไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัแก็งเงิน

ดาํ หรือ การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต  

 

-การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

ผูก้ระทาํผดิไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นสถานทีสาํคญัในการกระทาํผดิ เนืองจากเห็นว่า 

ประเทศไทยสามารถกระทาํผิดได้ง่าย รวมทังการเขา้ออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุม

สามารถกระทาํไดง่้าย ดงัจะเห็นไดจ้ากผูก้ระทาํผดิรายหนึงไดก้ล่าวว่า  

“ เขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยเพราะตอ้งการหาเงินส่งกลบับา้น เพราะประเทศของ 

พวกตนแถบแอฟริกาใตมี้ฐานะยากจน และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้

สะดวกสบาย 

เขา้เมืองไทยแบบผดิกฎหมายแต่ก็เลือกทาํอาชญากรรมไดเ้งินง่ายกว่าทีใดไดโ้ลก จึง 

ตดัสินใจเขา้เมืองไทยมากระทาํผดิจนกระทงัถกูจบักุม” 
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-การกระทําผดิซํา 

แก๊งผวิสีมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิซาํ กล่าวคือ เมือตาํรวจมีการจบักุมตวัผูก้ระทาํ 

ผดิได ้ผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงจะมีการประกนัตวัและหลบหนีออกนอกประเทศ หลงัจากนันจึงมีการ

เปลียนชือนามสกุลแลว้จึงกลบัมากระทาํผดิซาํในประเทศไทย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูประวติัของผูก้ระทาํผดิรายหนึงทีกระทาํผดิในแก๊งเงินดาํ ถกู 

จบักุมตวัไดเ้มือ พ.ศ.2556 พบว่าเคยเดินทางเขา้ประเทศไทยแลว้ก่อเหตุทาํนองดงักล่าวจนกระทงั

ถกูจบัติดคุกพอพน้โทษก็เพิกถอนวีซ่าแลว้ส่งตวักลบัประเทศ แต่ไดเ้ปลียนชือนามสกุล ขอหนังสือ

เดินทางเล่มใหม่เขา้ประเทศไทยอีกครัง 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

การกระทาํผดิของแก๊งผวิสีส่วนหนึงมีคนไทยร่วมในการกระทาํผดิ กล่าวคือ หาก 

สมาชิกของแก๊งผวิสีทีมาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ชาวผวิสีดงักล่าวมกัจะมีภรรยา

เป็นคนไทย และภรรยาทีเป็นชาวไทยมกัจะมีส่วนร่วมกระทาํผิด  โดยผูที้เกียวขอ้งชาวไทยทีร่วม

กระทาํผดิส่วนใหญ่มกัจะเป็นเพศหญิง  

 

-ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

แก๊งผวิสีอาจไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขา้ออก 

กระทาํผดิในประเทศไทยจนกว่าจะถกูจบักุมได ้อนัแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย 

และเมือถูกจบักุมตวัแลว้ถูกลงโทษหลงัจากนันไดถู้กส่งกลบัประเทศ ก็ยงัคงเปลียนชือนามสกุล

แลว้กลบัเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยอีกครัง โดยให้เหตุผลว่าประเทศตนเองยากจน ประเทศ

ไทยสามารถหาเงินไดง่้ายจึงไม่มีความเกรงกลวัต่อการประกอบอาชญากรรม 

 

- ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบทีสาํคญัของอาชญากรรมทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งผวิสี คือ ความ 

เสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากแก๊งผิวสีมีการกระทาํผิดทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจาํนวนมลูค่ามหาศาล รวมทงักระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะ

ภาพลกัษณ์ต่อการท่องเทียว ทีนักท่องเทียวทีเข้าประเทศไทยแลว้ประสบปัญหาถูกหลอกลวง

ดงักล่าว อาจไม่ตอ้งการเขา้ประเทศไทยอีกเลย  
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4. แก๊งหลอกลวงผ่านอนิเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ  

แก๊งไนจเีรีย 419)   

 แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที 

ก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ทีสําคัญแก๊งหนึงในประเทศไทย โดยเป็นการกระทําผิดของแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นชาวแอฟริกนัโดยเฉพาะชาวไนจีเรีย ทีก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อเหยือเป็น

จาํนวนมาก 

 

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง 

  แก๊งองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ซึงมีความเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมประเภท 

หลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตขา้มชาติ โดยเป็นการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการ

กระทาํผดิ หรือ เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  โดยเป็นแก๊งทีกระจายอู่ทวัโลก มีความเชียวชาญ

เฉพาะดา้นในการหลอกลวงผูอื้น มีพฤติกรรมคลา้ยแก๊งตกทองในประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมเขา้

มาหลอกล่อเหยือโดยเฉพาะเพศหญิงหลากหลายรูปแบบ ทงัหว่านเสน่ห์ ชกัชวนลงทุน จะมอบ

สิงของมีค่าให้กบัเหยือทีคบหาพูดคุยกบัเพือนชาวต่างชาติผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมทังหา

เรียกร้องความสนใจใหเ้ป็นคนทีน่าสงสารใหเ้หยอืไดมี้บริจาคเงินช่วยเหลือ โดยแก๊งอาชญากรขา้ม

ชาติกลุ่มนี มกัเรียกตวัเองว่า “แก๊งไนจีเรีย 419” เป็นกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ที FBI และตาํรวจ

ต่างประเทศตอ้งการตวัมากทีสุดแก๊งหนึง 

 

จาํนวนสมาชิก 

ไม่ทราบจาํนวนแน่ชดั หากแต่เมือตาํรวจจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดม้กัจะมีจาํนวนไม่เกิน  

3 – 5 คน  หากแต่เจา้หน้าทีตาํรวจไดจ้ับกุมผูก้ระทาํผิดชาวไนจีเรียทีกระทาํผิดในพฤติกรรมนี

จาํนวนสูงสุดมากถึง 26 คน  

 

เครือข่าย 

มีเครือข่ายทีเชือมโยงกบัแก๊งอาชญากรรมในประเทศแอฟริกา ส่วนมากจะมาจากกลุ่ม

ประเทศแอฟริกาใต ้ซึงมกัจะเป็นแก๊งผิวสี  อาทิ ไลบีเรีย ชาวแคเมอรูน  ชาวไนจีเรีย  กาน่า ชาว

คองโก ไอเวอรีโคสต ์โดยมีการร่วมมือกนักระทาํความผิดทีเกียวขอ้งกบัการหลอกลวงโดยการใช้

อินเตอร์เน็ต  

แก๊งนีถกูขนานนามไปทวัโลกว่า “ไนจีเรีย419”  ตน้กาํเนิดมาจากประเทศไนจีเรีย ซึง 

เป็นโคด้มาตราความผดิหนึงของกฎหมายไนจีเรียในลกัษณะของการฉอ้โกง  เดิมเครืองมือของแก๊ง

ดงักล่าว  คือ จดหมาย แต่ปัจจุบนัใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นเครืองมือสาํคญัในการประกอบอาชญากรรม 
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ทางการสหรัฐอเมริกาคาดว่า E-MAIL ทีออกไปตม้ตุ๋นชาวโลกของ “แก๊งไนจีเรีย419” เพิมขึนร้อย

ละ 900 จากปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2001 มีการคาํนวณว่า ชาวโลกสูญเสียเงินระหว่าง 5 พนัถึง 12 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐใหแ้ก่ “แก๊งไนจีเรีย419” เหยอืหลายคนเป็นคนแก่ทีสูญเสียเงินกอ้นสุดทา้ยที

ออมมาตลอดชีวิต หลายคนหมดเนือหมดตวั เป็นหนีเป็นสิน และถึงกบัฆ่าตวัตายก็มี  

                   “แก๊งไนจีเรีย419”  มีทกัษะสูงมาก มีการจดัตงัโรงเรียนตม้ตุ๋นในไนจีเรียกนัเป็นเรือง

เป็นราว เรียนรู้กฎหมายและช่องโหว่ เขา้ใจระบบการเงินของโลก และของประเทศต่างๆ เรียนรู้

ทกัษะการพดูในการจูงใจคน รู้วิธีจดัการวิกฤตการณ์ หดัเล่นบทหลากหลายไม่ว่าตาํรวจ นกั

กฎหมาย ขา้ราชการ นายธนาคาร เพือความคล่องตวัในการตม้ตุ๋น  เมือจบแลว้ก็มีการแลกเปลียน

ขอ้มลูกนัเพือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกทีเปลียนแปลงไป เรียกว่ามีการฝึกฝนกนัเป็น

วิทยาศาสตร์ ถึงแมน้กัตม้ตุ๋นทงัหมดจะไม่ใช่ชาวไนจีเรีย แต่เกือบทงัหมดก็เป็นชาตินนั เชือว่ามีนกั

ตม้ตุ๋นไนจีเรียอยูน่บัเป็นพนัๆ คนหรืออาจเป็นเรือนหมืน สมาชิกของแก๊งดงักล่าวทาํใหกิ้จกรรมตม้

ตุ๋นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จนทาํเงินใหไ้นจีเรียทงัประเทศอยูใ่นอนัดบั 3 ถึง 5 (วรากรณ์ สามโกเศศ

,2546) 

 นอกจากนี เครือข่ายของแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวมีเครือข่ายทีเชือมโยงในประเทศ

ต่าง ๆ ทวัโลก ทีใชเ้ป็นสถานทีในการหลอกลวงเหยอืใหห้ลงเชือเมือมีการตรวจสอบเบอร์โทรศพัท์

ทีใชใ้นการติดต่อ อาทิ  ประเทศอฟักานิสถาน  หรือ มาเลเซีย เป็นตน้  

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

 แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตมีการเขา้ออกประเทศไทย 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

 การเข้าออกประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตส่วนหนึงเขา้ออกประเทศไทยโดยไม่ถกูตอ้งตาม 

กฎหมาย โดยการใชห้นงัสือเดินทางปลอม หรือ การลกัลอบเขา้ประเทศจากประเทศเพือนบา้นทีไม่

ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตส่วนหนึงจะมีการเขา้ออกประเทศโดยถกูตอ้งตาม 

กฎหมาย ซึงมีการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองอยา่งถกูตอ้งในลกัษณะของนกัท่องเทียวทีเขา้มาเทียว

ในประเทศไทย โดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองไดต้รวจอนุญาตใหต้ามขนัตอนทุกอยา่ง  หากแต่เมือ

เขา้ประเทศไทยมาอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายแต่กลบัมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการ

หลอกลวงโดยผดิกฎหมาย 
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สถานทีพกัในประเทศไทย 

แมแ้ก๊งนีจะมีพฤติกรรมในการหลอกลวงทาํใหเ้หยอืหลงเชือว่าผูก้ระทาํผดิไดอ้าศยัอยู ่

ทีต่างประเทศ  หากแต่แท้จริงแลว้ผูก้ระทาํผิดมกัได้อาศยัอยู่ในประเทศไทย โดยได้อาศยัอยู่ใน

กรุงเทพฯ โดยเป็นทีพกัราคาปานกลางถึงทีพกัระดบัหรู  อาทิ ยา่นถนนสุขุมวิท ซอยนานา ย่านซอย

อ่อนนุช เขตบางกะปิ  ลาดพร้าว โรง รามคาํแหง พลบัพลา วงัทองหลาง กทม. ย่านดินแดง กทม. 

ยา่นสาํโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ  แลว้ใชป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการกระทาํผดิ หากแต่ทาํให้

เหยอืหลงเชือว่าแก๊งผูก้ระทาํผดิไดอ้าศยัอยูใ่นต่างประเทศ  

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

ผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงไดมี้ความเกียวขอ้งกบัคนไทย โดยไดมี้คนไทยเขา้มามีส่วนช่วย 

ในการประกอบอาชญากรรม ในการหาเหยอืและการหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต  

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

 พฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคัญอีกประการหนึงของแก๊งหลอกลวงผ่าน 

อินเตอร์เน็ต คือ การหลอกลวงโดยการใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นเครืองมือในการกระทาํผดิ ซึงเหยอื

อาชญากรรมมกัจะเป็นเพศหญิง โดยอาชญากรขา้มชาติกลุ่มนี มกัเรียกตวัเองว่า “แก๊งไนจีเรีย 419” 

พฤติกรรมเขา้ไปเลือกเหยอืทีเป็นหญิงไทยทีมีหนา้ทีการงานดีชอบพดูคุยกบัชายต่างชาติ เหตุทีตอ้ง

เลือกเหยอืลกัษณะนี เพราะสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้โดยรูปแบบการหลอกลวงนนัจะเขา้มา

ทาํความรู้จกักนัผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊ก  เริมแรกจะแนะนาํตวัเองว่าเป็นชาวยโุรป

หรืออเมริกนัแต่แทที้จริงเป็นชาวแอฟริกนั  เนืองจากไปแอบขโมยรูปประวติัชาวต่างชาติหนา้ตาดี

มาใช ้และจะพดูคุยกบัผูเ้สียหายเป็นเวลาหลายเดือน เพือสร้างความน่าเชือถือจนตายใจ ทีสาํคญัจะมี

การวางตวัใหดู้น่าสงสาร  บางครังใชจิ้ตวิทยาอา้งว่าเคยผดิหวงัเรืองความรักมาเช่นกนั หรือไม่ก็เป็น

นกัธุรกิจทาํงานหนกัไม่มีเวลาดูแลครอบครัว หรือเป็นทหารปลดประจาํการมีเงินเกษียณจาํนวน

มาก  จากนนันาํภาพของขวญัมาโชวว์่าจะส่งมาให ้อาทิ โทรศพัทมื์อถือ เงินสด โนต้บุ๊ก เพชรทอง 

เครืองประดบัอญัมณีลาํค่า  สาเหตุทีส่งมาให ้จะบอกวา่ เพราะรักหญิงไทยมาก  รวมทงัมีการหลอก

ลงเหยอืว่าถกูรางวลัสลากกินแบ่ง หรือ การหลอกเหยอืว่าเป็นผูที้น่าสงสาร อาทิ ลกูเป็นโรคไตไม่มี

เงินในการรักษา เหยอืรายไหนไม่ทนัเล่ห์เหลียมก็หลงเชือจนตกเป็นเหยอืตามแผนทีวางเอาไว ้

   โดยรูปแบบของการหลอกลวง  ประกอบดว้ยรูปแบบทีสาํคญัซึงเป็นรูปแบบเดิม 

ประกอบดว้ยการหว่านเสน่ห์ การหลอกแต่งงาน ชกัชวนลงทุน จะมอบสิงของมีค่าใหก้บัเหยือทีคบ

หา โดยพฤติกรรมทงัหมดจะหลอกลวงว่าอยูบ่นพืนฐานของความรัก ซึงมีผูห้ญิงไทยส่วนหนึงทีใช้
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อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาความรักทีแทจ้ริง   อาทิ การใชเ้วบ็ไซตใ์นการจดัหาคู่ ทาํให้ตอ้งตกเป็น

เหยอืของแก๊งอาชญากรรมนี  

 

ตวัอยา่งการหลอกลวงของแก๊งแก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต อาทิ   

- การหลอกใหโ้อนเงินใหเ้นืองจากเป็นผูโ้ชคดีจากการใชอิ้นเตอร์เน็ต หรือ  

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ดว้ยการหลอกใหเ้หยอืหลงเชือว่าเป็นผูโ้ชคดีจากการใชอิ้นเตอร์เน็ต หรือ จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ หากแต่เหยือตอ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมส่วนหนึงไปให้ก่อนจึงจะไดรั้บรางวลั ซึง

หากเหยอืไดโ้อนเงินค่าธรรมไปให ้ก็จะมีการลบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แลว้หายไป  

  โดยแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวโดยเฉพาะชาวไนจีเรียและกาน่าทีไดเ้ขา้มา

ตงัฐานหากินกบัเหยอืผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยเครืองมือสาํคญั คือ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือที

เรียกว่า"อีเมล"์ ส่งไปหาเหยือแต่ละรายซึงส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศและในประเทศไทยโดยใช้

ขอ้ความภาษาองักฤษอา้งว่า คุณเป็นผูโ้ชคดีไดรั้บเงินถึง 7 หลกั ทีเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เพือ

ทาํให้เหยือเกิดความโลภ หลงกลการหลอกลวงของแก๊งดังกล่าว โดยมีตราประทบัจากสถาบัน

การเงินต่างๆ ลงชือ และทิงเบอร์โทรศพัท์ติดต่อไวเ้พือให้เหยือทีตกหลุมพรางติดต่อกลบัเพือแจง้

รายละเอียดต่างๆในการเสียค่าธรรมเนียมซึงตกรายละ 20,000-40,000 บาท หรือมากกว่านนั เป็นตน้  

- การหลอกใหโ้อนเงินใหเ้พราะประสบปัญหาเรืองการโอนเงิน  

ดว้ยการติดต่อกบัเหยอืผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แลว้อา้งว่ากาํลงัประสบ 

ปัญหาดา้นการเงินไม่สามารถเบิกเงินได ้จะใหเ้หยอืสงสารแลว้โอนเงินใหก่้อนส่วนหนึงภายหลงัที

ไดเ้งินจากธุรกิจทีกาํลงัทาํอยู่ได ้จะโอนเงินคืนให้ แต่เมือเหยือโอนเงินให้แลว้ แก๊งดงักล่าวก็จะ

หายไป 

- การหลอกใหโ้อนเงินโดยจะแต่งงานดว้ยหากแต่ตอ้งออกเงินใหก่้อน  

โดยแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวจะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิดว้ยการ 

หลอกลวงเหยือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การหลอกลวงว่าเป็นเจ้าชายกาํลงัตามหาเจ้าหญิง  การ

หลอกลวงเพือให้เหยือหลงรักแลว้จึงหลอกให้มีการโอนเงินให้เนืองจากประสบปัญหาทางดา้น

การเงิน หรือ การให้เหยือโอนเงินมาให้จาํนวนหนึงก่อนเพือเป็นค่าของขวญัทีตนเองส่งมาให้

หากแต่ประสบปัญหาในการส่งของระหว่างประเทศ  

- การหลอกใหมี้การโอนเงินจาํนวนหนึงเพือแลกกบัสิงของทีมีมลูค่ามากกว่า  

โดยการทีแก๊งดงักล่าวจะมีการหลอกลวงเหยอืดว้ยการนาํสิงของมีมลูค่าสูงมา 

หลอกล่อ หากแต่เหยอืตอ้งมีการโอนเงินมาใหก่้อนส่วนหนึงเพือแลกกบัสิงของมลูค่าสูง เป็นตน้ 

- การปลอมจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เพือหลอกใหมี้การโอนเงิน   

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติส่วนหนึงจะมีการปลอมแปลงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ปลอม เพือทาํใหเ้หยอืหลงเชือว่าเป็นนักธุรกิจเดิมทีตนเองเคยติดต่อทาํธุรกิจอยู่ แต่เมือเหยือมีการ

โอนเงินใหแ้ลว้ และมีการร้องเรียนจากนักธุรกิจต่างชาติทีกาํลงัติดต่อทาํธุรกิจกนัจริงว่าไม่ไดรั้บ

เงิน เหยอืจึงจะทราบว่ามีผูเ้ขา้ไปหลอกลวงโดยปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักธุรกิจที

ตนเองกาํลงัทาํธุรกิจอยู ่

 

ดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าวว่า 

“...มีบริษทัในประเทศเวียดนามไดท้าํธุรกิจกบัประเทศอิหร่านในการซือขาย 

อะไหล่รถยนต์จากเวียดนาม โดยแก๊งผิวสีได้มีการกระทําผิดโดยการปลอมแปลงจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัในประเทศเวียดนาม  โดยหลอกใหบ้ริษทัในประเทศอิหร่านมีการโอนเงิน

ค่าอะไหล่เครืองยนตไ์ปให ้หากแต่แทนทีจะโอนเงินไปประเทศเวียดนาม แต่หากให้มีการโอนเงิน

มายงัประเทศไทย ทาํให้บริษัทในประเทศอิหร่านได้มีการตรวจสอบไปยงับริษัทในประเทศ

เวียดนาม จึงทราบว่ามีการหลอกลวงโอนเงินผดิไปใหก้ลุ่มมิจฉาชีพ  โดยไดแ้จง้แก่เจา้หนา้ทีตาํรวจ

นครบาลในการดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํผดิ ซึงคาดว่าจะเป็นกลุ่มแก๊งผวิสีทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศ

ไทย…” 

นอกจากนี ยงัมีการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งนีดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาทีสาํคญั อาทิ  

- ใน พ.ศ.2556 พบว่าแก๊งผวิสีซึงอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ไดห้ลอกลวง 

หญิงไทยในภาคเหนือจาํนวนหลายราย โดยจะมีการล่อลวงหญิงชาวไทยคลา้ยกนัแต่จะมีพฤติกรรม

ปลอมตวัเป็นผูดี้องักฤษเขา้มาคุยผ่านเฟซบุ๊ก สไกด์ หรือสือออนไลน์อืนๆ คุยอย่างสนิทสนม จน

เหยอืหลงเชือแลว้จะส่งสิงของมาใหแ้ทนใจ เช่น เงินสด เพชร พลอย เป็นตน้ โดยผูเ้สียหายจะตอ้ง

เสียค่าผ่านด่านสนามบินให้ก่อนโดยการโอนเงินให้ และเมือคนร้ายไดเ้งินไปก็จะปิดและเปลียน      

เฟซบุ๊กเพือไปล่อล่วงหญิงชาวไทยคนอืนต่อไป ทงัทีภาคเหนือ รวมทงัภูมิภาคอืน ๆ และกรุงเทพฯ 

- เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2556  แก๊งดงักล่าวไดอ้า้งใชเ้ฟชบุ๊กปลอม 2 ชือ เพือติดต่อ 

กบัเหยอืโดยอา้งตวัเป็นทหารอเมริกาและนกัการทูต  ซึงกลุ่มดงักล่าวใชว้ิธีนัดพบเหยือและนาํเงิน

ดอลลาร์มาใหเ้หยอืดู แต่อา้งว่าเงินจาํนวนดงักล่าวยงัไม่สามารถนาํไปใชไ้ดเ้พราะถกูปัมตวัอกัษรคาํ

ว่า “Original” ไวจ้าํเป็นต้องใชน้ํายาชนิดพิเศษลา้งออก ซึงนํายาดงักล่าวมีราคา 700,000 บาท 

เบืองตน้ผูต้อ้งหาไดน้าํเงินดอลล่าร์จริงจาํนวน 100 ดอลล่าร์ 2 ใบมาทดลองให้เหยือดู และพาเหยือ

ไปแลกเงินซึงปรากฏว่าเป็นเงินจริง เหยือจึงหลงเชือโอนเงินไปให้ 400,000 บาท จากนันผูต้อ้งหา

อา้งว่าจะนาํเงินจริงมาให้ภายหลงั แต่หลงัจากนันก็ไม่ไดรั้บการติดต่ออีกเลย ทงันี จากการตรวจ

ความเคลือนไหวจากบญัชีทีเจา้หน้าทีตาํรวจสามารถยึดได ้5 บญัชี แต่ตรวจสอบพบว่าเพียงแค่ 2 

บญัชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ลา้นบาท  

- เดือนตุลาคม 2556 แก๊งผวิสีไดห้ลอกลวงหญิงสาว ที จ. ภูเก็ต สูญเงินไป 2 ลา้น 
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กว่าบาท โดยผูเ้สียหายใหก้ารว่า ชาวต่างชาติดงักล่าว ใชชื้อในเฟซบุ๊กว่า “NICK HOLLY” หลงัจาก

ติดต่อกนัหลายเดือน จนกระทงัเกิดความสนิทจนแลกเบอร์โทรศพัท์พูดคุยกนั โดยเพือนต่างชาติ

ดงักล่าวพดูคุยในลกัษณะเชิงชูส้าว กระทงัเมือตน้เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 สมาชิกของแก๊งดงักล่าว

ไดบ้อกว่าไดส่้งโทรศพัทไ์อโฟน ช็อกโกแลต และของบางอย่างมาให้ เพือตอบแทนมิตรภาพทีดีที

ไดรู้้จกักบัสาวไทยบนโลกออนไลน์ พร้อมทงัระบุให้เขา้ไปดูในเว็บขายสินคา้ออนไลน์ ซึงพบว่า

ชาวต่างชาติดงักล่าวสงัซือสินคา้ส่งมาใหจ้ริง ต่อมาเมือกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2556  มีหญิงสาวชาว

ไทยอา้งว่า เป็นเจา้หนา้ทีอยูใ่นประเทศมาเลเซีย ระบุว่าตรวจสอบทรัพยสิ์นทีมีการส่งมาให้ พบว่ามี

โทรศพัทไ์อโฟน 1 เครือง ช็อกโกแลตจาํนวนหนึง และเงินสดเป็นเงินต่างประเทศสกุลเงินปอนด์

รวม 270,000 ปอนด ์อยูใ่นภายในกล่องของขวญัดว้ย พร้อมอา้งว่าเจา้หนา้ทีตอ้งตรวจสอบทีมาทีไป

ของเงินดงักล่าวก่อนทีจะส่งมาให ้แต่หากตอ้งการไดรั้บของขวญัดงักล่าวเร็วขึน ตอ้งโอนเงินสดไป

ให ้20,000 บาท โดยใหห้มายเลขบญัชีของธนาคารมาดว้ย จึงโอนเงินไปใหต้ามจาํนวนดงักล่าว แต่

ก็ไม่ไดรั้บของขวญัเสียที 

จนกระทงั วนัที 27 ตุลาคม 2556 หญิงสาวคนเดิมโทรศพัท์มาหาอีกครัง และให้คุยกบัชาย

คนหนึงซึงอา้งว่าเป็นตาํรวจสากล บอกว่ามีความผิดเนืองจากมีการโอนเงินผิดระบบ ตอ้งมีการ

ตรวจสอบแหล่งทีมาของเงินและตรวจสอบประวติั พร้อมทงัขู่ว่าจะจบักุมดาํเนินคดี ทาํใหเ้หยือเกิด

ความกลวัอยา่งมาก และคนทีอา้งเป็นตาํรวจสากลโทรศพัท์เขา้มาข่มขู่ตลอดเวลา กระทงัช่วงเทียง

วนัเดียวกนัเหยือจึงไปโอนเงินให้ทงัหมดรวม 2,000,000 บาท ทีธนาคารธนชาต และธนาคาร

กรุงเทพ ซึงมีชือบญัชีเป็นของคนไทย แต่สุดทา้ยก็ยงัไม่ไดรั้บของขวญัทีเพือนต่างชาติส่งมาให้ 

ต่อมาชายทีอา้งตวัว่าเป็นตาํรวจสากล ยงัโทรศพัทม์าข่มขู่ใหโ้อนเงินไปอีก 2,300,000 บาท แต่ไม่มี

เงินจะใหแ้ลว้ จึงหนีไปอาศยัอยูบ่า้นเพือน กระทงัเหยอืฉุกคิดว่าอาจตกเป็นเหยือของแก๊งตม้ตุ๋น จึง

เขา้แจง้ความเพือใหต้าํรวจช่วยติดตามจบักุมตวัคนร้ายมาดาํเนินคดี 

สําหรับการกระทําผิดของแก๊งผิวสีดังกล่าวข้างต้น จะมีการหลอกลวงเหยือ

อาชญากรรม ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงทังในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยเฉพาะตาม

จงัหวดัท่องเทียวใหญ่ ๆ โดยผูก้ระทาํผดิจะถกูดาํเนินคดีในขอ้หากระทาํผดิตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

มาตรา 14  และขอ้หาฉอ้โกงโดยจะดาํเนินคดีเป็นรายกรรม (ผูจ้ดัการออนไลน,์2556) 

 

นอกจากนี ในพ.ศ.2557 มีการกระทาํผดิทีสาํคญัทีถกูจบักุมตวัได ้คือ ผูเ้สียหายซึง

เป็นเจา้หนา้ทีราชการทีโรงพยาบาลแห่งหนึงในจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้ขา้ร้องเรียนและแจง้ความต่อ

เจา้หนา้ทีตาํรวจว่าถกูชายต่างชาติ โดยใชชื้อทางเฟสบุ๊คว่า  Hilary Richard รูปภาพเป็นชาวต่างชาติ

ผิวขาวหน้าตาดี และบอกว่าเป็นแพทยข์ององค์การอนามยัโลก ทีประเทศอฟักานิสถาน โดยทาํ

ความรู้จักคุยกันทางเฟสบุ๊ค จนเกิดความเชือใจจึงได้มีการติดต่อทางโทรศพัท์เป็นครังคราว  
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หลงัจากติดต่อกนักว่าเดือน ไดบ้อกว่าเดือดร้อนเงินจะนาํไปเป็นค่าพยาบาลผ่าตดัเปลียนไตให้กบั

ลกูสาว ซึงเหยอืเชือใจเพราะไดใ้หคุ้ยกบัลกูสาวทางโทรศพัท ์ฟังเสียงแลว้เป็นเด็กอายุประมาณ 10 

ปี จึงไดโ้อนเงินไปใหด้ว้ยความสงสาร และไดโ้อนเงินไปใหห้ลายครัง  

ต่อมาบอกว่าจะเดินทางมาเทียวประเทศไทยและจะนาํเงินมาคืนให้ แต่ระหว่าง

เดินทางไดถ้กูกกัตวัไวที้สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองประเทศมาเลเซีย โดยอา้งสาเหตุว่าแจง้ยอดเงิน

สดทีเก็บไวใ้นกระเป๋าเดินทางไม่ตรงกบัจาํนวนเงินทีแจง้เขา้ประเทศ ตอ้งเสียค่าปรับเป็นเงินจาํนวน

มาก จึงขอยืมผูเ้สียหายอีก  ซึงครังนีใชโ้ทรศพัท์ทีตรวจสอบแลว้เป็นเบอร์โทรศพัท์ของประเทศ

มาเลเซียจริง ซึงผูต้อ้งหาไดใ้หคุ้ยกบัผูห้ญิงไทย แต่อา้งว่าเป็นเจา้หน้าทีและมีสามีเป็นชาวต่างชาติ 

มาช่วยพดูโทรศพัท์ให้ จึงเชือใจโอนเงินไปให้อีก ซึงการโอนเกือบ 10 ครังรวม 954,493 บาท แต่

เริมสงัหรณ์ใจเนืองจากบญัชีทีโอนเงินใหเ้ป็นบญัชีของคนไทย 2 บญัชี แต่ธนาคารสาขาเดียวกนัที

หวัหมาก  นอกจากนี เจา้หนา้ทีไดต้รวจสอบไปยงับญัชีธนาคารของแก๊ง "ไนจีเรีย 419" พบว่ายงัมี

การหลอกลวงหญิงชาวจงัหวดักาฬสินธุ ์ใหโ้อนเงินเขา้บญัชีไปแลว้ 18 ลา้นบาท 

ต่อมาผูเ้สียหายไดม้าพบและปรึกษากบัเจา้หน้าทีตาํรวจซึงไดมี้การประสานไปที

กองบงัคบัการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก็ไดข้อ้มูลจากปลายทางว่าแก๊งนีเป็นแก๊ง

ไนจีเรีย 419 ซึงเป็นโคด้มาตราความผิดของประเทศไนจีเรีย ในลกัษณะของการฉ้อโกง ซึงมีการ

ร่วมกนัเป็นขบวนการกระทาํผดิในประเทศไทยหลายแห่ง โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 สมาชิก

ของแก๊งดงักล่าวไดถ้กูจบักุมทีกรุงเทพฯ (กรุงเทพธุรกิจ,2557) 

 

- นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกียวกบั 

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีหรือ ปอท.  รวบแก๊งไนจีเรีย หลอกหญิงไทยผา่นเฟซบุ๊ก เสียหายกว่า 6 

ลา้นบาท  เมือเดือนกรกฎาคม 2557  โดยผูก้ระทาํผิดเป็นชาวไนจีเรีย จาํนวน 2 คน สัญชาติ

แอฟริกาใต ้1 คน และชาวไทยจาํนวน 1 คน  หลงัไดรั้บการร้องเรียนจากหญิงผูเ้สียหายชาวไทย 

จาํนวน 2 คน ว่าถูกบุคคล ทีรู้จกักนัทางเฟซบุ๊ก ใชชื้อว่า "THOMAS J LAWSON" หลอกว่าเป็น

ทหารยศนายพล สญัชาติแคนาดา ปฏิบติัหนา้ทีอยูป่ระเทศอฟักานิสถาน มีหุ้นส่วนร้านทองคาํอยู่ที

ประเทศแคนาดา และจีน มีเครืองบินส่วนตวั มาตีสนิท จนเกิดความสนิทสนม ขอแต่งงานกับ

ผูเ้สียหาย แต่ระหว่างนนั กลบัหลอกว่ามีปัญหาทางธุรกิจ ใหโ้อนเงินไปใหห้ลายครัง และครังล่าสุด 

ไดห้ลอกว่ามีธนบตัรดอลลาร์ เคลือบนาํยาชนิดพิเศษสีดาํ หรือเงินดาํ ตอ้งใชน้าํยาพิเศษลา้ง รวมเงิน

ทีถกูหลอกไปทงัหมดกว่า 6 ลา้นบาท  ส่วนผูเ้สียหายรายที 2 ถูกหลอกผ่านเฟซบุ๊กชือเดียวกนั โดย

หลอกใหน้าํเงินไปร่วมลงทุนเกียวกบัธุรกิจนาํเขา้รถยนตก์ว่า 10 ลา้นบาท (INNNEWS,2557) 
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สถานทีในการกระทําผดิ 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตมกัหลอกลวงเหยอืว่าเป็นการติดต่อผา่นทาง 

อินเตอร์เน็ต โดยการหลอกเหยอืว่ากระทาํผดิจากต่างประเทศทงันีดว้ยส่วนใหญ่มกักระทาํผิดโดย

ผา่นอินเตอร์เน็ตจากประเทศไทย หากแต่มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตจากต่างประเทศจาํนวนไม่มากนกั  

  นอกจากนี แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตมกัจะกระทาํผดิในพืนทีประเทศไทยใน

จงัหวดักรุงเทพฯ หรือ จงัหวดัในส่วนภูมิภาคใหญ่ทีเป็นจงัหวดัท่องเทียวเช่นเดียวกบัการหลอกลวง

โดยใช้เงินดาํ หากแต่พฤติกรรมในการหลอกลวงจะหลอกให้เหยือเชือว่ามีการกระทาํผิดจาก

ต่างประเทศ หากแต่ผูก้ระทาํผดิไดก้ระทาํผิดในประเทศไทย แต่ทาํให้เหยือเชือว่ามีการพูดคุยผ่าน

อินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศ 

 

ผู้เสียหาย 

กลุ่มผูเ้สียหายซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทีสาํคญัของแก๊งหลอกลวงผา่น 

อินเตอร์เน็ตประกอบดว้ย 

- ผู้เสียหายทีเป็นผู้หญิง 

การหลอกลวงผา่นทางอินเตอร์เน็ต ผูเ้สียหายส่วนใหญ่จะเป็นหญิงชาวไทย  

ซึงประกอบดว้ยการหลอกตม้ตุ๋มด้วยเงินดาํ รวมทังการหลอกลวงให้หญิงไทยคิดว่ามีชาวหนุ่ม

ต่างชาติหลงรักจะแต่งงานให ้หากแต่ต่อมาจะส่งของมาให ้พร้อมทงัให้หญิงไทยส่งเงินไปให้ก่อน

จาํนวนหนึง แต่หากเมือหญิงไทยหลงเชือส่งเงินไปให้จะปิดเฟซบุ๊ค หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หนี ไม่สามารถติดต่อไดอี้กเลย   

 

-เวลา : วนั เวลา ความถี 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตจะมีการกระทาํผดิจาํนวนหลายครัง เพราะอาจเห็นว่า 

เป็นการกระทาํผดิทีเหยอืไม่เห็นหนา้ตาทีแทจ้ริงของตนเอง ดงัเช่นใน พ.ศ.2556 ทีผ่านมามีความถี

ในการกระทาํผดิในช่วงปลายปีทีมีเหยอืเขา้แจง้ความค่อนขา้งถี จนกว่าเจา้หน้าทีตาํรวจจะสามารถ

จบักุมผูก้ระทาํผดิไดจึ้งจะมีการเวน้ช่วงระยะเวลาในการกระทาํผดิต่อไป  

   

- การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากทีเหยอืเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิเป็นสาํคญั  

กล่าวคือ จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ 

ผูเ้สียหายเป็นสาํคญั 
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- มูลค่าความเสียหาย 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหายในแต่ละครังไม่ตาํกว่า 1  

แสนบาท จนกระทงัมีมูลค่าสูงถึงมากกว่า 1 ลา้นบาท หากแต่เจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การประมาณ

มลูค่าความเสียหายของแก๊งนีจาํนวนมลูค่าความเสียหายไม่ตาํกว่าปีละ 100 ลา้นบาท ดงัจะเห็นได้

จากตวัอยา่ง  

- การหลอกลวงหญิงสาวชายไทยผา่นอินเตอร์เน็ต จาํนวนมากกว่า 2 ลา้นบาท ใน  

พ.ศ.2556  หรือ การหลอกลวงหญิงไทยใหโ้อนเงินเป็นค่ารักษาตวัลกูทีป่วยเป็นโรคไต ภายใน

ระยะเวลาไม่กีเดือนใน พ.ศ.2557 มีมลูค่าสูงถึงเกือบ 1 ลา้นบาท เป็นตน้  

 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตจะมีการกระทาํผดิอยา่งต่อเนืองในประเทศไทยจนกว่า 

จะถกูจบักุมและดาํเนินคดี แมจ้ะถูกดาํเนินคดีถึงทีสุดโดยการถูกจาํคุกในประเทศไทย ถูกให้ออก

จากประเทศโดยไม่ออกวีซ่าให้ออก หากแต่ในทีสุดผูก้ระทาํผิดจะมีการเปลียนชือนามสกุลและมี

การเดินทางเขา้ประเทศไทยอีกครัง  

 

-ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติอยา่งชดัเจนโดยมีการรวมกลุ่มกบัชาวแอฟริกนั  

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแอฟริกาใตด้ว้ยกนั หรือ โดยมีการนาํรายไดส่้วนหนึงส่งกลบัไปยงัประเทศ

ของตนเอง โดยผูก้ระทาํผิดบางส่วนมีการวางแผนในการกระทาํผิดจากต่างประเทศแลว้เขา้มา

กระทาํผดิในประเทศไทย เมือมีการจบักุมได ้นอกจากนี มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน เมือตาํรวจ

จบักุมผูก้ระทาํผดิในบางครังอาจไม่สามารถจบักุมหวัหนา้แก๊งได ้รวมทงัมีการวางแผนการทาํงาน

จากต่างประเทศทีมีการเชือมโยงเครือข่ายกบัประเทศต่าง ๆ ทวัโลก  

 

-การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

ผูก้ระทาํผดิไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นสถานทีสาํคญัในการกระทาํผดิ เนืองจากเห็นว่า 

ประเทศไทยสามารถกระทาํผิดได้ง่าย รวมทังการเขา้ออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุม

สามารถกระทาํไดง่้าย อยา่งไรก็ตาม แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตส่วนหนึงไดมี้การกระทาํผิดใน

ประเทศเวียดนาม โดยหลอกลวงผูเ้สียหายซึงเป็นชาวเวียดนาม หากแต่ไดมี้การหลอกลวงให้โอน

เงินมายงับญัชีธนาคารในประเทศไทย อนัอาจแสดงใหเ้ห็นถึงการใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางใน

การกระทาํผดิ 
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-การกระทําผดิซํา 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิซาํ กล่าวคือ เมือตาํรวจมี 

การจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงจะมีการประกนัตวัและหลบหนีออกนอกประเทศ 

หลงัจากนนัจึงมีการเปลียนชือนามสกุลแลว้จึงกลบัมากระทาํผดิซาํในประเทศไทย 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

การกระทาํผดิของแก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตส่วนหนึงมีคนไทยร่วมในการกระทาํ 

ผดิ กล่าวคือ มีคนไทยร่วมในการหลอกลวงเหยอืผูเ้สียหายทีเป็นคนไทย 

 

-ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ตอาจไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายมากนกั  เนืองจาก 

อาจเห็นว่าเป็นการกระทาํผดิทีใชเ้ทคโนโลย ี อาจสามารถหลบหลีกการถูกจบักุมตวัจากเจา้หน้าที

ตาํรวจได ้                                            

- ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบทีสาํคญัของอาชญากรรมทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งหลอกลวงผา่น 

อินเตอร์เน็ตคือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตมี

การกระทาํผดิทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจาํนวนมลูค่ามหาศาล  
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5. แก๊งลวงทําธุรกรรมเงนิหยวน 

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง 

  แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ ซึงมีความเกียวขอ้งกบัการหลอกใหน้กัธุรกิจในประเทศ

ไทยไดมี้การทาํธุรกรมเงินหยวน โดยมีการหลอกใหเ้หยอืโอนเงินไปยงัประเทศจีน  

 

จาํนวนสมาชิก 

ไม่ทราบจาํนวนแน่ชดั หากแต่เมือตาํรวจจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดมี้จาํนวน 2 คนใน 

ประเทศไทย หากแต่มีสมาชิกส่วนหนึงทีอยูใ่นประเทศจีน หากแต่ยงัไม่สามารถจบักุมได ้

  

เครือข่าย 

มีเครือข่ายทีเชือมโยงกบัแก๊งอาชญากรรมในประเทศจีน โดยมีผูก้ระทาํผิดชาวจีนใน

ประเทศไทยทาํหนา้ทีหาเหยอืและหลอกใหเ้หยอืมีการโอนเงินไปยงัประเทศจีน  

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวนมีการเขา้ออกประเทศไทย โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย  

ซึงมีการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองอยา่งถกูตอ้งในลกัษณะของนกัท่องเทียวทีเขา้มาเทียวในประเทศ

ไทย โดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเขา้เมืองไดต้รวจอนุญาตให้ตามขนัตอนทุกอย่าง  หากแต่เมือเข้า

ประเทศไทยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลบัมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีเกียวข้องกบัการ

หลอกลวงนกัธุรกิจจีนซึงเป็นชาติเดียวกนั  

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ   

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งนี ประกอบดว้ย 

พฤติกรรมการหลอกลวงเหยอืทีว่า สามารถนาํเงินทีไดจ้ากการทาํธุรกิจไปแลกเป็นเงิน 

สกุลหยวนไดเ้ป็นจาํนวนมากเพือส่งกลบัไปให้ญาติพีน้องของผูเ้สียหายทีประเทศจีน โดยจะตอ้ง

โอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของนายยชิูง หวู  โดยการโอนเงินครังแรกแก๊งดงักล่าวไดน้าํเงินส่งไป

ใหก้บัทางญาติผูเ้สียหายทีประเทศจีนจริง แต่หลงัจากมีผูห้ลงเชือโอนเงินไปให้หลายครังและเป็น

จาํนวนมากขึนเรือยๆ แก๊งดงักล่าวกลบัฉอ้โกงเงินไปรวมกว่า 30 ลา้นบาทก่อนจะหลบหนี  โดยเหตุ

เกิดตงัแต่วนัที 4 เมษายน พ.ศ.2557 (คมชดัลึก, 2557) 
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  สถานทีถูกจบักุม 

  ถกูจบักุมไดที้ จบักุมไดที้หนา้บริษทั ฟองลีอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั เลขที 1004-

1006 ถนนทรงวาด แขวงจกัรวรรดิ เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 

 

  ผู้เสียหาย 

  ผูเ้สียหายชาวจีนหลายรายทีประกอบธุรกิจขายเสือผา้ กระเป๋า และรองเทา้นาํเขา้

จากประเทศจีน 

 

เวลา : วนั เวลา ความถี 

แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวนจะมีการกระทาํผดิจาํนวนหลายครัง โดยในการ 

กระทาํดว้ยการลวงทาํธุรกรรมเงินหยวนในช่วงแรกจะมีการหลอกเหยอืใหต้ายใจ ดว้ยการมีการทาํ

ธุรกรรมโอนเงินไปใหญ้าติผูเ้สียหายในประเทศจีนดว้ยเงินจาํนวนมากกว่าการโอนเงินผา่นธนาคาร

ทวัไป เพือใหเ้หยอืตายใจ แต่เมือมีการโอนเงินไดส้ักระยะหนึงเป็นระยะเวลานับตงัแต่การกระทาํ

ผดิครังแรก เพียงระยะเวลากว่า 1 ปี จึงไดมี้การฉอ้โกงเงินจาํนวนกว่า 30 ลา้นบาทหลบหนีไป   

   

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากทีเหยอืเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิเป็นสาํคญั  

กล่าวคือ  

เลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ 

ผูเ้สียหายเป็นสาํคญั ดว้ยการทาํใหเ้หยอืเชือว่าหากมีการทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ยการโอนเงินไป

ใหญ้าติในประเทศจีนจะไดรั้บเงินทีสูงกว่าการโอนเงินผา่นทางธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ซึงเมือ

เหยอืหลงเชือจะทาํใหเ้หยอืตายใจดว้ยการโอนเงินจาํนวนจริงก่อน แต่ต่อมาเมือเหยือมีการโอนเงิน

จาํนวนมากขึน จึงมีการฉอ้โกงเงินจาํนวนกว่า 30 ลา้นบาทและหลบหนีไป   

 

มูลค่าความเสียหาย 

แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน ก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหายจากการประกอบ 

อาชญากรรมดว้ยการฉอ้โกงภายในระยะเวลา 1 เดือนกว่า เป็นจาํนวนกว่า 30 ลา้นบาท 

 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน มีการกระทาํผดิอยา่งต่อเนืองในประเทศไทยภายใน 
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ระยะเวลา 1 เดือน เป็นจาํนวนมากกว่า 3 ครังจนกระทงัเหยือตายใจจึงการนาํเงินจาํนวนมากแลว้

หลบหนี  

 

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติโดยมีการกระทาํผดิร่วมกนัระหว่างผูก้ระทาํผดิส่วน 

หนึงทีอาศยัอยู่ในประเทศไทย และแก๊งผูก้ระทาํผิดส่วนหนึงทีอาศยัอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี 

การกระทาํผดิยงัมีความเชือมโยงจากประเทศไทยและประเทศจีน โดยการกระทาํดว้ยการโอนเงิน

จากประเทศไทยไปยงัประเทศจีน หากแต่ผูเ้สียหายเป็นนกัธุรกิจชาวจีนทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบทีสาํคญัของอาชญากรรมทีเกิดจากการกระทาํผิดของแก๊งลวงทาํธุรกรรม

เงินหยวน คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากแก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน มี

การกระทาํผิดทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจาํนวนมูลค่ามหาศาล โดย

ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือนกว่า มีมลูค่าความเสียหายทีเกิดขึนสูงถึง 30 กว่าลา้นบาท  
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6 . แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน 

แก๊งแขกขาวรายสาํคญัทีสาํคญัรายหนึงทีไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย ไดแ้ก่ ผูก้ระทาํ

ผดิชาวอิหร่าน โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการหลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน 

 

ประเภทแก๊ง 

แก๊งทีกระทาํผิดเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐานดว้ยการลกัทรัพยต์ามสถานทีพกัของ

นกัท่องเทียว  รวมทงัการกระทาํผดิดว้ยการหลอกลวงนกัท่องเทียวทงัทีเป็นคนต่างชาติและคนไทย  

 

รูปแบบ 

มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแก๊งดว้ยสมาชิกเป็นผูก้ระทาํผดิสญัชาติอิหร่านทงัหมด   

รวมทงัการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผดิชาวอิหร่านและผูก้ระทาํผดิชาวตุรกี 

 

จาํนวนสมาชิก 

จาํนวนสมาชิกของแก๊งอิหร่านทีเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย จะมีประมาณ 3 – 5 คน  

และสมาชิกของแก๊งตุรกีจาํนวนประมาณ 3 คน  

 

เครือข่ายการกระทําผดิ 

มีเครือข่ายการกระทาํผดิระหว่างผูก้ระทาํผดิชาวอิหร่านดว้ยกนั หรือ การรวมกลุ่มระหว่าง

ชาวอิหร่านและชาวตุรกีทงัทีอยูใ่นประเทศไทยและต่างประเทศ  

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

สาํหรับพฤติกรรมการเขา้ประเทศไทยของแก๊งดงักล่าวจะมีพฤติกรรมการเขา้ประเทศที

ถกูตอ้งตามกฎหมาย และทีลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย หากแต่การเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย

ของแก๊งดงักล่าวโดยเฉพาะชาวอิหร่านจะมีการลกัลอบเขา้เมืองโดยการทาํหนังสือเดินทางปลอม 

เนืองจากผูก้ระทาํผดิชาวอิหร่านส่วนหนึงจะมีความเชียวชาญในการทาํหนงัสือเดินทางปลอม   

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

พฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคญัของแก๊งหลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน ประกอบดว้ย

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ  

- การกระทําผดิของชาวอหิร่าน 

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของผูก้ระทาํผดิชาวอิหร่าน ประกอบดว้ย 
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 การใช้อุบายหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน 

แก๊งลกัทรัพยอิ์หร่านจะมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคญัเกียวขอ้งกบัการใชอุ้บายหลอก

แลกธนบตัรทงัทีเป็นคนไทย หรือ ชาวต่างชาติ โดยอา้งว่าจะมีการนาํไปสะสมธนบตัร อาทิ มกัจะ

เลือกร้านทีมีคนขายคนเดียว หรือ เป็นคนแก่ รวมทงัขอซือยา ราคาถูก แต่ใชธ้นบตัรพนั เมือผูข้าย

ไดท้อนเงินให ้ จะขอแลกธนบตัรใหม่ๆ หรือ ขอธนบตัรพนัเลขสวย โดยกลุ่มแก๊งจะอา้งว่า เพือนาํ

ธนบตัรเลขสวยไปสะสม  หากเจา้ของร้านเผลอ จะโดนขโมยเงินแลว้หลบหนี ซึงจะมีการกระทาํ

ผิดในเขตกรุงเทพฯ บริเวณย่านธุรกิจหรือย่านการคา้ อาทิ ซอยทองหล่อ รวมทงัในต่างจังหวดั

โดยเฉพาะจงัหวดัท่องเทียว ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 

- พฤติกรรมการกระทาํผดิจาํนวนมากใน พ.ศ.2555  สืบเนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

ไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ทีธนาคารหลายแห่งว่าชาวต่างชาติทาํทีไปแลกเงินแลว้แอบฉกเงินบางส่วนไป  

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวนไดพ้บแก๊งอิหร่านจาํนวน 2 คนกระทาํผดิทีบางละมุง จ.ชลบุรี ตระเวนไปตาม

ธนาคารต่างๆ แลว้ทาํทีนาํธนบตัรฉบบัละ 100 บาท ไปขอแลกเปลียนเป็นฉบบัละ 1,000 บาท เมือ

ไดเ้งินแลว้จะขอเปลียนธนบตัรทีมีอกัษรตวัที (T) โดยให้พนักงานของธนาคารนาํธนบตัรออกมา

เลือกทงัหมด จากนันจึงหยิบเงินดงักล่าวมาทาํทีคลีออกทงัหมดต่อหน้าพนักงาน ก่อนใชมื้อทีอยู่

ดา้นล่างพบัเงินบางส่วนกาํไวแ้ลว้ส่งเงินคืนให้กบัพนักงาน และนาํเงินทีกาํไวห้ลบหนีไป แนว

ทางการสืบสวนยงัทราบอีกว่า ทงัคู่เคยก่อเหตุตามธนาคารต่างๆทงัในพืนที จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง 

จนไดเ้งินไปแลว้กว่า 2 แสนบาท ตาํรวจชลบุรีจบั 2 ผูต้อ้งหาชาวอิหร่าน ทาํทีไปขอแลกเงินอกัษร

ตวั T ก่อนมือไวแอบพบัแบงกฉ์กเผน่หนี สารภาพก่อเหตุมาแลว้ 3 จงัหวดั ในเงินกว่า 2 แสนบาท 

 

- แก๊งอิหร่านไดต้ระเวนฉกเงินพ่อคา้แม่คา้ ทาํทีเป็นจ่ายเงินซือของดว้ยแบงกพ์นั แต่ 

ไม่รับเงินทอนแบงกเ์ก่า หากเหยอืหลงกลนาํเงินมาใหดู้ ก็จะถกูฉกเงินไปโดยไม่รู้ตวั ดงัจะเห็นได้

จากกรณีทีเจา้หน้าทีตาํรวจไดจ้ับกุมผูก้ระทาํผิดแก๊งอิหร่านได้เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2555 ที       

อ.ปากท่อ จงัหวดัราชบุรี  โดยเจา้ของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ในตลาดปากท่อประสบปัญหามีชาวแขก

ขาวแสดงท่าทางว่าพูดภาษาไทยไม่ได้มาทาํทีขอซือผา้ห่มในร้านราคา 100 บาท โดยจ่ายเป็น

ธนบัตร 1,000 บาท แต่เมือตนจะทอนเงินกลบัโบกมือไม่ตอ้งการเงินทอนเป็นธนบตัรเก่า ขอ

เปลียนเป็นแบงกใ์หม่ พอตนบอกไม่มีชายคนดงักล่าวก็ยงัจะขอดูเงินทีมีอยู่จึงไดน้าํเงิน 8,500 บาท 

ออกมาแสดงให้ดู จากนันชายคนดังกล่าวก็หยิบแบงก์มานับดูและส่งคืนให้ก่อนจะขบัรถเก๋ง

ท ะ เ บี ย น  ช ล บุ รี  ห า ย ไ ป  แ ล ะ พ อ ต น ม า นั บ เ งิ น ดู ถึ ง รู้ ว่ า เ งิ น ห า ย ไ ป  6,000 บ า ท 

           เช่นเดียวกบัการกระทาํผดิในวนัเดียวกนักบัแม่คา้ขายนาํดืมในพืนทีสถานีตาํรวจภธูรเขาดิน 

อาํเภอโพธาราม โดยมีลกูคา้ชาวต่างชาติมาซือนาํดืมและจ่ายธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท แต่ตนไม่มี

ทอน ชายคนดงักล่าวจึงถือวิสาสะเขา้มาในบา้น เจา้ของร้านนาํจึงไดโ้ทรศพัท์ให้มาช่วยเหลือ เมือ
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ตาํรวจรุดมาจบักุมตวัก็พบว่ารถเก๋งทีชายต่างชาติใชเ้ป็นคนัเดียวกบัทีสถานีตาํรวจภูธรปากท่อ วิทยุ

แจง้สกดัจบัจึงนาํตวัมาสอบสวน โดยพบชาวอิหร่านจาํนวน 4 คน ไดต้ระเวนขบัรถเพือท่องเทียวใน

พืนทีต่าง ๆ และกระทาํผดิ ซึงจากการสอบสวนของเจา้หนา้ทีตาํรวจพบว่าแก๊งอิหร่านมีการกระทาํ

ผดิทีเกียวขอ้งกบั           อยา่งไรก็ตาม จากการสอบสวนชาวอิหร่านทงัหมดอยูป่รากฏว่า มีผูเ้สียหาย

ในจงัหวดัราชบุรีจาํนวนมาก ประกอบดว้ยพ่อคา้แม่คา้จาํนวนมาก และสหกรณ์การเกษตรโพธาราม 

ทีเคยโดนแก๊งอิหร่านฉกเงินไปจาํนวน30,000บาท  

- นอกจากนี เมือวนัที 23 พฤษภาคม 2556 ผูต้อ้งหาชาวอิหร่านตงัแก๊งลกัทรัพยร้์าน 

ขายของชาํยา่นสาํเหร่ในบริเวณพืนทีกรุงเทพฯ  โดยใชอุ้บายหลอกแลกธนบตัร ก่อนฉกเงินสูญ 1.5 

หมืนโดยหลกัฐานทีเป็นภาพจากกลอ้งวงจรปิดไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ชาวอิหร่านไดท้าํทีเขา้ไปซือเบียร์

กระป๋องภายในร้านขายของชาํแห่งหนึงในซอยตากสิน 19 แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

จากนนัสมาชิกของแก๊งไดน้าํธนบตัรแบงกย์อ่ยมาแลกธนบตัรแบงกพ์นัจากเจา้ของร้าน โดยอา้งว่า

ชอบสะสมแบงกพ์นัสภาพใหม่ ๆ และมีเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู ่แต่แลว้ก็ใชอุ้บายทาํการลกัทรัพยข์อง

ผูเ้สียหายหลบหนีไปไดม้ลูค่า 15,000 บาท  

โดยสมาชิกของแก๊งจาํนวน 2 คน ไดเ้ดินเขา้มาในร้านขอซือเบียร์ จาํนวน 4 กระป๋อง โดย

ไดย้นืธนบตัรแบงกพ์นัใหเ้จา้ของร้าน ซึงเจา้ของร้านไดห้ยบิเงินทอนใหไ้ปจนครบถว้น แก๊งสมาชิก

อิหร่านยงัสือสารภาษาองักฤษกบัเจา้ของร้านว่า ตอ้งการนาํธนบตัรแบงก์ย่อยใบละ 500 บาท 1 ใบ 

กบัใบละ 100 บาท 5 ใบ มาแลกแบงก์พนัสภาพใหม่ๆ ไปเก็บสะสม ซึงเจ้าของร้านเห็นเป็น

ชาวต่างชาติจึงหนัไปบอกมารดา ซึงนงัอยูที่โตะ๊เก็บเงินหยิบปึกธนบตัรแบงก์พนั จาํนวน 39 ใบ ที

นับไวร้อจ่ายค่าคา้สินค้าออกมาให้ดู เมือเห็นแบงก์พนัปึกใหญ่ ผูก้ระทาํผิดก็เอือมมือไปควา้เงิน

ทงัหมดจากมือแม่ของเจา้ของร้าน จากนนัไดแ้กะหนงัยางรัดเงินออก แลว้คลีแบงก์ออกใบลกัษณะ

กางพดัเพือเลือกแบงกที์สวยทีสุด แต่สุดทา้ย ผูก้ระทาํผิดไดย้ืนเงินคืนให้แม่เจา้ของร้านโดยอา้งว่า

ไม่มีแบงกใ์บทีถกูใจจึงไม่ขอแลกแลว้ และจะพาเพือนเดินออกจากร้านไป โดยผูเ้สียหายเริมเอะใจ 

เนืองจากเห็นเงินปึกใหญ่เหตุใดจึงบางลงเลยตัดสินใจนับเงินใหม่จึงพบว่าเงินหายไปจาํนวน 

15,000 บาท พอยอ้นดภูาพกลอ้งวงจรปิดยงิเห็นพฤติกรรมเด่นชดัว่า ผูก้ระทาํผดิได ้ใชว้ิธีนาํกระเป๋า

สตางคขึ์นมาบงัธนบตัรเก็บไวใ้นอุง้มือส่วนหนึง ก่อนจะยนืเงินคืนใหแ้ม่ของเจา้ของร้าน จากนันก็

นาํเงินทีไดย้ดัใส่กระเป๋ากางเกงออกจากร้านไปอยา่งแนบเนียน (ผูจ้ดัการออนไลน,์2556) 

 

     - การกระทําผดิของชาวตุรก ี

 สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิของชาวตุรกี ประกอบดว้ยพฤติกรรมการกระทาํ

ผดิทีคลา้ยคลึงกบัผูก้ระทาํผดิชาวอิหร่าน คือ มีการหลอกแลกเงินเมือเหยอืหลงเชือจะมีการขโมย

เงินใส่กระเป๋าแลว้หลบหนีไป โดยจะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิในหา้งสรรพสินคา้ ซึงจะมีการทาํที
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เป็นขอซือสินคา้แลว้ขอแลกเงินหลงัจากนนัจะขโมยเงินจากพนกังานขาย โดยอาศยัจงัหวะความ

รวดเร็วในการกระทาํผดิ 

นอกจากนี ยงัมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ “ใชก้ลอุบาย” ดว้ยวิธีการ 

พดูภาษาต่างประเทศ แลว้ทาํใหช้าวไทย หรือ ชาวต่างชาติสบัสน แลว้ใชค้วามชาํนาญฉกเงินไป 

ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- เมือวนัที 6 กรกฎาคม 2555 ที จ.ชลบุรี เคยเกิดเหตุกบัพนกังานเคาน์เตอร์แลกเงิน 

ของศูนยก์ารคา้ฟลายนาว  อ.ศรีราชา ถูกคนร้ายชาวตุรกีเข้าไปทาํทีขอแลกเงิน แลว้ชวนพูดคุย

เบียงเบนความสนใจ ก่อนฉกเงินในเคาน์เตอร์ไป 

- เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.เมืองระยอง ไดจ้บักุม 

ผูก้ระทาํผดิชาวตุรกี จาํนวน 2 คน ทีไดก่้อเหตุลกัทรัพยใ์นร้านบิกคาเมลล่า ในหา้งสรรพสินคา้บีกซี 

สาขาระยอง ก่อนจะหลบหนีไปอยูเ่มืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยก่อนเกิดเหตุผูต้อ้งหาทงั 2 คน ทาํที

ขอซือถ่านกลอ้งในร้านบิกคาเมลล่า จากนันไดห้ยิบธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท ขึนมาและถามหา

ธนบตัรทีมีอกัษรตวั T เพือจะขอแลกเปลียน เมือพนกังานหยบิใหดู้จาํนวนหลายใบ คนร้ายไดห้ยิบ

ธนบตัรจาํนวนหนึงใส่กระเป๋าส่งต่อใหอี้กคนหนึงและหลบหนีไป โดยผูก้ระทาํผดิไดเ้ดินทางเขา้มา

ในประเทศไทยตังแต่วนัที 26 มกราคม พ.ศ.2556  และตระเวนก่อเหตุลักษณะดังกล่าวตาม

หา้งสรรพสินคา้ในพืนทีภาคตะวนัออก 

 นอกจากนี ยงัมีการกระทาํผดิในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- พฤติกรรมการกระทาํผดิของผูก้ระทาํผดิสญัชาติตุรกี ทีถกูจบักุมไดพ้ร้อมของ 

กลางเงินดอลล่าห์ จาํนวน 270 ดอลล่าห์ และเงินไทย จาํนวน 3000 บาท สามารถจบักุมตวัได้ที

บริเวณชันที 2 โซนดี ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงและเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดย

เจา้หน้าทีตาํรวจ ไดรั้บแจง้เหตุว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติไดอ้อกอาละวาดก่อเหตุหลอกดูธนบตัรของ

นกัท่องเทียวชาวต่างชาติ แลว้ทาํการสบัเปลียนเอาเงินไป เกิดขึนบ่อยครัง จึงไดส้ั งการให้เจา้หน้าที

ฝ่ายสืบสวนลงพืนทีเพือจบัตวัคนร้ายต่อมาเมือวนัที 25 ก.พ.2556 เวลาประมาณ 19.00 น. ไดรั้บแจง้

จากพนกังานรักษาความปลอดภยัของหา้งเซ็นทรัลเวิลดิ ว่า ขณะทีนกัท่องเทียวไดเ้ดินเลือกซือของ

อยูใ่นหา้ง ไดมี้ผูก้ระทาํผดิชาวตุรกี ไดเ้ขา้มาทาํทีตีสนิท และขอดูเงิน แลว้อา้งว่าเงินของผูเ้สียหาย

เป็นเงินปลอม จากนนัจงัหวะทีผูเ้สียหายเผลอจึงไดล้กัเอาเงินของผูเ้สียหายไป จึงแจง้ให้เจา้หน้าที

ไปตรวจสอบ เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมตวัไดใ้นทีสุด (เดลินิวส์ออนไลน,์2556) 

- เดือน กรกฎาคม 2556 แม่คา้ขายสลากกินแบ่งหนา้วดับางพลีใหญ่ในหรือวดัหลวง 

พ่อโต ไดป้ระสบกบั คนร้ายเขา้มาทาํทีจะซือสลากกินแบ่ง จึงไดย้ืนแบงก์พนัให้หลายใบแลว้ขอ

แลกแบงกพ์นั อา้งว่าไม่ชอบตวัเลข แม่คา้หลงกลยนืเงินให ้คนร้ายก็แอบฉกเอาไป 10,000 บาท 
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- นอกจากนี เหยอืยงัเป็นพนกังานขายส่งสินคา้ โดยคนร้ายเขา้มาทาํทีของแลกเงิน  

ขณะทีกาํลงังงเนืองจากคนร้ายพดูภาษาต่างประเทศ  จึงถกูหยบิเงินในกระเป๋าไปราว 60,000 บาท 

ชุดสืบสวนของ สภ.บางพลีแกะรอยเลขทะเบียนรถทีคนร้ายใช้ พบว่าเช่ามาจากพทัยา จ.ชลบุรี 

วนัรุ่งขึนก็ตามจบัคนร้ายไดท้งัแก๊ง ทีห้องเช่าย่านลุมพินี สอบสวนพบว่าตระเวนก่อเหตุมาหลาย

จงัหวดั ทงัใน จ.สมุทรปราการ ปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร (ไทยรัฐออนไลน,์2556) 

 

  ความเกยีวข้องกบัอาชญากรรมอนื ๆ  

  สาํหรับความเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมอืน ๆ ของแก๊งอิหร่าน ประกอบดว้ย  

  การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง 

  แก๊งอิหร่านในประเทศไทยส่วนหนึงมีการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับการปลอม

แปลงหนงัสือเดินทาง โดยแก๊งอิหร่านมีขบวนการทาํพาสปอร์ตปลอมทีใหญ่ทีสุดในยา่นอาเซียน 

ยาเสพตดิ 

  แก๊งอิหร่านมีความเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมอืน ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- เมือวนัที 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  เจา้หนา้ทีตาํรวจ อ.บางละมุงไดบุ้กรวบแก๊ง 

อิหร่านเช่าบา้นหรูกลางเมืองพทัยา ใชเ้ป็นแหล่งผลิตยาไอซร์ายใหญ่  โดยเจา้หน้าทีตาํรวจสามารถ

ยดึของกลางยาไอซร่์วม 19 กิโล มลูค่ากว่า 300 ลา้นบาท   

โดยมีพฤติกรรมเช่าบา้นหลงัดงักล่าวในราคาเดือนละ 25,000 บาท เพือใชเ้ป็น 

แหล่งผลิต เนืองจากเมืองพทัยา มีชาวต่างชาติอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมากทาํให้แยกแยะลาํบาก โดย 

Mr.Ali Behnam Asadollahi จะเป็นคนลงมือผลิตเนืองจากอดีตเคยเป็นนักเคมี จากนันจะให้เพือน

ร่วมแก๊งเป็นคนนาํออกไปจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ซึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย โดยวิธีการส่งใหเ้อเยน่ต์

จะนาํยาไอซใ์ส่ไวใ้นกล่องกระดาษแลว้นาํไปทิงไวต้ามจุดนดัหมาย หากมียาไอซเ์หลือจากจาํหน่าย

ในประเทศไทยก็จะส่งขายไปยงัต่างประเทศ ส่วนวตัถุดิบก็จะสั งจากต่างประเทศแลว้ส่งมาเป็น

ทอดๆ เพือตบตาตาํรวจ ซึงจากการจบักุมชาวต่างชาติในครังนีถือว่าเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ทีสุดใน

ประเทศ ส่วนของกลางทียดึไดร้วมแลว้มลูค่าประมาณ 300 ลา้นบาท  (คมชดัลึกออนไลน,์2555) 

การก่อการร้าย 

แก๊งอิหร่านส่วนหนึงมีความเกียวขอ้งกบัการก่อการร้าย ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุเกิด 

ระเบิดเมือเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 ซึงคาดว่ามีแก๊งอิหร่านส่วนหนึงไดเ้ดินทางเขา้มากระทาํผดิใน

ประเทศไทย  โดยประเทศอิสราเอลเชือว่าเป็นฝีมือชาวอิหร่านหัวรุนแรง และกลุ่มฮิซบลัเลาะห์ ซึง

อาละวาดก่อเหตุก่อการร้ายกบัชาวอิสราเองไปทวัโลก รวมทงัไดว้างแผนกระทาํผดิในประเทศไทย 
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 มูลค่าความเสียหาย 

  สาํหรับมลูค่าความเสียหายทีแก๊งกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติจะมี

มลูค่าความเสียหายตงัแต่ 1,000 บาทจนกระทงัถึงหลกัแสน โดยจะมีพฤติกรรมในการกระทาํผิด

จนกระทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจเขา้จบักุมดาํเนินคดี  

 

สถานทีในการกระทําผดิ  

  สาํหรับสถานทีในการกระทาํผิดของแก๊งอิหร่านในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 

บริเวณทีพกัอาศยัโดยเฉพาะตามโรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  และเมืองท่องเทียวต่าง ๆ 

อาทิ อ.พทัยา จ.ชลบุรี จ.ราชบุรี  เป็นตน้   

 

กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชญากรรมของแก๊งอิหร่านทีเกียวข้องกบัการ

ประกอบอาชญากรรมเกียวกับการลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  ผูห้ญิง คนชราเจ้าหน้าทีธนาคาร  รวมทัง

นกัท่องเทียวทีเขา้พกัในโรงแรม หรือ สถานทีพกัอาศยัในเมืองท่องเทียว 

 

  การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

  แก๊งอิหร่านได้เลือกช่องโอกาสในการกระทําผิดจากการทีเหยือขาดความ

ระมดัระวงัตวัจากทรัพยสิ์นของตวัเองเป็นสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการลกั

ทรัพยต์ามโรงแรม หรือ การหลอกเงินตามธนาคาร หรือ ร้านขายของ 

 

  ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

  แก๊งอิหร่านอาจไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้าก

การกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามโรงแรมทีมีการการกระทาํผดิจาํนวนหลายครังจนกว่า

จะถูกจับกุมตัวได้ รวมทังแก๊งอิหร่านได้เข้ามากระทาํผิดในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะการปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

 

ผลกระทบ หรือ ความเสียหายทีเกดิขึน 

ผลกระทบทีสาํคญัของการกระทาํผดิของแก๊งอิหร่านคือ ชาวไทยซึงเป็นผูเ้สียหาย 

จะตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นของตนเองจากการหลอกลวงลกัทรัพยข์องแก๊งดงักล่าว รวมทงัมีผลกระทบ

ต่อระบบความเชือมนัต่อความปลอดภยัของทรัพยสิ์นของประชาชนในประเทศ และมีผลกระทบต่อ

การท่องเทียวของประเทศเพราะเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยน์กัท่องเทียวเป็นสาํคญั    
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7. แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาต ิ

 แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติเป็นพฤติกรรมการกระทําผิดของแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์สําคญัแก๊งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท่องเทียวของประเทศไทยโดยตรง  

  

พฤตกิรรมการกระทําผดิ   

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติ  

ประกอบดว้ย 

 ผู้กระทําผดิชาวฟิลปิปินส์ 

พฤติกรรมทีสาํคญัในการกระทาํผดิของแก๊งฟิลิปปินส์ประการหนึงเกียวขอ้งกบั 

การหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย กล่าวคือ   

 

1. การมอมยารูดทรัพย์นักท่องเทียว 

แก๊งฟิลิปปินส์จะมีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการมอมยารูดทรัพยน์กัท่องเทียว 

ต่างชาติในประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูของเจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง  

- “...เมือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 ไดมี้นกัท่องเทียวชาวญีปุ่นหลายราย ไดแ้จง้ 

ความกับทางเจ้าหน้าทีตํารวจว่าถูกแก๊งฟิลิปปินส์มอมยาและนําทรัพย์สินมีค่าไป ในบริเวณ

สวนสาธารณะจตุจกัร เจา้หน้าทีตาํรวจจึงไดเ้ฝ้าติดตามสังเกตการณ์ตามห้างสรรพสินคา้ทีเชือว่า

น่าจะเป็นแหล่งทีกลุ่มคนร้ายแฝงตวัอยู ่จนเมือวนัที 23 ธนัวาคม พ.ศ.2554  ทางเจา้หน้าทีพบกลุ่ม

คนร้ายตามหมายจบัทีบริเวณ ชนั 1 ของห้างแฟชนัไอแลนด์ ถ.รามอินทรา จึงแสดงตวัเข้าตรวจ

คน้  พบยากล่อมประสาทชนิดเม็ดสีม่วง ระบุตวัยา Alprazolam หรือเรียกว่ายาเสียตวั  ขนาด1.0 

มิลลิกรัม จาํนวน 2 แผงๆละ 10 เม็ด โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดน้ําสมาชิกในแก๊งฟิลิปปินส์ไปค้น

บา้นพกัในหมู่บา้นแห่งหนึง ซอยนวลจนัทร์ 56 เขตบึงกุ่ม พบทรัพยสิ์นมีค่าทีผูเ้สียหายแจง้ไวก้บั

ทางเจา้หนา้ทีตาํรวจ  จึงทาํการตรวจยดึไว ้

โดยสมาชิกแก๊งฟิลิปปินส์สารภาพว่าอาศยัอยูใ่นประเทศไทยได ้3 ปี แลว้ มีพฤติกรรม 

การกระทาํผดิ คือ จะเลือกเหยอืทีเป็นหญิงสาวชาวญีปุ่น เนืองจากมีมนุษยส์มัพนัธ ์ ดี  หลงเชือง่าย 

จะตีสนิทจากการพดูคุย เลียงอาหาร เมือเริมสนิทแลว้จะหลอกล่อเหยอืไปเล่นการพนนัทีบา้น  แต่

ถา้ไม่มีเวลาหรือเหยอืเริมรู้ตวั จะทาํการนาํยากล่อมประสาทผสมเครืองดืมใหกิ้น เมือเหยอืหมดสติก็

จะนาํทรัพยข์องมีค่าทงัหมดไป  เงินสดทีไดจ้ะนาํไปจบัจ่ายใชส้อย  แต่ถา้เป็นบตัรเครดิตกจ็ะนาํไป

รูดซือสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ หรือถา้เป็นพวกสิงของ อาทิ นาฬิกา มือถือ ก็จะนาํไปขายหรือ
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จาํนาํตามโรงจาํนาํ...” 

 

2. การหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาตด้ิวยการเล่นการพนัน  

แก๊งผูก้ระทาํผดิชาวฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมสาํคญัในการกระทาํผดิอีกประการหนึง  

คือ การหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงดว้ยการเล่นการพนนั ดงัจะเห็นได้

จาก  

- เมือวนัที 3 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 แก๊งฟิลิปปินส์ไดห้ลอกลวงเหยอืหญิงสาว 

ชาวญีปุ่นไปเล่นไพ่แบลก็แจ็ก จนสูญเงินถึง 3 แสนบาท โดยเจา้หน้าทีตาํรวจสังกดักองบงัคบัการ

ตาํรวจท่องเทียวไดจ้บักุมแก๊งฟิลิปปินส์พร้อมของกลางกล่องนิรภยั 2 กล่อง ชิปแลกเงิน 80 เหรียญ 

ไพ่ 3 สาํรับ ธนบตัรปลอม 200 ใบ และสร้อยคอทองคาํปลอม 4 เส้น โดยนักท่องเทียวชาวญีปุ่นได้

ถกูแก๊งฟิลิปปินส์จาํนวน 3 คน หลอกลวงไปเล่นไพ่แบลค็แจ็คภายในบา้นหลงัหนึงย่าน จ.นนทบุรี 

จนสูญเงินไปประมาณ 300,000 บาท ทางเจา้หน้าทีตาํรวจจึงทาํการสืบสวนจนกระทงัพบบา้นที

หลอกลวงผูเ้สียหายในบริเวณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าหน้าทีตาํรวจไดน้ํากาํลงัเข้าตรวจค้น

ภายในบ้านดังกล่าว และได้พบแก๊งฟิลิปปินส์จาํนวน 3 คน ก ําลงัหลอกลวงนักท่องเทียวชาว

อเมริกนัอาย ุ60 ปี ดว้ยวิธีการเดียวกนัอยู ่ 

แก๊งฟิลิปปินส์ทงัสามคนให้การรับสารภาพว่าไดร่้วมกนัหลอกลวงผูเ้สียหายและเชิดเงิน

จาํนวนดงักล่าวไปจริง โดยจะแบ่งหนา้ทีกนัทาํงาน เริมจากจะใหส้มาชิกของแก๊งทีเป็นผูห้ญิงไปทาํ

ทีเขา้ไปตีสนิทกบัผูเ้สียหายทีถนนขา้วสาร จากนันก็พาไปกินขา้วและเทียวตามสถานทีต่างๆ จน

เหยอืไวใ้จ หลงัจากนนัก็ออกอุบายชกัชวนเหยอืให้ไปทีบา้นพกัหลงัดงักล่าว เพือช่วยแปลเอกสาร

ภาษาญีปุ่นให้ เมือไปถึงทีบ้านพกัสมาชิกของแก๊งอีก 1 รายก็จะทาํทีเข้ามาหาทีบา้น ก่อนทีจะ

ชกัชวนกนัเล่นไพ่แบลค็แจ็คกนัแบบสนุกๆ ก่อน หลงัจากนนัสมาชิกในแก๊งซึงเป็นเพศหญิงอีกราย 

ซึงเป็นนางนกต่อก็จะปลอมตวัเขา้มาเป็นเศรษฐีนีมีเงินจาํนวนมาก และขอร่วมเล่นไพ่ทีบา้นหลงั

ดงักล่าวดว้ย ส่วนสมาชิกของแก๊งเพศชายก็จะหลอกเหยอืว่า ตวัเองเป็นเซียนไพ่ในบ่อนมาก่อนจน

สามารถทาํไพ่ได ้พร้อมกบัเล่นให้ชนะติดต่อกนัหลายตาเพือให้เหยือตายใจ จนสามารถกินเงินมา

จากนางนกต่อทีเป็นสมาชิกของแก๊งไดเ้ป็นจาํนวนมาก เมือนางนกต่อจะทุ่มเงินเพือเอาคืน สมาชิก

เพศชายก็จะขอยมืเงินจากผูเ้สียหายมาใชใ้นการเล่นก่อน และจะใชค้วามสามารถทาํไพ่เอาชนะได้

แน่นอน เมือผูเ้สียหายยอมกดเงินจากเอทีเอม็ใหไ้ปจาํนวน 300,000 บาท กลุ่มผูต้อ้งหาก็ทาํทีเอาเงิน

ใส่กล่องนิรภยัไวก่้อนจะแอบสลบัสบัเปลียนกล่องแลว้เชิดเงินเหยอืหลบหนีไป 

โดยสมาชิกในแก๊งฟิลิปปินส์ดงักล่าวมีทงัหมด 6 คน หลบหนีไปได ้3 คน ทงัหมดเป็นชาว

ฟิลิปปินส์ใชว้ีซ่าท่องเทียวมาอย่างถูกกฎหมาย โดยจะใชว้ิธีตีสนิทกับเหยือตามแหล่งท่องเทียว

ต่างๆ จากนนัจะจากนนัจะชวนไปเทียวและชวนมาทีพกั พร้อมออกอุบายว่าจะหลอกเอาเงินเศรษฐี
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บรูไนโดยใชว้ิธีเล่นไพ่ แต่สุดทา้ยกลบัตอ้งยอมจ่ายเงินเอง ก่อเหตุมาแลว้กว่า 10 ครัง จนกระทงั

เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งนีไดจ้าํนวน 3 คน  

พฤติกรรมทีสาํคญัของแก๊งฟิลิปปินส์ดงักล่าว คือ ตามปกติแลว้กลุ่มคนร้ายชาวฟิลิปปินส์

จะปฏิบติังานเป็นกลุ่มประมาณ 5-6 คน โดยวิธีการ คือ จะมีคนไทยเป็นผูห้าเช่าบา้นโดยจะเลือกจะ

เช่าบา้นในลกัษณะทางเขา้บา้นเป็นทางสลบัซบัซอ้นหรือมีทางเขา้ออกไดห้ลายๆ ทาง จากนันกลุ่ม

คนร้ายก็จะออกไปหาเหยือโดยออกไปประมาณ 1-2 คน ส่วนพวกทีเหลือก็จะรออยู่ทีบา้นเมือหา

เหยอืไดแ้ลว้ก็จะพาไปทีบา้นและหลอกลวงใหร่้วมเล่นไพ่แบลก็แจ็ก แต่กลุ่มคนร้ายจะใชว้ิธีตม้ตุ๋น

จนทาํใหเ้หยอืสูญเสียทรัพยสิ์น เมือเหยือเสียทรัพยสิ์นหมดแลว้ก็จะพาเหยือกลบัไปส่งทีพกั และ

ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวทีเป็นเหยอืของกลุ่มคนร้ายดงักล่าว ไม่สามารถทีจะจาํทางไปบา้นของกลุ่ม

คนร้ายได ้เนืองจากกลุ่มคนร้ายจะพาไปบา้นโดยวิธีวกวน คือ   พาไปอีกทางและพากลบัอีกทาง  

และในปัจจุบนันีกลุ่มคนร้ายไดพ้ฒันาวิธีการในการหลอกนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ คือ 

กลุ่มคนร้ายนีจะไปเช่าพกัในโรงแรมและหลอกนกัท่องเทียวมาเล่นไพ่แบลก็แจ๊ก เมือกลุ่มคนร้ายได้

ทรัพย์สินไปแล้ว ก็จะรีบชาํระเงินและออกจากโรงแรมทีพกัทันที ซึงในวิธีการหลังนีทาํให้

เจา้หนา้ทีตาํรวจไม่สามารถติดตามจบักุมกลุ่มคนร้ายไดใ้นทนัที (ผูจ้ดัการออนไลน,์2553) 

 

3. การหลอกบริจาคเงิน 

พฤติกรรมทีสําคัญอีกประการหนึงของแก๊งฟิลิปปินส์ คือ การหลอกบริจาคเงินให้แก่

ผูป้ระสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์   ซึงเป็นการหลอกเงินบริจาคทังทีเป็นคนไทยและ

นกัท่องเทียวต่างชาติ ดงัจะเห็นไดจ้าก  

เมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 แก๊งฟิลิปปินส์ ไดห้ลอกเรียไรเงินบริจาค อา้งตนเป็นมลูนิธิ

ช่วยเหลือเด็ก โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมตวัชาวฟิลิปปินส์จาํนวน 2 คน พร้อมของกลาง แผน่ป้าย

เคลือบพลาสติกมลูนิธิ JC society foundation จาํนวน 5 ใบ รายชือผูบ้ริจาคเงินสดของกลาง พร้อม

ภาพเด็กกาํพร้าและภาพเด็กพิการ  

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดรั้บการร้องเรียนจากมลูนิธิ JC สงัคม ว่ามีคนนาํเอาเอกสารของ

มลูนิธิฯ ไปเรียไรเงินตามจงัหวดัต่าง ๆ ทงัทีกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทงัจงัหวดัต่าง ๆ ในเขต

ภูมิภาค อาทิ จงัหวดัชลบุรี  ภูเก็ต  ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี โดยหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์

รายหนึงจะใชกี้ตา้ร์โปร่งไปยนืร้องเพลงตามศนูยก์ารคา้  ปัมนาํมนั หรือตามแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ 

ขณะทีอีกคนก็จะทาํหนา้ทียนืเอกสารของมลูนิธิทีแอบคดัลอกมาจากอินเตอร์เน็ต ถ่ายเอกสารแลว้

เคลือบพลาสติกใหดู้เหมือนของจริงเพือใชอ้า้งในการขอเรียไร เมือใครหลงเชือจะยนืเงินใหใ้ส่ใน

กล่องแลว้ทาํทีเป็นจดชือผูบ้ริจาคลงในบญัชีทีทาํปลอมขึนมา  

            สาํหรับการจบักุมในครังนี ชุดสืบสวนของเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัอุดรธานี

ไดอ้อกตระเวนหาข่าว กระทงัพบผูต้อ้งสงสยัทงั 2 ราย กาํลงยนืเรียไรเงินอยูภ่ายในร้านกาแฟใน
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ปัมนาํมนัเชลล ์ถ.ประชารักษา จึงขอตรวจสอบหนงัสือเดินทางและส่งรายชือไปยงัมลูนิธิฯ ทีกล่าว

อา้ง หากแต่ไดรั้บการยนืยนัว่า ไม่มีชือบุคคลทงัสองในมลูนิธิฯ จึงไดค้วบคุมตวัไปสอบสวน  

            ทงันี เบืองตน้ผูต้อ้งหาทงั 2 ใหก้ารรับสารภาพว่า ทาํงานอยูที่โบสถแ์ห่งหนึงในกรุงมนิลา 

และทาํหนา้ทีเป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนาหรือมิชชนันารี กระทงัพบขอ้มลูของมลูนิธิทีใหก้ารช่วยเหลือเด็ก

กาํพร้าและผูด้อ้ยโอกาส จึงไดท้าํการคดัลอกขอ้มลูและภาพกิจกรรมของมลูนิธิฯ เพือเอามาเคลือบ

แผน่พลาสติก และทาํรายชือปลอมขึนมาเพือรับบริจาค ก่อนเดินทางมาทีประเทศไทย ตงัแต่ช่วง

เดือนมีนาคม พ.ศ.2556  แลว้ทาํการตม้ตุ๋นเรียไรเงินบริจาค โดยเริมทีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และขยาย

ไปตามจงัหวดัใหญ่ ๆ หลายจงัหวดั เป็นเวลานาน 2 เดือนแลว้ก็เดินทางกลบั เพราะวีซ่าท่องเทียวมี

อายแุค่ 2 เดือน แลว้ก็เดินทางเวียนกลบัมาตม้ตุ๋นใหม่ในลกัษณะเดิมอีก 

            กระทงัล่าสุดไดเ้ดินทางกลบัมาเมืองไทย เมือวนัที 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จึงอาศยัโอกาส

ทีประเทศฟิลิปปินส์ประสบภยัครังใหญ่ แอบอา้งเรียไรเงินไปช่วยเหลือจนไดเ้งินมาร่วมหลายแสน

บาท และมีการโอนเงินกลบัไปยงัประเทศฟิลิปปินส์  ทงันีทงัคู่ไดถ้กูตงัขอ้หา เป็นบุคคลต่างดา้ว

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร เป็นการชวัคราว ทาํงานเรียไรเงินโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีโทษ

จาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วนคดีปลอมแปลงเอกสาร และแอบอา้งเป็น

เจา้หนา้ทีมลูนิธิฯ ตอ้งใหท้างมลูนิธิฯ เขา้แจง้ความก่อน และคดีตม้ตุ๋นตอ้งใหผู้เ้สียหายทีร่วมบริจาค

เงินเขา้แจง้ความเพิมเติม คาดว่ามีผูเ้สียหายแลว้หลายพนัคน (ไทยรัฐออนไลน,์2556) 

 

ผู้กระทําผดิชาวลาว 

 สาํหรับพฤติกรรมของแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวลาวเป็นแก๊งอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัการลกั

ทรัพย ์รวมทงัการกระทาํผิดเกียวกับการค้าประเวณีของสาวประเภทสองแลว้จึงมีการลกัทรัพย์

ควบคู่ไปดว้ย โดยมีการรวมกลุ่มโดยแก๊งลาวทีมีสมาชิกเป็นคนลาวทงัหมด หรือ การรวมกลุ่มกบั

คนไทยเพือประกอบอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพย ์ มีสมาชิกในการกระทาํผิดประมาณ 4 – 6 

คน  โดยพฤติกรรมการกระทาํผดิของผูก้ระทาํผดิสญัชาติลาวส่วนหนึงมีการกระทาํผิดดว้ยการเป็น

สมาชิกของผูก้ระทาํผิดสัญชาติอืน กล่าวคือ เป็นสมาชิกของแก๊งลกัทรัพยช์าวไทย แก๊งกมัพูชา 

รวมทงัมีการกระทาํผดิทีเป็นการการรวมกลุ่มของผูก้ระทาํผดิสญัชาติลาวเป็นแก๊งลาว ดงันี  

- การหลอกขายบริการทางเพศและลกัทรัพย์ชาวต่างชาต ิ 

โดยมีผูก้ระทาํผดิเป็นชาวลาวร่วมกบัคนไทย 2 คน กระทาํผดิ รวม 4 คน  ซึงเป็นสาว 

ประเภทสองมีพฤติกรรมหลอกขายบริการทางเพศให้กบัชาวต่างชาติ ในย่านสุทธิสารจากนันจะ

มอมยาและขโมยทรัพยสิ์นมีค่าไป ในเบืองต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันมีไวเ้พือนําออกใช้ซึงบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของผูอื้นโดยมิชอบ ส่วนของผูก้ระทาํผิดชาวลาวจาํนวน 2 คน ได้เพิมขอ้หาเป็น

บุคคลต่างดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และขอ้หาร่วมกนัมียาเสพติดประเภท 1 
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(ยาไอซ)์ โดยผดิกฎหมาย  โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดน้าํตวัแก๊งดงักล่าวพร้อมของกลาง ส่งพนักงาน

สอบสวน สน.สุทธิสาร ดาํเนินคดีตามกฎหมาย (INNNEWS,2556) 

 

สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติประกอบดว้ย 

- พนืทีทีมนีักท่องเทียวต่างชาตอิาศัยอยู่เป็นจาํนวนมาก  

แก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติมีการกระทาํผดิในพืนทีท่องเทียวทีมี 

นกัท่องเทียวต่างชาติ อาทิ จงัหวดัเชียงใหม่  อุดรธานี เป็นตน้ 

 โดยอาจมีการเปลียนสถานทีจากกรุงเทพฯและปริมณฑลไปยงัจงัหวดัท่องเทียว  

และอาจหมุนเวียนจากพืนทีต่างจงัหวดักลบัไปกระทาํผดิในกรุงเทพฯและปริมณฑลจนกว่าตาํรวจ

จะจบักุมได ้

 

มูลค่าความเสียหาย 

แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ โดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์ได้ก่อให้เกิดมูลค่าความ

เสียหายจากการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจาํนวนมาก โดยมีมลูค่าความเสียหายตงัแต่ 1 

แสนบาท จนกระทงัมากกว่า 1 ลา้นบาท ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- เจา้หนา้ทีสถานีตาํรวจนครบาลบางรักขยายผลจบักุมแก๊งฟิลิปปินส์ไปยงัพืนที 

ใกลเ้คียง พบว่าคนร้ายกลุ่มนีไดก่้อเหตุบ่อยครัง ใน พ.ศ.2552 กระทาํการลกัษณะนีมาประมาณ 1 ปี

แลว้ ไดท้รัพยสิ์นไปประมาณ 10 ลา้นบาท  

- แก๊งฟิลิปปินส์ก่อเหตุดว้ยการแอบอา้งเรียไรเงินไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัครังใหญ่ 

ใน พ.ศ.2556  โดยไดโ้อนเงินกลบัประเทศเป็นจาํนวนเงินหลายแสนบาท  

 

ผู้เสียหาย 

กลุ่มผูเ้สียหายซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทีสาํคญัของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียว 

ต่างชาติ ไดแ้ก่  

-นักท่องเทียวต่างชาต ิ

กลุ่มเป้าหมายหลกัของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติทีสาํคญั คือ  

นกัท่องเทียวต่างชาติ   ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํสารภาพของสมาชิกในแก๊งฟิลิปปินส์ทีว่า  

- อาศยัอยูใ่นประเทศไทยได ้3 ปี แลว้ พฤติกรรมการกระทาํผดิ คือจะเลือกเหยอืที 
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เป็นหญิงสาวชาวญีปุ่น เนืองจากมีมนุษยส์มัพนัธ ์ดี  หลงเชือง่าย รวมทงัเนืองจากเป็นคนทีมีจิตใจดี 

ชอบใหค้วามช่วยเหลือ และหลอกลวงง่าย จะตีสนิทจากการพูดคุย เลียงอาหาร ในการสร้างความ

สนิทสนมแลว้จึงหลอกลวง 

- ผู้เสียหายทีเป็นผู้ใจบุญ 

โดยจะใชว้ิธีการหลอกใหมี้การบริจาคเงิน สาํหรับเหยอืทีเป็นผูที้ใจบุญตอ้งการ 

ช่วยเหลือบุคคลอืน ๆ ทีประสบความเดือดร้อน 

 

- สถานทีพกัในประเทศไทย 

แก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติจะอาศยัในหอ้งพกัหรู หรือ โรงแรมหรู เพือ 

ใช้สถานทีในการหลอกลวงเหยือทาํให้เหยือเห็นว่าตนเองมีฐานะทีดี รวมทังสถานทีพกัทีเป็น

บา้นเรือนหากแต่มีความสลบัซบัซอ้นในการเดินทาง ทาํใหเ้มือนาํเหยอืมาหลอกลวงทีบา้นจะทาํให้

เหยอืไม่สามารถจาํเสน้ทางในการแจง้ตาํรวจได ้ 

 

-เวลา : วนั เวลา ความถี 

การกระทาํผดิของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติจะมีการกระทาํผดิจาํนวนหลาย 

ครังก่อนทีจะถกูตาํรวจจบักุมและดาํเนินคดี  โดยจะมีการกระทาํผิดแลว้เดินทางกลบัเขา้ประเทศ

ฟิลิปปินส์สลบัสับเปลียนหมุนเวียนเดินทางกลบัประเทศฟิลิปปินส์เมือวีซ่าหมดอายุ รวมทงัเมือ

กระทาํผดิเสร็จเรียบร้อยจะรีบหนีกลบัประเทศและเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทยเพือกระทาํผิดอีก

ครัง สลบัสบัเปลียนหมุนเวียนจนกว่าจะถกูจบักุมได ้ 

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผิดจากทีเหยือเปิดโอกาสให้กระทาํผิดเป็นสําคัญ 

กล่าวคือ  

- สาํหรับการกระทาํผดิของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติ โดยเฉพาะแก๊ง 

ฟิลิปปินส์ทีเกียวขอ้งกบัการหลอกเหยือทีเป็นนักท่องเทียวต่างชาติให้เล่นการพนัน จะเลือกช่อง

โอกาสในการกระทาํผดิจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูเ้สียหาย เป็นสาํคญั 

 

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

แก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติทีเป็นผูก้ระทาํผดิชาวฟิลิปปินส์จะมีลกัษณะความ 

เป็นแก๊งขา้มชาติอยา่งชดัเจนโดยมีการรวมกลุ่มกบัชาวฟิลิปปินส์ดว้ยกนั หรือ โดยมีการนาํรายได้

ส่วนหนึงส่งกลบัไปยงัประเทศของตนเอง โดยแก๊งฟิลิปปินส์ไดว้างแผนในการกระทาํผิด โดยให้
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ผูก้ระทาํผดิบางส่วนมีเมือกระทาํผดิเรียบร้อยแลว้จะรีบเดินทางกลบัประเทศ มีการสลบัสับเปลียน

กบัผูก้ระทาํผิดจากประเทศฟิลิปปินส์ให้สลบัสับเปลียนหมุนเวียนเขา้ประเทศไทย เพือหลบเลียง

การถกูจบักุมจากตาํรวจ 

 แต่หากเป็นการรวมกลุ่มของผูก้ระทาํผดิชาวลาวไม่ไดมี้ลกัษณะความเป็นอาชญากรรมขา้ม

ชาติ หากแต่เป็นเพียงผูก้ระทาํผดิชาวต่างชาติทีไดเ้ขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยไม่ไดมี้การ

ส่งเงินกลบัไปต่างประเทศ ไม่ไดมี้การวางแผน หรือ การกระทาํผดิทีสลบัซบัซอ้นแต่ประการใด  

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

นอกเหนือจากการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

แก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติ คือ ผูก้ระทาํผดิชาวฟิลปปินส์ยงัมีความเกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ผดิทีเกียวขอ้งกบัคดีปลน้ทรัพยแ์ละทาํร้ายนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีเขา้มาเทียวในประเทศไทย 

 

การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

ผูก้ระทาํผดิไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นสถานทีสาํคญัในการกระทาํผดิ เนืองจากเห็นว่า 

ประเทศไทยสามารถกระทาํผิดได้ง่าย รวมทังการเขา้ออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุม

สามารถกระทาํไดง่้าย 

 

การกระทําผดิซํา 

แก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติโดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมในการกระทาํ 

ผดิซาํ กล่าวคือ เมือตาํรวจมีการจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดได ้ผูก้ระทาํผิดส่วนหนึงจะมีการประกนัตวั

และหลบหนีออกนอกประเทศ หลงัจากนนัจึงมีการเปลียนชือนามสกุลแลว้จึงกลบัมากระทาํผิดซาํ

ในประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากแก๊งฟิลิปปินส์ส่วนหนึงทีไดก้ระทาํผิดในแหล่งธุรกิจ กลางกรุง

ดว้ยการฉกทรัพยม์าเป็นระยะเวลานานโดย ใชว้ิธีเขา้มาก่อเหตุแลว้ก็หลบหนีออกนอกประเทศไป 

แ ล้ ว เ ข้ า ก ลั บ ม า ก ร ะ ทํ า ผิ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อี ก ค รั ง จ น ก ว่ า จ ะ ถู ก จั บ กุ ม ตั ว ไ ด้ 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

           ตามปกติแลว้แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ โดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์จะปฏิบติังาน

เป็นกลุ่มประมาณ 5-6 คนโดยมีความเกียวขอ้งกบัคนไทย กล่าวคือ   จะให้คนไทยเป็นผูช่้วยเหลือ 

อาทิ จะมีคนไทยเป็นผูห้าเช่าบ้านโดยจะเลือกจะเช่าบ้านในลักษณะทางเข้าบ้านเป็นทาง

สลบัซบัซ้อนหรือมีทางเข้าออกได้หลายๆ ทาง เพือใชเ้ป็นสถานทีในการหลอกลวงเหยือ เมือนํา

เหยอืมาหลอกลวงดว้ยการใหเ้ล่นไพ่ หรือ เล่นการพนนัประเภทอืน ๆ ในสถานทีพกัจะทาํให้เหยือ
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ไม่สามารถจดจาํสถานทีทีถกูหลอกลวงได ้ทาํใหก้ารดาํเนินคดีของตาํรวจต่อแก๊งนีสามารถกระทาํ

ไดย้าก 

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

แก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติอาจไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายมากนัก ดงัจะ

เห็นไดจ้ากผูก้ระทาํผิดชาวฟิลิปปินส์ทีมีการเขา้ออกกระทาํผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูก

จบักุมได ้อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย และเมือถูกจบักุมตวัแลว้ถูกลงโทษ

หลงัจากนันได้ถูกส่งกลบัประเทศ ก็ยงัคงเปลียนชือนามสกุลแลว้กลบัเข้ามากระทาํผิดใน

ประเทศไทยอีกครัง  

 

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบทีสาํคญัของอาชญากรรมทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งหลอกลวง 

นักท่องเทียวต่างชาติ คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจาก แก๊งหลอกลวง

นักท่องเทียวต่างชาติมีการกระทาํผิดทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจาํนวน

มลูค่ามหาศาล รวมทงักระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ต่อการท่องเทียว 

เนืองจากกลุ่มเป้าหมายทีสําคัญของแก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ คือ นักท่องเทียว  

โดยเฉพาะหญิงสาวชาวญีปุ่นทีเขา้ประเทศไทย  นอกจากนี แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติซึง

เป็นชาวฟิลิปปินส์มีลกัษณะรูปร่างหน้าตาทีคลา้ยคลึงกนัคนไทย  อาจทาํให้นักท่องเทียวต่างชาติ

เขา้ใจผดิคิดว่าเป็นคนไทยทีกระทาํผดิ โดยอาจทาํใหน้กัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย

แลว้ประสบปัญหาถกูหลอกลวงดงักล่าว อาจไม่ตอ้งการเขา้ประเทศไทยอีกเลย  อนัส่งผลกระทบ

ต่อประเทศทีตอ้งสูญเสียรายไดจ้ากการท่องเทียว 
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8. แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนันออนไลน์ 

แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนันออนไลน์ เป็นแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีก่อให้เกิดผลกระทบที

สาํคญัต่อกลุ่มผูที้เล่นการพนนั เล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์ทีเป็นชาวต่างชาติและชาวไทย  

 

ประเภทของแก๊ง 

แก๊งเปิดเล่นการพนนั หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนันออนไลน์เป็นแก๊งการกระทาํผิดที

เกียวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมเศรษฐกิจ โดยผูก้ระทําผิดเป็นชาว

อินโดนีเซียทีไดร้วมกลุ่มกนัเพือเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยดว้ยการเปิดเล่นหวย หรือ การพนนั

ออนไลน ์นอกจากนี  ยงัมีผูก้ระทาํผดิอืน ๆ  อาทิ ชาวมาเก๊าและชาวฮ่องกง เกาหลีใตแ้ละพม่าทีได้

ร่วมกระทาํผดิในการรับพนนับอลออนไลน์  

 

รูปแบบ 

มีรูปแบบของแก๊ง คือ การกระทําผิดทีเกียวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และ

อาชญากรรมเศรษฐกิจ  รวมทงัเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทีไม่เหยอื และอาชญากรรมทีไม่มีความชวั

ร้ายในตวัเอง (mala prohibita) 

 

จาํนวนสมาชิก  

จาํนวนผูก้ระทาํผดิประมาณ 8-10 คน  

 

เครือข่าย 

มีเครือข่ายในการกระทาํผดิทีเชือมโยงระหว่างผูก้ระทาํผดิในประเทศอินโดนีเซีย เครือข่าย

ชาวมาเก๊า ฮ่องกงทีเป็นสมาชิกของแก๊ง  รวมทงัเครือข่ายผูก้ระทาํผดิในประเทศเกาหลีใต ้พม่าและ

เครือข่ายผูก้ระทาํผิดทีไดเ้ขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยใชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการเปิด

เวบ็ไซตที์เกียวขอ้งกบัการเล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์  ซึงใหช้าวต่างชาติอาทิ ชาวอินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้พม่า หรือ ชาวไทยไดเ้ขา้ไปเล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์   

 

พฤตกิรรมการเข้าออกประเทศ 

แก๊งเปิดเล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์ ทีเป็นชาวอินโดนีเซีย หรือ แก๊งการพนันบอลทีมี

เครือข่ายเป็นชาวมาเกา๊ ฮ่องกง เกาหลีใต ้โดยส่วนใหญ่มีการเขา้ออกประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตาม
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กฎหมาย หากแต่ไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  ดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หน้าทีตาํรวจกลุ่มตวัอย่าง

ทีกล่าวว่า 

“...สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึง เดินทางเขา้มาอยูป่ระเทศไทยในฐานะนกัท่องเทียว

ไดป้ระมาณ 1 เดือน โดยเช่าบา้นยา่นรามคาํแหง เพือเปิดทาํการรับพนนัหวยออนไลน.์..”  

 

“...แก๊งเกาหลีใต ้เดินทางเขา้ประเทศในฐานะนกัท่องเทียว แต่ประสบปัญหาขาดเงิน จึงได้

เปิดการพนันออนไลน์ ใช้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการให้ชาวเกาหลีเข้ามาเล่นการพนัน

ออนไลน์มาในประเทศไทย ทาํไดป้ระมาณ 5 เดือน  จึงถกูเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุม” 

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

พฤติกรรมการกระทําผิดของแก๊งเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ ทีเป็นชาว

อินโดนีเซียในประเทศไทย ประกอบดว้ยพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั  คือ การเขา้ประเทศไทย 

เพือเปิดทาํการรับพนนัหวยออนไลน์ แลว้ใหล้กูคา้ชาวอินโดนีเซียทีตอ้งการเสียงทายหวยทีออกใน

ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ซึงในแต่ละประเทศมีการออกหวยแตกต่างกนั  โดยจะมี

การโอนเงินจากผูที้เล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์ใหก้บัแก๊งเปิดเล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาทีสาํคญั ดงันี   

- เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งอินโดนีเซียไดเ้มือวนัที 14 มีนาคม พ.ศ. 2557  ใน 

ขอ้หาหลอกลวงผูอื้นจนทาํให้เสียซึงทรัพยสิ์น โดยมีพฤติกรรมหลอกลวงคนไทยเล่นพนันหวย

ออนไลน์ต่างประเทศ   โดยผูต้อ้งหากลุ่มดงักล่าวไดเ้ช่าบา้นพกัแห่งหนึงย่านหัวหมาก เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ เป็นสถานทีรับเล่นพนนั เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงขอเขา้ตรวจคน้ พบผูต้อ้งหาพร้อมของ

กลางเป็นเครืองอ่านรหสัขอ้มลูธนาคาร เครืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชือมต่ออินเทอร์เน็ต ทงันี 

จากการตรวจสอบโปรแกรมภายในคอมพิวเตอร์ พบว่ามีโปรแกรมพนันหวยออนไลน์ต่างประเทศ 

และโปรแกรมการโอนเงินผา่นธนาคารต่างประเทศต่างๆ 

โดยสมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียไดเ้ดินทางเขา้มาอยู่ประเทศไทยในฐานะนักท่องเทียวได้

ประมาณ 1 เดือน โดยเช่าบา้นย่านรามคาํแหง เพือเปิดทาํการรับพนันหวยออนไลน์ แลว้ให้ลูกคา้

ชาวอินโดนีเซียทีตอ้งการเสียงทายหวยทีออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ซึงในแต่

ละประเทศมีการออกหวยแตกต่างกนั โดยในประเทศสิงคโปร์ และพม่า ออกจาํนวน 1 ครังต่อวนั 

ประเทศเวียดนาม 11 ครังต่อวนั ส่วนลาว 9 ครังต่อวนั สาํหรับวิธีพนันลูกคา้จะเปิดบญัชีธนาคารที

ประเทศอินโดนีเซีย เมือตอ้งการเสียงทายหวยแต่ละครัง ก็จะโอนเงินมายงับญัชีของกลุ่มผูต้อ้งหา 

ครังละจาํนวน 100,000 รูเปีย หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 300 บาท  หากเสียงทายถูกจะไดรั้บเงิน

คืน 5 เท่า เป็นเงิน 500,000 รูเปีย หรือ 1,500 บาท โดยสามารถเลือกเสียงทายหวยของประเทศ
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ดงักล่าว ทงันี กลุ่มผูต้อ้งหาแต่ละคนจะมีเครือข่ายลูกคา้มากกว่า 20 คน  มีรายไดต่้อเดือนขนัตาํ

ประมาณ 3,000,000 รูเปีย หรือ 10,000 – 15,000 บาทและมีจาํนวนเงินไหลเวียนต่อวนัมากกว่า 

220,000,000 รูเปีย คิดเป็น 700,000 บาท ซึงเมือคิดเป็นรายเดือน จะได้ 20 กว่าลา้น (ไทยรัฐ

ออนไลน,์2557) 

 

เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการกระทาํผิดของชาวเกาหลีใตที้ไดร่้วมกบัชาวพม่าเปิดการพนัน

ออนไลน์โดยใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง  หรือ สาํนักงานใหญ่ในการกระทาํผิด โดยให้ชาว

เกาหลีใตไ้ดเ้ล่นการพนนัออนไลน์จากประเทศเกาหลีใตจ้นกระทงัถกูเจา้หน้าทีตาํรวจจบักุมได ้ดงั

จะเห็นไดจ้าก 

วนัที 3 ตุลาคม2557 เจา้หนา้ทีตาํรวจนครบาลทองหล่อไดจ้บักุมผูก้ระทาํผิดชาวเกาหลีใต้

จาํนวน 9 คน พร้อมชาวพม่า จาํนวน 1 คน  พร้อมตรวจยึดของกลางจอคอมพิวเตอร์ 18 เครือง 

คอมพิวเตอร์ส่วนตวัและอุปกรณ์อีก 9 ชุด เครืองรับรหัสการทาํธุรกรรมการเงินธนาคารเกาหลี 87 

อนั ทรัมไดร์ฟ 22 อนั เงินสดสกุลไทย 121,300 บาท และของกลางอืนๆ อีกหลายรายการ ในขอ้หา

ร่วมกันจัดตังให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์  และเป็นคนต่างด้าวทาํงานใน

ราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยสามารถจบักุมไดที้คอนโดมิเนียมแห่งหนึง       ปากซอย

ทองหล่อ ซอย 4 หลงัเจา้หนา้ทีสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติจดัให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ให้กบั

กลุ่มคนในประเทศเดียวกนั โดยใชไ้ทยเป็นสาํนกังานเพือหลบเลียงการตรวจสอบของตาํรวจเกาหลี

ใต ้ทงันี พบขอ้มูลมีนักพนันเกาหลีใตก้ว่า 14,000 ราย และมีเงินหมุนเวียนในการพนันกว่า 100 

ลา้นวอน หรือประมาณ 30 ลา้นบาทต่อวนั โดยกลุ่มผูต้อ้งหาจะไดค่้าดูแลระบบเดือนละ 10,000-

100,000 บาท  โดยยนืยนัว่าไม่มีกลุ่มคนไทยเกียวขอ้งในขบวนการ (มติชนออนไลน,์2557) 

 

สาํหรับพฤติกรรมของชาวมาเก๊า และฮ่องกง จะร่วมกบัคนไทยในการเปิดการพนันบอล 

โดยตงัโต๊ะสาํหรับรับแทงพนนับอล ดงัจะเห็นไดจ้าก  

การจบักุม 2 ชายไทย และชายชาวต่างชาติอีก 4 คน ซึงเป็นชาวมาเก๊าและชาวฮ่องกง และ

ชาวมาเลเซียทีทาํหน้าทีเป็นเจา้มือในการลกัลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก พร้อมของกลาง 

มลูค่ากว่า 15 ลา้นบาท  พร้อมของกลางโพยพนนัฟุตบอล 7 แผน่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยหีอ้ซมัซุง 1 

เครือง เครืองแท็บเลต ยีห้อแอปเปิล  รุ่นไอแพดสีขาวและดาํ อย่างละ 1 เครือง  เงินไทย 243,301 

บาท  เงินดอลลาร์ฮ่องกง 30,851 ดอลลาร์ และเงินหยวน 4,530 หยวน โดยชาวต่างชาติจาํนวน 4 คน 

ได้ร่วมกับคนไทยตังโต๊ะรับพนันทายผลฟุตบอล รวมทังมีการเล่นการพนันโดยผ่านเว็บไซต ์

sbobet.com และมีโพยจดบันทึกการพนันรวมมูลค่าการพนันประมาณ 15 ล้านบาท                           

( msn.com,2557) 
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 มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงรับพนันบอล พนันหวยออนไลน์ข้ามชาต ิ

สาํหรับมลูค่าความเสียหายจากการหลอกลวงรับพนนัหวยออนไลน์ขา้มชาติจะมี 

รายไดม้ากกว่า 1 ลา้นบาท อาทิ แก๊งอินโดนีเซียจะมีรายไดม้ากกว่า 1 ลา้นบาทต่อเดือน ดงัจะเห็น

ไดจ้าก 

- แก๊งอินโดนีเซียทีไดเ้ปิดรับพนนัหวยออนไลน์ โดยใหล้กูคา้เปิดบญัชีธนาคารที 

ประเทศอินโดนีเซียขนัตาํ 300 บาท/การพนนั 1 ครัง เพือเล่นพนนัหวยทีจะออกในประเทศสิงคโปร์ 

เวียดนาม ลาว และพม่า หากทายถูกจะได้รับเงินไป 1,500 บาท ทังนี กลุ่มผูต้อ้งหามีลูกคา้รวม

ทงัหมด 100 คน มีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 20 ลา้นบาท 

- รายไดจ้ากการการเปิดการพนนับอล โดยตงัโต๊ะสาํหรับรับแทงพนนับอล ที 

กระทาํผดิโดยชาวมาเก๊าและชาวฮ่องกง  ชาวมาเลเซียและชาวไทยรวมมูลค่าการพนันประมาณ 15 

ลา้นบาท   

 

การเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนันออนไลน์ มีความเกียวขอ้งกบัคน

ไทย คือ  คนไทยไดใ้หเ้ช่าบา้นเป็นสถานทีในการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ หรือ มีคน

ไทยเกียวขอ้งในการกระทาํผดิร่วมกบัชาวต่างชาติในการรับพนนับอลทงัทีเป็นการตงัโต๊ะบอล หรือ 

การพนนัออนไลน ์

 

สถานทีพกัอาศัย 

มีการพกัอาศยัในบริเวณกรุงเทพฯ โดยเป็นบา้นเช่า หรือ หอ้งพกั ทีไม่มีราคาสูง เพือใชเ้ป็น

สถานทีในการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ อาทิ ผูก้ระทาํผิดส่วนหนึง ไดเ้ช่าห้องพกัที

บริเวณยา่นหวัหมาก กรุงเทพมหานคร  

 

มูลค่าความเสียหาย 

สาํหรับมูลค่าความเสียหายของแก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนัน

ออนไลน์ซึงเป็นแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติจะมีรายได้มากกว่า 1 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีรายได้

มากกว่า 10 ลา้นบาท ดงัจะเห็นไดจ้าก 

แก๊งอินโดนีเซียทีไดเ้ปิดรับพนันหวยออนไลน์ โดยให้ลูกคา้เปิดบญัชีธนาคารทีประเทศ

อินโดนีเซียขันตาํ 300 บาท/การพนัน 1 ครัง เพือเล่นพนันหวยทีจะออกในประเทศสิงคโปร์ 

เวียดนาม ลาว และพม่า หากทายถูกจะได้รับเงินไป 1,500 บาท ทังนี กลุ่มผูต้อ้งหามีลูกคา้รวม

ทงัหมด 100 คน มีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 20 ลา้นบาท 
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สถานทีในการกระทําผดิ 

ส่วนสถานทีในการกระทาํผดิของแก๊งอินโดนีเซียทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการรับพนนัหวย

ออนไลน์ขา้มชาติ  จะมีสถานทีในการกระทาํผดิในบริเวณหอ้งพกัทีเช่าอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ บริเวณ

ยา่นบางกะปิเป็นสาํคญั   รวมทงัแก๊งพนนับอลจะมีสถานทีกระทาํผดิในบริเวณเขตสาธร กรุงเทพฯ   

 

ผู้เสียหาย  

ส่วนผูเ้สียหายในการกระทาํผิดของแก๊งอินโดนีเซียทีกระทาํผิดเกียวขอ้งกบัการรับพนัน

หวยออนไลน์ขา้มชาติ แก๊งอินโดนีเซียไดเ้ล่าว่า  

“ ส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียทีเล่นหวยหรือ การพนนัออนไลน์จากประเทศอินโดนีเซีย” 

อยา่งไรก็ตาม คาดว่าผูเ้สียหาย หรือเหยอืส่วนหนึงอาจเป็นชาวไทย เนืองจากชาวไทยส่วน 

หนึงนิยมเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เนืองจากการกระทําผิดของแก๊ง

อินโดนีเซียในรูปแบบนีเพิงถกูเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมเมือเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จึงยงัคงมีขอ้มูลที

เกียวขอ้งกบัแก๊งนีไม่มากนกั  

 แต่สาํหรับแก๊งพนันบอลทีเป็นการกระทาํผิดของชาวต่างชาติร่วมกบัชาวไทย ผูเ้สียหาย

ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยทีเล่นการพนนัฟุตบอลโลก 

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

การเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัแก๊งเปิดเล่นหวย  การพนัน หรือ การ

พนนัออนไลน ์คือ การเปิดโอกาสใหเ้หยอืไดมี้โอกาสในการเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ โดย

การใชป้ระเทศไทยในการเปิดเล่นหวย หรือ การพนนัออนไลน์เนืองจากอาจเห็นว่าโทษทีจะไดรั้บ

ไม่สูงมากเมือเปรียบเทียบกับโทษทีจะได้รับจากประเทศอืน ๆ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย 

รวมทังอาจเห็นว่าสามารถหลบเลียงการถูกจับกุมได้ เนืองจากเป็นการเล่นหวย หรือ การพนัน

ออนไลน์ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจอาจไม่สนใจ หรือ อาจไม่สามารถจบักุมได ้เพราะไม่มีพยานหลกัฐาน

ในการกระทาํผดิ  

 

วนั เวลา ความถ ีในการกระทําผดิ 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งทีเกียวขอ้งกบัทีกระทาํผิดเกียวขอ้งกบัการรับพนันหวย

ออนไลน์ข้ามชาติ จะมีการกระทาํผิดในทุกช่วงเวลาและทุกวนั เนืองจากเป็นการรับพนันหวย

ออนไลนซึ์งสามารถกระทาํไดต้ลอด 24 ชวัโมง ในขณะทีหากเป็นการพนันบอลขา้มชาติจะมีการ

กระทาํผดิในช่วงของการแข่งขนัฟุตบอลโลกเป็นสาํคญั  
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 ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

 แก๊งอินโดนีเซียมีลกัษณะของความเป็นแก๊งอาชญากรขา้มชาติอย่างชดัเจน ดงัจะเห็นได้

จาก สมาชิกในแก๊งส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียทีเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยมีหัวหน้า

แก๊งหลกัทีเป็นชาวอินโดนีเซีย รวมทงัไดมี้การกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการเปิดเล่นหวย หรือ การ

เล่นพนนัออนไลน์ทีใหช้าวอินโดนีเซียไดเ้ล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ขา้มชาติ ในขณะทีแก๊ง

พนนับอลอืนๆ มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติ โดยมีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวต่างประเทศ อาทิ ชาว

มาเลเซีย มีการวางแผนการกระทาํผิดจากต่างประเทศแลว้เขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยมี

เครือข่ายส่วนหนึงอยูต่่างประเทศ  รวมทงัการกระทาํผดิของแก๊งผูก้ระทาํผดิจากประเทศเกาหลีใตที้

มีการกระทาํผดิโดยการวางแผนและมีความเชือมโยงกบัประเทศเกาหลีใต ้หากแต่ใชป้ระเทศไทย

เป็นศูนยก์ลางในการการกระทาํผิด หรือ คอยบงัคบับญัชาการกระทาํผิดทีมีคนเล่นการพนันจาก

ประเทศเกาหลีใต ้

 

 การเกยีวข้องกบัคดีประเภทอนื 

แก๊งอินโดนีเซียจะมีความเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมประเภทลกัทรัพยเ์ป็นสาํคญั รวมทัง

ส่วนหนึงมีความเกียวข้องกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เนืองจากมีการรับเล่นหวยพนัน

ออนไลน ์ในขณะทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการพนนับอลจะมีความเกียวขอ้ง

กบัอาชญากรรมทีไม่มีความชวัร้ายในตวัเอง (mala prohibita) และเป็นอาชญากรรมทีไม่มีเหยือ

อาชญากรรม เป็นสาํคญั  

 

 การเลอืกประเทศอนื ๆ นอกจากประเทศไทย 

 สาํหรับผูก้ระทาํผิดทีเป็นชาวอินโดนีเซียไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบ

อาชญากรรมทีเกียวขอ้งกับทรัพยเ์นืองจากเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีบทลงโทษทาง

กฎหมายทีไม่รุนแรงในคดีเกียวกบัทรัพยด์งัเช่นประเทศอืน ๆ  

 

 ผลกระทบของอาชญากรรม 

 สาํหรับผลกระทบของอาชญากรรมทีเกิดจากแก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวย หรือ การ

พนนัออนไลน ์คือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย เนืองจากผูที้เขา้ไปเล่นหวย และ

การพนนัออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ ชาวอินโดนีเซีย  รวมทงัผลกระทบต่อชาวไทยส่วนหนึงทีเขา้ไป

เล่นการพนนับอล รวมทงัอาจนาํไปสู่การเกิดอาชญากรรมอืน ๆ หากผูที้เล่นการพนัน แพก้ารพนัน

และไม่สามารถหาเงินมาใหห้นีการพนนัได ้ นอกจากนี ยงัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ

ทีเป็นศนูยก์ลางในการเปิดเล่นการพนนั หรือ การเปิดเล่นหวย การพนนัออนไลน ์
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9. แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนเป็นหนึงในแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีสาํคญัแก๊งหนึง โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อบา้นเรือนทีอยู่

อาศยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและพืนทีอืน ๆ  

 

ประเภทแก๊ง 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนเป็นการรวมกลุ่มในการกระทาํผิดจากกลุ่ม 

ประเทศลาตินอเมริกาเป็นหลกั โดยมีการลกัทรัพยต์ามทีพกัอาศยัของบา้นเศรษฐี หรือ ผูมี้ฐานะ 

โดยจดัเป็นแก๊งอาชญากรรมทีกระทาํผดิเกียวกบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime)  

 

รูปแบบ  

เป็นการรวมกลุ่มระหว่างแก๊งจากประเทศลาตินอเมริกา ไดแ้ก่ ผูก้ระทาํผดิชาวโคลมัเบีย 

เป็นหลกัรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดจากประเทศลาตินอเมริกาและประเทศจากยุโรป อาทิ ประเทศ

เซอร์เบีย  เป็นตน้ โดยมีการรวกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกประมาณ 40 คนกระจายอยู่ทวัประเทศ  

นอกจากนี ยงัมีการกระทาํผิดของผูก้ระทาํผิดชาวแอลจีเรีย และผูก้ระทาํผิดชาวลาวทีไดร้วมกลุ่ม

เป็นลกูนอ้งของผูก้ระทาํผดิชาวไทย  

 

จาํนวนสมาชิก 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนทีมีผูก้ระทาํผิดเป็นชาวลาตินอเมริกา ไดแ้ก่  

ประเทศโคลมัเบียเป็นหลกั มีสมาชิกในแก๊งมากกว่า 40 คน มีการกระจายตวัในการกระทาํผดิในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจงัหวดัท่องเทียวทวัประเทศ  

 

เครือข่าย 

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนทีเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยแตกแขนง 

ออกเป็นหลายแก๊ง อาทิ     ลกัทรัพย ์ยกตูเ้ซฟ หรือแก๊งทุบรถ โดยใชห้นังสือเดินทางปลอมไปเช่า

รถยนตต์ามบริษทัใหเ้ช่ารถทงัในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัทวัประเทศ แจง้ทีอยู่ปลอมไวก้บับริษทั

เช่า รวมถึงใหเ้บอร์โทรศพัทมื์อถือเฉพาะกิจ ซึงเปิดไวส้าํหรับกระทาํความผดิโดยเฉพาะ 

นอกจากนี ยงัมีเครือข่ายทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํผดิจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกา  

ประกอบดว้ยประเทศเปรู  เมก็ซิโก  กวัเตมาลา  คอสตาริกา้  เอกวัดอร์ และเปรู   

รวมทงัผูก้ระทาํผดิจากประเทศเซอร์เบียและมีคนไทยร่วมในการกระทาํผิด รวมทงัเครือข่ายส่วน

หนึงอยูต่่างประเทศ  โดยมีหวัหนา้แก๊งทีสาํคญัเป็นสญัชาติโคลมัเบีย   โดยการรวมกลุ่มกนัระหว่าง
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แก๊งจากลาตินอเมริกาและผูก้ระทาํผดิชาวเซอร์เบียไดมี้การกระทาํผดิในการลกัทรัพยต์ามบา้นเรือน 

โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ การเขา้ไปลกัทรัพยใ์นบา้นของผูมี้ฐานะตามหมู่บา้นแลว้

จะงัดเซฟหรือยกตูเ้ซฟหลบหนี  นอกจากนี ยงัมีการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผิดชาวลาวทีเป็น

ลกูนอ้งแก๊งของคนไทย  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

ผู้กระทําผดิชาวโคลมัเบีย 

แก๊งโคลมัเบียเป็นแก๊งกระทาํผดิเกียวกบัการโจรกรรมบา้นเรือนหลายสาํคญัในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีจาํนวนผูก้ระทาํผิดจาํนวนหลายคนกระจายตวัในการกระทาํผิดทงัในเขต

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

- วนัที 26 กุมภาพนัธ ์2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งโคลมัเบียจาํนวน 3  คน  
ร่วมกบัผูก้ระทาํผดิชาวกวัเตมาลาจาํนวน 1 คน  รวม 4 คน โดยเขา้ไปลกัทรัพยต์ูเ้ซฟ ใน หมู่บา้น

แห่งหนึง  จ.สมุทรปราการ ไดท้รัพยสิ์นไปมลูค่านบัลา้นบาท โดยแก๊งคนร้ายกลุ่มนีทีเหลือไปหลบ

ซ่อนตวัและออกอาละวาดอยู่ทีพทัยา โดยแก๊งโคลอมเบียทีเหลือ ไดเ้ช่ารถยนต์โตโยตา้คมัรีสีขาว 

หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร ออกขบัตระเวนหาเหยอืตามหมู่บา้นหรูในเมืองพทัยา ในทีสุด

ตาํรวจก็ตามจนพบขณะขบัรถใกลป้ากทางเขา้หมู่บา้นอนันดา บีชไลฟ์ พทัยา สามารถจบักุมตวัไว้

ได ้3 คน พร้อมอุปกรณ์งดัตูเ้ซฟจาํนวนหนึง และขยายผลไปจบักุมตวัเพือนร่วมแก๊งไดอี้กคนที จ.

ชลบุรี (เดลินิวส์ออนไลน,์2556) 

โดยแก๊งนีไดรั้บสารภาพว่าเขา้มาประเทศไทยทางชายแดนมาเลเซีย จะเช่ารถขบัตระเวนลกั

ทรัพยต์ามบ้านหมู่บ้านหรูราคาแพง ไดท้รัพยสิ์นหลกัแสนถึงลา้น แลว้ก็จะส่งทรัพยสิ์นทีไดม้า

กลบัไปประเทศโคลมัเบีย 

 

- การจบักุมตวั นายตอร์เรส รอดิเกรซ คาร์ลอส สญัชาติโคลมัเบีย หวัหนา้แก๊ง  

พร้อมกับพวกรวม 11 คน ประกอบด้วยสมาชิกของแก๊งผูก้ระทาํผิดสัญชาติ เปรู แม็กซิโก และ 

กวัเตมาลา เมือวนัที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

โดยแก๊งอเมริกาใตด้งักล่าวไดเ้ดินทางเขา้ประเทศอยา่งถกูกฎหมาย จากนนัจะไป 

เช่ารถยนต์ แลว้จะนาํมาตระเวนลกัทรัพย ์ในย่านชานเมือง และ ปริมณฑล โดยจะกดกริง เมือ

เจา้ของบา้นมาเปิดประตู จะก่อเหตุลกัทรัพย ์แต่ไม่ไดท้าํร้ายผูเ้สียหาย และมกัก่อเหตุในช่วงเยน็ทีมี

คนอยูบ่า้นนอ้ย เมือขโมยทรัพยสิ์นมาแลว้ หากเป็นเครืองเพชร ทองคาํ หรือทรัพยสิ์นอืนๆ จะมีการ

ส่งออกนอกประเทศ หรือขายตามร้านรับซือของเก่า และโอนเงินไปแทน ทงันี จากการตรวจสอบ

ประวติัโดยเจา้หนา้ทีตาํรวจ พบว่า สมาชิกของแก๊งบางราย เคยก่อเหตุแลว้ถกูจบักุม เมือปี พ.ศ.2552 
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และเจา้หนา้ทีตาํรวจยงัพบว่า ขบวนการนีทาํเป็นเครือข่ายกว่า 40 คน กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และ 

ขบวนการส่วนหนึงอยูต่่างประเทศ  

 

นอกจากนี  ยงัมีแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนจากประเทศลาตินอเมริกา 

อืน ๆ ทีมีการเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยนอกเหนือจากแก๊งโคลมัเบีย และเม็กซิกนัดงักล่าว

ขา้งตน้ โดยมีแก๊งอเมริกาใตที้สาํคญั ไดแ้ก่ ผูก้ระทาํผิดชาวเปรู  กวัเตมาลา  โดยมีสถานภาพเป็น

หวัหนา้แก๊งสาํคญัในขณะกระทาํผิด รวมทงัการเป็นสมาชิกของผูก้ระทาํผิดชาวโคลมัเบียในการ

กระทาํผดิ นอกจากนียงัมีผูก้ระทาํผิดสัญชาติอเมริกาใตอื้น ๆ ทีรวมตวัในการกระทาํผิด โดยอาจ

เป็นสมาชิกของผูก้ระทาํผดิชาวโคลมัเบีย แมก็ซิกนั หรือ เปรู   

  สาํหรับผูก้ระทาํผิดสัญชาติอเมริกาใต้อืน ๆ ทีเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย 

รวมทงัประเทศในแถบอเมริกากลางทีติดกับแถบอเมริกาใต้ ได้แก่ ชาวเอกวาดอร์ คอสตาริก้า 

อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา กวัเตมาลา  ซึงส่วนใหญ่จะมีการกระทาํผดิในคดีลกัทรัพยต์ามบา้นเรือนใน

พืนทีกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

 ผู้กระทําผดิชาวเปรู 

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญันอกเหนือจากการลกัทรัพยต์ามบา้นเรือนดงัเช่น 

แก๊งสญัชาติอเมริกาใตโ้ดยส่วนใหญ่แลว้ หากแต่ยงักระทาํผดิในรูปแบบทีแตกต่างจากแก๊งสัญชาติ

อเมริกาใตอื้น ๆ คือ ความเชียวชาญในการเจาะตูเ้ซฟ  โดยจะมีการเจาะเซฟตามอาคาร บา้นเรือน

ควบคู่กบัการขโมยทรัพยสิ์นในอาคารบา้นเรือนอืน ๆ รวมทงัการเจาะตูเ้ซฟของธนาคาร 

 

  พฤตกิรรมการกระทําผดิ  

พฤติกรรมทีสาํคญัของแก๊งนีเป็นขบวนการลกัทรัพยข์า้มชาติ โดยจะเขา้มาในรูป 

ของนกัท่องเทียว และซ่อนตวัอยูที่เมืองพทัยา จ.ชลบุรี เนืองจากมีกลุ่มชาวอเมริกาใต ้สเปน อาศยั

อยูก่นัเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัแก๊งชาวอเมริกาใตพ้ดูภาษาองักฤษไม่คล่อง ตอ้งอาศยัพวกทีใช้

ภาษาสเปนในการติดต่อสือสาร โดยจะเช่ารถตระเวนก่อเหตุ เมือสบโอกาสก็จะลงมือ และจะนาํ

ทรัพยสิ์นทีไดไ้ปขายหรือจาํนาํ พร้อมโอนเงินกลบัประเทศ ขณะทีทรัพยสิ์นบางส่วนทีไม่สามารถ

ขายไดจ้ะส่งพสัดุกลบัไปยงัประเทศของตนเอง ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจไดพ้บเอกสารการโอนเงินและ

ส่งพสัดุเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียงัพบหนา้กาก  วิกผม ทีคนร้ายใชพ้รางตวัขณะลงมือดว้ย  

นอกจากนี ยงัไดเ้ดินทางเขา้ออกประเทศไทยมาแลว้หลายครัง ทุกครังทีออกไปก็จะ 

ไปพกัอยูต่ามประเทศเพือนบา้น หลงัจากนนัจะกลบัเขา้มาในประเทศใหม่อีกครัง บางครังจะสลบั

สบัเปลียนตวักนัเขา้มาทาํงานดว้ยการตระเวนเช่ารถก่อเหตุลกัทรัพย ์โดยเปลียนบา้นพกัอาศยัไป
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เรือย ๆ  ครังละ 3-4 เดือน และเมือไดท้รัพยสิ์นมาแลว้จะส่งออกไปต่างประเทศทนัที หรือเอาไป

จาํนาํเพือนาํเงินมาใชจ่้าย ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

 

การลกัทรัพย์และเจาะตู้เซฟตามบ้านเรือน 

- การกระทาํผดิของชาวเปรูเมือวนัที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยหวัหนา้แก๊งเป็น 

ชาวสญัชาติเปรู พร้อมสมาชิกทีถูกจบักุมได ้1 คน สัญชาติอาร์เจนตินา ไดใ้ชชุ้ดอุปกรณ์หัวแก๊ส

เจาะเซฟ จาํนวน 2 ชุด ถงัแก๊สปิกนิก 1 ใบ เจาะเซฟเพือลกัทรัพยสิ์นของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคาํ 

แหวน ต่างหู นาฬิกาขอ้มือ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 2 เครือง กลอ้งดิจิตอล รวมทงัสิน 20 รายการ รวม

มลูค่าประมาณ 200,000 บาท 

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดต้ามแกะรอยและจบัไดที้บา้นเช่าแห่งหนึงในหมู่บา้นใน ต. 

หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลงัจบัเพือนร่วมแก๊งได้ก่อนหน้านี 2 คน จากการตรวจคน้ยึด

โน๊ตบุ๊ค  นาฬิกา ของมีค่าอีกหลายรายการ รวมถึงชุดตดัเชือมแก๊ส 2 ชุด  โดยมีการกระทาํผิดใน

หลายพืนที อาทิ  จ.พระนครศรีอยธุยา   ปทุมธานี  สมุทรสงคราม และในเขตนครบาล กรุงเทพฯ ซึง 

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นพืนที สน.ธรรมศาลา กองกาํกบัการสืบสวนนครบาล 7  โดยเจา้หน้าทีตาํรวจเชือ

ว่าแก๊งเปรูนีน่าจะตระเวนก่อเหตุลกัทรัพยต์ามจงัหวดัต่างๆ ทวัประเทศ 

ซึงจากการตรวจสอบประวัติของแก๊งนีทังหมด เจ้าหน้าทีตํารวจพบว่าทังหมดเดิน

ทางเขา้ออกประเทศไทยมาแลว้หลายครัง ทุกครังทีออกไปก็จะไปพกัอยู่ตามประเทศเพือนบา้น 

หลงัจากนนัจะกลบัเขา้มาในประเทศใหม่อีกครัง บางครังจะสลบัสบัเปลียนตวักนัเขา้มาทาํงานดว้ย

การตระเวนเช่ารถก่อเหตุลกัทรัพย ์โดยเปลียนบา้นพกัอาศยัไปเรือย ครังละ 3-4 เดือน และเมือได้

ทรัพยสิ์นมาแลว้จะส่งออกไปต่างประเทศทนัที หรือเอาไปจาํนาํเพือนาํเงินมาใชจ่้าย เบืองตน้แจง้

ขอ้หาร่วมกนัลกัทรัพย ์หรือรับของโจร ก่อนนาํตวัไปดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

  ผู้กระทําผดิชาวกวัเตมาลา 

  มีพฤติกรรมการกระทาํผิดเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามบ้านเรือน เช่นเดียวกับ

แก๊งสัญชาติอเมริกาใต้อืน ๆ โดยมีพฤติกรรมทีกระทาํผิดทังทีเป็นการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิด

สัญชาติอเมริกาใต้อืน ๆ โดยเฉพาะประเทศโคลมัเบีย รวมทังพฤติกรรมการกระทาํผิดด้วยการ

รวมกลุ่มเฉพาะผูก้ระทาํผดิสญัชาติกวัเตมาลาเท่านนั ดงัจะเห็นไดจ้าก 

   

- วนัที 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิ สญัชาติ 

กวัเตมาลา พร้อมพวกอีก 2 คน หลงัเตรียมก่อเหตุตระเวนลกัทรัพยต์ามหมู่บา้นต่างๆ พร้อมของ

กลาง รถยนต์ พร้อมป้ายทะเบียนปลอม โน้ตบุ๊ค เครืองปริ นเตอร์ และอุปกรณ์งัดแงะ โดย มี

พฤติการณ์ขบัรถยนตต์ระเวนก่อเหตุลกัทรัพยใ์นหมู่บา้น โดยจะติดป้ายทะเบียนปลอม และปรินโล
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โกข้องหมู่บา้นทีจะเขา้ไปติดไวห้นา้รถ จากนนัจะเลือกบา้นทีไม่มีคนอยูเ่ขา้ไปก่อเหตุ โดยสามารถ

จบักุมไดที้โรงแรมยา่นศรีนครินทร์ เจา้หนา้ทีตาํรวจพบว่าสมาชิกของแก๊งทงั 3  คน ไดเ้ขา้เมืองโดย

ผดิกฎหมาย โดยใชห้นงัสือเดินทางปลอม  

 

- วนัที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองไดจ้บักุมแก๊งกวัเตมาลา 

จาํนวน 2  คน กระทาํผดิร่วมกบัชาวโคลมัเบีย จาํนวน 2 คน ไดร่้วมกบัพวกตระเวนลกัทรัพย ์โดย

ใชร้ถยนตย์หีอ้โตโยตา้ วีออส สีเทา ทะเบียน กทม.ซึงเป็นรถเช่า ออกตระเวนในพืนทียา่นอุดมสุข 

สวนหลวง ประเวศ และบึงกุ่ม ประมาณ 3-4 วนั แต่ไม่สบโอกาสจึงยงัไม่ไดเ้ขา้ไปก่อเหตุ ก่อนจะ

ขบัรถไป จ.ชลบุรี  และ จ.พระนครศรีอยธุยาเพือหาเป้าหมายต่อไป 

โดยวนัที 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 แก๊งดงักล่าวไดข้บัรถยนตค์นัดงักล่าวไปเปลียน 

ป้ายทะเบียนจาก 1กพ-1322 กทม.เป็นทะเบียน ฆว-7823 กทม.ขบัผา่นถนนมอเตอร์เวย ์เลียวเขา้

ถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหนา้บางปะอิน จากนนัไดเ้ขา้ถนนโรจนะ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา วน

เขา้หมู่บา้นแห่งหนึงเพือกระทาํผดิ  เจา้หนา้ทีจึงเฝ้าสงัเกตการณ์ กระทงัพบสมาชิกของแก๊งไดว้ิงขึน

รถขบัออกไป โดยเจา้หนา้ทีไดเ้ขา้สกดัจบักลุ่มแก๊งดงักล่าวได ้ซึงจากการตรวจสอบภายในรถของ

แก๊งนี พบไขควง ถุงมือ หมวก และเสือผา้หลายชุด  ตรวจสอบบา้นพกัหลงัเกิดเหตุ พบร่องรอยการ

งดัแงะ และจากการตรวจสอบประวติั หวัหนา้แก็ง พบว่าเคยถกูจบักุมคดีลกัทรัพยเ์มือปี 2552 และ

เพิงพน้โทษออกมาเมือปี 2554 ส่วนสมาชิกอีก 1 ราย เคยถกูตาํรวจ 191 จบักุมในความผดิเกียวกบั

ทรัพย ์เมือเดือนมีนาคมพ.ศ.2556  (ไทยรัฐออนไลน,์2556) 

 

- ผู้กระทําผดิสัญชาตอิเมริกาใต้หลายสัญชาตทิีรวมตวักนัหลายสัญชาตใินการ 

กระทําผดิ 

นอกจากนี ยงัมีแก๊งสญัชาติอเมริกาใตห้ลายสญัชาติทีรวมตวักนัในการกระทาํผดิ  

โดยมีการกระทาํผดิทงัในพืนทีเขตกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั โดยเฉพาะตามจงัหวดัท่องเทียวใหญ่ ๆ  

ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- เมือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2552  ไดเ้กิดเหตุโจรกรรมร้านทองที จ.สุราษฎร์ธานี  

โดยผูก้ระทาํผิดประกอบดว้ยผูก้ระทาํผิดสัญชาติชาวเม็กซิกนั  เวเนซุเอลา และเอกวาดอร์ พร้อม

ของกลางคีมตดัเหลก็ ถุงมือ ถงัออกซิเจน ทองรูปพรรณและเครืองประดบั เป็นกาํไล สร้อยเงิน และ

สร้อยนาก มลูค่าประมาณ 300,000 บาท 

โดยเป็นแก๊งโจรกรรมสญัชาติอเมริกาใตมื้ออาชีพ มีคนไทยและชาวต่างประเทศ 

อยูเ่บืองหลงั กระทาํผดิในจงัหวดัท่องเทียวซึงรวมทงักรุงเทพฯ โดยใชร้ถยนตย์หีอ้โตโยตา้ รุ่นฟอร์

จูนเนอร์ สีดาํ เป็นพาหนะ อาศยัช่วงวนัหยดุทีร้านทองปิด คนร้ายพร้อมอุปกรณ์งดัแงะและอุปกรณ์

เจาะเซฟ ตระเวนก่อเหตุตามแหล่งท่องเทียว ในครังนีขบัมาจอดทีหนา้ร้าน ส่งทีมคนร้ายขนอุปกรณ์
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ลงจากรถงดัประตูร้านเขา้ไปอยา่งรวดเร็ว หลงัจากไดท้รัพยสิ์นส่วนหนึง แลว้ขึนไปชนั 2 ของร้าน 

นาํอุปกรณ์เจาะเปิดตูเ้ซฟ แต่ตาํรวจสายตรวจขบัผา่นหนา้ร้านเห็นผดิสงัเกต เขา้ไปจบักุมได ้ 

   

  ผู้กระทําผดิชาวเซอร์เบีย 

นอกจากนี ยงัมีผูก้ระทาํผดิชาวซอร์เบียทีไดมี้การกระทาํผดิในการลกัทรัพยต์าม 

บา้นเรือน โดยไดร่้วมกบัแก๊งจากประเทศอเมริกาใต ้ คือ การร่วมกบัแก๊งโคลมัเบียในการตระเวน

ลกัทรัพยต์ามหมู่บา้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคญั คือ 

การเข้าไปลกัทรัพยใ์นบ้านของผูมี้ฐานะตามหมู่บ้านแลว้จะงัดเซฟหรือยกตู ้เซฟหลบหนี โดย

เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมไดเ้มือวนัที 15 กนัยายน พ.ศ. 2553 

 

ผู้กระทําผดิชาวลาว 

ผูก้ระทาํผดิชาวลาวทีเขา้มาโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนโดยไดร้วมกลุ่ม 

เป็นสมาชิกของกลุ่มแก๊งชาวไทยในการกระทาํผดิ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 - เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การจบักุมแก๊งคนร้ายลกัทรัพยใ์นเคหสถานรายใหญ่  

ในวนัที 27 สิงหาคม พ.ศ.2555 ไดผู้ต้อ้งหา 4 คน คนร้าย 2 คนเป็นพีน้องฝาแฝดเพิงพน้โทษคุกมา 

สารภาพก่อคดีลกัทรัพยม์าไม่ตาํกว่า 30 คดี พร้อมยึดของกลางของกลางจาํนวนกว่า 15 รายการ

มลูค่ากว่า 20 ลา้นบาท ผูก้ระทาํผิดเป็นชาวลาวร่วมกบัคนไทยจาํนวน 3 คน ในการกระทาํผิดลกั

ทรัพยต์ามบา้นเรือน โดยพบผูก้ระทาํผดิชาวลาวมีภรรยาอยู ่จ.สระแกว้ เขา้มาอยูเ่มืองไทยไดก้ว่า 20 

ปี พดูไทยไดค้ล่องแคล่ว ก่อนกระทาํผดิไดเ้ช่าบา้นอยูก่บัภรรยานอ้ยทีภาษีเจริญ กทม. 

โดยแก๊งทีมีคนลาวเป็นสมาชิกไดเ้คยก่อคดีลกัทรัพยม์าไม่ตาํกว่า 30 คดี โดย 

ทาํงานร่วมกนัไดเ้งินแบ่งเท่ากนั เริมตงัแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ก่อเหตุ 3 ราย 1.ร้านซ่อมแอร์ 

ริมถนนกาญจนาภิเษก พุทธมณฑลสาย 4 เขต อ.สามพราน 2.ร้านไมอ้อ้มน้อยพานิชย ์ต.ออ้มน้อย 

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3.ร้านโอเปร่า ซอยพร้อมพงษ์ สุขุมวิท ทอ้งที สน.ทองหล่อ กทม. 

จากนนัเดือน มิ.ย. ก่อเหตุ 8 ราย 1.ร้านครัวเจ๊งอ้ วดัยายร่ม พระราม 2 2.ร้านอะลมิูเนียม บางบวัทอง 

จ.นนทบุรี 3.โรงเหลก็มหาชยั สมุทรสาคร 4.ร้านพระบางกร่าง นนทบุรี 5.ร้านวสัดุก่อสร้าง ซอยวดั

ลาดปลาดุก นนทบุรี 6.ร้านขายเครืองไฟฟ้าขา้งวดัสวนแกว้ นนทบุรี 7.บริษทับางบอนคา้ส่ง สน.ท่า

ขา้ม 8. โรงปูนไอยรา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทงั 8 รายไดท้รัพยสิ์นไปจาํนวนมาก 

จากนนัในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ก่อเหตุ 3 ราย 1.บริษทัหวัเชือนาํมนัเครือง  

ลาดหลุมแกว้ จ.นนทบุรี 2.ร้านเหลก็ท่าขา้ม 3.บริษทัเฟอร์นิเจอร์ ท่าขา้ม จากนนัเดือน ส.ค. ก่อเหตุ

อีก 5 รายก่อนหลบหนีไปอยูที่ จ.อุดรธานี ราย 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธมณฑล 2. ร้านอาหาร

เล่งหงส์ บางมด 3. ร้านวสัดุก่อสร้างประโคนชยั ก่อนเขา้ อ.นางรอง 4.บริษทักรีนสปอร์ต กระทุ่ม

แบน 5.บริษทัทาํบนัไดเลือน สภ.ปลายบาง นนทบุรี ทงัหมดนันเป็นเพียงแค่ผูต้อ้งหาทงั 4 ให้การ
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รับสารภาพและจาํได ้ส่วนทีจาํไม่ไดอี้กคาดว่า น่าจะไม่ตาํกว่า 30 ครัง ขณะนีกาํลงัขยายผลต่อ ซึง

ผูต้อ้งหารับสารภาพว่ามีเพือนอีก 3 คนทียงัจบัไม่ได ้(ไทยรัฐออนไลน,์2555) 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

สาํหรับการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนมีคนไทยเกียวขอ้งดว้ย  

ซึงคาดว่ามีส่วนเกียวข้องกับการกระทาํผิด อาทิ การจดัหาทีพกัให้แก่สมาชิกของแก๊งโจรกรรม

ทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน รวมทงัมีคนไทยเป็นหวัหนา้แก๊งในกรณีทีเป็นการกระทาํผดิของชาวลาว 

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

พฤติกรรมการเขา้ประเทศของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน ซึงเป็นผูก้ระทาํ 

ผิดจากประเทศลาตินอเมริกา หรือ จากประเทศยุโรปจะเดินทางเข้าประเทศไทยในลกัษณะ

นักท่องเทียว ใช้วีซ่าจริงได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไดไ้ม่เกิน 90 วนั โดยการเดินทางเข้า

ประเทศไทย ในฐานะนักท่องเทียว ครังละหลาย 10 คน โดยมวัสุมกนัอยู่แถวซอยนานา ถนน

สุขุมวิท กรุงเทพฯ จากนนัจะติดต่อกบัแก๊งปลอมหนงัสือเดินทางในประเทศไทย ให้ปลอมหนังสือ

เดินทาง ระบุชือ-นามสกุล สัญชาติปลอม ยกเวน้รูปถ่ายจะใชข้องจริง  นอกจากนี ยงัมีการเดิน

ทางเขา้ประเทศโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กล่าวคือ สมาชิกในแก๊งบางคนไม่มีหนังสือเดินทาง 

หรือหนงัสือเดินทางหมดอาย ุอีกทงั แอบหลบหนีเขา้เมือง มาทางประเทศ มาเลเซีย ผา่นภาคใตข้อง

ประเทศไทย 

สาํหรับผูก้ระทาํผดิชาวลาวมีพฤติกรรมเขา้ประเทศทงัทีเป็นการเขา้ประเทศโดยถกูตอ้งตาม

กฎหมายและลกัลอบหนีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย โดยลกัลอบเขา้เมืองบริเวณชายแดนไทย – ลาว 

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ   

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนมีพฤติกรรม

การกระทาํผดิทีสาํคญั คือ  

การโจรกรรมทรัพย์สินบ้านเรือนผู้ทีมฐีานะ 

การกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนมกัเป็นการกระทาํผดิที 

เกียวขอ้งกบัการโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนประชาชนทีมีฐานะ โดยการก่อเหตุลกัทรัพยม์า

จากบา้นเรือนของเศรษฐีในประเทศไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบดว้ย 

- ตระเวนไปตามหมู่บา้นต่างๆเพือเขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์นภายในบา้น โดยใน 

ระหว่างวนัที 1-11 พฤษภาคม 2555  เขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์นภายในบา้นของหมู่บา้นเศรษฐีในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นจาํนวน 10 หลงั  
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- มีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ การลกัทรัพยต์ูเ้ซฟในบา้น โดยเขา้ไปยก 

เซฟภายในบา้นและใช้เครืองตดัสัญญาณโทรศพัท์ไม่ให้ผูเ้สียหายโทร.แจ้งเจ้าหน้าทีทงัในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทงัจงัหวดัท่องเทียวทีสาํคญัไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี  ดงัจะเห็นไดจ้ากแก๊ง

โคลมัเบียไดก่้อเหตุลกัทรัพยใ์นจงัหวดั ชลบุรี อีกกว่า 20 แห่งโดยแต่ละครังสมาชิกในแก๊งทงั 3 คน

ได้ทาํการงดับา้นเข้าไปแลว้จะหยิบเอาทรัพยสิ์นและตูเ้ซฟมาทาํการผ่าทาํลายด้วยชะแลงเหล็ก

ก่อนทีจะนาํทรัพยสิ์นออกแลว้ไดทิ้งตูเ้ซฟลงไปในคลอง ทีบริเวณใตร้างรถไฟหลงัวดัท่ากระดาน 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

-  พฤติกรรมทีสาํคญัของแก๊งโคลมัเบีย คือ การเช่ารถและใชท้ะเบียนรถปลอมตระเวน 

กระทาํผดิในบริเวณหมู่บา้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แลว้ติดสติกเกอร์ของหมู่บา้น โดยใช้

อุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์ในการทาํเอกสารปลอมไม่ว่าจะเป็นการทาํทะเบียนรถปลอม ทาํตรา

หมู่บา้นปลอมเพือทาํใหเ้ขา้ออกหมู่บา้นเป้าหมายไดส้ะดวก โดยการปรินท์สติกเกอร์เขา้ออกของ

หมู่บา้น เพือตบตาเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น 

- พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งนี จะเลือกเช่ารถยนตที์มีทะเบียน 

ประกอบดว้ยเลข 1 หรือไม่ก็เลข 3 เพือนาํมาใชส้กอตเทปมาติดเลข 1 ให้กลายเป็นเลข 4 และจาก

เลข 3 ให้กลายเป็นเลข 8 ตบตาเจา้หน้าทีตาํรวจ แลว้ขบัรถยนต์ตระเวนไปตามหมู่บา้นจัดสรร

โครงการใหญ่ๆ ใหผู้ร่้วมทีมลงไปกดกริง ถา้ไม่มีคนอยูก่็ฉวยโอกาสเขา้ไปลกัทรัพย ์ 

 

              "พวกนีจะใช้วิธีสะกดรอยตามเหยือติดตามดูพฤติกรรมจนแน่ใจแล้วลงมือ ก่อนหน้านี

ตาํรวจก็เคยจับติดคุกอยู่  จากการสอบถามได้ความว่า ทีโคลัมเบียกลุ่มคนมีเงินจะมีอยู่  3 กลุ่ม คือ 

นักการเมือง นักธุรกิจ และพ่อค้ายาเสพติด พอมาเมืองไทยเขาก็คิดว่าถ้าตระเวนไปตามหมู่บ้าน

ใหญ่ๆ ดูมีฐานะ มกัได้ทรัพย์สินติดมือกลบัไป" 

 

- ส่วนพฤติกรรมของแก๊งต่างชาติแก๊งนี บางครังจะใชผู้ห้ญิงคนไทยเป็นคนเช่า  

อพาร์ตเมนตเ์อาไวเ้ก็บทรัพยสิ์น โดยอา้งว่าเป็นนักธุรกิจต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทย เมือ

ผูห้ญิงหลงเชือก็จะถกูหลอกใชใ้หท้าํธุรกรรมเช่าห้องพกั บา้งก็ทาํธุรกรรมบางอย่างทีชาวต่างชาติ

ไม่สามารถทาํไดเ้อง อีกทงัมีวิธีหลบเลียง ดว้ยการหนัมาใชเ้บอร์มือถือเฉพาะกิจ เวลาจะติดต่อกนัก็

จะใชว้ิธีติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ใชมื้อถือติดต่อกนัเองโดยตรง ป้องกนัไม่ให้ตาํรวจตรวจสอบ

ยอ้นกลบัมายงัหมายเลขตน้สายได ้ดว้ยวิธีนีเคยสร้างความปันป่วนให้วงการสืบสวนตาํรวจไทย

ค่อนขา้งมาก 

- นอกจากนี มีพฤติกรรมการกระทาํผดิโดยการทีสมาชิกบางคนไดห้ลบหนีเขา้เมือง 

โดยสมาชิกบางคนไม่มีหนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือเดินทางหมดอายุ อีกทงัแอบหลบหนีเขา้เมือง 

มาทางประเทศ มาเลเซีย ผา่นภาคใตข้องประเทศไทย โดยจะเขา้มาเป็นแก๊งและใชห้นังสือเดินทาง



169 

 

ของคนทีมี ไปเช่ารถหรูเพือออกตะเวนลกัทรัพย ์ตามหมู่บ้านหรูโดยจะมุ่งเป้าไปที ตู ้เซฟ และ

ช่วยกันยกขึนรถใช้ไขควงงัดตู ้ เมือได้ของกลางก็จะนําตู ้เซฟไปทิ ง ตามบ่อนําธรรมชาติ ส่วน

ทรัพยสิ์นทีได ้จะส่งเป็นพสัดุกลบัประเทศโคลมัเบียทงัหมด 

- และมีพฤติกรรมการกระทาํผดิโดยการเดินทางเขา้ประเทศไทย ในฐานะ 

นักท่องเทียว ครังละหลาย 10 คน จากนันจะปลอมแปลงหนังสือเดินทาง นาํไปเช่ารถยนต์ตาม

จงัหวดัท่องเทียว เพือนาํมาใชเ้ป็นยานพาหนะ ก่อเหตุลกัทรัพยต์ามเคหะสถาน ดว้ยการขโมยตูเ้ซฟ 

ทุบรถยนต์ โจรกรรมเพชร ก่อนจะนาํทรัพยสิ์นบางส่วน ส่งกลบัประเทศโคลมัเบีย และฮ่องกง 

ขณะทีบางส่วนจะจาํหน่ายต่อในไทย แลว้นาํทรัพยสิ์นทีไดม้าแบ่งกนั ก่อนแยกยา้ยเดินทางหนีออก

นอกประเทศ 

 สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา ดงันี  

-  จากการจบักุมแก๊งโคลมัเบียของเจา้หนา้ทีตาํรวจในวนัที 12 มีนาคม 2556 มา  

จบักุมคนร้ายต่างชาติ ไดท้งัหมด 4 คน (ชาวโคลอมเบีย) โดยพฤติกรรมแก๊งคนร้ายกลุ่มนี มี

พฤติกรรมเลียนแบบมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวดู ประเภทแกง๊โจรกรรมทีรวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ไม่

ตาํกว่า 10 คน ก่อนลงมือมีการวางแผนค่อนขา้งแยบยล อีกทงัจะไม่ทาํตวัใหเ้ป็นทีตอ้งสงสยั จึง

นิยมไปเช่าบา้นหรูตามแหล่งท่องเทียว ไม่เวน้แมก้ระทงัเช่ารถราคาแพงออกตระเวนไปดูลาดเลา

รวมถึงก่อเหตุเขา้ไปฉกทรัพยต์ามพืนทีเป้าหมายทีเลือกเอาไว ้ทรัพยสิ์นทีไดม้าก็รีบกระจายกลบัไป

นอกประเทศทนัที 

ตระเวนก่อเหตุในพืนทีบา้นพกัตากอากาศหรูชายทะเล กลุ่มคนร้ายรูปร่างหนา้ตาดี ขบั 

รถยนตโ์ตโยตา้ คมัรี สีขาว ทีเช่ามาออกไปฉกทรัพย ์ดว้ยอุปกรณ์เครืองโจรกรรมไม่มาก กุญแจผ ี

ไขควง ครีมตดัเหลก็ ฯลฯ พฤติกรรมมีหลากหลายรูปแบบแลว้แต่จงัหวะ แต่ทีนิยมมากทีสุดก็จะเขา้

ไปกดกริงตามบา้น ถา้มีคนอยู่ก็ทาํทีมาสอบถามหาบา้นเพือนหรือถามทาง แต่ถา้ไม่มีคนอยู่บา้น

และโอกาสเหมาะก็จะรีบชิงลงมือเขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์นในบา้นทนัที สาเหตุทีเลือกบา้นหรู ๆ 

เพราะส่วนใหญ่จะเก็บทรัพยสิ์นไวใ้นตูเ้ซฟ  

บางคนไม่มีหนงัสือเดินทางหรือหนงัสือเดินทางหมดอาย ุจึงแอบหลบหนีเขา้เมืองผา่น 

ภาคใตข้องประเทศไทย จากนนัใชห้นงัสือเดินทางของคนทีมี ไปเช่าบา้นพกั และรถยนตห์รูเพือใช้

ออกตระเวนโจรกรรมทรัพยสิ์นตามหมู่บา้นทีมีราคาแพง หากไดตู้เ้ซฟทีเปิดไม่ไดจ้ะช่วยกนัยกขึน

รถนาํกลบัมางดัแลว้ค่อยนาํไปทิงตามบ่อนาํธรรมชาติ 

 

- วนัที 8 มีนาคม พ.ศ.2556  เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิทีระบุตามหนงัสือ 

เดินทางว่าเป็นสญัชาติกวัเตมาลา 1 คน โดยไดร่้วมกบัพวกอีก 3 คน ซึงเป็นชาวอเมริกาใต ้จะออก

ตระเวนเช่ารถไปก่อเหตุตามหมู่บา้นใหญ่ๆ ยา่นชานเมือง โดยจะทาํทีเขา้ไปในหมู่บา้นแลว้กดกริงที
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ละหลงั ถา้บา้นไหนมีคนอยูจ่ะทาํทีพดูภาษาองักฤษถามทาง แต่ถา้บา้นหลงัใดไม่มีคนอยู่จะทาํการ

ปีนรัวเขา้ไปแลว้ทาํการงดัแงะรือคน้ทรัพยสิ์นและหลบหนีทนัที 

โดยขณะทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิพร้อมของกลาง เช่น เพชร เงินสด นาฬิกา  

อาวุธปืนและอุปกรณ์งดัแงะ รวมมลูค่ากว่า 1.5 ลา้นบาท โดยจบักุมไดที้หมู่บา้นแห่งหนึงเขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ และขยายผลตรวจยึดของกลางไดที้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึง ถนนลาดพร้าว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 

นอกจากนี ยงัปรากฏว่าผูก้ระทาํผิดสมาชิกของแก๊งรายหนึงไดร้ะบุสัญชาติในหนังสือ

เดินทางปลอมว่าเป็นสญัชาติกวัเตมาลา หากแต่แทจ้ริงเป็นชาวโคลมัเบียทีไดเ้คยก่อเหตุลกัทรัพยใ์น

พืนที สน.ทุ่งสองหอ้ง และถกูจบัตวัไดพ้ร้อมถกูเพิกถอนการอนุญาตใหอ้ยูภ่ายในราชอาณาจกัร เมือ

วนัที 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 และคดีอยูใ่นชนัศาล ต่อมาผูก้ระทาํผิดดงักล่าวไดป้ระกนัตวัในชนัศาล 

และยงัคงก่อเหตุตระเวนลกัทรัพยร่์วมกบัพวกอีก 3 คน ในทอ้งที สน.บึงกุ่ม โดยมีหลกัฐานจากภาพ

วงจรปิด จึงทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจออกหมายจบักุม และติดตามจบักุมไวไ้ด ้เมือวนัที 7 มีนาคม  พ.ศ.

2556 

 นอกจากนี แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนซึงเป็นผูก้ระทาํผิดจากประเทศเม็กซิกนั

จะมีการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผดิจากประเทศโคลมัเบีย รวมทงัผูก้ระทาํผดิสญัชาติอเมริกาใตใ้นการ

กระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยใ์นเคหสถานในการกระทาํผดิ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- ตาํรวจท่องเทียวตามจบั 2 พีนอ้งเมก็ซิกนั ว่างงาน เช่ารถยนตจ์ากพทัยา แลว้ขโมย 

ไปกระทาํผดิดว้ยการก่อเหตุตระเวนลกัทรัพยต์ามหมู่บา้น ตรวจสอบพบอุปกรณ์งดัแงะ และป้าย 

ทะเบียนปลอม จึงคุมตัวมาสอบสวน เบืองต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลกัทรัพย ์รับของโจร และใช้

เอกสารราชการปลอม 

เมือวนัที 14 ม.ค.พ.ศ. 2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจสน.โคกคราม ไดรั้บการประสานงาน 

กบัตาํรวจท่องเทียวในการจบักุมคนร้ายชาวต่างชาติทีตระเวนก่อเหตุลกัทรัพยต์ามหมู่บา้น ได ้2 ราย 

คือ นายเอด็การ์ โฟรเรส ซานเซส อาย ุ24 ปี และ นายโรโดโฟ ซานเชส เปเรส อายุ 22 ปี สองพีน้อง

ชาวเม็กซิกัน พร้อมดว้ยของกลาง แหวนเพชร ต่างหู สร้อยคอทองคาํ รวมมูลค่า 201,546 บาท 

รถยนต์โตโยต้า ยาริส สีขาว หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร และป้ายทะเบียนปลอม 

กรุงเทพมหานคร 2 แผน่ โดยจบักุมตวัไดที้หนา้หมู่บา้นแห่งหนึง  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

สืบเนืองจากกเจา้หนา้ทีกองบงัคบัการตาํรวจท่องเทียวไดรั้บการประสานจากเจา้ของบริษทั

ห้างหุ้นส่วน ดี.เอ็ม.คาร์เร้นท์ แอนด์ แท็กซี ทีพทัยา จ.ชลบุรี ว่า ได้มีชาวต่างชาติเช่ารถยนต์ไป

ตงัแต่เมือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 และไม่ยอมนาํรถคนัดงักล่าวมาคืน ให้ช่วยติดตามจบักุมให้ จึง

หาเบาะแสและสืบสวน จนทราบว่าผูต้อ้งหาไดข้บัรถไปทีหมู่บา้นแห่งหนึง ในทอ้งที สน.โคกคราม 

จากนันได้นํากาํลงัมาเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั งผูต้ ้องหาขับรถยนต์ออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึง 

เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงแสดงตวัตรวจคน้ พบของกลางเป็นทรัพยสิ์นหลายรายการซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า
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สะพายสีดาํ วางไวที้เบาะดา้นหลงั นอกจากนี ยงัพบอุปกรณ์การงดัแงะ เช่น ถุงมือ ชะแลงเหล็ก 

คอ้นปอนด ์และป้ายทะเบียนรถยนต ์2 แผน่ ซุกซ่อนอยูท่า้ยกระโปรงรถ จึงควบคุมตวัมาสอบสวน 

พร้อมกบัยดึของกลางไวต้รวจสอบ 

จากการตรวจสอบของเจา้หน้าทีตาํรวจพบว่า ผูต้อ้งหาได้เขา้ไปก่อเหตุลกัทรัพยภ์ายใน

หมู่บา้นแห่งหนึง เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  หลงัจากนนัจึงไปพกัอยู่ทีถนนขา้วสาร จากนันวนัที 19 

ธนัวาคม 2555  ไดเ้ดินทางไปเทียวทีพทัยา จ.ชลบุรี พร้อมกบัเช่ารถยนต์เอาไวใ้ช ้จากนันไดพ้ากนั

ขบัรถกลบัมาทีกรุงเทพฯ โดยไม่นาํรถไปคืนทีเต็นทร์ถ ก่อนจะวางแผนก่อเหตุลกัทรัพย ์ ในวนัที 9 

มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุในการกระทาํผดิ เนืองจากไม่มีเงินและไม่ไดท้าํงานอะไร ก่อนลง

มือไดไ้ปจา้งพ่อคา้ทีถนนขา้วสารใหท้าํทะเบียนปลอมให ้กระทงัวนัที 13 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา

ประมาณ 19.45 น. ไดข้บัรถคนัทีเช่าจากพทัยาไปทีหมู่บา้นแห่งหนึงยา่นลาดพร้าว  เพือตระเวนลกั

ทรัพย ์โดยปีนเข้าประตูรัวหน้าบ้านและงดัประตูด้านหลงับา้นเขา้ไปรือคน้ทรัพยสิ์น ระหว่างที

กาํลงัขบัออกจากหมู่บา้นเพือหลบหนี ก็มาถกูตาํรวจตามจบัตวัไดเ้สียก่อน 

 

- เมือวนัที 19 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิชาว 

โคลมัเบียและเม็กซิโกจาํนวน 4 คน ทีได้ตระเวนงัดตู ้เซฟและลกัทรัพยต์ามหมู่บ้านคนรวยใน

บริเวณกรุงเทพฯ และจงัหวดัปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ พร้อมของกลางทียดึได ้กว่า 100 รายการ โดย

ใชร้ถยนตเ์ก๋งฮอนดา้แจ๊ส เป็นพาหนะทีเช่ามาใชใ้นการตระเวนก่อเหตุ จากนนัผูก้ระทาํผิดทงั 4 คน 

มาเช่าหอ้งพกัอยู่ทีอพาร์ทเมน้ท์ในย่านพทัยากลาง โดยตาํรวจสถานีตาํรวจภูธร อ.พทัยา จ.ชลบุรี  

ไดเ้ขา้ทาํการจบักุมผูก้ระทาํผดิประกอบดว้ยชาวโคลมัเบียและเม็กซิโก พร้อมของกลางทีบรรจุใน

กล่องลงักระดาษ เตรียมส่งกลบัไปยงัประเทศโคลมัเบีย และเมก็ซิโก 

โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ การร่วมกนัลกัทรัพยใ์นเคหสถาน ในเวลา

กลางคืน โดยขบัรถฝ่าสิงกีดกนัของหมู่บา้น สาํหรับคุม้ครองบุคคลหรือทรัพย ์โดยเขา้ทางช่องทาง

ซึงไดท้าํขึน โดยมิไดจ้าํนงใหเ้ป็น ทางคนเขา้ โดยใชย้านพาหนะเพือสะดวกแก่การกระทาํผดิหรือ

การพาทรัพยน์นั หรือเพือใหพ้น้การจบักุม หรือร่วมกนัรับของโจร ร่วมกนัปลอมและใชเ้อกสาร

ราชการปลอม ป้ายทะเบียนปลอม 

 - เมือวนัที 10 มีนาคม พ.ศ.2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมสมาชิกของแก๊งเมก็ซิกนั

จาํนวน 2 คน ไดต้ระเวนลกัทรัพยต์ามหมู่บา้นต่างๆ โดยผูก้ระทาํผิดแก๊งเม็กซิกนัทีถูกเจา้หน้าที

ตาํรวจจับกุมได้จาํนวนสองคน ได้โดนตาํรวจจับกุมหลงัจากขบัรถเข้าไปลกัทรัพยใ์นหมู่บ้าน

บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ โดยกลุ่มแก๊งต่างชาติใชว้ิธีเช่ารถยนตเ์ป็นพาหนะและขบัตระเวนไปตาม

หมู่บา้นต่างๆ เพือก่อเหตุ เจา้หน้าทีตาํรวจจึงวางแผนเฝ้าติดตาม  ในช่วงระยะเวลากลางคืน คือ 

สามารถจบักุมไดเ้วลา 21.00 น. เนืองจากเจา้หน้าทีตาํรวจสืบพบว่าแก๊งเม็กซิกนัดงักล่าวใชร้ถเก๋ง 

โตโยตา้ วีออส สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นพาหนะเขา้ไปในหมู่บา้นแห่งหนึงบริเวณชาน
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เมือง หลงัจากหายไปนานประมาณ 1 ชวัโมงจนผดิสงัเกต เจา้หนา้ทีชุดจบักุมวางกาํลงับริเวณประตู

ทางออกป้อมยามหมู่บา้นดงักล่าวเมือรถคนัดงักล่าววิงออกมา ชุดจบักุมบุกประชิดแสดงตวัขอตรวจ

คน้ พบบุคคลต่างดา้วสัญชาติเม็กซิกนัทงัสองราย  สาํหรับของกลางในรถวีออส พบกระเป๋ายีห้อ        

หลุยส์วิตตองสีดาํ ภายในบรรจุกระเป๋าสะพายอีกหลายใบ รวมทงักระเป๋าเป้ยีห้อดีเซลสีเขียวขีมา้ 

ขา้งในมีทรัพยสิ์นมีค่า เช่น นาฬิกา กาํไลขอ้มือ ต่างหูเพชร และอืนๆ มูลค่าประมาณ 399,300 บาท 

วางอยูที่พกัเทา้ดา้นหลงัคนนงัดา้นซา้ย ผูก้ระทาํผดิชาวเมก็ซิกนัทงั 2 รายให้การรับสารภาพว่า เขา้

ไปลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นแห่งหนึงเขตตลิงชนั เจา้หน้าทีตาํรวจไดค้วบคุมตวัเพือดาํเนินคดีในขอ้หา

ร่วมกนัลกัทรัพยใ์นเคหสถาน ในเวลากลางคืน ทาํลายสิงกีดขวาง โดยใชย้านพาหนะพาทรัพยไ์ป  

ร่วมกนัรับของโจร  ร่วมกนัปลอมและใชเ้อกสารทางราชการป้ายทะเบียนปลอม (ข่าวสดออนไลน์

,2556) 

 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนจะมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิจาํนวนหลายครัง 

จนกว่าตาํรวจจะจบักุมได ้ โดยบางครังจะมีการกระทาํผดิทีมีความถี อาทิ ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนจากโคลัมเบีย มีการกระทําผิดจาํนวนมากถึง 10 ครัง 

จนกระทงัถกูเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุม 

 

-เวลา : วนั เวลา ความถี 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนโดยส่วนใหญ่จะเลือกเวลาในการกระทาํผดิใน 

ช่วงเวลากลางวนัทีเจา้ของทรัพยไ์ม่อยู่บา้น  โดยจะมีพฤติกรรมการกระทาํผิดแทบทุกวนัจนกว่า

เจา้หนา้ทีจะถกูจบักุมไดท้งัในขณะกลางวนัและกลางคืน ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาทีมีการกระทาํ

ผดิระหว่างวนัที 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีการกระทาํผดิทุกวนั มีช่วงเวลาทีหยดุพกั คือ วนัที 6-7 

พฤษภาคม 2556 และภายหลงั คือ วนัที 8-11 พฤษภาคม 2556 มีการกระทาํผิดทุกวนั จนกระทงัถูก

จบักุม 

 

กลุ่มเป้าหมายเหยอือาชญากรรม เพศ อายุ  การป้องกนัตวั 

เลือกกลุ่มเป้าหมายทีเป็นเศรษฐี โดยมีการเจาะจงเลือกบา้นทีจะลกัทรัพยจ์ากหมบูา้นที 

มีฐานะทงัในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัชลบุรี 

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากหมู่บา้นทีมีฐานะ และเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากช่วง 
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ระยะเวลาทีเจา้ของบา้นไปทาํงานในตอนกลางวนั ตอนเยน็ หรือ ในขณะเวลากลางคืน โดยจะเลือก

ลกัทรัพยจ์ากบา้นทีเจา้ของบา้นไม่อยูบ่า้นเป็นสาํคญั  โดยการตระเวนขบัรถเขา้ไปในหมู่บา้นและ

พิจารณาจากบา้นทีไม่มีคนอยู ่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวนัทีเจา้ของบา้นออกไปทาํงาน โดยจะ

เขา้ไปกดกระดิงของบา้น หากไม่มีคนเขา้มาเปิดก็จะทาํการงดัเขา้ไปในบา้น แต่หากเจา้ของบา้นอยู่

ก็จะทาํทีว่ามาหาคนผดิบา้น เป็นตน้ โดยจะเลือกช่องโอกาสจากกรณีทีเจา้ของบา้นไม่อยูเ่ป็นสาํคญั  

 

มูลค่าความเสียหาย 

สาํหรับมลูค่าความเสียหายทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตาม 

บา้นเรือนมีการกระทาํผดิทีมีมลูค่าการกระทาํผดิในแต่ละครังไม่ตาํกว่า 1 แสนบาท โดยในบางครัง

มีมลูค่าความเสียหายทีเกิดกบัเหยอืไม่ตาํกว่า 1 ลา้นบาท ทาํใหแ้ก๊งโคลมัเบียสามารถเลียงตวัเองและ

ครอบครัวทีประเทศโคลมัเบียจากรายไดที้มากระทาํผิดในประเทศไทยได ้ดงัจะเห็นไดจ้าก แก๊ง

โคลมัเบียส่วนหนึงไดส่้งเงินหรือทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการกระทาํผิดกลบัไปยงัประเทศโคลมัเบียเพือ

เป็นรายไดห้ลกัในการเลียงครอบครัว  ดงักรณีศึกษาดงันี  

- ทรัพยสิ์นทียดึมาไดม้ลูค่ากว่า 4 ลา้นบาท อาทิ นาฬิกา โรเลก็ซ ์  กาํไลขอ้มือนาค  

ทองคาํ สร้อยขอ้มือนาค สร้อยคอทองคาํ แหวนทองนาค สร้อยขอ้มือทองคาํ แหวนทองคาํฝังเพชร 

สร้อยขอ้มือพลอยไพลิน แหวนทองคาํ ทองคาํแท่ง สร้อยคอทองคาํขาว ต่างหู แหวนงาชา้ง เหรียญ 

25 สตางค ์

 

-ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบ้านเรือนมีลักษณะความเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ 

กล่าวคือ มีการวางแผนการกระทาํผดิจากต่างประเทศ  เมือมีการเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย คือ 

การลกัทรัพยไ์ดจ้ะส่งพสัดุกลบัไปต่างประเทศ อาทิ ประเทศโคลมัเบีย โดยแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์น

ตามบา้นเรือนส่วนหนึงไดส่้งทรัพยสิ์นมีค่ากลบัไปยงัประเทศโคลมัเบียเป็นจาํนวนหลายครังก่อนที

ตาํรวจจะจบักุมตวัไดอ้าทิ ตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนทีเป็นชาว

โคลมัเบียพร้อมทรัพยสิ์นทีกระทาํผิด มีมูลค่าไม่ตาํกว่า 4 ลา้นบาท โดยทรัพยสิ์นส่วนหนึงมีการ

จาํนาํ หรือ ขายแลว้ส่งเงินกลบัประเทศ 

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

เกียวขอ้งกบัคดีลกัทรัพย ์โจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน และการเจาะเซฟของ 

ธนาคาร 
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ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

จากการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ 

ไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย  เนืองจากสมาชิกของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตาม

บา้นเรือนทีเป็นชาวโคลมัเบียส่วนหนึงเคยถูกศาลพิพากษาจาํคุกแลว้ได้รับอภยัโทษ กลบัไปยงั

ประเทศโคลมัเบีย หากแต่ยงัคงร่วมกนักบัพวกออกเช่ารถยนต์ตระเวนลกัทรัพยต์ามสถานทีต่างๆ 

เช่นเดิม โดยมีการเปลียนชือ นามสกุลแลว้เดินทางกลบัเข้าประเทศไทยเพือกระทาํผิดดังเดิม 

เนืองจากใหเ้หตุผลว่ารายไดค่้าตอบแทนทีจูงใจในการกระทาํผดิเป็นสาํคญั 

 

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบของอาชญากรรมทีเกิดจากแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน คือ ทาํให้

เหยอื ผูเ้สียหาย ซึงเป็นชาวไทยทีค่อนขา้งมีฐานะตอ้งประสบกบัปัญหาสูญเสียทรัพยสิ์นจาํนวนมาก 

อนัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อขวญั กาํลงัใจ และความเกรง

กลวัต่ออาชญากรรมของประชาชนในสงัคมไทย  
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10. แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอม็ หรือ ลกัทรัพย์ด้วยการทําลายเครืองเอทีเอม็ 

แก๊งอาชญากรรมทีเกียวข้องกับการลกัทรัพยด์ว้ยการโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม มีพฤติกรรมที

เกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิของชาวเซอร์เบียทีไดก้ระทาํผิดดว้ยการขโมยตูเ้อทีเอ็มจากธนาคารไป

เจาะเอาเงินจากตูเ้อทีเอม็ แมพ้ฤติกรรมของการโจรกรรมตูเ้อทีเอม็จะมีการกระทาํผิดในต่างจงัหวดั 

หากแต่มีพฤติกรรมในการหลบหนีเขา้มาอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ซึงอาจมีความเป็นไปไดว้่าหาก

เจา้หน้าทีตาํรวจยงัไม่สามารถจบักุมการกระทาํผิดได ้อาจมีการกระทาํผิดในพืนทีจงัหวดัอืน ๆ 

รวมทงัพืนทีในจงัหวดักรุงเทพฯ ได ้นอกจากนี แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอ็มไดมี้การรวมกลุ่มระหว่าง

ผูก้ระทาํผดิจากประเทศเซอร์เบียกบัผูก้ระทาํผดิจากประเทศโคลมัเบียในการลกัทรัพยแ์ละยกตูเ้ซฟ

ตามบา้นเรือนของผูมี้ฐานะ  

 นอกจากนี ยงัมีพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดดว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอ็ม เพือ

ขโมยเงินจากตูเ้อทีเอ็มซึงเป็นพฤติกรรมการกระทาํผิดของผูก้ระทาํผิดจากประเทศลาตินอเมริกา 

ไดแ้ก่ ประเทศเมก็ซิโก โคลมัเบีย และเปรู 

 

  ประเภทแก๊ง 

  แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอ็มเป็นแก๊งอาชญากรรมทีมีการรวมกลุ่มกระทาํผิดเกียวกับ

การโจรกรรมตู้เอทีเอ็มเป็นหลกัทงัทีเป็นการโจรกรรมดว้ยการขโมยตูเ้อทีเอ็มทงัหลงั หรือ การ

ทาํลายตู ้เอทีเอ็มเพือขโมยเงินจากตู ้เอทีเอ็ม โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีสําคญั คือ การวาง

แผนการกระทาํผิดจากต่างประเทศ หากแต่ไดเ้ขา้มาเลือกสถานทีและลงมือกระทาํผิดในประเทศ

ไทย  

 

  รูปแบบของแก๊ง 

  การรวมกลุ่มของผูก้ระทาํผดิชาวเซอร์เบียทงัในประเทศและต่างประเทศเพือเขา้มา

กระทาํผิดในประเทศไทย รวมทังการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผิดจากประเทศเซอร์เบียและ

ประเทศโคลมัเบียในขโมยตูเ้อทีเอม็ทงัหลงั  หรือ การรวมกลุ่มของผูก้ระทาํผิดชาวเม็กซิโกในการ

ทาํลายเครืองเอทีเอม็เพือขโมยเงินจากตูเ้อทีเอม็เป็นสาํคญั  

 

  จาํนวนสมาชิก 

  มีจาํนวนสมาชิกทีเขา้ร่วมกระทาํผดิจาํนวนประมาณ  4 คน  
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  พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

  พฤติกรรมการเขา้ประเทศของสมาชิกแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอ็ม มีการเขา้ประเทศ

ไทย 2 รูปแบบ คือ  

1. เข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยมีการเขา้ประเทศไทยโดยถกูตอ้งตามกฎหมายในลกัษณะของนกัท่องเทียว  

หากแต่ใชป้ระเทศไทยเป็นแหล่งในการกระทาํผดิ  

2. เข้าประเทศไทยโดยวธิีการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยมีการแอบลกัลอบเขา้มาทางชายแดนไทย-กมัพชูา เพือเขา้ประเทศไทย 

ดงัจะเห็นไดจ้าก 

สมาชิกของแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ทีเป็นชาวเซอร์เบียทีเคยเขา้มากระทาํผดิดว้ย 

การโจรกรรมตูเ้อทีเอม็โดยถกูจบักุมดาํเนินคดี และพน้โทษเมือเดือนมีนาคม พ.ศ.2553  รวมทงัได้

ถกูเนรเทศกลบัประเทศ แต่ไดแ้อบลกัลอบเขา้ประเทศไทยอีกครังทางชายแดนไทย-กมัพูชา เพือมา

ก่อเหตุกระทาํผดิในรูปแบบเดิมจนกระทงัถกูจบั 

 

  เครือข่ายในการกระทําผดิ 

ไม่มีเครือข่ายในการกระทาํผดิทีเป็นคนไทยแน่ชดั หากแต่เจา้หนา้ทีตาํรวจเชือว่า 

แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอ็มนีมีเครือข่ายทีเป็นชาวเซอร์เบียหลายกลุ่มทีเขา้มาลงมือก่อเหตุในประเทศ

ไทย ทงัในการขโมยตูเ้อทีเอม็ หรือ การขโมยทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน  

นอกจากนี ยงัมีเครือข่ายในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัแก๊งลาตินอเมริกาซึง 

ประกอบดว้ยผูก้ระทาํผดิจากประเทศโคลมัเบีย เมก็ซิกนั และเปรู 

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็มีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ  

1. การโจรกรรมตู้เอทีเอม็ทังหลงั 

พฤติกรรมในการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ทีเป็นชาวเซอร์เบีย 

ประการหนึง คือ การโจรกรรมตูเ้อทีเอ็ม โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีเกิดขึนในประเทศไทย

จาํนวน 2 ครัง คือ  

- การกระทาํผดิเหตุงดัตูเ้อทีเอม็ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี ในปี 2549 โดย 

สมาชิกของแก๊งเซอร์เบียทีกระทาํผดิใน พ.ศ.2553 เคยกระทาํผดิใน พ.ศ.2549 จาํนวน 2 คน  และถกู 

จบักุมดาํเนินคดี โดยศาลตดัสินจาํคุก 2 ปี 6 เดือน และพน้โทษมาเมือปี 2552 

- การกระทาํผดิดว้ยการโจรกรรมยกตูเ้อทีเอม็ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขากะเฉด   
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ต.แกลง อ.เมืองระยอง พร้อมเงินสดกว่า 4 ลา้นบาท ใส่รถปิกอพัอีซูซุ สีฟ้า ไม่ทราบหมายเลข

ทะเบียน หลบหนีกลางดึกเมือวนัที 27 สิงหาคม พ.ศ.2553   

โดยคนร้ายแก๊งนีเป็นชาวต่างชาติประเทศเซอร์เบีย มีดว้ยกนัทงัหมด 4 คน ไดล้งทุนขนเอา 

อุปกรณ์เครืองเจาะเครืองตดัมาครบครัน  มาถึงก็ช่วยกนังดัตูเ้อทีเอ็มหนักกว่า 500 ก.ก.เอาไปทงั

หลงั ก่อนกระทาํผดิไดเ้ช่าพกัที อพาร์ตเมนท ์ในซอยกอไผ ่ยา่นพทัยาใต ้จ.ชลบุรี จากนันไดเ้ช่ารถ

กระบะจากเต็นท์รถแห่งหนึงในเมืองพทัยา แลว้ขบัรถตระเวนหาตูเ้อทีเอ็มตามธนาคารต่างๆ ใน

จงัหวดัภาคตะวนัออกหลายจงัหวดั จนกระทงัมาพบตูเ้อทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากะ

เฉด จากนนัไดไ้ปศึกษาเสน้ทาง และวางแผนลงมือก่อเหตุในวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ.2553   

  นอกจากนี มีวิธีการกระทาํผดิทีสุดเหนือเมฆ  คือ งดัรัวธนาคารเขา้ไปดา้นหลงัตู ้แลว้ลงมือ

ถอดเอาตูเ้อทีเอม็ไป โดยใชเ้ทปกาวสีดาํปิดทบักลอ้งวงจรปิดไว ้กลอ้งจบัภาพไดเ้พียงแค่มือคนร้าย 

นอกจากนี กลุ่มโจรหัวใสยงัตดัสายไฟของระบบเตือนภยัทีติดอยู่หน้าธนาคารโดยไม่ทิงร่อยรอย

อะไรไวแ้มก้ระทงัลายนิวมือแฝง เมือแก๊งดงักล่าวไดบุ้กงดัยกตูเ้อทีเอ็มแลว้ไดน้าํขึนรถขบัมุ่งหน้า

ไปในสวนยางพารา ใชเ้สน้ทางสะพานคลองชา้ง หมู่ 4 ต.สาํนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ระหว่างนัน

ไดน้าํโมเด็มสญัญาณทิงไวใ้นคลองริมถนน หลีกเลียงการถูกติดตามจบักุม จากนันไดล้งมือเลือยตู ้

เหลก็เอทีเอม็ โดยใชน้าํมนัปาลม์เป็นตวัหล่อลืน ขโมยเงินในตูเ้อทีเอม็ มลูค่ากว่า 4 ลา้นบาท โดยนาํ

ตูเ้อทีเอม็ทิงไวใ้นไร่มนัสาํปะหลงั ถนนสัตหีบ-นครราชสีมา  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แลว้เดินทางที

พกัเพือแบ่งเงิน ก่อนแยกยา้ยกนัหลบหนี 

   โดยมีผูก้ระทาํผดิ 2 คน ไดถ้กูจบักุมไดที้อพาร์ตเมน้ทแ์ห่งหนึง ในซอยสุขุมวิท 87 และ

หา้งสรรพสินคา้ชือดงัในกรุงเทพฯ ขณะกาํลงัเตรียมเดินทางหลบหนีไปประเทศสิงคโปร์ ในขณะที

ผูก้ระทาํผดิสมาชิกของแก๊งอีก 2 คน ไดห้ลบหนีไปทางประเทศกมัพชูา ซึงประเทศไทยไดมี้การ

ประสานในการติดตามตวัผูก้ระทาํผดิจากประเทศกมัพชูา (เดลินิวส์ออนไลน,์2553) 

 

 นอกจากนี สาํหรับผูก้ระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมทรัพยสิ์นจากตูเ้อทีเอม็ทีเป็นชาว

เมก็ซิโกไดมี้พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั ดงันี  

 

2. การลกัทรัพย์ด้วยการทําลายเครือง ATM  หรือ การเจาะตู้เซฟธนาคาร 

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิโดยการลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครือง ATM หรือ การ 

เจาะตูเ้ซฟธนาคาร ผูก้ระทาํผดิเป็นชาวลาตินอเมริกา ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- ผู้กระทําผดิชาวเมก็ซิกนัและโคลมัเบีย 

ผูก้ระทาํผดิชาวเมก็ซิกนัร่วมกบัชาวต่างชาติแถบอเมริกาใต ้คือ สญัชาติโคลมัเบีย  

2 คน รวม 3 คน  ในการร่วมกนักระทาํผิดดว้ยการใชเ้ครืองเชือมตดัตูเ้อทีเอ็มของธนาคารธนชาต 

ซึงตงัอยูต่รงขา้มสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ถ.ทวีวงศ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู ้โจรกรรมเงินสดไปได้
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กว่า 2.2 แสนบาท  เมือวนัที 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 หลงัจากกระทาํผดิเรียบร้อยแลว้ไดเ้ดินทางกลบั

เขา้ไปพกัในบริเวณเขตกรุงเทพฯ 

โดยกลุ่มคนร้ายเป็นชาวต่างชาติทงัหมด บินมาจากเม็กซิโกมาต่อเครืองทีสิงคโปร์ และมา

ลงทีหาดใหญ่ จ.สงขลา จากนนัเช่ารถยนต์ มาจากจงัหวดักระบี และแวะซืออุปกรณ์แก๊สกระป๋อง 

ถุงมือและอุปกรณ์ตดัและงดัแงะต่างๆ ทีห้างไทวสัดุ ซึงเป็นร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในพืนที อ.

ถลาง โดยเขา้พกัอยูใ่นพืนทีป่าตองเพือดูลาดเลาก่อนลงมือก่อเหตุ ต่อมาพบว่ากลุ่มคนร้ายทงัหมด 

ขบัรถเช่าคนัดงักล่าวผา่นด่านตรวจภูเก็ต ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และนาํรถไปคืนที จ.กระบี เมือ

ตรวจสอบภาพคนร้ายกบัพาสปอร์ตทีนาํไปเช่ารถ ปรากฏว่า 1 ใน 3 เป็นคนเดียวกันกบัภาพที

ปรากฏในหา้งไทวสัดุ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงเริมแกะรอยจากพืนที จ.กระบี จนพบว่ากลุ่มคนร้ายไดขึ้น

รถประจาํทาง จาก จ.กระบี เขา้กรุงเทพฯ  หลงัจากนันพบว่าคนร้ายไดเ้ช่าโรงแรมแห่งหนึงย่าน

มกักะสนั กรุงเทพฯ เพือพกัอาศยั  เจา้หน้าทีตาํรวจจึงสามารถเขา้จบักุมตวัไดจ้ากการติดตามจาก

เอกสารการเช่ารถ ภาพวงจรปิดจากกลอ้งวงจรปิด CCTV  ของร้านค้าวสัดุก่อสร้างจนกระทั ง

สามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ 

 เจา้หนา้ทีสามารถตรวจยดึของกลางไดจ้าํนวน 24 รายการ ประกอบดว้ย เอกสารการโอน

เงินไปต่างประเทศ 2 ฉบบั ท่อเหลก็ขนาดเลก็ 15 ท่อ แม่เหลก็ทรงกระบอกขนาดเลก็ 1 อนั อุปกรณ์

เป่าลม 1 อนั ท่อทองแดง 1 อนั ถุงดาํ 1 ถุง เงินไทยฉบบัละ 500 บาท จาํนวน 46 ฉบบั เงินไทยฉบบั

ละ 100 บาท จาํนวน 22 ใบ โทรศพัท์มือถือ 4 เครือง กลอ้งถ่ายรูป 1 เครือง นอกจากนียงัพบของ

กลางเป็นอุปกรณ์ทีใชส้าํหรับเจาะตูเ้ซฟ เช่น หัวแก๊สสาํหรับตดัโลหะ อุปกรณ์ถอดรหัสตูเ้ซฟ ท่อ

ส่องดูกลไกของตูเ้ซฟ หวัแก๊สทีสามารถเชือมกบัถงัแก๊สไดทุ้กชนิด จากการตรวจสอบของกลางที

ยดึไดข้องผูก้ระทาํผดิพบว่าอุปกรณ์บางอยา่งไม่มีใชใ้นประเทศไทย โดยเป็นอุปกรณ์สาํหรับเจาะตู ้

เซฟ  และอุปกรณ์บางประเภทอาจจะนาํไปใชก้บัการแฮกขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ได ้ 

จากการตรวจสอบของกลางทีตรวจยึดได ้พบว่ามีของบางอย่างทีคนร้ายน่าจะใชส้าํหรับ

การกระทาํความผดิเกียวกบัการแฮ็กขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ ส่วนกรณีทีคนร้ายไม่ไดห้ยบิเอากล่องใส่เงิน

อีก 1 กล่อง ซึงอยูด่า้นบนสุดภายในตู ้และมีเงินสดอยู่ประมาณ 1,400,000 บาท  โดยเจา้หน้าทีไดมี้

การสอบถามทราบผูก้ระทาํผดิ ซึงปรากฏว่า กล่องใส่เงินดงักล่าวถูกไฟไหมเ้สียหายมากทีสุดจาก

การใชห้วัเชือมโลหะตดัแผน่เหลก็ และคิดว่าเงินทีอยูภ่ายในคงจะถูกไฟไหมเ้สียหาย จึงไม่ไดห้ยิบ

เอาไป (มติชนออนไลน,์2556) 

 

- ผู้กระทําผดิชาวเปรู 

ผูก้ระทาํผดิชาวเปรูจะมีความเชียวชาญในการเจาะตูเ้ซฟ โดยนอกจากจะมีการ 

เจาะตูเ้ซฟตามบา้นเรือนแลว้ ยงัมีพฤติกรรมการกระทาํผดิโดยการเจาะตูเ้ซฟธนาคาร กล่าวคือ  

เมือวนัที 17 สิงหาคม 2553 เวลาประมาณ 04.00 น แก๊งเปรูประกอบดว้ยสมาชิก 
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ทงัหมด 4 คน ไดก่้อเหตุงดับูธแลกเงินของธนาคารกรุงเทพ หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี แลว้หลบหนีไป และเตรียมขึนเครืองบินเดินทางออกนอกประเทศ ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจตาม

สืบสวนจนจบักุมตวัเอาไวไ้ด ้

โดยแก๊งดงักล่าวไดก้ระทาํผดิโดยการใชเ้ครืองมือ เจาะตูเ้ซฟ แต่ปรากฏว่า 

สญัญาณเตือนของธนาคารไดด้งัขึนเสียก่อน แก๊งเปรู 4 คนไดห้ลบหนีไป ทิงถุงมือผา้สีเทา พร้อม

อุปกรณ์ในการงดัแงะ กุญแจตดัเหล็ก หกเหลียม (สภาพใหม่) จาํนวน 1 อนั ตะใบเหล็ก (สภาพ

ใหม่) จาํนวน 1 อนั ไวใ้นทีเกิดเหตุ เจา้หนา้ทีธนาคารจึงไดป้ระสานไปยงัเจา้หน้าทีตาํรวจสืบสวน 

ใหต้รวจสอบเกียวกบัถุงมือทีตรวจพบแก๊งดงักล่าว ปรากฏว่า เป็นชนิดเดียวกนัและยีห้อเดียวกนั 

พร้อมทงัยงัไดต้รวจสอบรถยนต์คนัทีใชก้ระทาํผิดตามทีไดพ้นักงานรักษาความปลอดภยัทีเห็น

เหตุการณ์และจดหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้แล ้ซึงหมายเลขทะเบียนตรงกันกับคันทีก่อเหตุ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียวจึงไดกุ้มแก๊งเปรูทงั 4 คนเอาไวไ้ดข้ณะกาํลงัจะเดินทางดว้ยเครืองบินเพือ

ออกจากประเทศไทย (พทัยาเดลินิวส์,2553) 

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

แนวทางการเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ 

ทงัหลงัของผูก้ระทาํผดิชาวเซอร์เบีย  ซึงสมาชิกของแก็งได ้กล่าวว่า 

 

“  เ ดิ น ท า ง ม า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก็ เ พื อ โ จ ร ก ร ร ม ตู้ เ อ ที เ อ็ ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ ! 

เพราะพวกเรามีความชาํนาญ รู้หมดว่าวงจรเป็นอย่างไร อะไรอยู่ตรงไหน  

เหตุทีเลือกธนาคารแห่งนี เพราะบริเวณดังกล่าวช่วงดึกจะเปลียว ไม่ค่อยมีรถวิง

ผ่าน ก่อนลงมือได้มาดูพืนที ดูมมุกล้องวงจรปิด และวางแผนเช่ารถเพือทาํงาน” 

   

ส่วนวิธีการลงมือทีคนร้ายทาํอยา่งชาํนาญ เพราะสมาชิกในแก๊งคนหนึงเรียนจบ 

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ศึกษาระบบการทาํงานและป้องกนัภยัของตูเ้อทีเอม็มาอยา่งดี  อนัเป็นการ

แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิของแก๊งเซอร์เบีย ทีมีทกัษะความชาํนาญ 

รวมทงัการหาช่องโอกาสโดยการเลือกตูเ้อทีเอม็ในสถานทีทีเปลียว 

ส่วนการกระทาํผดิดว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็เพือขโมยเงินของผูก้ระทาํผดิชาว 

เมก็ซิโก โคลมัเบีย และเปรู จะเลือกช่องโอกาสจากตูเ้อทีเอม็ทีตงัอยูใ่นทีเปลียวเป็นสาํคญั 

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็อาจไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย ดงัจะ 
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เห็นไดจ้ากผูก้ระทาํผิดไดก้ล่าวว่า เลือกประเทศไทยในการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัโจรกรรมตู้

เอทีเอม็โดยเฉพาะ รวมทงัสมาชิกของแก๊งจาํนวน 2 คน ทีเคยก่อเหตุงดัตูเ้อทีเอม็ธนาคารกสิกรไทย 

สาขาชลบุรี ในปี 2549 และถกูจบักุมดาํเนินคดี ศาลตดัสินจาํคุก 2 ปี 6 เดือน และพน้โทษมาเมือปี 

2552 ยงัไดล้กัลอบเขา้ประเทศไทยมาเพือกระทาํผดิในรูปแบบเดิม 
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11. แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดับมมูีลค่าสูง  

 

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง 

  แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดับมีมูลค่าสูง เป็นแก๊งองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติทีเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมในประเทศแถบอเมริกาใต ้โดยเฉพาะผูก้ระทาํ

ผดิทีเป็นหวัหนา้แก๊งมกัจะเป็นชาวเม็กซิกนั นอกจากนี ยงัมีผูก้ระทาํผิดทีเป็นชาวฟิลิปปินส์ และ

ชาวจีนทีมีการกระทาํผดิดว้ยการขโมยทรัพยสิ์นทีมีมลูค่าสูงจากหา้งสรรพสินคา้หรูในประเทศไทย 

โดยจดัเป็นแก๊งอาชญากรรมทีกระทาํผดิเกียวกบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime)  

จาํนวนสมาชิก 

ไม่ทราบจาํนวนแน่ชดั หากแต่เมือตาํรวจจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดม้กัจะมีจาํนวนไม่เกิน  

5 คน  

  

เครือข่าย 

มีเครือข่ายทีเชือมโยงกบัแก๊งอาชญากรรมในประเทศแถบอเมริกาใต ้โดยเฉพาะแก๊ง 

โคลมัเบีย เปรู หากแต่ในกรณีนีชาวเมก็ซิกนัจะเป็นหวัหนา้แก๊ง 

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

มีการเขา้ออกประเทศ 2 รูปแบบ คือ 

1. การเข้าออกประเทศโดยผดิกฎหมาย 

สมาชิกแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง อญัมณีมีค่า ส่วนหนึงพบว่ามีการเขา้ออก 

ประเทศไทยโดยใชห้นงัสือเดินทางปลอม ดงัจะเห็นไดจ้าก 

กรณีการโจรกรรมเพชรมลูค่าหลายลา้นบาท ของแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง  

อญัมณีมีค่า ทีเป็นชาวเม็กซิโก สมาชิกส่วนหนึงหลบหนีเดินทางเขา้มาจากประเทศมาเลเซีย และ

ผา่นเขา้ด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา จากนันหลงัก่อเหตุสมาชิกของแก๊งส่วนหนึงไดเ้ดินทางมาพกัย่าน

ถนนขา้วสาร บางลาํพู กรุงเทพฯ ในขณะทีเพือนร่วมแก๊งทีเหลือไดน้ําทรัพยสิ์นขึนรถโดยสาร

ประจาํทางออกไปทางด่าน อ.สะเดา โดยใหเ้หตุผลของการหลบหนีในพืนทีด่านดงักล่าว เนืองจาก

พืนทีดงักล่าวไม่มีกลอ้งวงจรปิดทาํใหส้ะดวกแก่การหลบหนี 

 

2. การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง อญัมณีมีค่า ส่วนหนึงจะมีการเขา้ออกประเทศโดย 
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ถกูตอ้งตามกฎหมาย ซึงมีการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองอย่างถูกตอ้งในลกัษณะของนักท่องเทียว

โดยเทียวไป ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- กรณีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยเ์ป็นเครืองเพชรมลูค่ากว่า 50  

ลา้นบาท ในงานบางกอกเจมส์แอนด ์  จิวเวลรีแฟร์ ครังที 44 เมืองทองธานี เมือเดือนกนัยายน พ.ศ.

2552 พบว่าผูก้ระทาํผดิทงั 3 คน เดินทางผา่นเขา้มาทางด่านสะเดาจริง มีการประทบัตราอนุญาต

ของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง อ.สะเดา จ.สงขลา  โดยเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองไดต้รวจอนุญาต

ใหต้ามขนัตอนทุกอยา่ง  

 

สถานทีพกัในประเทศไทย 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง หลงัก่อเหตุผูก้ระทาํผดิส่วน 

หนึงไดเ้ดินทางมาพกัยา่นถนนขา้วสาร บางลาํพ ูในขณะทีผูก้ระทาํผดิอีกส่วนหนึงไดเ้ลือกสถานที

พกัทีโรมแรมแห่งหนึงย่านมกักะสัน  โดยมีการเช่าทีพกัระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพฯ 

รวมทงัมีสถานทีพกัในเขตเมืองท่องเทียวทีสาํคญั อาทิ         อ.พทัยา  จ.ชลบุรี เพือใชเ้ป็นแหล่งใน

การกระทาํผดิ 

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ทีมีหวัหนา้แก๊งเป็นชาว 

เมก็ซิกนั ไม่ปรากฏว่ามีความเกียวขอ้งกบัคนไทยในการกระทาํผดิ 

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ   

สําหรับพฤติกรรมการกระทําผิดทีสําคัญของแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมีมลูค่าสูงทีมีผูก้ระทาํผดิเป็นชาวเมก็ซิกนั ประกอบดว้ย 

 

แก๊งผู้กระทําผดิจากประเทศลาตนิอเมริกา 

  แก๊งผูก้ระทาํผดิจากประเทศลาตินอเมริกา ประกอบดว้ยพฤติกรรมการกระทาํผดิที

สาํคญั คือ  

- การขโมยเพชรในเอเชีย 

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัอีกประการหนึงของแก๊งเมก็ซิกนั คือ การขโมย 

เพชรในเอเชีย กล่าวคือ แก๊งเม็กซิกนัได้มีพฤติกรรมในการวางแผนเพือเข้ามาในเอเชียรวมทัง

ประเทศไทยเพือเป็นการขโมยเพชรในงานแสดงเครืองเพชรในสถานทีต่าง ๆ รวมทงัการลกัขโมย

เพชรตามร้านคา้ทีสาํคญัในพืนทีต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯและจงัหวดัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบังานแสดง
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โชวเ์พชร หรือ ร้านคา้ทีจาํหน่ายเพชรหรือเครืองประดบัทีมีค่า ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาทีสาํคญั 

ไดแ้ก่  

- ใน พ.ศ.2552 แก๊งเมก็ซิกนั โดยมีผูก้ระทาํผดิชาวเมก็ซิกนัจาํนวน 2 คน ร่วมกบั 

ผูก้ระทาํผดิชาวเปรู จาํนวน 2  คน รวม 4 คน โดยมีแก๊งเมก็ซิกนัเป็นหวัหนา้แก๊งไดร่้วมกนัลกัทรัพย์

เป็นเครืองเพชรมลูค่ากว่า 50 ลา้นบาท ในงานบางกอกเจมส์แอนด ์  จิวเวลรีแฟร์ ครังที 44 เมืองทอง

ธานี  แลว้หนีไปกบดานที อ.พทัยา จ.ชลบุรี โดยหอบเครืองเพชร หลบหนีออกทางด่าน อ.สะเดา จ.

สงขลา โดยแก๊งเมก็ซิกนัขา้มชาติกลุ่มนีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยระหว่างวนัที 12-13 กนัยายน 

พ.ศ.2552 ทางด่านตรวจคนเขา้เมืองอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา หลงัจากนันจึงมีการเช่ารถยนต์ใน

เขตเมืองพทัยา โดยผูก้ระทาํผดิไดเ้ขา้ไปดูลาดเลาภายในงานดงักล่าวเป็นระยะเวลา 5 วนั ก่อนลงมือ

กระทาํผดิ โดยผูเ้สียประกอบดว้ยลกูชาย อาย ุ25 ปี กบัมารดา ระบุว่าหลงัจากเก็บขา้วของส่วนหนึง

โดยนาํเครืองเพชรหลายชนิดมูลค่าประมาณ 50 ลา้นบาท ใส่ในกระเป๋าสแตนเลส ลูกชายไดเ้ดิน

ออกไปดูงานใหแ้ม่กบันอ้งสาวเฝ้าร้าน จงัหวะนันเองคนร้าย 5 คน ทาํทีเขา้มาขอดูเพชร สอบถาม

จน 2 แม่ลูกหัวปัน ก่อนฉวยโอกาสฉกกระเป๋าหลบหนีไป นอกจากนี ผูก้ระทาํผิดอาจจะเป็นคน

เดียวกนักบัคนร้ายทีเคยก่อเหตุฉกเพชรมลูค่ากว่า 30 ลา้นบาท ในช่วงเดือนเดียวกนัของปี พ.ศ.2551 

ทีเมืองทองธานี ส่วนผูก้ระทาํผิดอีก 1 ราย น่าจะเป็นคนเดียวกนักบัคนร้ายทีเคยก่อเหตุชิงทรัพย์

นาฬิกาโรเลก็ซใ์นยา่นบางรัก 

- นอกจากนี ในเวลาไล่เลียกนั เจา้ของร้านภูมิไดมอนด ์ทีนาํเครืองเพชรมาแสดงใน 

งานเดียวกนัก็ถกูคนร้ายฉกเอาเครืองเพชรทีใส่ไวใ้นกระเป๋า มลูค่าประมาณ 15 ลา้นบาท ไปอีกราย

เช่นกนั  โดยเป็นแก๊งเมก็ซิกนัทีเพิงก่อเหตุฉกเครืองเพชร 50 ลา้นบาท จากบริษทัทีมาเปิดบูธแสดง

สินคา้ทีเมืองทองธานีดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูเ้สียหายไดแ้จง้ว่าคนร้ายซึงทาํทีไปติดต่อธุรกิจแลว้ให้

เพือนอีกคนฉกกระเป๋าเครืองเพชรหนีลอยนวล โดยผูเ้สียหายไดถู้กคนร้ายฉกกระเป๋าเครืองเพชร

มลูค่าประมาณ 15 ลา้นบาท หลบหนีไป ในจงัหวะทีกาํลงันาํของมาใส่ในรถบริเวณลานจอดชนัใต้

ดิน โดยผูเ้สียหายไดน้าํภาพจากกลอ้งวงจรปิดมาใหต้าํรวจตรวจสอบคนร้ายทีกระทาํผิด (ผูจ้ดัการ

ออนไลน,์2552) 

 

- กรณกีารทุบรถฉกเงินมูลค่า 30 ล้านบาทที จ.ภูเกต็        

จากกรณีแก็งเมก็ซิกนักระทาํผดิดว้ยการฉกเพชรมลูค่า 30 ลา้นบาท เมือเดือน 

พฤษภาคม 2555 จากกรณีนายธงศกัดิ จิตตการเลิศ เจา้ของร้านจิวเวลรี เอ็กซ์เปิร์ตเจ็มส์ กรุงเทพฯ 

นาํเอาเครืองเพชร พลอย อญัมณี และทอง หลายรายการ รวมมลูค่าราว 30 ลา้นบาท มาจดัแสดงและ

จาํหน่ายในงานจิวเวลรีแฟร์ ทีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั จ.ภูเก็ต ต่อมา เช้าวนัที 14 

พฤษภาคม พ.ศ.2555  นายธงศกัดิขบัรถตูโ้ตโยตา้ อลัพาร์ด ทะเบียนกรุงเทพฯ ออกจากทีพกัและ

จอดแวะทานอาหารก่อนไปทีหา้งเซ็นทรัล แต่มีกลุ่มคนร้ายทุบกระจกรถพร้อมกบัชิงเอาเครืองเพชร
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ในรถหลบหนีไป ขณะทีตาํรวจทางหลวง จ.ตรัง ตงัด่านตรวจหนา้วิทยาลยัจุฬาภรณ์ ถ.ตรัง-สิเกา ม.

4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง และสามารถสกดัจบัรถยนตข์องคนร้ายเอาไวไ้ดใ้นวนัเดียวกนั โดยพบว่า

คนร้ายมีแผนขา้มชายแดนสงขลาไปมาเลเซีย 

 จากการตรวจสอบขอ้มลูของเจา้หนา้ทีจากหลกัฐานทีคนร้ายทิงไว ้โดยเฉพาะสมุดบนัทึก

ของ น.ส.มาเรีย แอสเซนเนส เมเจีย ซูรัวกา้ ชาวเม็กซิโก หัวหน้าแก๊ง พบว่า มีการจดบนัทึกขอ้มูล

ของการจดังานแสดงเพชรในเอเชียไวท้งัหมด รวมทงัมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี มีการอาํพรางตวั 

เพราะดูไดจ้ากในช่วง 2 วนั ทีคนร้ายไปดูลาดเลามีการแปลงโฉมตัวเองตลอดเวลา โดยเจา้หน้าที

ตาํรวจเชือว่าแก๊งคนร้ายทีก่อเหตุในครังนีน่าจะเคยก่อเหตุลกัทรัพยที์ สน.บางนามาแลว้ (ภูเก็ต

โพสต,์2555) 

 แก๊งเม็กซิโกทีก่อเหตุในครังนีเป็นมืออาชีพแน่นอน เพราะมีการเตรียมตวัมาเป็นอย่างดี 

และระมดัระวงัตัวมาก ทังก่อนและหลงัก่อเหตุ ทังทาํสีผม ใส่วิก ช่วงทีก่อเหตุยงัใช้ร่มปิดบัง

ใบหน้า แมแ้ต่กระเป๋าเดินทางทีผูเ้สียหายใส่เพชรไวค้นร้ายยงันาํไปฝากไวก้บัยามทีโรงแรมแห่ง

หนึงในพืนทีหาดในยาง โดยเอาทรัพยสิ์นใส่ในกระเป๋าอีกใบเพืออาํพรางเจา้หน้าทีตาํรวจ และเวลา

หนีก็ไม่ไดใ้ช้รถคันเดิมในการหลบหนี อนัแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือความชาํนาญในการ

ประกอบอาชญากรรมอยา่งแทจ้ริง  

 

ผู้กระทําผดิชาวฟิลปิปินส์ 

นอกจากนี ผูก้ระทาํผดิชาวฟิลิปปินส์ไดมี้การรวมกลุ่มในการลกัทรัพยจ์ากหา้ง 

สรรพสินคา้หรู โดยเฉพาะการขโมยทรัพยสิ์นมีมลูค่าแพง โดยมีพฤติกรรม ดงันี  

การลกัทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรู 

 พฤติกรรมทีสาํคญัของแก๊งฟิลิปปินส์อีกประการหนึง คือ การลกัทรัพยผ์ูเ้สียหาย

ในบริเวณห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทีมูลค่าราคาแพงจากห้างสรรพสินค้าหรูในเขต

กรุงเทพฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก  

- เมือวนัที 8 มีนาคม พ.ศ.2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บัแก๊งชาวฟิลิปปินส์ 6 คน 

ตระเวนฉกสร้อยเพชรภายในห้างสรรพสินค้าหรู มูลค่ากว่า 6 ลา้นบาท ขณะมีผูต้ ้องหา1ราย

หลบหนีออกนอกประเทศไปแลว้ หลงัก่อเหตุร่วมกนัตระเวนลกัทรัพยใ์นหลายพืนที โดยล่าสุด

ขณะกาํลงัก่อเหตุลกัทรัพยภ์ายในหา้งสรรพสินคา้ สยามพารากอน เจา้หน้าทีตาํรวจนครบาลปทุม

วนั สามารถจบักุมไดผู้ต้อ้งหาชาวฟิลิปปินส์ รวมทงัสิน 6 คน พร้อมสร้อยคอเพชร 1 เส้น ราคา

ประมาณ 2 ลา้นบาท  นอกจากนี ยงัพบทรัพยสิ์นเป็นแหวนทองคาํ นาํหนกัวงละ 1 สลึง จาํนวน 150 

วง และสร้อยเพชร 1 เส้น แหวนเพชร 2 วง รวมมูลค่าทรัพยสิ์นกว่า 6 ลา้นบาท จากนัน ขยายผล

ตรวจคน้ห้องพกัใน โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ ย่านราชเทวี พบทรัพยสิ์นทีไดม้าจากการกระทาํผิด 

อาทิ แหวนทองคาํ แหวนเพชร สร้อยเพชร มลูค่ารวมกว่า 6,300,000 บาท  
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สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งดงักล่าวจะทาํงานเป็นทีมมีสมาชิกจาํนวน 8 คน  

จะแบ่งกนัทาํงาน โดย 7 คน จะแต่งตวัภูมิฐานเขา้ไปในร้านเป้าหมาย และมีการแบ่งหน้าทีกนั แบ่ง

แยกกนัดูสินคา้เพือใหพ้นกังานในร้านไม่ไดร้ะวงั ก่อนทีจะส่งสินคา้หลบหนีไป โดยจะเลือกก่อเหตุ

ในร้านทอง ร้านขายเครืองประดบัตามห้างสรรพสินคา้ หรือ โรงแรมหรู ก่อนทีสมาชิกของแก๊ง

ส่วนหนึงจะทาํทีเขา้ไปซือของ เพือเบียงเบนความสนใจของพนกังานขาย และลกัทรัพยสิ์นก่อนนาํ

ของทีไดไ้ปซ่อนในหอ้งพกั  

นอกจากนี แก๊งดงักล่าวจะทาํทีพากนัเขา้ไปซือทองคาํในร้านทองทองใบ ถนนเยาวราช 

โดยมีการแบ่งหน้าทีกนัทาํงานเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึงใชอุ้บายเลือกซือ อีกกลุ่มพยายามเบียงเบน

ความสนใจของพนักงานขาย ซึงเมือสบโอกาสเหยือเผลอคนร้ายชายในกลุ่มได้เอือมมือผ่าน

เคาน์เตอร์โชว ์สินคา้ไปหยบิถุงใส่แหวนทองคาํนาํหนกั 1 สลึง จาํนวน 150 วง แลว้ส่งใหเ้พือนร่วม

แก๊ง ก่อนทีทงัหมดจะทยอยเดินหนีออกไปจากร้านแลว้หลบหนีไป ก่อนนาํไปเก็บซ่อนไวที้หอ้งพกั 

และจะตระเวนก่อเหตุซาํอีก โดยมีการวางแผนว่า ถา้ได้ทรัพยสิ์นมากพอแลว้จะเดินทางกลบั

ประเทศฟิลิปปินส์ทนัที แต่กลอ้งวงจรปิดของทางร้านทองสามารถบนัทึกภาพไวไ้ด ้กระทงัล่าสุด

ได้ลงมือก่อเหตุอีกภายในร้านเจมส์ พาวิลเลียน  ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึงโชคดีมี

พนกังานจดจาํใบหนา้คนร้ายทีถกูเผยแพร่ออกตามสือต่างๆ ได ้เนืองจากคนร้ายไม่ไดมี้การอาํพราง

ใบหนา้จึงรีบแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจใหม้าจบักุมดงักล่าว (เดลินิวส์,2555) 

 

 ผู้กระทําผดิชาวจนี 

 สาํหรับแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวจีนมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัเกียวกบัการลกัทรัพยที์มี

มลูค่าสูงจากหา้งสรรพสินคา้หรู ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา  

แก๊งจนีฉกนาฬิกาหรู มูลค่า10ล้าน ในห้างดังเกษรพลาซ่า เมือวนัที 15 เมษายน พ.ศ.2557 

ไดมี้คนร้ายขโมยนาฬิกาหรู ภายในหา้งสรรพสินคา้เกษร พลาซ่า แยกราชประสงค ์แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวนั โดยทีเกิดเหตุเป็นร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑย์หีอ้มองคบ์ลงั พืนที 3 คูหา ตงัอยู่ทีชนัจีของห้าง

ดงักล่าว โดยก่อนเกิดเหตุเป็นเวลาทีทางร้านเปิดทาํการอยู ่ไดมี้คนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ 3 คน ได้

เขา้มาทาํทีขอดนูาฬิกาหรูยหีอ้มองค ์บลงัทีตงัโชวอ์ยู่ในตู ้ จากนันคนร้ายไดข้อดูนาฬิกา จาํนวน 4 

เรือน และพูดคุยกับพนักงานโดยใช้ภาษาจีนสําเนียงเวียดนามในการสือสารเรืองการชาํระเงิน 

ระหว่างนันคนร้ายอีกคนเดินไปทีตูเ้ก็บนาฬิกา โดยทีตูมี้กุญแจเสียบคาอยู่ และไม่มีพนักงานเฝ้า 

คนร้ายจึงได้ไขกุญแจ และหยิบนาฬิกายีห้อมองค์บลงั มูลค่าประมาณ 10 ลา้นบาท ใส่กระเป๋า

สะพายข้างแลว้ปิดตู ้ไวอ้ย่างเดิม หลงัจากนันคนร้ายไดเ้ดินออกจากร้านไปขึนแท็กซีหลบหนี

ออกไป เบืองต้นเจ้าหน้าทีตาํรวจพบว่านาฬิกายีห้อมองค์บลงัทีถูกขโมยไปเป็นนาฬิกาทีมีอยู่ 8 

เรือนในโลก  และทีประเทศไทยมีอยู่เพียง 1 เรือนเท่านัน ซึงเจา้หน้าทีไดต้รวจสอบภาพวงจรปิด

ของทางร้าน พบว่ามีคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ 3 คน ลกัษณะคลา้ยชาวจีน ซึงมีคนร้าย 1 คน ทาํ
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หนา้ทีพดูคุยถ่วงเวลากบัพนกังานขาย ส่วนคนร้ายทีขโมยนาฬิกา ไดใ้ชช่้วงจงัหวะระหว่างทีเพือน

คนร้ายอีกคนกาํลงัพูดคุยดึงความสนใจพนักงานอยู่นัน ไดเ้ดินไปทีตูเ้ก็บนาฬิกาแลว้เปิดตูห้ยิบ

นาฬิกาใส่กระเป๋าสะพายทีเตรียมมา พร้อมทงัเก็บกุญแจใส่กระเป๋าไปดว้ย 

หลงัจากนนัจึงเดินกลบัมาทีเพือนอีกคนก่อนหลบหนีไป  โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้

เมืองทราบรายชือของผูก้ระทาํผดิทงัสามคนแลว้ คือ Fajun he, Shaohua ye และ Zhenzu wu ซึงจาก

การตรวจสอบประวติัทงัสามคน พบว่าเพิงเขา้ไทยเป็นครังแรก โดยเขา้มาก่อเหตุและออกในวนั

เดียวกนั เบืองตน้เจา้หนา้ทีตาํรวจไดอ้อกหมายจบั และในส่วนของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองได้

ขึนแบลก็ลิสต ์และจะประสานสถานทูตจีนขอความร่วมมือส่งผูต้อ้งหาทงัสามคน เนืองจากประเทศ

จีนไม่มีกฎหมายส่งตวัผูร้้ายขา้มแดน(ข่าวสด, 18 เมษายน 2557, แก๊งจีนฉกนาฬิกาหรูมลูค่า10ลา้น

ในหา้งดงั (ข่าวสดออนไลน,์2557) 

 

สถานทีในการกระทําผดิ 

หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมทรัพยสิ์นทีเกียวขอ้งกบัเครืองเพชร  

หรือ เครืองประดับทีมูลค่าสูง แก๊งเม็กซิกันจะเลือกสถานทีในการกระทําผิดจากร้านเพชร 

โดยเฉพาะในบริเวณร้านเพชรทีมีการจดัแสดงเพชรในงานต่าง ๆ โดยแก๊งเม็กซิกนัส่วนหนึงจะมี

การจดรายชือของงานแสดงร้านเพชรทวัเอเชียแลว้จึงมีการเดินทางเขา้ประเทศต่างๆ ในเอเชียรวม

ทงัประเทศไทยในช่วงทีมีการกระทาํผิดดงักล่าว รวมทงัการกระทาํผิดในบริเวณห้างสรรพสินคา้ 

ลานจอดรถ หรือ บา้นพกัของเจา้ของเพชร โดยแก๊งเมก็ซิกนัจะมีการติดตามเจา้ของเพชรจนกระทงั

ประสบกบัช่องโอกาสทีเหมาะสมจึงกระทาํผดิ  

 

ผู้เสียหาย 

ผูเ้สียหายของแก๊งเมก็ซิกนัมกัเป็นผูที้มีฐานะ หรือ มีรายไดค่้อนขา้งสูง กล่าวคือ  

หากเป็นการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน แก๊งเม็กซิกนัจะเลือก

กระทาํผิดในหมู่บา้นจดัสรรสําหรับผูที้มีฐานะอาศยัอยู่ รวมทังมีการโจรกรรมเครืองเพชร หรือ 

เครืองประดบัจากเจา้ของร้านดงักล่าว อนัแสดงให้เห็นถึงผูเ้สียหายทีเกิดจากแก๊งเม็กซิกนัมกัเป็น

ชาวไทยทีมีฐานะ หรือ มีรายไดค่้อนขา้งมาก รวมทงัจะเลือกผูเ้สียหายทีเป็นสตรี หรือ คนชรา โดย

แก๊งเมก็ซิกนัจะโจรกรรมเครืองเพชรโดยการอาศยัช่วงจงัหวะทีคนชราทาํหนา้ทีในการขาย หรือ อยู่

หนา้ร้านเป็นสาํคญั จะทาํใหแ้ก๊งเมก็ซิกนักระทาํผดิไดง่้าย 

 

-เวลา : วนั เวลา ความถี 

หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมตามบา้นเรือน แก๊งเมก็ซิกนัจะเลือก 
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กระทาํผดิทงัในช่วงเวลากลางวนัและเวลากลางคืน โดยจะเลือกบา้นทีคาดว่าเจา้ของบา้นไม่อยู่เพือ

กระทาํผดิ ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลากลางวนั หรือ กลางคืน หากมีช่วงโอกาสทีเหมาะสมก็จะมีการ

กระทาํผดิ โดยจะมีการกระทาํผดิไปเรือย ๆ จนกว่าตาํรวจจะจบักุมตวัได ้โดยจะมีการปรับเปลียน

สถานทีในการกระทาํผดิไปเรือยตามช่องโอกาสทีเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิ และมีการเปลียนสถานที

จากกรุงเทพฯและปริมณฑลไปยงัจงัหวดัท่องเทียว และอาจหมุนเวียนจากพืนทีต่างจงัหวดักลบัไป

กระทาํผดิในกรุงเทพฯและปริมณฑลจนกว่าตาํรวจจะจบักุมได ้

 หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมเครืองเพชร อญัมณีทีมีค่า แก๊งเม็กซิกนั

จะเลือกกระทําผิดโดยการดูจากช่วงทีมีการจัดงานแสดงเพชร  รวมทังการเลือกประกอบ

อาชญากรรมในหา้งสรรพสินคา้ในช่วงจงัหวะโอกาสทีเอืออาํนวย อาทิ มีคนขายหน้าร้านเพียงคน

เดียว โดยเฉพาะคนขายเป็นเพศหญิง  หรือ คนชรา  

   

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากทีเหยอืเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิเป็นสาํคญั  

กล่าวคือ  

- หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนจะมีการเลือก 

กระทาํผดิในช่วงระยะเวลาทีเจา้ของบา้นไม่อยู่ โดยจะทาํทีเป็นการไปหาเจา้ของบา้น โดยการ กด

กริงหนา้บา้น หากเจา้ของบา้นไม่อยูจ่ะเขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์นในบา้น 

- หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมเพชรหรือเครืองประดบัของมีค่า  

จะเลือกกระทาํผิดในช่วงระยะเวลาทีมีการจดังานแสดงโชวเ์พชรหรือเครืองประดบั ซึงจะมีผูค้น

พลุกพล่าน และอาศยัช่วงจงัหวะทีเจา้ของทรัพยสิ์นเปิดโอกาสให้มีการกระทาํผิด อาทิ ให้คนชรา

เฝ้าหนา้ร้าน เป็นตน้ 

รวมทงัการใชช่้องโอกาสจากการทีผูเ้สียหายนาํรถไปจอดไวที้ในสถานทีจอดรถ ดงัจะ 

เห็นไดจ้าก กรณีเจา้ของร้านจิวเวลรี เอก็ซเ์ปิร์ตเจ็มส์ กรุงเทพฯ ทีนาํเอาเครืองเพชร พลอย อญัมณี 

และทอง หลายรายการ รวมมูลค่าราว 30 ลา้นบาท มาจดัแสดงและจาํหน่ายในงานจิวเวลรีแฟร์ ที

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล เฟสติวลั จ.ภูเก็ต ต่อมา เชา้วนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555  นายธงศกัดิขบั

รถตูโ้ตโยต้า อลัพาร์ด ทะเบียนกรุงเทพฯ. ออกจากทีพกัและจอดแวะทานอาหารก่อนไปทีห้าง

เซ็นทรัล แต่มีกลุ่มคนร้ายทุบกระจกรถพร้อมกบัชิงเอาเครืองเพชรในรถหลบหนีไป 

 

รวมทงัแก๊งเมก็ซิกนัฉกทองแท่ง 55 บาท เมือเดือนกนัยายน พ.ศ.2522โดยคนร้ายกลุ่ม 

นีใชว้ิธีสะกดรอยตามผูเ้สียหาย เจา้ของร้านทองแห่งหนึง เขา้ไปในห้างสรรพสินคา้แห่งหนึงย่าน

ประเวศ ก่อนอาศยัจงัหวะเหมาะเขา้มาประกบใชส้เปรยน์าํสีแดงฉีดใส่จนเสือเลอะแลว้อาศยัช่วงที
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เหยือกลบัไปทีรถเพือหากระดาษเช็ดสีออก พอเหยือวางกระเป๋าไวที้เบาะรถ กลุ่มคนร้ายจึงฉก

กระเป๋าหนี 

 

มูลค่าความเสียหาย 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหาย 

จากการเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยมูลค่ามหาศาล โดยก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายมากกว่า 

100,000  ถึงมากกว่า 10 ลา้นบาท โดยแก๊งเมก็ซิกนับางรายมีรายไดห้ลกัทีไดจ้ากการกระทาํผิดใน

ประเทศไทยและมีการส่งเงินหรือ ทรัพยสิ์นมลูค่ามหาศาลกลบัไปยงัประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- แกง๊เมก็ซิกนัถกูจบักุมพร้อมของกลางตูเ้ซฟและทรัพยสิ์นทีตระเวนโจรกรรม 

มาได ้กว่า 100 รายการทรัพยสิ์นของมีค่าต่างๆ เช่นสร้อยคอทองคาํ พร้อมพระเลียมทอง แหวน

ทองคาํ กาํไลทองคาํ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล เหรียญ 5 และ10 บาท จาํนวนประมาณ 3,000 บาท รวม

ทังสินจาํนวน 22 รายการ มูลค่าประมาณ 590,000 บาท และอุปกรณ์งัดแงะอีกจํานวนมาก 

  -    แก๊งเมก็ซิกนัก่อเหตุตดัและเจาะตูเ้อทีเอ็ม ธ.ธนชาต เมือพ.ศ. 2556 ไดเ้งินสด

ไปกว่า 2.2 แสนบาท 

- ใน พ.ศ.2552 แก๊งเมก็ซิกนั ไดร่้วมกนัลกัทรัพยเ์ป็นเครืองเพชรมลูค่ากว่า 50  

ลา้นบาท ในงานบางกอกเจมส์แอนด ์  จิวเวลรีแฟร์ ครังที 44 เมืองทองธานี 

- กระทาํผดิดว้ยการฉกเพชรมลูค่า 30 ลา้นบาท เมือเดือนพฤษภาคม 2555 จาก  

เจา้ของร้านจิวเวลรี เอก็ซเ์ปิร์ตเจ็มส์ กทม. นาํเอาเครืองเพชร พลอย อญัมณี และทอง หลายรายการ 

รวมมลูค่าราว 30 ลา้นบาท 

 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงมกัมีการกระทาํผดิทงัทีเป็นการ 

โจรกรรมเพชร อญัมณีมีค่าจะมีการกระทาํผดิมากกว่า 1 ครัง โดยส่วนใหญ่จะมีการกระทาํผดิแลว้มี

การหลบหนีออกนอกประเทศแลว้จึงกลบัมากระทาํผิดในประเทศไทยอีกจนกว่าตาํรวจจะมีการ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้

 

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติอยา่งชดัเจนโดยมีการรวมกลุ่มกบัชาวเมก็ซิกนัดว้ยกนั  

หรือ กลุ่มประเทศแถบอเมริกาใตใ้นการเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยมีการนาํรายไดห้รือ

ทรัพยสิ์นส่วนหนึงส่งกลบัไปยงัประเทศของตนเอง โดยผูก้ระทาํผิดบางส่วนมีการวางแผนในการ

กระ ทํา ผิด จา กต่ าง ประ เท ศแ ล้ว เข้าม าก ระทําผิดในป ระ เท ศไ ทย เ มื อมี กา รจับกุ มไ ด้ 

ก็ไม่สามารถจบักุมหวัหนา้แก๊งได ้
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อยา่งไรก็ตาม หากมีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมตามบา้นเรือนทีพกัอาศยั  

แก๊งเมก็ซิกนัส่วนหนึงจะมีการกระทาํผิดโดยร่วมกบัแก๊งอเมริกาใตอื้น ๆ อาทิ ชาวเปรู โคลมัเบีย 

โดยมีทังการเป็นหัวหน้าแก๊งและสมาชิกของแก๊ง แต่หากเป็นการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับการ

โจรกรรมเครืองเพชรหรืออญัมณีของมีค่าแก๊งเม็กซิกนัจะเป็นหัวหน้าแก๊ง อนัอาจแสดงให้เห็นถึง

ความเชียวชาญของแก๊งเม็กซิกันในการโจรกรรมทรัพยสิ์นทีมีค่า และอาจมีการกระทาํผิดใน

ประเทศอืน ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย จึงมีความชาํนาญพิเศษและไม่มีความเกรงกลวัต่อ

กฎหมายแต่ประการใด  

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

นอกเหนือจากการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยข์า้มชาติแลว้ยงัมีความ 

เกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการปลอมแปลงเอกสาร อาทิ ทะเบียนรถยนต ์

 

การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงมีการเลือกประเทศอืน ๆ ใน 

การกระทาํผดินอกจากประเทศไทย กล่าวคือ ในกรณีของการโจรกรรมเพชรหรือเครืองประดบัต่าง 

ๆ แก๊งเมก็ซิกนัจะมีการดูตารางเวลาในการจดังานโชวเ์ครืองเพชรในเอเชียในประเทศต่าง ๆ แลว้จึง

มีการตระเวนกระทาํผดิในประเทศต่าง ๆ รวมทงัประเทศไทย 

 

การกระทําผดิซํา 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิ 

ซาํ กล่าวคือ เมือตาํรวจมีการจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดได ้ผูก้ระทาํผิดส่วนหนึงจะมีการประกนัตวัและ

หลบหนีออกนอกประเทศ หลงัจากนันจึงมีการเปลียนชือนามสกุลแลว้จึงกลบัมากระทาํผิดซาํใน

ประเทศไทย 

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงอาจไม่มีความเกรงกลวัต่อ 

กฎหมายมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขา้ออกกระทาํผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจบักุมได ้อนั

แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย 

 

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบทีสาํคญัของอาชญากรรมทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมเครือง 
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เพชร ทอง เครืองประดับมีมูลค่าสูงคือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากแก๊ง

เมก็ซิกนัมีการกระทาํผดิทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจาํนวนมูลค่ามหาศาล 

รวมทงักระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ต่อการแสดงโชวเ์ครืองเพชร หรือ 

เครืองประดบัของประเทศไทย ทีแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่ปลอดภยัและไม่จูงใจบุคคลให้เขา้ร่วมใน

การแสดงเครืองเพชรในประเทศไทย  
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12. แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพอืขโมยทรัพย์สิน 

 

ประเภทของแก๊ง 

แก๊งคนร้ายชาวต่างชาติจะแฝงตวัเขา้มาเป็นนักท่องเทียว เพือกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการ

ลกัทรัพย ์โดยมีผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงอยูใ่นประเทศอินโดนีเซีย รวมทงัเมือมีการกระทาํผิดจะมีการ

เดินทางกลบัเขา้ประเทศอินโดนีเซียเพือหลบหนีการจบักุม นอกจากนี ยงัมีผูก้ระทาํผดิชาวเม็กซิกนั

ทีมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิเกียวกบัการงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น โดยจดัเป็น

แก๊งอาชญากรรมทีกระทาํผดิเกียวกบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime) 

 

รูปแบบ 

มีรูปแบบของแก๊ง คือ การลกัทรัพยข์า้มชาติ  เนืองจากมีการวางแผนในการกระทาํผิดจาก

ต่างประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย หรือ ประเทศลาตินอเมริกาแลว้เขา้มากระทาํผิดในประเทศ

ไทย 

 

จาํนวนสมาชิก  

จาํนวนผูก้ระทาํผดิประมาณ 8-10 คน  

 

เครือข่าย 

มีเครือข่ายในการกระทาํผิดทีเชือมโยงระหว่างผูก้ระทาํผิดในประเทศอินโดนีเซียทีเป็น

สมาชิกของแก๊ง และเครือข่ายผูก้ระทาํผิดทีได้เข้ามากระทาํผิดในประเทศไทย โดยมีการสลบั

สบัเปลียนหมุนเวียนเขา้ออกประเทศไทยในการกระทาํผดิและการหลบหลีกการจบักุม  

 รวมทงัแก๊งคนไทยเขา้ร่วมกระทาํผดิกบัแก๊งอินโดนีเซีย และมีการติดต่อกบัชาวฟิลิปปินส์

เพือติดต่อเช่ารถยนตเ์พือเป็นเครืองมือในการกระทาํผดิ  

 

พฤตกิรรมการเข้าออกประเทศ 

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น ซึงผูก้ระทาํผิดเป็นชาวอินโดนีเซียส่วน

ใหญ่มีการเขา้ออกประเทศไทยอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย หากแต่ไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  

ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึงไดถื้อหนังสือเดินทางเขา้- ออก ประเทศไทยอย่าง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย เนืองจากตอ้งเดินทางไปตีตรา ชายแดนฝังกมัพชูา จ.หนองคายเป็นประจาํทุก 3 

เดือน และยอมรับว่าเขา้มาก่อเหตุกระทาํผดิในประเทศไทยเพียง 10 ครังเท่านนั 
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- สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึง เดินทางเขา้มาอยู่ประเทศไทยในฐานะนักท่องเทียว

ไดป้ระมาณ 1 เดือน โดยเช่าบา้นยา่นรามคาํแหง เพือเปิดทาํการรับพนนัหวยออนไลน์  

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั ดงัต่อไปนี  

 

1. การงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพอืขโมยเงินทีผู้เสียหายเบิกจากธนาคาร หรือ สิงของม ี

มูลค่าสูง 

พฤติกรรมทีสาํคญัประการหนึงของแก๊งแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมย 

ทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซีย คือ การทุบกระจกรถเพือขโมยเงินของลูกคา้ทีเบิกเงินจากธนาคาร หรือ 

การทุบกระจกรถยนต์เพือขโมยสิงของมีค่าจากภายในรถยนต์ โดยจะมีพฤติกรรมในการจอดรถ

สงัเกตอยูที่หนา้ธนาคารว่ามีลกูคา้คนใดไปเบิกเงินทีธนาคาร รวมทงัจะมีสมาชิกของแก๊งส่วนหนึง

ทีอาจเขา้ไปสงัเกตการณ์ผูที้เขา้ไปเบิกเงินจากธนาคาร โดยจะสังเกตพฤติกรรมของผูที้เบิกเงินจาก

ธนาคารจาํนวนมาก แลว้จะสะกดรอยตามรถของลกูคา้ธนาคารทีเขา้ไปเบิกเงินจาํนวนมากดงักล่าว

ขา้งตน้ เมือผูเ้สียหายไดจ้อดรถยนตใ์นทีเปลียว หรือ ในทีลบัตาคน แก๊งอินโดนีเซียจะตรงเขา้ไปทุบ

กระจกรถยนตแ์ละขโมยทรัพยสิ์นจากรถยนต ์รวมทงัการทุบกระจกรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นทีมี

ค่าในรถ โดยจะเลือกรถยนตร์าคาแพงทีมีการจอดไวใ้นทีเปลียวหรือลบัตาคน 

 สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นชาว

อินโดนีเซียโดยการทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ จะมีการกระทาํทีมีความเป็นมือ

อาชีพสูง โดยมีการแบ่งงานหนา้ทีในการกระทาํผดิอยา่งชดัเจน โดยมีผูที้ทาํหนา้ทีขบัรถยนตใ์นการ

ขบัตามเหยอื การขบัรถยนตใ์นการหลบหนี การสงัเกตผูที้เบิกเงินจากธนาคาร ผูที้ทาํหน้าทีในการ

งดัแงะหรือการทุบรถยนต์  ผูที้ทาํหน้าทีในการขโมยทรัพยสิ์นในรถ โดยจะมีการแบ่งงานกนัทาํ

ตามหนา้ทีความชาํนาญ เพือให้การกระทาํผิดเกิดขึนอย่างรวดเร็วทีสุด เพือไม่ให้เจา้หน้าทีตาํรวจ

สามารถติดตามหรือจบักุมแก๊งอินโดนีเซียได ้ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาดงัต่อไปนี  

- แก๊งอินโดนีเซีย  4 คน ถกูเจา้หนา้ทีตาํรวจ สน.ร่มเกลา้จบักุมได ้เมือวนัที 10  กรกฎาคม 

พ.ศ. 2556  หลงัจากตระเวนก่อเหตุงดักระจกรถยนตฉ์กเงินของผูเ้สียหาย เป็นเงินกว่า 105,000 บาท 

ภายในลานจอดรถปัมนาํมนัแห่งหนึง บริเวณถนนร่มเกลา้ ในช่วงเยน็วนัที 17 พฤษภาคม พ.ศ.

2556  ซึงผูเ้สียหายเพิงเบิกเงินดงักล่าวออกมาจากธนาคารกสิกรไทย สาขายา่นรามคาํแหง  โดย 
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พฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี จะขบัรถยนตที์เช่ามาจากเพือนชาวฟิลิปปินส์ทีรู้จกักนัเดือนละ 25,000 

บาท ไปจอดตามลานจอดรถของธนาคารต่าง ๆ และคอยสังเกตผูเ้สียหาย ตงัแต่จอดรถกระทงัเบิก

เงินมาไวที้รถ และขบัรถตามประกบผูเ้สียหายจากธนาคารออกไป หากผูเ้สียหายจอดรถทิงไว ้ก็จะ

อาศยัจงัหวะลงมือก่อเหตุทนัที  

ภายหลงัทีข่าวนีถูกนาํเสนอไป มีผูเ้สียหายเดินทางมาที สน.ร่มเกลา้ เพือขอดูตวัและแจง้

ความเพิมเติม จนพบว่ามีจาํนวนผูเ้สียหายจากการกระทาํผดิของแก๊งอินโดนีเซียงดัรถเพือขโมยเงิน

ทีเบิกจากธนาคารจาํนวน ถึง 8 ราย โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การนาํภาพจากกลอ้งวงจรปิดตรงจุด

เกิดเหตุมาเป็นหลกัฐานประกอบการดาํเนินคดี 

สําหรับพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น

ดงักล่าว จะแบ่งหนา้ทีกนัอยา่งชดัเจน โดยมีสมาชิก 1 คน  ทาํหน้าทีขบัรถ สมาชิก 1 คน  นั งในรถ

คอยช่วยเหลือเวลาก่อเหตุ นอกจากนี ยงัมีสมาชิก 1 คน  เป็นคนดูตน้ทาง   และมีสมาชิก 1 คน  เป็น

คนใชเ้หลก็แหลมแทงรูกุญแจเปิดประตูรถเอากระเป๋าและทรัพยสิ์นผูเ้สียหาย  โดยพฤติการณ์ของ

คนร้ายแก๊งนี จะขบัรถยนต์เขา้ไปจอดทีลานจอดรถของธนาคารต่าง ๆ และคอยสังเกตผูเ้สียหาย 

ตงัแต่จอดรถกระทงัเบิกเงินกลบัมาเก็บไวที้รถ และขบัรถตามประกบตงัแต่ออกจากธนาคาร กลุ่ม

คนร้ายจะติดตามกระทงัผูเ้สียหายจอดรถไม่ว่าจะเป็นทีใดก็ตามแต่ส่วน ใหญ่จะจอดแวะเขา้ห้องนาํ

ในปัมนาํมนั บางรายจอดแวะซือของใน   มินิมาร์ทกลุ่มคนร้ายจะใชจ้งัหวะในช่วงนันลงมือก่อเหตุ

ใชเ้หล็กแหลมเจาะรูกุญแจเขา้ไป ขโมยฉกเอาซองเงินและกระเป๋าถือของมีค่านาํมาแบ่งกนั หาก

เป็นสิงของก็จะเอาไป ขายไดเ้งินมาก็โอนเงินกลบัไปใหที้บา้นในประเทศอินโดนีเซีย โดยเจา้หนา้ที

ตาํรวจสามารถจบักุมไดพ้ร้อมของกลางรถยนต์ผูเ้สียหายจาํนวน 4 คนักระเป๋าเงินทีไดจ้ากการก่อ

เหตุ 16 ใบ  เหลก็แหลม 1 อนั และเอกสารการส่งเงินกลบัไปประเทศอินโดนีเซีย จาํนวน 15 ฉบบั 

ซึงแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพย์สิน มีการกระทําผิดเป็นขบวนการ 

ประกอบดว้ยสมาชิกทีสามารถจบักุมไดจ้าํนวน  4 คนแบ่งหนา้ทีกนัอยา่งชดัเจน  ประกอบดว้ย 

- ผูที้ทาํหนา้ทีใชเ้หลก็แหลมแทงประตูรถยนตง์ดัเอากระเป๋าและทรัพยสิ์นผูเ้สียหาย  

- ผูที้ทาํหนา้ทีดูตน้ทาง  

- ผูที้ทาํหนา้ทีขบัรถ 

- ผูที้นงัในรถยนตค์อยช่วยเหลือเวลาก่อเหตุ 

สมาชิกของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซียดงักล่าวขา้งตน้

มีการถือพาสปอร์ตถกูตอ้ง เนืองจากเดินทางไปตีตราชาย แดนฝังกมัพชูา จ.หนองคายเป็นประจาํทุก 

3 เดือนโดยสมาชิกของแก๊งอินโดนีเซีย 1 คน มีภรรยาเป็นคนไทยเขา้อาศยัอยู่ ใน กรุงเทพฯ นาน

กว่า 20 ปี แลว้ แต่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่ง จึงชกัชวนเพือนๆเขา้มาร่วมก่อเหตุกระทาํผดิ

ดงักล่าว โดยสาเหตุทีแก๊งอินโดนีเซียกระทาํผดิ เพราะเห็นว่ารายไดดี้ ซึงทีผ่านมาเจา้หน้าทีตาํรวจ
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เชือว่าน่าจะกระทาํการมาแลว้หลายครังเป็น เวลาระยะเวลาหลายปี  แต่ผูต้อ้งหารับสารภาพเพียง 10 

ครังเท่านนั ซึงตาํรวจเองยงัไม่ปักใจเชือ 

- รวมทงัการกระทาํผดิของแก๊งอินโดนีเซียในบริเวณกรุงเทพฯใน พ.ศ.2556 ทีมีการ 

กระทาํผดิอยา่งต่อเนือง  โดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย อาทิ  

วนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2556 แก๊งอินโดนีเซียไดก้ระทาํผดิ โดยก่อเหตุทีโลตสั มีน 

บุรี ถนนรามคาํแหง ไดเ้งิน 120,000 บาทไดเ้งิน 120,000 บาท  

วนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2556  ไดก้ระทาํผดิทีบิกซี มีนบุรี ถนนรามคาํแหง ไดเ้งิน  

227,000 บาท โดยแก๊งอินโดนีเซียไดติ้ดตามผูเ้สียหายจากธนาคารกสิกรไทย สาขารามคาํแหง  

วนัที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ไดก่้อเหตุทีลานจอดรถของสถานีแยกสินคา้ ไอซีดี  

ลาดกระบงั โดยแก๊งอินโดนีเซียไดเ้งินไปจาํนวน 260,000 บาท  โดยไดติ้ดตามผูเ้สียหายมาจาก

ธนาคารกสิกรไทย สาขาประเวศ (ผูจ้ดัการออนไลน,์2556) 

 

นอกจากนี มีพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น

ชาวอินโดนีเซียทีเกิดขึนในบริเวณจงัหวดัปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ อาทิ 

- เจา้หนา้ทีตาํรวจภูธรปทุมธานี ไดจ้บักุมแก๊งอินโดนีเซีย หลงัจากไดต้ระเวน  

ออกทุบรถเจา้หนา้ทีวดัธรรมกาย เมือวนัที 7 กนัยายน พ.ศ.2552 หลงัไดเ้งินสดไปกว่า 730,000 บาท 

โดยผูก้ระทาํผิดถูกจบักุมไดจ้าํนวน 1 ราย ในขณะทีเพือนร่วมแก๊งอีก 3 คน ไดห้นีกลบัประเทศ

อินโดนีเซียไปแลว้  โดยแก๊งดงักล่าวไดใ้ชร้ถยนตใ์นการติดตามผูเ้สียหายจากธนาคารไทยพาณิชย ์

สาขา ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลงัจากเบิกเงินจากธนาคารดงักล่าว เจา้หน้าทีของวดั

พระกรรมกายไดจ้อดแวะทานก๋วยเตียวชาววงัถนนหลงัตลาดไท  โดยคนร้ายไดติ้ดตามดูตงัแต่ที

ธนาคารไทยพาณิชยแ์ลว้ขบัรถตามผูเ้สียหายจนมาถึงทีร้านก๋วยเตียว จึงไดจ้อดรถเทียบกนัแลว้ใช้

หินทุบกระจกรถยนตด์า้นคนขบัแลว้หยิบถุงเงินผูเ้สียหายหลบหนีไป โดยไม่ทราบว่าหลบหนีไป

เสน้ทางใด  

โดยพฤติการณ์ของทัง 4 ผูต้อ้งหานันจะออกตระเวนหาลกัทรัพยก์ับลูกคา้ตามธนาคาร

ต่างๆทวัไปทงักรุงเทพ และปริมณฑล หลงัจากก่อเหตุไดเ้งินมาแลว้ก็จะทาํการแบ่งเงินกนั แลว้แยก

ยา้ยกันหลบหนีกลับประเทศอินโดนีเซีย โดยจะนําเงินทีขโมยมาได้กับไปใช้หนีในประเทศ

อินโดนีเซียแลว้ไดย้อ้นกบัเขา้มาประเทศไทยให้เพือหาเหยือรายต่อไป ซึงเมือกระทาํผิดแลว้มีการ

หลบหนีกลบัประเทศอินโดนีเซีย จะทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจไม่สามารถจบักุมได ้ 

 

 นอกจากนี แก๊งอินโดนีเซียยงัมีพฤติกรรมการกระทาํผดิในต่างจงัหวดัโดยมีพฤติกรรมการ

กระทาํผดิทีคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมการกระทาํผดิในเขตกรุงเทพฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก  

- กรณีการจบักุมแก๊งอินโดนีเซียของเจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีภูธรจงัหวดัสุโขทยั เมือ 
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ภายหลงัจากทีผูเ้สียหายไดเ้ขา้แจง้ความต่อเจา้หน้าทีตาํรวจสภ. เมือง

สุโขทยั หลงัจากรถถกูทุบกระจกดา้นขวา ฝังคนขบัแตกละเอียด บริเวณตรงขา้มบริษทั ทีโอที จาํกดั 

สาขาสุโขทยั และเงินทีเพิงถอนมาจากธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทยั จาํนวน 4 แสนบาท ก็หายไป

พ ร้ อ ม กั บ เ อ ก ส า ร  ส มุ ด บั ญ ชี  แ ล ะ เ ช็ ค เ งิ น ส ด จํ า น ว น ห นึ ง  

            โดยผูเ้สียหายไดไ้ปทาํธุระทีธนาคารหลายแห่ง และเขา้ไปเสียค่าโทรศพัท์ทีจุดเกิด

เหตุ หากแต่ระยะเวลาผ่านไปไม่ถึง 3 นาที ได้มีพลเมืองดีเขา้มาแจ้งกับเหยือว่ารถถูกทุบ โดย

ผูเ้ห็นเหตุการณ์ไดแ้จง้ว่า ไดมี้คนร้ายชายใส่หมวกกนัน็อคทงั 2 คน ขบัรถจกัรยานยนต์ ฮอนดา้ ไม่

ทราบป้ายทะเบียน ไดใ้ชมื้อทุบกระจกรถจนแตก ปลน้ทรัพย ์แลว้หลบหนีไป ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจ

ไดก้ารทางวิทยใุหมี้การสกดัจบัผูก้ระทาํผดิ จนพบรถน่าสงสยั  เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดเ้ขา้จบักุมแก๊ง

อินโดนีเซีย พบเงินทีปลน้ไปจากผูเ้สียหายดงักล่าวขา้งตน้  และเงิน 3 พนัยโูร บตัรเครดิตกว่า 10 ใบ  

โดยผูต้อ้งหาเป็นชาวอินโดนีเซีย จาํนวน 2 คน ทาํหนา้ทีเป็นคนขบัรถ และผูที้ทาํ 

หน้าทีเป็นมือปลน้ ซึงมีแผลจากการทุบกระจกรถสด ๆ อยู่  ซึงชาวอินโดนีเซียทงัสองคนไดใ้ห้

สารภาพว่า เป็นแก๊งขโมยเงิน ตระเวนดูตามธนาคารต่าง ๆ หากพบว่าใครถอนเงินมาเยอะ ก็จะ

สะกดรอย แลว้เขา้ปลน้เมือเหยอืไม่อยู ่(คมชดัลึกออนไลน,์2552) 

 

- เจา้หนา้ทีตาํรวจตาํรวจภูธรจงัหวดัภูเก็ต ไดจ้บักุมแก๊งอินโดนีเซีย จาํนวน 4 คน  

ไดเ้มือวนัที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ในขอ้หาร่วมกนัลกัทรัพย ์(เงินสด)โดยใชย้านพาหนะในการ

กระทาํความผดิหรือพาทรัพยน์นัไป หรือรับของโจร” พร้อมของกลาง เงินสด จาํนวน 2 ลา้นบาท 

โดยเมือวนัที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555  แก๊งอินโดนีเซีย ทัง 4 คน ได้ร่วมกนัวางแผนเขา้ขโมย

ทรัพยสิ์นของผูเ้สียหาย ขณะทีผูเ้สียหายจอดรถลงไปทาํธุระ บริเวณริมถนนสามกอง ต.รัษฎา อ.

เมืองภูเก็ต โดยมีภาพจากกลอ้งวงจรปิดยนืยนัเหตุการณ์ในขณะทีแก๊งอินโดนีเซีย ขีรถจกัรยานยนต์

ติดตามผูเ้สียหาย ตงัแต่ออกจากธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนรัษฎา จนถึงทีเกิดเหตุ และหลงัจาก

เกิดเหตุแก๊งอินโดนีเซีย ไดพ้ากนัหลบหนีออกนอกเกาะภูเก็ต เจา้หน้าทีจึงไดป้ระสานแจง้ตาํรวจ

ทางหลวงสกดัจบัไปตามเสน้ทางต่างๆ ตงัแต่พืนทีจงัหวดัพงังา ไปจนถึงจงัหวดัสงขลา จนสามารถ

จบักุมตวัแก๊งอินโดนีเซีย ทงั 4 คนไวไ้ด้ ขณะกาํลงัขณะนั งอยู่บนรถโดยสาร กาํลงัมุ่งหน้าเข้า

จงัหวดัสงขลาเพือหลบหนีออกนอกประเทศ ทางด่านตรวจคนเขา้เมืองสะเดา จ.สงขลา โดยแก๊ง

อินโดนีเซีย ทงั 4 คนใหก้ารรับสารภาพว่าไดเ้ดินทางเขา้มาจงัหวดัภูเก็ตในวนัที 24 มิถุนายน พ.ศ. 

2555  และไดร่้วมกนัก่อเหตุลกัทรัพยผ์ูเ้สียหายดงักล่าวจริง (ผูจ้ดัการออนไลน,์2555) 

 

- แก๊งชาวอินโดนีเซียร่วมมือกบัคนไทย ก่อเหตุทุบกระจกรถยนตเ์หยอื โดยไดชิ้ง 

เงินสด 5 จาํนวนลา้นบาทหลบหนีไป เหตุเกิดริมถนนแห่งหนึงในจงัหวดัเลย เมือเดือนมีนาคม พ.ศ.

2554  เมือผูก้ระทาํผดิซึงเป็นชายจาํนวน 2 คน คนหนึงถือร่มกางบงัไว ้ ในขณะทีอีกคนไดใ้ชด้า้ม
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ร่มกระแทกไปทีกระจกรถ ก่อนทีจะเอือมไปหยบิของในรถแลว้หลบหนีขึนรถหลบหนีไป (ข่าวสด

ออนไลน,์2554) 

โดยเจา้หน้าทีตาํรวจพบว่าผูก้ระทาํผิดไม่ไดเ้ป็นคนไทยทงัหมด หากแต่หัวหน้าแก๊งเป็น

ชาวอินโดนีเซียทีมีคนไทยเป็นสมาชิกของแก๊งร่วมกบัชาวอินโดนีเซียในการกระทาํผิดในประเทศ

ไทย โดยทีผา่นมาก่อนทีตาํรวจจะสามารถจบักุมได ้ไดร่้วมมือกบัแก๊งคนไทยตระเวนฉกทรัพยใ์น

ยานพาหนะโดยเฉพาะ ก่อนหนา้นีก่อเหตุมาแลว้หลายรายทงัในเขตกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั โดย

พบว่าทาํมานานแลว้ เนืองจากไม่มีงานทาํเป็นหลกัแหล่ง ร่วมมือกนัระหว่างคนอินโดนีเซียกบัคน

ไทยทีรู้จักกันขับรถออกตระเวนจากกรุงเทพฯ เพือล่าเหยือตามธนาคารต่างจังหวดัโดยเฉพาะ 

เดินสายฉกทรัพยห์าเงินใชก้นั  โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผดิในเขตกรุงเทพฯและอีกหลายจงัหวดั

ทางภาคอีสาน โดยการกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าวแต่ละครังทาํใหเ้หยอืตอ้งสูญเสียเงินไปหลายลา้น 

จนกระทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมไดใ้นทีสุด  

 

- ผู้กระทําผดิชาวเมก็ซิกนั 

พฤติกรรมทีสาํคญัอีกประการหนึงของแก๊งเมก็ซิกนั คือ การงดัแงะรถยนตข์อง 

ผูเ้สียหายในเขตกรุงเทพฯและจงัหวดัท่องเทียวโดยเฉพาะ อ.พทัยา จ.ชลบุรี ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 

- พฤติกรรมของแก๊งเมก็ซิกนัในการงดัแงะบา้นเรือน อาคารสถานที ซึงถกู 

เจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมไดเ้มือวนัที  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553   โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิดดว้ย

การแฝงตวัเขา้ประเทศไทยในฐานะนักท่องเทียว  โดยเช่ารถยนต์จาก อ.พทัยา จ.ชลบุรี คือ การ

ตระเวนกระทาํผดิในเขตกรุงเทพฯ  โดยการงดัรถทีจอดหนา้ธนาคาร 

พฤติกรรมของแก๊งนีจะเช่ารถตามเต็นทร์ถเช่า ขบัตระเวนก่อเหตุลกัทรัพยต์าม 

ธนาคาร ร้านเพชร ร้านทองหรือศูนยก์ารค้า โดยเจ้าหน้าทีตาํรวจพบแก๊งเม็กซิกันดังกล่าว มี

พฤติกรรมในการกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการงดัรถยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ กล่าวคือ ตาํรวจไดแ้กะรอย

พบแก๊งเม็กซิกนักาํลงัจะงดัรถหน้าธนาคาร เจา้หน้าทีตาํรวจจึงเขา้จบักุมผูก้ระทาํผิดได ้1 คน ที

เหลืออีก 3 หลบหนีไปได ้โดยพฤติกรรมในการกระทาํผดิ  คือ แก๊งเมก็ซิกนัจะนาํแผ่นป้ายทะเบียน

ปลอมมาสวมรถทีเช่า พร้อมทงัมีอุปกรณ์ในการกระทาํผิด ไดแ้ก่  คีมตดัเหล็กขนาดใหญ่ 1 อนั 

ประแจปากตาย 1 อนั     ไขควง 4 เล่ม และถุงมือไหมพรม 1 คู่ จบักุมตวัผูต้อ้งหาไดที้หน้าธนาคาร

กสิกรไทย สาขาซอยอ่อนนุช 39 แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   

ซึงการจบักุมแก๊งเมก็ซิกนัทีกระทาํผดิครังนีสืบเนืองเจา้หนา้ทีไดรั้บแจง้จาก 

สายลบัว่า มีแก๊งชาวต่างชาติแฝงตวัมาในฐานะนักท่องเทียวตระเวนก่อเหตุลกัทรัพย ์ไดเ้ขา้มาเช่า

รถยนต์จากพัทยาแล้วขับตระเวนในกรุงเทพฯ อย่างมีพิรุธน่าสงสัย จึงนําก ําลังเฝ้าติดตามดู

พฤติกรรมเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จนพบว่าคนร้ายจะขบัวนเวียนไปตามหน้าธนาคาร ร้านทอง 
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และหมู่บา้นต่างๆ อยา่งผดิวิสยัของนกัท่องเทียวทวัไป ทาํให้เชือว่าผูต้อ้งหาน่าจะเป็นพวกแก๊งทุบ

กระจกรถเพือลกัทรัพย ์ต่อมาแก๊งดงักล่าวรวม 4 คน ไดข้บัรถยนต์ตระเวนมาจอดทีธนาคารกสิกร

ไทย ถนนอ่อนนุช ซอย 39 ก่อนทีจะลงจากรถไปดูลาดเลาเพือเตรียมจะก่อเหตุลกัทรัพยใ์นรถคนั

หนึง เจา้หนา้ทีจึงแสดงตวัเขา้จบักุมตวัไดพ้ร้อมของกลาง (ผูจ้ดัการออนไลน,์2553) 

 

สาเหตุในการกระทําผดิ 

สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึงไดใ้หก้ารว่า  

“ ทีพวกตนไดเ้ลือกเขา้มาลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนนั เนืองจากตนได้ศึกษาข้อกฎหมายใน

ประเทศไทยเบาทีสุดถ้าหากถูกจบัได้  

เพราะทีประเทศอินโดนีเซียนันกฎหมายรุนแรงมากเรืองการลักทรัพย์ถงึกบัตัดมือ และตน

เคยทาํงานทีประเทศมาเลเซีย กฎหมายเข้าถงึประหารชีวติเลย   

แต่ประเทศไทยกฎหมายลงโทษไม่รุนแรง แก๊งของตนจึงเลือกมาทาํทีประเทศไทย ซึงที

ผา่นมามีชาวอินโดนีเซียเขา้มาประเทศไทยจาํนวนมาก” 

 

การเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซียมีความเกียวขอ้งกบัคนไทย 

คือ  

- มีภรรยาเป็นคนไทย 

โดยสมาชิกในแก๊งอินโดนีเซียรายหนึงทีไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 

20 ปี ไดมี้ภรรยาเป็นคนไทย หากแต่ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลกัแหล่ง จึงได้ชกัชวนเพือนทีเป็นชาว

อินโดนีเซียในประเทศอินโดนีเซียเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย เพราะสามารถกระทาํผิดไดง่้าย

เนืองจากอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 

- ชาวไทยร่วมกระทาํผดิดว้ย 

สาํหรับการเกียวขอ้งกบัคนไทยของแก๊งอินโดนีเซียทีสาํคญั คือ มีชาวไทยร่วมกระทาํผิด

กบัแก๊งอินโดนีเซียดว้ย หากแต่เป็นลกูนอ้งของแก๊งอินโดนีเซีย โดยชาวอินโดนีเซียไดเ้ป็นหัวหน้า

แก๊ง ทาํหนา้ทีในการสงัการการกระทาํผดิเป็นสาํคญั  

 

สถานทีพกัอาศัย 

มีการพกัอาศยัในบริเวณกรุงเทพฯ โดยเป็นบ้านเช่า หรือ ห้องพกั ทีไม่มีราคาสูง หรือ 

หรูหราแต่ประการใด  โดยใชส้ถานทีพกัอาศยัเพือพกัอาศยัในขณะกระทาํผดิ หากแต่เมือกระทาํผิด

เรียบร้อยแลว้จะมีการหลบหนีออกจากประเทศไทย โดยมีสถานทีพกัอาศยัทีไม่แน่นอน 
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มูลค่าความเสียหาย 

สําหรับมูลค่าความเสียหายทีเกิดจากแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น 

สามารถจาํแนก   ไดเ้ป็น 

- รายได้จากการประกอบอาชญากรรมด้วยการงัดแงะหรือทุบรถยนต์เพอืขโมยเงิน 

แก๊งอินโดนีเซียจะมีรายไดจ้ากการประกอบอาชญากรรมดว้ยการงดัแงะ หรือ ทุบ 

รถยนตไ์ม่ตาํกว่า 100,000 บาท จนกระทงัมากกว่า 1 ลา้นบาทต่อการกระทาํผิดในแต่ละครัง  ดงัจะ

เห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- แก๊งอินโดนีเซียไดมี้การกระทาํผดิติดต่อกนัถึงจาํนวน 3 ครัง โดยมีรายไดแ้ต่ละครังดงันี  

1. วนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2556 แก๊งอินโดนีเซียไดก้ระทาํผดิ โดยก่อเหตุทีโลตสั มีน 

บุรี ถนนรามคาํแหง ไดเ้งิน 120,000 บาทไดเ้งิน 120,000 บาท  

2. วนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2556  ไดก่้อเหตุทีบิกซี มีนบุรี ถนนรามคาํแหง ไดเ้งิน  

227,000 บาท  

3. วนัที 14 มิ.ย. 2556 ก่อเหตุทีลานจอดรถของสถานีแยกสินคา้ ไอซีดี ลาดกระบงั  

ไดเ้งิน 260,000 บาท ผูเ้สียหายมาจากธนาคารกสิกรไทย สาขาประเวศ 

        - เจา้หนา้ทีตาํรวจตาํรวจภูธรจงัหวดัภูเกต็ ไดจ้บักุมแก๊งอินโดนีเซีย จาํนวน 4 คน  

ไดเ้มือวนัที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  โดยใชย้านพาหนะในการกระทาํความผิดโดยการงดัแงะ

รถยนตพ์ร้อมของกลางเงินสด จาํนวน 2 ลา้นบาท 

- แก๊งชาวอินโดนีเซียร่วมมือกบัคนไทย ก่อเหตุทุบกระจกรถยนตเ์หยอื โดยไดชิ้ง 

เงินสด 5 จาํนวนลา้นบาทหลบหนีไป เหตุเกิดริมถนนแห่งหนึงในจงัหวดัเลย เมือเดือนมีนาคม พ.ศ.

2554 

โดยสมาชิกของแก๊งแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซียราย 

หนึง ไดเ้ล่าว่า 

“จะเลือกเหยอืตามธนาคารกสิกรไทยเป็นหลกัในพืนทียา่นร่มเกลา้ รามคาํแหง ประเวศ  

และบริเวณใกลเ้คียง เคยทาํไดเ้งินสูงสุดประมาณสองแสนกว่าบาท” 

 

สาํหรับรายไดห้ลกัทีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรม แก๊งแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือ

ขโมยทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซียจะนาํมาแบ่งสัดส่วนทีเท่าๆ กนั เงินทีไดส่้วนหนึงจะนาํไปใชจ่้าย

เทียวสถานบริการ บางส่วนส่งกลบัไปใหค้รอบครัวทีประเทศอินโดนีเซีย และบางส่วนจะนาํไปใช้

ในการชาํระหนีเจ้าหนีทีประเทศอินโดนีเซีย ซึงเมือใช้เงินหมดแลว้จะเดินทางเข้าประเทศใน

รูปแบบของนกัท่องเทียวเพือกระทาํผดิอีกครัง 
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สถานทีในการกระทําผดิ 

สาํหรับสถานทีในการกระทาํผดิของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น ไดแ้ก่  

- บริเวณทีจอดรถใกลธ้นาคาร ปัมนาํมนั หรือ มินิมาร์ท ทีผูเ้สียหายมีการแวะทาํธุระ 

หลงัจากเบิกเงินจากธนาคาร หรือ ซือสินคา้มลูค่าสูง 

โดยพฤติการณ์ของคนร้ายแก๊งนี จะขบัรถยนตเ์ขา้ไปจอดทีลานจอดรถของธนาคารต่าง ๆ 

และคอยสังเกตผูเ้สียหาย ตงัแต่จอดรถกระทงัเบิกเงินกลบัมาเก็บไวที้รถ และขบัรถตามประกบ

ตงัแต่ออกจากธนาคาร กลุ่มคนร้ายจะติดตามกระทงัผูเ้สียหายจอดรถไม่ว่าจะเป็นทีใดก็ตาม แต่ส่วน

ใหญ่จะจอดแวะเขา้หอ้งนาํในปัมนาํมนั บางรายจอดแวะซือของในมินิมาร์ท  โดยจะมีการกระทาํ

ผดิทีคอยติดตามผูก้ระทาํผดิจากธนาคารทีเบิกเงินเป็นสาํคญั  

- ธนาคารทีเลือกในการกระทาํผดิ  

สาํหรับธนาคารทีแก๊งอินโดนีเซียเลือกเหยอืในกระทาํผดิ เป็นธนาคารทีตงัใน 

พืนทีกรุงเทพ  ปริมณฑล รวมทงัธนาคารในต่างจงัหวดั ทีสามารถติดตามเหยือและหลบหนีไดไ้ม่

ยาก  

ดงัทีผูก้ระทาํผดิรายหนึงซึงเป็นสมาชิกของแก๊งอินโดนีเซีย ไดรั้บสารภาพว่า 

“ จะเลือกเหยือตามธนาคารกสิกรไทยเป็นหลกัในพืนทีย่านร่มเกลา้ รามคาํแหง ประเวศ 

และบริเวณใกลเ้คียง ” 

 

ผู้เสียหาย  

สาํหรับการกระทาํผดิของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น ผูเ้สียหาย 

ส่วนใหญ่จะเป็นผูที้มาทาํธุรกรรมจากธนาคาร โดยคนร้ายจะแอบติดตามออกมา หากแวะจอด

สถานทีอืน และนาํทรัพยสิ์นไวใ้นรถก็จะแอบเขา้ไปฉกทรัพยไ์ดท้รัพยสิ์นมาแลว้หลายรายการ แต่

หากเหยอืไม่ไดแ้วะจอดไหน เมือติดตามแลว้ขบัรถกลบับา้นพกัก็จะรอดไป 

 

และการเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

สาํหรับการกระทาํผดิของแก๊งแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น มีการเลือก 

ช่องโอกาสในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบั 

- เจ้าของเงิน  

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นจะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํ 

ผดิในขณะทีเหยอืไม่ทนัระมดัระวงัตวั อาทิ เหยือไดเ้บิกเงินจากธนาคารแลว้อาจไม่ทนัสังเกตว่ามี

คนคอยขบัรถตามเหยอื จนกระทงัเหยอืไดแ้วะจอดรถเพือไปทาํธุระ โดยเหยอืขาดความระมดัระวงั 
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ซึงแก๊งดงักล่าวโดยเฉพาะผูก้ระทาํผดิชาวอินโดนีเซียไดมี้การติดตามเหยอืและอาศยัช่วงระยะเวลาที

เหยอืเผลอ เปิดโอกาสใหผู้ก้ระทาํผดิไดก้ระทาํผดิ แมจ้ะมีระยะเวลาเพียงสนั ๆ หากแต่แก๊งดงักล่าว

ได้ใช้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวในการประกอบอาชญากรรมจนกระทั งมีเงินจาํนวนมากส่งกลับ

ประเทศ 

- ธนาคาร 

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นไดเ้ลือกช่องโอกาสจากทีธนาคาร 

ไดเ้ปิดช่องโอกาสใหก้ระทาํผดิ กล่าวคือ แมธ้นาคารจะเห็นว่ามีผูเ้ขา้ไปนั งในธนาคารโดยไม่ไดท้าํ

ธุรกรรมใด ๆ  แต่ธนาคารไม่ไดส้งสยัพฤติกรรมดงักล่าว โดยไม่ไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจรับทราบ

เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

ธนาคารแห่งหนึงไดมี้คนแปลกหนา้เขา้มานงัทีรอลกูคา้ธนาคาร โดยไม่ไดท้าํ 

ธุรกรรมกบัธนาคาร หากแต่ธนาคารไม่ไดส้งสยัไวก่้อนว่าเป็นผูก้ระทาํผิด โดยเจา้หน้าทีตาํรวจได้

ตรวจสอบจากกลอ้งวงจรปิด พบว่ามีเจา้หนา้ทีธนาคารเขา้ไปสอบถามสมาชิกของแก๊งผูก้ระทาํผิด 

เพราะเห็นว่ามานั งนานโดยอ่านหนังสือ หรือนิตยสาร โดยทีไม่ไดท้าํธุรกรรมใดๆ เมือเจา้หน้าที

ถามว่าทาํธุรกรรมอะไร ผูก้ระทาํผดิยงัตอบว่าไม่ไดท้าํ แต่เจา้หน้าทีก็ยงัเฉยโดยทีไม่แจง้เจา้หน้าที

ตาํรวจ หรือ จนกระทงัคนร้ายเดินออกไป และไปกระทาํผดิกบัเหยอืซึงเป็นลกูคา้ของธนาคารโดยมี

มลูค่าสูงถึง 1 ลา้นบาท  

อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า นอกจากลกูคา้ของธนาคาร หรือ เจา้ของเงินจะเปิดช่อง 

โอกาสในการกระทาํผดิใหแ้ก่แก๊งแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซีย

แลว้ เจา้หนา้ทีธนาคารยงัมีส่วนสาํคญัในการเปิดช่องโอกาสใหมี้การกระทาํผดิแก่ลกูคา้  

   

วนั เวลา ความถ ีในการกระทําผดิ 

สาํหรับวนั เวลา ในการกระทาํผดิของแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น จะ 

เป็นช่วงเวลาทีธนาคารเปิดทาํการ โดยในช่วง พ.ศ.2556 ทีผ่านมา แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือ

ขโมยทรัพยสิ์นชาวอินโดนีเซียมีพฤติกรรมการกระทาํผิดดังกล่าวทีค่อนข้างถี เริมตังแต่เดือน

เมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 เป็นจาํนวนเงินหลายแสน ซึงเป็นสิงทีแสดงให้เห็นว่า หาก

เจ้าหน้าทีตํารวจยงัคงจับกุมผูก้ระทาํผิดแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นชาว

อินโดนีเซียไม่ได ้จะทาํใหแ้ก๊งดงักล่าวยงัคงมีการกะทาํผดิอยา่งต่อเนือง 

   

 ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

 แกง๊งดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นมีลกัษณะของความเป็นแก๊งอาชญากรขา้ม

ชาติอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้าก สมาชิกในแก๊งส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียทีเขา้มากระทาํผิดใน

ประเทศไทย โดยมีหวัหนา้แก๊งหลกัทีเป็นชาวอินโดนีเซีย แมจ้ะมีชาวไทยร่วมกระทาํผิดดว้ยก็เป็น
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เพียงสมาชิกของแก๊ง นอกจากนี เมือมีการกระทาํผิดเสร็จแลว้จะมีการส่งเงินส่วนหนึงกลบัไปยงั

ประเทศอินโดนีเซีย มีการกลบัไปประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั งเงินหมดจึงได้มีการเข้ากลบัมา

กระทาํผดิในประเทศไทยอีกครัง  

 

 การเกยีวข้องกบัคดีประเภทอนื 

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นจะมีความเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมประเภท

ลกัทรัพยเ์ป็นสาํคญั  โดยจะไม่มีการทาํร้ายร่างกายเหยอืแต่ประการใด จะใชช่้วงจงัหวะทีเหมาะสม

ในการงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นแต่เพียงประการเดียว 

 

 การเลอืกประเทศอนื ๆ นอกจากประเทศไทย 

 แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นโดยเฉพาะผูก้ระทาํผิดชาวอินโดนีเซียได้

เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบอาชญากรรมทีเกียวข้องกับทรัพยเ์นืองจากเห็นว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีบทลงโทษทางกฎหมายทีไม่รุนแรงในคดีเกียวกับทรัพย์ ดังเช่น

ประเทศอืน ๆ อาทิ ประเทศอินโดนีเซียทีมีบทลงโทษให้ตัดมือ หรือ ประเทศมาเลเซียทีอาจมี

กาํหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต อนัแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศ

ไทยทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพย ์ 

 

 ผลกระทบของอาชญากรรม 

 สําหรับผลกระทบของอาชญากรรมทีเกิดจากแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมย

ทรัพยสิ์น คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมย

ทรัพยสิ์นมีการกระทาํผดิทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจาํนวนมูลค่ามหาศาล 

รวมทงักระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ต่อระบบการธนาคารของประเทศ 

เพราะแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นส่วนใหญ่จะมีการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกับ

ลกูคา้ของธนาคารทีเขา้ไปทาํธุรกรรมเบิกเงินกบัธนาคาร โดยมีความเกียวขอ้งกบัการทีแก๊งดงักล่าว

ไดเ้ขา้ไปในธนาคารเพือสงัเกตพฤติกรรมของลกูคา้ หรือ แมจ้ะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้

บริเวณรอบพืนทีธนาคารก็เป็นสิงทีแสดงใหเ้ห็นถึงการทาํใหภ้าพลกัษณ์ของธนาคารดา้นการสร้าง

ความปลอดภยัของธนาคารตอ้งสูญเสียไป ทาํให้ธนาคารเป็นสถานทีทีไม่ปลอดภยัสาํหรับลูกค้า

มากนกั  
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13. แก๊งลกัทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว 

 

แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว เป็นแก๊งลกัทรัพยที์สาํคญัใน 

ประเทศไทยเช่นเดียวกัน เนืองจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของนักท่องเทียวทัง

ชาวต่างชาติและชาวไทยจาํนวนมาก  

 

ประเภทแก๊ง 

แก๊งทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียวของ

นกัท่องเทียวทงัชาวไทยและต่างประเทศ โดยจะเนน้สถานทีในการกระทาํผดิเฉพาะโรงแรม หรือ ที

พกัตามสถานทีท่องเทียวเท่านนั  

 

รูปแบบ 

มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแก๊งดว้ยสมาชิกเป็นผูก้ระทาํผดิสญัชาติอิรักทงัหมด รวมทงัมี

การกระทาํผดิร่วมกบัผูก้ระทาํผดิสญัชาติอืน อาทิ แอลจีเรีย   หรือ ผูก้ระทาํผิดชาวอิหร่าน ซึงมีการ

กระทาํผดิดว้ยการปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพือเขา้พกัตามโรงแรมแลว้จึงทาํการลกัทรัพยต์าม

โรงแรม และมีการหลบหนีเพือไม่ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมได ้ 

 

จาํนวนสมาชิก 

จาํนวนสมาชิกของแก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียวทีเจา้หน้าที

ตาํรวจจบักุมไดจ้ะมีประมาณไม่เกิน 5 คน  

 

เครือข่ายการกระทําผดิ 

เครือข่ายในการกระทาํผิดส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายการกระทาํผิดในประเทศไทย โดยเป็น

ผูก้ระทาํผดิชาวอิรัก อิหร่าน แอลจีเรีย และโมร็อคโก 

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

สาํหรับพฤติกรรมการเขา้ประเทศไทยของแก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานที

ท่องเทียว จะมีพฤติกรรมการเข้าประเทศทีถูกต้องตามกฎหมาย และทีลกัลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย หากแต่การเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายของแก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานที

ท่องเทียว จะมีการลกัลอบเขา้เมืองโดยการทาํหนงัสือเดินทางปลอม 
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พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว เป็นแก๊งแขกขาวทีเขา้มากระทาํ

ผิดในประเทศไทย ไดแ้ก่ ชาวอิรักและอิหร่าน  นอกจากนียงัมีผูก้ระทาํผิดจากประเทศในทวีป

แอฟริกา ไดแ้ก่ ประเทศแอลจีเรียทีไดร่้วมแก๊งกบัชาวอิรักในการกระทาํผิด โดยมีพฤติกรรมการ

กระทาํผดิทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 

ผู้กระทําผดิชาวอรัิก 

 แก๊งอิรักเป็นแก๊งแขกขาวทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมการกระทาํผิด

ทีสาํคญั ไดแ้ก่  

 

- การปลอมแปลงหนังสือเดินทางและลกัทรัพย์ในโรงแรม 

พฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคญัประการหนึงของแก๊งอิรัก คือ การปลอมแปลงหนังสือ

เดินทางเพือทีจะลกัทรัพยต์ามโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมในจงัหวดัท่องเทียว รวมทงักรุงเทพฯ ดงั

จะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- เมือวนัที 22 กนัยายน พ.ศ.2555  เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีพร้อมกาํลงัร่วมกาํลงัร่วมกนัแถลง

ข่าวจบักุมแก๊งชาวต่างชาติปลอมหนงัสือเดินทาง เช่าห้องพกัตามโรงแรมแลว้ก่อเหตุลกัทรัพยต์าม

หอ้งพกัของนกัท่องเทียว ตระเวนก่อเหตุตามโรงแรมทวัเมืองพทัยา โดยเป็นแก๊งอิรักจาํนวน 4 ราย 

พร้อมของกลาง ไอแพด 1 เครือง โทรศพัท์มือถือยีห้อต่างๆกว่า 10 เครือง  กลอ้งดิจิตอล กระเป๋า 

เงินและหนังสือเดินทางปลอมทีผูต้ ้องหาเปลียนรูปหน้าตัวเองใส่ไว้ในหนังสือเดินทางของ

นักท่องเทียวทีแก๊งอิรักทีก่อเหตุขโมยมาเพือนาํหนังสือเดินทางปลอมไวเ้ป็นเอกสารเพือเปิดเช่า

หอ้งพกัตามโรงแรมแลว้ก่อเหตุ  

โดยไดมี้ผูเ้สียหายเป็นทงัเจา้ของโรงแรมและนักท่องเทียวทีเช่าห้องพกัตามโรงแรมต่างๆ

หลายแห่งในพืนทีเมืองพทัยา ทีไดต้กเป็นเหยอืของแก๊งอิรักทีเป็นแก๊งชาวต่างชาติพวกแขกขาวหรือ

ชาวตะวนัออกกลางก่อเหตุโดยการนาํหนงัสือเดินทาปลอมมาเปิดเช่าห้องพกัในโรงแรม แลว้ฉวย

โอกาสงัดแงะเข้าห้องพักของนักท่องเทียวภายในโรงแรมเพือลักขโมยเอาทรัพย์สินของ

นกัท่องเทียวสร้างความเดือดร้อนใหก้บัเจา้ของโรงแรมและนกัท่องเทียวเจา้ของทรัพยสิ์นทีถูกแก๊ง

คนร้ายก่อเหตุและยงัสร้างความเสือมเสียต่อภาพลกัษณ์การท่องเทียวของเมืองพทัยา โดยเจา้หน้าที

ตาํรวจจึงเร่งสืบสวนจับกุมจนกระทั งได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมทีถูกก่อเหตุ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงแกะรอยจนทราบตวัแก๊งคนร้ายชาวต่างชาติแก๊งนี จึงเขา้ทาํการจบักุมตวัไดย้ก

แก๊ง (พทัยาเดลินิวส์,2555) 

- กรณีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมสมาชิกของแก๊งอิรักไดเ้มือวนัที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
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2556  โดยผูก้ระทาํผดิไดก่้อเหตุตระเวนลกัทรัพยม์าหลายทอ้งที โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียว อาทิ 

ภูเก็ต พทัยา เชียงใหม่ ดว้ยวิธีไปตีสนิทกบัชาวต่างชาตินกัท่องเทียว โดยหลอกว่าสามารถติดต่อหา

ทีพกัใหไ้ด ้และพาผูเ้สียหายไปส่งทีพกั เมือผูเ้สียออกไปทาํธุระขา้งนอก ซึงผูก้ระทาํผดิจะเขา้ไป

ติดต่อพนกังานว่า ผูเ้สียหายลืมกุญแจหอ้งพกั เจา้หนา้ทีหอ้งพกัจะเขา้ใจว่าเป็นเพือนของผูเ้สียหาย 

เนืองจากเป็นผูพ้ามาติดต่อเช่าหอ้ง และเขา้ไปขโมยทรัพยสิ์นและหลบหนีไปยงัประเทศมาเลเซีย 

ก่อนกลบัเขา้มาก่อเหตุทีประเทศไทยอีกครัง โดยล่าสุด ผูก้ระทาํผดิสมาชิกแก๊งอิรักไดก่้อเหตุกบั

ชาวคูเวต 3 คน ทีโรงแรมภายในซอยสุขุมวิท 20 (เดลินิวส์ออนไลน,์2556) 

 

การรวมกลุ่มระหว่างชาวอรัิกและชาวแอลจเีรีย 

 นอกจากนี ยงัมีพฤติกรรมในการกระทาํผิดของผูก้ระทาํผิดชาวอิรักรวมกลุ่มกับชาว

แอลจีเรียในการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยใ์นโรงแรม หรือสถานทีพกัของนักท่องเทียว

โดยพืนทีในการกระทาํผดิจะเลือกพืนทีในการกระทาํผดิในเขตพืนทีจงัหวดัท่องเทียวโดยเฉพาะ อ.

พทัยา จ.ชลบุรี รวมทงัอาจมีการเขา้มากระทาํผดิในพืนทีกรุงเทพ ฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมชาวแอลจีเรียจาํนวน 3 คน  ร่วมกบัชาวอิรักจาํนวน 1 คน  

หลงัจากเจา้ของทีพกัไดเ้ขา้แจง้ความกบัเจา้หน้าทีตาํรวจว่า หลงัพบว่าทรัพยสิ์นมีค่า เงินสด บตัร

เครดิต ของลกูคา้ทีพกัอยูใ่นโรงแรมของตนไดห้ายไปจากตูเ้ซฟอยา่งไร้ร่องรอย โดยไม่มีการงดัแงะ

ตูเ้ซฟ ตลอดจนลกูบิดประตูหอ้งพกั 

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดท้าํการสืบสวนหาข่าวกลุ่มคนร้ายมาดาํเนินคดีตามทีไดข้อ้มูลจาก

ผูเ้สียหาย ประกอบดว้ย สาํเนาหนังสือเดินทาง ภาพวงจรปิด ภายในโรงแรมทีคนร้ายก่อเหตุ และ

บตัรเครดิตทีหายไป พบว่า คนร้ายไดน้าํบตัรเครดิตไปรูดซือสินคา้ยอดนิยม อาทิ โทรศพัท์ไอโฟน 

คอมพิวเตอร์แบบพกพายหีอ้ดงั ตามหา้งสรรพสินคา้ยกัษใ์หญ่ในพืนทีเมืองพทัยา จึงวางกาํลงัดกัซุ่ม

ดูพฤติกรรมผูที้นาํบตัรเครดิตไปรูดซือสินคา้ 

กระทงัพบพฤติกรรมตอ้งสงสัยนักท่องเทียวชาวต่างชาติคนหนึง ไดน้าํบตัรเครดิตไปซือ

โทรศพัทมื์อถือยีห้อดงั ทีห้างสรรพสินคา้แห่งหนึง จึงเฝ้าดูและสะกดรอยตามดูพฤติกรรม พบว่า

นกัท่องเทียวผูนี้ ไดน้าํโทรศพัทมื์อถือทีเพิงซือมาใหม่ๆ นาํไปขายให้ร้านรับซือโทรศพัท์มือถือ ใน

ศนูยไ์อทียา่นพทัยาใต ้จึงเขา้ตรวจสอบดูหนงัสือเดินทางและบตัรเครดิตทีนาํมาซือสินคา้ พบว่า ชือ

ทีระบุในบตัรเครดิต และชือทีระบุในสาํเนาหนงัสือเดินทางไม่ตรงกนั จึงไดค้วบคุมตวัมาสอบสวน  

โดยพบผูก้ระทาํผิดหนึงในแก๊งรายหนึงเป็นชายสัญชาติอิรัก พร้อมของกลาง หนังสือ

เดินทางประเทศโอมานปลอม 2 เล่ม ระบุชือ นายบาเดอร์ จาซซาร์ ซอลแมน และอีก 1 เล่ม ระบุชือ 

นายอาเหมด็ ซาลิม มซูลัลา อลัคาทิริ รับสารภาพว่าเป็นแก๊งลกัทรัพยสิ์นในโรงแรม โดยจะปลอม 

หรือขโมยหนงัสือเดินทางของชาวต่างชาติ แลว้ใชรู้ปถ่ายของตนเองติดทบั จากนนันาํไปถ่ายสาํเนา

เพือใช้เป็นหลกัฐานการเข้าพกัทีโรงแรมเป้าหมาย เพือนํากุญแจห้องพักปั มเก็บไว ้ก่อนทีจะ
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ยอ้นกลบัไปหรือให้เพือนร่วมแก๊งเขา้ไปพกัทีห้องขา้งเคียง เพือรอจงัหวะให้ลูกค้าทีพกัอยู่ห้อง

เป้าหมาย ออกไปทําธุระข้างนอก จึงนํากุญแจทีปั มไว้ไขเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์สินมีค่า 

        ผูก้ระทาํผดิชาวอิรักไดรั้บสารภาพกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจว่า 

พวกตนมีความสามารถเปิดตูเ้ซฟทีอยูใ่นหอ้งพกั โดยใชร้หสัมาสเตอร์คียต์ูเ้ซฟ จาก

โรงงานผลิตตูเ้ซฟแต่ละยหีอ้นนั ๆ ทีโรงแรม หรือ เกสตเ์ฮา้ส์ซือมา โดยทียงัไม่ไดเ้ปลียนรหสั

มาสเตอร์คียไ์ปจากเดิม จึงจดจาํรหสัมาสเตอร์คียต์ูเ้ซฟแต่ละยหีอ้นนั ๆ มาก่อเหตุ ซึงสามารถเปิดตู ้

เซฟไดโ้ดยไม่ตอ้งทุบทาํลายหรืองดัใหเ้สียเวลาแต่อยา่งใด 

 

โดยผูก้ระทาํผดิร่วมแก๊งสญัชาติแอลจีเรีย  3 คนประกอบดว้ย 

- นายโซเฟียน ริม อาย ุ27 ปี พร้อมของกลางสาํเนาหนงัสือเดินทางประเทศ 

อิสราเอล ระบุชือ นายโดรัน ซทร์าไก สาํเนาหนงัสือเดินทางประเทศฝรังเศส ระบุชือ นายโอลิเวอร์ 

เคนิบิลี และสาํเนาหนงัสือเดินทางประเทศฝรังเศส ระบุชือ นายนิโคร์ลสั มาร์ติน  

  โดยไดใ้ชห้นังสือเดินทางปลอมเขา้ไปก่อเหตุลกัทรัพยที์โรงแรมในพืนทีเมือง

พทัยา 3 ครัง เมือวนัที 26 มีนาคม 2555 ทีโรงแรมแอดไมร์เฮา้ส์ วนัที 3 สิงหาคม 2555 ทีโรงแรม

โซย้ตี เกสตเ์ฮา้ส์ และ 31 สิงหาคม 2555 ก่อเหตุทีโรงแรมสบายวิง 

- นายไซน์ เอด็ไดน์ ฮดัแจม อาย ุ31 ปี พร้อมของกลาง สาํเนาหนงัสือเดินทาง ระบุ 

ชือ นายซาลาห์ ฮมัมรีู  

โดยไดใ้ชห้นงัสือเดินทางปลอมเขา้ไปก่อเหตุลกัทรัพยที์โรงแรมในพืนทีเมืองพทัยา 3 ครัง 

เมือวนัที 10 กนัยายน 2555 ก่อเหตุทีโรงแรมอีสตินี เซเว่น วนัที 13 กนัยายน 2555 ก่อเหตุทีโรงแรม

ไอริส และวนัที 18 กนัยายน 2555 ก่อเหตุที โรงแรมวิคแคน เรสเตอรองส์ แอนด ์เกสตเ์ฮา้ส์ 

- และผูก้ระทาํผดิสญัชาติแอลจีเรีย อีก 1 คน ซึงเป็นบุคคลต่างดา้วเขา้มาอยูใ่น 

ราชอาณาจกัรโดยการอนุญาตนนัสินสุด 

รวมมลูค่าทรัพยสิ์นของเหยอืทีสูญหายกว่า 1 แสนบาทต่อราย  (ไทยรัฐออนไลน,์2555) 

 

โดยกรณีชาวอิรักหวัหนา้แก๊งรวมกลุ่มกบัชาวแอลจีเรีย จาํนวน 4 คน ในการกระทาํ 

ผดิ  ดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูป้ระกอบการโรงแรมทงัขนาดเล็กและขนาดกลางในพืนทีเมืองพทัยาได้

ถกูคนร้ายก่อเหตุลกัทรัพยล์กูคา้ชาวต่างชาติทีมาเขา้พกัในโรงแรม เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดต้รวจสอบ

ภาพจากกลอ้งวงจรปิดตามสถานทีต่าง ๆ เพือใชเ้ป็นเบาะแสติดตามจบักุมคนร้าย จนทราบว่าแก๊ง

คนร้ายมีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวอิรักทีในอดีตเคยเป็นทหารทีประเทศอิรัก แต่ต่อมาได้ลาออกจาก

ราชการและมาเปิดบริษัททัวร์ท่องเทียวทีเมืองพทัยาเมือประมาณ 12 ปีทีแลว้ จนสามารถพูด

ภาษาไทยได้ชดัเจน แต่หลงัจากนันธุรกิจประสบปัญหาขาดทุน จึงหันมาตังแก๊งลกัทรัพยต์าม

โรงแรมและทีพกัต่าง ๆ โดยจะแบ่งให้สมาชิกชาวแอลจีเรีย ทาํหนังสือเดินทางปลอมแปลงเขา้ไป
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เปิดหอ้งพกัตามโรงแรมต่าง ๆ ในเขตเมืองพทัยา จากนันจะงดัเขา้ไปในห้องพกัของนักท่องเทียว

ต่างชาติในช่วงทีปลอดคน แลว้ขโมยทรัพยสิ์นมามอบใหส้มาชิกไดน้าํไปขายและนาํเงินมาแบ่งกนั 

ส่วนบตัรเครดิตจะนาํไปใชซื้อสินคา้ราคาแพงตามห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ โดยเฉพาะไอแพด และ

โทรศพัทมื์อถือ ส่วนวิธีการเปิดตูเ้ซฟคนร้ายจะนาํบตัรมาสเตอร์การ์ดทีโรงแรมทาํไว ้ลูกคา้ ปลดล็

อกตูเ้ซฟขโมยทรัพยสิ์นออกไปอยา่งง่ายดาย และทาํใหโ้รงแรมไดรั้บความเสียหาย ส่วนวิธีการเปิด

ตูเ้ซฟคนร้ายจะนาํบตัรมาสเตอร์การ์ดที โรงแรมทาํไวเ้พือปลดล็อคตูเ้ซฟกรณีลูกคา้ลืมรหัส มาทาํ

การใส่รหสัแลว้เปิดตูเ้ซฟ แลว้ขนทรัพยสิ์นออกไปอยา่งง่ายดาย 

 

ผู้กระทําผดิชาวแอลจเีรียและโมร็อคโก 

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผิดของชาวแอลจีเรียและโมร็อคโกจะมีพฤติกรรมในการ

กระทาํผิดดว้ยการลกัทรัพยต์ามสถานทีท่องเทียวในบริเวณต่างจงัหวดัโดยเฉพาะบริเวณสถานที

ท่องเทียวในจงัหวดัภาคใต ้หลงัจากนัน จึงมีการนาํทรัพยสิ์นทีขโมยได้มาขายทีห้างมาบุญครอง 

กรุงเทพมหานคร  ดงัจะเห็นไดจ้าก 

วนัที 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556  เจา้หน้าทีตาํรวจสภ.เกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดรั้บ

แจ้งจากเจ้าของบังกะโลแห่งหนึงว่า ได้ถูกคนร้ายงัดห้องเข้าไปเอาทรัพยสิ์นของนักท่องเทียว

ต่างชาติทีเขา้มาพกัในบงักะโลจาํนวน 3 หอ้ง ตรวจสอบพบมีนกัท่องเทียวต่างชาติ 3 คน ซึงเขา้พกั

ทีบังกะโลดังกล่าวได้หลบหนีออกจากห้องอย่างมีพิรุธและกาํลงัเดินทางไปจังหวดักระบี จึง

ประสานตาํรวจจงัหวดักระบีช่วยติดตามจบักุมตวั โดยเป็นชาวต่างชาติสัญชาติแอลจีเรีย จาํนวน 1 

คน สญัชาติโมร็อคโก จาํนวน 2 คน  โดยผูก้ระทาํผิดทงั 3 รายรับสารภาพว่าไดร่้วมกนัขโมยของ

กลางจากบงักะโลในพืนทีอาํเภอเกาะพงนัจริง และจะนาํไปขายต่อทีห้างสรรพสินคา้มาบุญครอง 

ในกรุงเทพมหานคร  (ทีนิวส์,2556) 

 

ผู้กระทําผดิชาวอหิร่าน 

แก๊งอิหร่านมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิดงัต่อไปนี  

 

การขโมยทรัพย์สินในโรงแรม หรือ สถานทีพกัของนักท่องเทียว 

พฤติกรรมทีสาํคญัประการหนึงของแก๊งลกัทรัพยอิ์หร่าน คือ การจะมีการขโมยทรัพยสิ์น

นกัท่องเทียวทีเขา้พกัในบริเวณโรงแรมหรือสถานทีท่องเทียวทีสาํคญั โดยจะมีการปลอมกุญแจเขา้

ออกโรงแรมหรือสถานทีพกัของนักท่องเทียวต่างชาติ จะเลือกการกระทาํผิดในบริเวณจังหวดั

ท่องเทียวใหญ่ ๆ รวมทงักรุงเทพฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- กรณีการกระทาํผดิของแก๊งอิหร่านใน พ.ศ.2550 ทีมีอาละวาดฉกทรัพย ์



207 

 

นกัท่องเทียวงานฟุลมนูปาร์ตี  ทาํให้เศรษฐกิจของ จ.สุราษฏร์ธานีตอ้งสูญเสียไปจาํนวนมาก และ

การท่องเทียวของจังหวดัต้องสูญเสียชือเสียง โดยเจ้าของบังกะโลและผูป้ระกอบการโรงแรม          

รีสอร์ท 6 แห่ง ลงขนัติดทีวีวงจรปิดนานเกือบปี จบัภาพแก๊งอิหร่านทีกระทาํผดิรวม 10 คน เขา้ออก

เกาะสมุย-เกาะพะงนั จนกระทงัเจา้หน้าทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งอิหร่านพร้อมทงัยึดโทรศพัท์มือถือ 

กลอ้งถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก พาสปอรตผ์ูเ้สียหาย 2 เล่ม บตัรเครดิต กระเป๋าเงินสด 6,000 บาท 

และกุญแจหอ้งพกั 24 ดอก โดยแก๊งอิหร่านกลุ่มนี นาํลกูน้องเขา้ออกระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงนั 

ช่วงมีงานฟุลมูนปาร์ตีและพกัห้อง 508 บังกะโลพะงันเบยช์อร์ และใกลเ้คียงเป็นประจาํ โดยมี

พฤติกรรมการกระทาํผดิมากกว่า 1 ปี 

- นอกจากนี  ในพ.ศ. 2554  แก๊งอิหร่านไดล้กัทรัพยใ์นหอ้งพกันกัธุรกิจชาวองักฤษ 

ที อ.พทัยา หลงัจากทีเจา้ของหอ้งไดอ้อกไปจากหอ้งพกั ปรากฏว่าตูเ้ซฟขนาดเลก็ไดห้ายไปอย่างไร้

ร่องรอย ภายในมีทรัพยสิ์นประกอบด้วย เงินสดจาํนวน 3,000 ปอนด์ กลอ้งวีดีโอดิจิตอลยีห้อ

แคนนอน 1 ตวั คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 1 เครือง โทรศพัทมื์อถือ 2 เครือง บตัรเครดิตการ์ดของสถาบนั

การเงินต่าง ๆ จาํนวน 8 ใบ เครืองประดบั และเอกสารสาํคญัจาํนวนหนึง รวมมูลค่าประมาณ 3 

แสนบาท 

เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดจ้บักุมตวัไดส้าํเร็จโดยภายหลงันาํบตัรเครดิตของผูเ้สียหาย 

ไปใชซื้อของในหา้งดงัทีพทัยา โดยไดรั้บแจง้จากพนักงานของร้านจาํหน่าย เสือผา้ยีห้อลาคอส ว่า

พบชายชาวตะวนัออกกลาง ทีเคยนาํบตัรเครดิตของผูเ้สียหายไปรูดซือสินคา้ ไดเ้ดินทางนาํเสือมา

เปลียนทีร้าน 

 

 ผู้กระทําผดิต่างชาตอินื ๆ  

 นอกจากนี ยงัมีผูก้ระทาํผดิต่างชาติอืน ๆ ทีกระทาํผดิโดยการเขา้ไปลกัทรัพยน์ักท่องเทียว

ตามสถานทีพกัในเขตท่องเทียวต่าง ๆ ทวัประเทศ หากแต่มีความเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดในเขต

กรุงเทพมหานคร คือ การนาํทรัพยสิ์นทีไดส่้วนหนึงมาขายต่อในพืนทีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงั

จะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา  

เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ ์2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจสุราษฎร์ธานีไดจ้บักุมชาวตะวนัออกกลาง 3 

ราย หลงัร่วมกนัก่อเหตุลกัทรัพยน์กัท่องเทียวต่างชาติบนเกาะพะงนั โดยจะนาํทรัพยสิ์นทีไดไ้ปยงั

ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง  โดยประกอบดว้ยผูก้ระทาํผิดสัญชาติโมร๊อค จาํนวน 2 คน  และ

ผู ้กระทําผิดสัญชาติอัลจี เรีย  จ ํานวน 1 คน  ลักทรัพย์ประกอบด้วย  เครืองคอมพิวเตอร์ 

น๊ตบุ๊ค  จาํนวน 1 เครือง โทรศพัท์มือถือ 4 เครือง  พร้อมเงินสดจาํนวน 20,000 บาท  เงินสกุล

ดอลลาร์ 450 ดอลลาร์ พาสปอร์ตของผูเ้สียหาย จาํนวน 3 เล่ม และอุปกรณ์เหล็กแหลมทีใชก่้อเหตุ

อีกจาํนวนหนึง 
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สืบเนืองจากเมือวนัที 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 ตาํรวจสภ.เกาะพงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ไดรั้บแจง้จากเจา้ของบงักะโลหาดยาวเบวิว รีสอร์ท ว่าไดถ้กูคนร้ายงดัหอ้งเขา้ไปเอาทรัพยสิ์นของ

นกัท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาพกัในบงักะโลจาํนวน 3 หอ้ง ตรวจสอบพบมีนกัท่องเทียวต่างชาติ 3 

คน ซึงเขา้พกัทีบงักะโลดงักล่าวไดห้ลบหนีออกจากหอ้งอยา่งมีพิรุธและกาํลงัเดินทางไปจงัหวดั

กระบี จึงประสานตาํรวจจงัหวดักระบีช่วยติดตามจบักุมตวั โดยผูก้ระทาํผดิทงั 3 รายรับสารภาพว่า

ไดร่้วมกนัขโมยของกลางจากบงักะโลในพืนทีอาํเภอเกาะพะงนัจริง และจะนาํไปขายต่อที

หา้งสรรพสินคา้มาบุญครอง ในกรุงเทพมหานคร (ทีนิวส์,2556) 

 

มูลค่าความเสียหาย 

สาํหรับมลูค่าความเสียหายทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม  

หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียวในจงัหวดัท่องเทียว รวมทงักรุงเทพฯ ก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหาย

มากกว่า 1 แสนบาท  

 

สถานทีในการกระทําผดิ  

  สาํหรับสถานทีในการกระทาํผิดของแก๊งอิรักไดแ้ก่ บริเวณทีพกัอาศยัโดยเฉพาะ

ตามโรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  และเมืองท่องเทียวต่าง ๆ อาทิ อ.พทัยา จ.ชลบุรี จ.

ราชบุรี  เป็นตน้   

 

กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชญากรรมของแก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ที

พกัตามสถานทีท่องเทียว ไดแ้ก่  นักท่องเทียวทีเขา้พกัในโรงแรม หรือ สถานทีพกัอาศยัในเมือง

ท่องเทียว 

 

  การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

  แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว ไดเ้ลือกช่องโอกาสใน

การกระทาํผดิจากการทีเหยอืขาดความระมดัระวงัตวัจากทรัพยสิ์นของตวัเองเป็นสาํคญั  

 

  ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

  แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว อาจไม่มีความเกรงกลวั

ต่อกฎหมายของประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามโรงแรม
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ทีมีการการกระทาํผดิจาํนวนหลายครังจนกว่าจะถกูจบักุมตวัได ้รวมทงัชาวอิรักไดเ้ขา้มากระทาํผิด

ในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

 

ผลกระทบ หรือ ความเสียหายทีเกดิขึน 

ผลกระทบทีสาํคญัของการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตาม 

สถานทีท่องเทียว คือ ชาวไทยซึงเป็นผูเ้สียหายจะตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นของตนเองจากการหลอกลวง

ลกัทรัพยข์องแก๊งดงักล่าว รวมทงัมีผลกระทบต่อระบบความเชือมนัต่อความปลอดภยัของทรัพยสิ์น

ของประชาชนในประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเทียวของประเทศเพราะเป็นการกระทาํผิดที

เกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยน์กัท่องเทียวเป็นสาํคญั    
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14. แก๊งลกัทรัพย์ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ

แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัทรัพยที์สาํคญั 

เนืองจากมีผลกระทบต่อนกัท่องเทียว หรือ ผูที้เดินทางเขา้ออกประเทศไทย  โดยเป็นการกระทาํผดิ

ดว้ยการรวมกลุ่มของผูก้ระทาํผดิชาวแอลจีเรีย ทีกระทาํผดิดว้ยการลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นสาํคญั  

 

ประเภทแก๊ง 

เป็นแก๊งอาชญากรรมทีกระทาํผดิเกียวกบัทรัพยด์ว้ยการการลกัทรัพยผ์ูโ้ดยสารทีสนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยจัดเป็นประเภทแก๊งอาชญากรรมทีกระทาํผิดเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐาน  

(street crime) เป็นหลกั 

 

รูปแบบ 

แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ยผูก้ระทาํผิดชาวแอลจีเรียทีมีรูปแบบใน

การรวมกลุ่มโดยการรวมกลุ่มกบัชาวแอลจีเรียเท่านัน โดยมีผูก้ระทาํผิดทีรวมกุล่มกบัผูก้ระทาํผิด

ชาวแอลจีเรียทีได้อาศยัอยู่ในประเทศไทยและผูก้ระทาํผิดชาวแอลจีเรียทีได้เดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยไม่นานนกั  

 

จาํนวนสมาชิก 

จาํนวนสมาชิกของแก๊งแอลจีเรียทีสามารถจบักุมไดใ้นประเทศไทยจะมีจาํนวนประมาณ 3  

- 4 คน  

เครือข่ายในการกระทําผดิ 

สาํหรับเครือข่ายในการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียคาด

ว่ามีเครือข่ายการกระทาํผิดในประเทศแอลจีเรีย เนืองจากผูก้ระทาํผิดไดเ้ขา้ประเทศมากระทาํผิด

แลว้มีการเดินทางหนีออกนอกประเทศ รวมทงัผูก้ระทาํผดิรายหนึงมีภรรยาเป็นคนไทย ไดอ้าศยัอยู่

ในประเทศไทยเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี ไดช้กัชวนผูก้ระทาํผิดชาวแอลจีเรียทีมาเทียวประเทศ

ไทยใหก้ระทาํผดิ  

 

การเกยีวข้องกบัคนไทย 

สาํหรับการเกียวขอ้งกบัคนไทยของแก๊งแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรีย 

ปรากฏว่า มีสมาชิกจาํนวน 1 รายทีไดมี้ภรรยาเป็นคนไทย อาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา

มากกว่า 8 ปี  จึงทาํใหท้ราบถึงช่องทางการกระทาํผดิในประเทศไทย 
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พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียที

เกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามสนามบิน มีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ การรวมกลุ่มกบัชาว

แอลจีเรียแลว้ไปกระทาํผดิทีสนามบินสุวรรณภูมิดว้ยการเขา้ไปปะปนกบัผูโ้ดยสารทงัขาเขา้และขา

ออก แลว้อาศยัช่วงจงัหวะทีผูโ้ดยสารวางทรัพยสิ์นไวโ้ดยทีไม่ไดร้ะมดัระวงัตวัขโมยทรัพยสิ์นของ

ผูโ้ดยสาร โดยพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ การแฝงตวัเป็นชาวต่างชาติปะปนกบัผูโ้ดยสาร

ทาํใหผู้โ้ดยสารทีสนามบินสุวรรณภูมิไม่สงสยัในพฤติกรรมการกระทาํผดิ  ซึงจะมีการเลือกกระทาํ

ผดิในช่วงเทศกาลทีมีผูค้นเดินทางเขา้มาในประเทศไทยค่อนขา้งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากแก๊งนีไดถู้ก

เจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมไดเ้มือวนัสงกรานต ์พ.ศ.2556 ทีผา่นมา ดงันี  

เมือวนัที วนัที 13 เมษายน พ.ศ.2556  เจ้าหน้าทีตาํรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้

จบักุมแก๊งแอลจีเรีย  ซึงลกัทรัพยผ์ูโ้ดยสารภายในสนามบิน ประกอบดว้ย ผูก้ระทาํผิดทงัหมดเป็น

ชาวแอลจีเรีย 4 คน โดยจบักุมไดพ้ร้อมของกลางกระเป๋าสตางค์สตรี จาํนวน 1 ใบ เงินสดจาํนวน 

7,000 บาท บตัรเครดิตธนาคารต่างๆ จาํนวน 17 ใบ ไอแพดจาํนวน 2 เครือง ซมัซุงแกแล็คซีโน้ต

จาํนวน 1 เครือง โทรศพัทมื์อถือ จาํนวน 3 เครือง กลอ้งถ่ายรูปจาํนวน 2 ตวัและกระเป๋าเอกสารอีก

จาํนวนหนึง  

โดยเมือวนัที 8 เมษายน พ.ศ.2556 ไดมี้ชาวปากีสถาน เขา้แจง้ความต่อตาํรวจว่าถูกคนร้าย

เป็นชายต่างชาติมาชวนพูดคุยก่อนถูกลกัทรัพยไ์ปโดยใน นันมีหนังสือเดินทาง หลงัเข้ามายงั

ประเทศไทยกบัเพือน เพือท่องเทียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยงัมีผูเ้สียหายชาวไทยอีก 2 ราย

เดินทางเขา้แจง้ความว่าถกูลกัทรัพยข์ณะยนืรอส่งญาติภายในอาคาร 

เจ้าหน้าทีตาํรวจประจาํท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทาํการสืบสวนหาขอ้มูลคนร้ายจน

ทราบว่าเป็นแก๊งแขกขาวจึงเฝ้าระวงั กระทงั เมือกลางดึกของวนัที เมษายน พ.ศ.2556 ทีผา่นมา แก๊ง

ดงักล่าวไดเ้ขา้มาภายในอาคารผูโ้ดยสาร เพือเตรียมก่อเหตุอีกครังเจา้หนา้ทีจึงเขา้จบักุมก่อนควบคุม

ตวัมาสอบสวน 

โดยสมาชิกแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรีย 1 ในผูต้ ้องหาให้การรับ

สารภาพว่า ร่วมกบัเพือนสญัชาติเดียวกนัก่อเหตุลกัทรัพยจ์ริง โดยตนมาอยูเ่มืองไทยแลว้ 8 ปี และมี

ครอบครัวอยูที่ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนขึนมาเทียวสงกรานตที์ซอยนานา กรุงเพทฯ และไดรู้้จกักบั

อีก 3 คน ทงัหมดจึงชกัชวนตนมาก่อเหตุเพือนาํเงินไปใชจ่้ายท่องเทียวในช่วงสงกรานตนี์ เจา้หนา้ที

ตาํรวจจึงขยายผลไปจบักุมผูก้ระทาํผดิพร้อมของกลางทงัหมด นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจยงัไดพ้บ

ยาเสพติดในตวัผูก้ระทาํผดิรายหนึง จึงไดเ้พิมในขอ้หาเสพยาเสพติดใหโ้ทษอีกดว้ย พร้อมทงัส่งตวั

ไปดาํเนินคดีตามกฎหมาย (ไทยรัฐออนไลน,์2556) 
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จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียจะมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิ 

จาํนวนหลายครังจนกว่าตาํรวจจะจบักุมได ้ ดังจะเห็นไดจ้ากการลกัทรัพยใ์นบริเวณสนามบิน

สุวรรณภูมิจาํนวนหลายครังจนกว่าเจา้หนา้ทีตาํรวจจะสามารถจบักุมได ้ 

 

เวลา : วนั เวลา ความถี 

สาํหรับช่วงระยะเวลาในการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินจะมีการกระทาํผดิ 

ในช่วงเทศกาลทีมีผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวนมาก อาทิ ช่วงสงกรานต ์เป็นตน้  

 

กลุ่มเป้าหมายเหยอือาชญากรรม เพศ อายุ  การป้องกนัตวั 

เลือกกลุ่มเป้าหมายทีเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติทีมีการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย  

เนืองจากอาจใช้ความเป็นคนต่างชาติในการเข้าไปตีสนิท หรือ ใกลชิ้ด โดยแก๊งนีมีความเป็น

ต่างชาติ จึงมีความกลมกลืนกับนักท่องเทียวต่างชาติ ทาํให้ไม่เป็นทีจับตามองเป็นพิเศษจาก

เจา้หนา้ทีตาํรวจในการกระทาํผดิ  

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเทียวต่างชาติทีเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิ  โดยการขาด 

ความระมดัระวงัทรัพยสิ์นในกรณีของการลกัทรัพยต์ามสนามบินทีมีคนพลุกพล่านเป็นสาํคญั   

 

มูลค่าความเสียหาย 

มลูค่าความเสียหายของแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียทีมีการกระทาํ 

ผดิเกียวกบัการลกัทรัพยที์สนามบิน มีการกระทาํผดิทีมีมลูค่าการกระทาํผดิในแต่ละครังไม่ตาํกว่า 1 

หมืนบาท  

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียมีลกัษณะเป็นแก๊งขา้มชาติทีมีการเดิน

ทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย โดยมีทงัการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดแก๊งเดียวกนั หรือ มี

การกระทาํผดิร่วมกบัชาวต่างชาติทีเดินทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

เกียวขอ้งกบัคดีลกัทรัพย ์โจรกรรมทรัพยสิ์นตามทีพกัอาศยั  และการปลอมแปลงบตัร 

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอม็ 
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ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

จากการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียไดแ้สดงให ้

เห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย  เนืองจากไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นแหล่งใน

การประกอบอาชญากรรมทีสาํคญั   

  

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบของอาชญากรรมทีเกิดจากแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติชาวแอลจีเรีย คือ ทาํให้

เหยือ ซึงโดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติต้องประสบกับปัญหาสูญเสียทรัพย์สินจํานวนมาก 

โดยเฉพาะพฤติกรรมการกระทาํผิดทีได้กระทาํผิดทีสนามบินสุวรรณภูมิอนัเป็นสถานทีแรกที

นักท่องเทียวหรือชาวต่างชาติไดเ้ดินทางมาถึงประเทศไทย อนัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การ

ท่องเทียวของประเทศไทยเป็นสาํคญั   
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15. แก๊งลกัทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า  หรือ ร้านค้า 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มี 

พฤติกรรมหนึงทีสาํคญั ไดแ้ก่  การลกัทรัพยใ์นบริเวณห้างสรรพสินคา้ หรือ ร้านคา้ และลกัทรัพย์

ทวัไป  

ประเภทแก๊ง 

แก๊งลกัทรัพยที์ลกัทรัพยใ์นหา้งสรรพสินคา้ หรือ ร้านคา้เป็นหลกั  เป็นผูก้ระทาํผดิชาว 

เวียดนาม รวมทงัผูก้ระทาํผดิชาวแอลจีเรีย มีการแบ่งกลุ่มเป็นแก๊งยอ่ยประมาณ 3-5 คน กระจายกนั

กระทาํผิด  โดยเป็นการกระทาํผิดทีไดท้รัพยสิ์นครังละจาํนวนไม่มาก แต่แก๊งนีมีการกระทาํผิด

จาํนวนหลายครังจนกว่าเจา้หนา้ทีตาํรวจจะจบักุมผูก้ระทาํผดิได ้ซึงเมือไดท้รัพยสิ์นจากการกระทาํ

ผดิจะมีการแบ่งเงินและทรัพยสิ์นกนั และมีการกระทาํผดิต่อจนกระทงัถกูจบักุม 

รูปแบบ  

เป็นการรวมตวัระหว่างชาวเวียดนาม หรือ ชาวแอลจีเรียดว้ยกนั โดยมีการตระเวนลกั 

ทรัพยใ์นบริเวณหา้งสรรพสินคา้ หรือ ร้านคา้ ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ บริเวณพืนที

จงัหวดัท่องเทียวทีสาํคญั  

จาํนวนสมาชิก 

แก๊งเวียดนาม มีสมาชิกในแก๊งจาํนวน  4-5  คน โดยมีลกัษณะความเป็นอาชญากร 

อาชีพทีมีการวางแผนเขา้ไปขโมยทรัพยสิ์นในหา้งสรรพสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ประเภทเสือผา้ ซึง

มีการวางแผนในการกระทาํผิดจากต่างประเทศ นอกจากนี แก๊งจากประเทศแอลจีเรียจะมีการ

รวมกลุ่ม จาํนวน 2 คน ตระเวนลกัทรัพยต์ามร้านอาหาร 

เครือข่าย 

มีเครือข่ายทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํผดิแก๊งเวียดนาม หรือ แก๊งแอลจีเรียทงัต่างประเทศ 

และประเทศไทย  

 

 พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

 แก๊งลกัทรัพยที์ทาํการลกัทรัพยใ์นหา้งสรรพสินคา้ หรือ ร้านคา้มีพฤติกรรมในการกระทาํ

ผดิทีสาํคญั ไดแ้ก่  

 ผู้กระทําผดิชาวเวยีดนาม 

พฤติกรรมทีสาํคญัอีกประการหนึงของแก๊งเวียดนาม คือ การเขา้ไปขโมย 

ทรัพยสิ์นในบริเวณหา้งสรรพสินคา้ โดยมีการวางแผนการกระทาํผดิจาก ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง 

- เมือวนัที 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งเวียดนาม ทีใชถุ้งตดั 
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สญัญาณดกัขโมย เขา้ไปลกัทรัพยซึ์งเป็นเสือผา้ในเซ็นทรัลเวิลดป์ระกอบดว้ย เสือ กางเกง และ

หมวกยหีอ้ยนิูโคล่ จาํนวน 206 ชิน มลูค่าเกือบ 2 แสนบาท และถุงกระดาษภายในเคลือบดว้ย

กระดาษฟลอยด ์ เพือป้องกนัสญัญาณกนัขโมยของร้านคา้ จาํนวน 2 ใบ และกระเป๋าเดินทางอีก 2 

ใบ   โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวนั ไดรั้บแจง้ว่ามีคนร้ายเป็นชาวต่างชาติ 

ตระเวนก่อเหตุลกัทรัพยต์ามร้านคา้ภายในศนูยก์ารคา้ เซ็นทรัลเวิลด ์ อยูบ่่อยครัง จึงนาํกาํลงัไปดกั

ซุ่มจบักุม จนกระทงัพบตวัชายชาวเวยีดนามกาํลงันงัเฝ้ากระเป๋าใบดงักล่าวอยูที่บริเวณดา้นหนา้หา้ง

ดว้ยท่าทางมีพิรุธ จึงแสดงตวัขอตรวจคน้ปรากฏว่า  พบเสือผา้ของกลางซุกซ่อนอยูใ่นกระเป๋า

เดินทางจาํนวนมาก จึงประสานไปยงัร้านยนิูโคล่ในหา้งดงักล่าว และไดรั้บการยนืยนัว่าเป็นสินคา้

ของทางร้านทีถกูขโมยไปจริง  โดยเสือผา้ยหีอ้นีจะผลิตในประเทศเวียดนาม เพือส่งไปขายตาม

ต่างประเทศเท่านนั ไม่สามารถจาํหน่ายในประเทศเวียดนามได ้ กลุ่มผูต้อ้งหา จึงออกตระเวนลกั

ตามหา้งในประเทศไทย เพือส่งกลบัไปขายทีประเทศเวยีดนามอีกครังหนึง (เดลินิวส์ออนไลน์

,2556) 

- แก๊งเวียดนามไดเ้ขา้ไปลกัทรัพยเ์จา้ของร้านอาหารแห่งหนึง บริเวณหว้ยขวาง โดย 

ไดถ้กูเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมไดเ้มือวนัที 15 กรกฎาคม 2556 ประกอบดว้ยแก๊งเวียดนามจาํนวน 4 

คน ซึงกระทาํผิดด้วยการงดัแงะร้านคา้เพือเข้าไปขโมยทรัพยสิ์นในร้านดงักล่าว โดยเจ้าหน้าที

ตาํรวจสามารถจบักุมไดพ้ร้อมของกลางประกอบดว้ย โน๊ตบุ๊ค 1 ตวั เครืองฉายจอโปรเจ็คเตอร์ 1 

เครือง และไขควง 1 อนั ซึงเป็นอุปกรณ์ทีใชง้ดัแงะ 

  

 ผู้กระทําผดิชาวแอลจเีรีย 

 สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งแอลจีเรียทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยใ์นร้านอาหาร 

คือ การแฝงตัวเข้าไปเป็นนักท่องเทียวแลว้อาศยัช่วงจงัหวะทีผูเ้สียหายซึงได้เขา้ไปรับประทาน

อาหารในร้านดงักล่าวขโมยกระเป๋า หรือ ทรัพยสิ์นทีไดผู้เ้สียหายวางทิงไวโ้ดยไม่ทนัระมดัระวงั ดงั

จะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา  

เมือวนัเสาร์ 22 กุมภาพนัธ์ 2557 เจา้หน้าทีตาํรวจจงัหวดัภูเก็ตร่วมกนัแถลงข่าวจบักุมตวั

ผูก้ระทาํผดิสญัชาติแอลจีเรีย ขอ้หาร่วมกนัลกัทรัพยใ์นพืนที อ.เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยมี

การเผยแพร่ภาพและคลิป ผูต้อ้งหาขณะกาํลงัก่อเหตุกบันักท่องเทียว ทางสือโซเซียลมีเดียเฟซบุ๊ก  

ใหร้ะวงัชาวต่างชาติ 2 คนนี ในลกัษณะก่อเหตุลกัทรัพยน์ักท่องเทียวทีกาํลงันั งรับประทานอาหาร

คาํ อยา่งแพร่หลาย ก่อนหลบหนีมาพืนทีจงัหวดัภูเก็ต 

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจ จ.ภูเกต็ ไดจ้บักุมผูก้ระทาํผดิไดห้ลงัจากมีการโพสคลิปนกัท่องเทียว

ก่อเหตุลกัทรัพย ์ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดอ้อกตรวจสอบเนืองจากเกรงว่าจะมีเหตุในลกัษณะเดียวกนั

ในพืนทีหาดป่าตอง หลงัออกตรวจไดไ้ม่นานก็มีพลเมืองดีทีไดดู้คลิปดงักล่าวแจง้ว่าพบบุคคลตอ้ง

สงสยัตามทีไดเ้ห็นในคลิป จึงพร้อมดว้ยชุดสืบสวนเขา้ไปตรวจสอบพบว่ามีลกัษณะใกลเ้คียงจึงได้
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เชิญตวัมาสอบสวน โดยผูก้ระทาํผดิต่างชาติดงักล่าวใหก้ารรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงโดย

หลงัจากก่อเหตุไดห้ลบหนีมายงัจงัหวดัภูเก็ต  โดยมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิโดยอาศยัคราบของ

นกัท่องเทียวในการก่อเหตุเนืองจากการตรวจสอบประวติัจากเจา้หนา้ทีตาํรวจ พบว่า มีการเดิน

ทางเขา้ออกในพืนทีของเกาะสมุยและจงัหวดัภูเก็ตเป็นประจาํเพือหลีกเลียงการจบักมุของเจา้หนา้ที

นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจยงัพบว่าแก๊งผูก้ระทาํผดิเป็นบุคคลต่างดา้วทีเขา้มาและอยูใ่น

ราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

แก๊งลกัทรัพยที์ทาํการลกัทรัพยใ์นหา้งสรรพสินคา้ หรือ ร้านคา้จะมีพฤติกรรมในการ 

กระทาํผดิจาํนวนหลายครังจนกว่าตาํรวจจะจบักุม ได ้  

 

เวลา : วนั เวลา ความถี 

สาํหรับช่วงระยะเวลาในการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยที์สนามบินจะมีการกระทาํผดิ 

ในช่วงเทศกานตที์มีผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจาํนวนมาก อาทิ ช่วงสงกรานต ์เป็นตน้  

 

กลุ่มเป้าหมายเหยอือาชญากรรม เพศ อายุ  การป้องกนัตวั 

เลือกกลุ่มเป้าหมายทีเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติทีมีการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย  

เนืองจากอาจใช้ความเป็นคนต่างชาติในการเข้าไปตีสนิท หรือ ใกลชิ้ด โดยแก๊งนีมีความเป็น

ต่างชาติ จึงมีความกลมกลืนกับนักท่องเทียวต่างชาติ ทาํให้ไม่เป็นทีจับตามองเป็นพิเศษจาก

เจา้หนา้ทีตาํรวจในการกระทาํผดิ  

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเทียวต่างชาติทีเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิ  โดยการขาด 

ความระมดัระวงัทรัพยสิ์นในกรณีของการลกัทรัพยต์ามสนามบินทีมีคนพลุกพล่านเป็นสาํคญั   

 

มูลค่าความเสียหาย 

มลูค่าความเสียหายของแกง๊แอลจีเรียทีมีการกระทาํผดิเกียวกบัการลกัทรัพยที์สนามบิน  

มีการกระทาํผดิทีมีมลูค่าความเสียหายจากการกระทาํผดิในแต่ละครังไม่ตาํกว่า 1 หมืนบาท  
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ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

แก๊งแอลจีเรียมีลกัษณะเป็นแก๊งขา้มชาติทีมีการเดินทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  

โดยมีทงัการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดแก๊งเดียวกนั หรือ มีการกระทาํผิดร่วมกบัชาวต่างชาติทีเดิน

ทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

เกียวขอ้งกบัคดีลกัทรัพย ์โจรกรรมทรัพยสิ์นตามทีพกัอาศยั  และการปลอมแปลงบตัร 

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอม็ 

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

จากการกระทาํผดิของแก๊งแอลจีเรียไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย 

ของประเทศไทย  เนืองจากไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบอาชญากรรมทีสาํคญั   

  

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบของอาชญากรรมทีเกิดจากแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติแอลจีเรีย คือ ทาํให้เหยือ 

ซึงโดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติต้องประสบกับปัญหาสูญเสียทรัพยสิ์นจาํนวนมาก โดยเฉพาะ

พฤติกรรมการกระทาํผิดทีไดก้ระทาํผิดทีสนามบินสุวรรณภูมิอนัเป็นสถานทีแรกทีนักท่องเทียว

หรือชาวต่างชาติไดเ้ดินทางมาถึงประเทศไทย อนัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเทียวของ

ประเทศไทยเป็นสาํคญั   
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16. แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตเ์ป็นแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขต

กรุงเทพมหานครทีสําคัญรายหนึง เนืองจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเจ้าของ

รถจกัรยานยนตใ์นแต่ละปีมลูค่าหลายลา้นบาท  

 

ประเภทแก๊ง 

เป็นแก๊งการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะการ          

ลกัทรัพย ์รถจกัรยานยนตจ์ากพืนทีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพืนทีต่างจงัหวดัเพือส่งกลบั

ไปขายยงัประเทศพม่า หรือ กัมพูชา  โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผิดชาวพม่า หรือ 

ผูก้ระทาํผดิชาวกมัพชูา รวมทงัมีชาวไทยมีส่วนร่วมในการกระทาํผดิ  

 

  รูปแบบของแก๊ง 

  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตมี์รูปแบบในการกระทาํผิดในรูปแบบของแก๊งลกัทรัพย์

ทีขโมยรถจกัรยานยนตใ์นลกัษณะขา้มชาติ โดยโดยเป็นการรวมกลุ่มกระทาํผิดดว้ยกนักบัชาวพม่า

ทีอาศัยในประเทศไทย และชาวพม่าทีอาศัยอยู่ในประเทศพม่าทีเกียวข้องกับการขโมย

รถจกัรยานยนต์เพือนาํส่งกลบัไปขายยงัประเทศพม่า และการขายในประเทศไทยให้แก่กลุ่มชาว

พม่าดว้ยกนั รวมทงัการร่วมกบัชาวไทยและชาวกมัพชูาในการส่งออกรถจกัรยานยนตที์ขโมยไดไ้ป

ขายยงัประเทศกมัพชูา 

 

จาํนวนสมาชิกในแก๊ง 

มีสมาชิกในแก๊งไดจ้าํนวนตงัแต่ 3 – 9  คน  

 

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

สาํหรับพฤติกรรมการเขา้ประเทศไทยของแก๊งพม่ามี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

- การเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยแก๊งขโมยรถจกัรยานยนตช์าวพม่าและกมัพชูาส่วนหนึงไดเ้ดินทางเขา้ 

ประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เนืองจากมีความตงัใจในการประกอบอาชีพเป็นแรงงานที

ถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศไทย หากแต่เมือเขา้มาอยู่ในประเทศไทยส่วนหนึงไดร้วมตวักนั

เป็นแก๊งในการประกอบอาชญากรรมเกียวกบัทรัพย ์

- การลกัลอบเข้าประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตช์าวพม่าและกมัพชูาส่วนหนึงไดมี้การลกัลอบเขา้ 
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ประเทศไทยโดยไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยมีการลกัลอบเขา้ประเทศตามบริเวณเสน้ทางธรรมชาติ 

อาทิ บริเวณจงัหวดัชายแดนไทย – พม่า อาทิ จงัหวดัตาก และจงัหวดักาญจนบุรี หลงัจากนันจะมี

การหลบหนีเขา้เมืองชนัในของประเทศไทย โดยจะมีผูม้ารับช่วงไปส่งต่อยงัทีจา้งแรงงาน รวมทงั

การรวมกลุ่มในการกระทาํผดิ  

 

เครือข่ายในการกระทําผดิ 

สาํหรับเครือข่ายในการกระทาํผดิประกอบดว้ยชาวพม่าทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  

กบัชาวพม่าทีอาศยัในประเทศพม่า นอกจากนี ยงัมีคนไทยร่วมในการกระทาํผิด รวมทงัมีเครือข่าย

รายใหญ่ คือ นายทุนในประเทศพม่าทีจา้งสมาชิกในแก๊งให้มากระทาํผิดในประเทศไทย รวมทัง

เครือข่ายผูก้ระทาํผิดชาวกมัพูชาในประเทศไทยและผูก้ระทาํผิดรายใหญ่ในประเทศกมัพูชาทีทาํ

หนา้ทีในการรับซือรถจกัรยานยนตจ์ากประเทศไทย  

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ 

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์

ประกอบดว้ย 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ข้ามชาตขิองผู้กระทําผดิชาวพม่า 

พฤติกรรมทีสาํคญัของแก๊งพม่า คือ การขโมยรถจกัรยานยนตจ์ากชาวไทย  

แลว้มีการลกัลอบนาํไปขายในประเทศพม่า โดยอาจมีการแยกชินส่วนเพือนาํไปขายต่อในประเทศ

พม่า รวมทงัมีการลกัลอบนาํรถจกัรยานยนตท์งัคนัไปจาํหน่ายยงัประเทศพม่า โดยมีพฤติกรรมการ

กระทาํผดิในบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทงัจงัหวดัท่องเทียว อาทิ จ.ชลบุรี เป็นตน้ ดงัจะเห็น

ไดจ้ากกรณีศึกษา 

- แก๊งพม่าไดถ้กูจบักุมเมือเดือน มกราคมพ.ศ. 2533  โดยเป็นแก๊งพม่าทีไดร่้วม 

ขบวนการโจรกรรมรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งพม่าไดจ้าํนวน 2 คน 

ภายในบา้นพกัไม่มีเลขที อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมของกลางรถจกัรยานยนต์จาํนวน 5 คนั 

ซึงจกัรยายยนตท์งัหมดแจง้หายไวใ้นพืนที สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยแก๊งพม่าดงักล่าวอา้ง

เป็นเพียงผูรั้บซือรถจกัรยานยนต์ทีโจรกรรมมาจากพืนที จ.ปทุมธานี หลงัจากนันจะส่งไปขายใน

ประเทศพม่า ผ่านทางชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ทีผ่านมาทาํส่งขายไปแลว้หลายร้อยคัน โดย

รถจกัรยานยนตที์ไดส่้งขายประเทศพม่า จะขายไดมี้ราคาสูงถึงคนัละ 2 หมืน  

- เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งพม่าจาํนวน 3 คน ทีกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการ 

ขโมยรถจกัรยานยนต์เมือวนัที 30 มีนาคม พ.ศ. 2556  โดยมีสมาชิกของแก๊งพม่าจาํนวน 9 ราย 

ร่วมกันก่อเหตุปลน้ทรัพย ์โดยมีและใช้อาวุธปืน  โดยมีผูร่้วมกระทาํผิดเป็นชาวไทยทีได้ขโมย
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รถจกัรยานยนตไ์ปขายใหแ้ก๊งพม่าทีรับซือรถจกัรยานยนตที์ถกูโจรกรรมและรถจกัรยานยนต์ทีขาด

ผอ่นชาํระค่างวด ส่งไปขายยงัประเทศพม่า ผา่นด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยลาํเลียงรถจกัรยานยนต์

ผา่นทางขนส่งไปรษณีย ์เมือนาํไปขายในประเทศพม่าจะสามารถขายไดใ้นราคา  20,000 บาท  

โดยแก๊งพม่าดงักล่าวจะรับซือรถจกัรยานยนตจ์ากกลุ่มแก๊งต่าง ๆ ทงัทีเป็นคนไทย 

และคนพม่า โดยการใชร้ถจกัรยานยนตต่์อพ่วงในการตระเวนลกัรถจกัรยานยนตต์ามสถานทีต่าง ๆ  

 อีกทงัเคยส่งไปยงั อ.แม่สอด มาแลว้ประมาณ 100  คนัเศษ โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดต้รวจยึดและ

ตรวจสอบรถจกัรยานยนต์ จาํนวน 3 คนั พบว่าเป็นรถทีถูกขโมยมาจากพืนทีสถานีตาํรวจภูธร

จงัหวดัพทัยา (ข่าวสดออนไลน,์2553) 

 

- เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลพญาไทไดจ้บักุมแก๊งพม่าทีไดร่้วมกนัก่อ 

เหตุตระเวนลกัทรัพยร์ถจักรยานยนต์ตามย่านชานเมืองและปริมณฑลในหลายท้องที ก่อนจะ

ช่วยกนัแยกชินส่วน แลว้ส่งกลบัไปขายยงัประเทศเพือนบา้น  เมือวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556   

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งพม่าพร้อมของกลางรถจกัรยานยนตย์หีอ้ฮอนดา้  

เวฟ จาํนวน 3 คนั ชินส่วนอะไหล่จกัรยานยนต์ทีถูกแยกชินส่วน และอุปกรณ์ในการโจรกรรมรถ 

โดยสมาชิกในแก๊งพม่าพม่า ยอมสารภาพว่า ไดต้ระเวนก่อเหตุมาแลว้หลายครังในหลายทอ้งทีทงั

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.นนทบุรี และปทุมธานี  

และประเด็นทีน่าตกใจ คือ มี  “นายทุนใหญ่” อยู่ฝั งประเทศพม่าเป็นคนบงการ มีการแบ่ง

งานกนัทาํอยา่งชดัเจน ประกอบดว้ย 

- ทงัทีมลกัรถจกัรยานยนต ์

- มือชาํแหละรถจกัรยานยนต ์ 

- ทีมประสานงานส่งพสัดุไปยงัชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก 

-  โดยจะตระเวนหาเช่าบา้นตามจุดต่าง ๆ เพือใชเ้ป็นจุดชาํแหละรถจกัรยานยนต ์

แลว้จะเปลียนไปเรือย ๆ (เดลินิวส์ออนไลน,์ 

2556). 

 

โดยสมาชิกของแก๊งพม่าไดก้ล่าวว่า     

“การขนส่งชิ นส่วนจะมีทังส่งทางกล่องพสัดุ และขนส่งทางรถตู ้ใช้เส้นทางหลกัปกติ 

ปลายทางอยูที่ อ.แม่สอด  จ. ตาก จากนนัจะมีคนมารับหาทางหลบหลีกการตรวจสกดัของเจา้หน้าที

ตามชายแดนเพือขา้มแดนกลบัไปยงัประเทศเพือนบา้น เมือขา้มไปไดก้็จะส่งประกอบ แลว้ขายราคา

คนัละประมาณ 2 หมืนบาท คนลกัรถจักรยานยนต์จะได้ค่าจ้างประมาณคนัละ 4,000 บาท คน

ชาํแหละ 2,000 บาท โดยแก๊งนีไดล้งมือก่อเหตุลกัรถจกัรยานยนตม์าแลว้นบัไม่ถว้น” 
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โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจพบสถิติการโจรกรรมรถจกัรยานยนตใ์นพืนที บก.น.4 มีจาํนวนไม่

นอ้ย  เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดพ้ยายามแบ่งงานกนัแกะรอยซุ่มโป่งตามแก๊งลกัรถจกัรยานยนต ์ซึงถือ

ว่าไม่ใช่เรืองง่าย ๆ ตอ้งเฝ้าสงัเกตการณ์นานถึง 3 เดือน จนสามารถตามไปพบแก๊งนีไดส้าํเร็จโดย

เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งพม่าทีกระทาํผดิไดที้ทาํการไปรษณีย ์รองเมือง แขวงและเขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ ขณะนาํรถจกัรยานยนตไ์ปส่งทางไปรษณีย ์ รองเมือง เพือเตรียมส่งไปยงัจงัหวดั

ตาก เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงทาํการตรวจสอบพบว่าเป็นรถทีถกูขโมยมาในทอ้งที สน.พญาไท ไดท้าํการ

จบักุมตวัพร้อมของกลางมาสอบสวน 
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เส้นทางการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ข้ามชาตแิก๊งพม่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดตระเวนลกัรถจกัรยานยนต ์

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ค่าตอบแทนคนัละ 4,000 บาท 

แยกชินส่วน 

ใส่กล่อง 

คนัละ 2,000 บาท 

จา้งบริษทัรับส่งสินคา้/ 

ส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์

มีผูม้ารับพสัดุจากภายในประเทศ 

นาํชินส่วนขา้มผา่นพรมแดนทีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย/ 

นาํไปประกอบเป็นคนัเพือจาํหน่ายต่อไป คนัละ 20,000 บาท 

ด่านแม่สอด 

จ. ตาก 

ประเทศพม่า

ภายในประเทศ 
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- นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจยงัมีการจบักุมแก๊งพม่าร่มกนัคนไทยในการกระทาํผดิ 

จาํนวน 5 คน โดยเป็นชาวพม่าจาํนวน 2 คน และชาวไทยจาํนวน 3 คน ทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการ 

ขโมยรถจกัรยานยนตใ์นบริเวณจงัหวดัปทุมธานีในวนัที 13 ธนัวาคม 2556    

โดยมีพฤติกรรมกระทาํผดิเป็นผูจ้ดัหารถจกัรยานยนตที์ไดม้าโดยผดิกฎหมายแลว้ 

นาํไปขายต่อใหก้บับุคคลต่างดา้วดว้ยกนัในประเทศไทย และมีพฤติการณ์เกียวขอ้งกบักลุ่มแก๊งลกั

รถจกัรยานยนตใ์นพืนทีจงัหวดัปทุมธานี โดยผูก้ระทาํผดิชาวไทยไดร่้วมกบัเพือน ๆ และแฟนสาว 

ก่อเหตุลกัรถจกัรยานยนต์ในพืนที จ.ปทุมธานี และใกลเ้คียงมาแลว้อีกประมาณ 10 คนั โดยแบ่ง

หนา้ทีกนัทาํงาน จากนนัก็จะไปชายใหช้าวพม่าซึงเป็นผูรั้บและสงัซือรถทีไดม้าจากการขโมย โดย

จะเนน้ลกัรถทีสภาพค่อนขา้งเก่า โดยผูก้ระทาํผดิไดใ้ชว้ิธี เอาเหลก็แหลมแทง เขา้ไปทีบริเวณกุญแจ

รถเมือไดม้าก็จะนาํไปขายใหช้าวพม่า ในราคาคนัละประมาณ 2,000 - 4,000 บาท เป็นประจาํ และ

ชาวพม่าจะนํารถทังหมดจะนําไปขายต่อให้บุคคลต่างด้าวทีเป็นชาวพม่าดว้ยกันในราคาคนัละ

ประมาณ 5,000 - 6,000 บาท 

 

นอกจากนี แก๊งพม่ายงัมีพฤติกรรมในการขโมยรถจักรยานยนต์เพือส่งไปจาํหน่ายต่อยงั

ประเทศพม่า  หรือ ประเทศกมัพูชา  โดยมีการขโมยรถจกัรยานยนต์ในต่างจงัหวดั อาทิ จงัหวดั

ชลบุรี หรือ จงัหวดัท่องเทียวสาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- เจา้หนา้ทีตาํรวจภูธรจงัหวดัชลบุรีไดจ้บักุมแก๊งพม่าทีร่วมกนักระทาํผดิทีเกียวขอ้ง 

กบัแก๊งลกัรถจกัรยานยนต์ส่งขายยงัประเทศกมัพูชา โดยแก๊งดงักล่าวไดส้ารภาพทาํมานับครังไม่

ถว้น ไดค่้าจา้งคนัละ 500 บาท เมือวนัที 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556  

 โดยผูก้ระทาํผดิประกอบดว้ยหวัหนา้แก๊งเป็นชาวพม่า รวมทงัมีสมาชิกเป็นชาวพม่า 1 คน 

รวมทังได้รวมกลุ่มกับคนไทยทีทาํหน้าทีในการเก็บรถทีขโมยมาและขับรถส่งไปยงัชายแดน

ประเทศกมัพชูา และชาวกมัพชูาทีทาํหนา้ทีในการรับซือรถจกัรยานยนต์เพือไปขายต่อในประเทศ

กมัพชูา โดยหวัหนา้แก๊งทีเป็นชาวพม่าไดใ้หก้ารว่า ไดไ้ปลกัรถจกัรยานยนต์เยีห้อฮอนดา้สกู๊ปปีไอ 

สีขาว มาจากหอพกัใน อ.พทัยา  และใชร้ถคนัดงักล่าวออกตะเวนลกัรถจกัรยานยนตต์ามหอพกัหรือ

บา้นเช่าในช่วงกลางดึกเกือบทุกวนั โดยรถจกัรยานยนต์ทีไดข้โมยมา ก็จะนาํไปส่งให้คนไทย ซึง

เป็นคนไทยทีโกดงัเก็บรถทีขโมยมาทีบา้นหนองปรือ อ.บา้นบึง เมือได้รถครบ 4 คนั คนไทย

ดงักล่าวก็จะนาํรถกระบะบรรทุกรถจกัรยานยนตที์ไดข้โมยมาไปส่งทีชายแดนประเทศกมัพชูา โดย

จะมีชาวกัมพูชา จะมานาํรถจกัรยานยนต์ขา้มฝังทางชายแดนเขา้ไปขายทีประเทศกมัพูชาต่อไป 

 

  โดยหวัหนา้แก๊งกบัเพือนชาวพม่าจะไดค่้าจา้งลกัรถจกัรยานยนตแ์ค่คนัละ 500 บาท โดยรถ

ทีลกัจะดูสภาพใหม่เท่านนั ซึงเมือนาํขา้มชายแดนไปขายทีกมัพูชาจะไดร้าคาคนัละ 20,000-30,000 

บาท ซึงตนเองกบัเพือนในช่วงเวลากลางดึก ก็จะออกขีรถจกัรยานยนต์ตะเวนหารถจกัรยานยนต์
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เป้าหมายทีจอดไวต้ามหอพกัและบ้านเช่า และจะลงมือใช้เหล็ก 6 เหลียมดัดแปลงแทงรูกุญแจ

รถจกัรยานยนต ์แลว้ขีไปส่งใหค้นไทยทีโกดงัเก็บรถ ซึงจะตะเวนขโมยรถจกัรยานยนตเ์กือบทุกวนั

ซึงเหลก็ดดัแปลงแทงรูกุญแจรถนนั ชาวกมัพชูาเป็นคนจดัหามาใหซึ้งทาํมานานหลายเดือนแลว้ ได้

รถจกัรยานยนตไ์ปนบัไม่ถว้นแลว้ ซึงจะทาํในพืนทีอาํเภอศรีราชาและใกลเ้คียง   

 

แก๊งผู้กระทําผดิชาวกมัพูชา 

นอกจากนี มีแก๊งผูก้ระทาํผิดชาวกัมพูชาทีมีมีพฤติกรรมการขโมยรถจักรยานยนต์ใน

บริเวณพืนทีจงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง แลว้นาํไปขายต่อในราคาคนัละ 5,000 บาท รวมทงัการ

กระทาํผดิในพืนทีจงัหวดัสระแกว้ เป็นตน้ โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งกมัพูชาทีมีพฤติกรรม

การกระทาํผดิดงักล่าวไดเ้มือวนัที  15 กนัยายน พ.ศ.2556  

 

แก๊งผู้กระทําผดิชาวลาว 

เป็นพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งลาวโดยมีการรวมกลุ่มกบัผูก้ระทาํผิดสัญชาติลาวที

เกิดขึนในพืนทีต่างจงัหวดั หากแต่อาจมีความเกียวข้องกับพืนทีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

กล่าวคือ  

- เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์ 

6 คนั ซึงเป็นคนลาวทงัหมดแก๊งโจรกรรมรถจกัรยานยนต์  พร้อมของกลาง รถจกัรยานยนต์ 6 คนั 

รถยนต ์2 คนั ทะเบียนลาว กาํแพงนคร  ทะเบียน อุดรธานี  ปืนพกสนักบักระสุน 2 นดั และอุปกรณ์

ใช้โจรกรรมหลายรายการ โดยผูต้อ้งหาทังหมดสารภาพว่า ท้าวซาย หัวหน้าแก๊งจะขบัรถยนต์

ตระเวนดูลาดเลาก่อนใหเ้พือนร่วมแก๊งนาํอุปกรณ์มาลงมือ จากนนันาํรถทีโจรกรรมมาไดไ้ปจอดไว้

ทีหอพกัพร้อมเปลียนชุดสวิชกุญแจใหม่ แลว้นาํลงเรือหางยาวบริเวณท่านาํบา้นท่าดอกคาํ ต.เมือง

หมี อ.เมืองหนองคาย  

โดยไดมี้การกระทาํผดิดว้ยการขโมยรถจกัรยานยนตว์นัละ 2-4 คนั เฉลียสปัดาห์ 

ละ 8 คนั ทาํมาแลว้ตงัแต่ปี 2554 ทงัในพืนที จ.อุดรธานี และหนองคาย ไดร้ถจกัรยานยนตป์ระมาณ 

100 คนั ส่งไปขายในประเทศเพือนบา้นคนัละ 40,000-70,000 บาท โดยแก๊งลาวดงักล่าวไดรั้บ

สารภาพเฉลียแลว้ขโมยไดส้ปัดาห์ละ 8 คนั รวมกว่าร้อยคนั เมือขโมยมาไดจ้ะส่งไปขายต่อในลาว  

ซึงทา้วซายเป็นหวัหนา้แก๊ง โดยทา้วซายจะขบัรถเก๋งตระเวนดูว่าบริเวณไหนทีมี 

รถจักรยานยนต์จอดอยู่ในทีเปลียว หรือมีจอดอยู่หลายคัน หลงัจากนันจะให้เพือนร่วมแก๊งขี

รถจกัรยานยนต์ใส่หมวกกนัน็อกเต็มใบนั งซอ้นทา้ยกนัมา ใชอุ้ปกรณ์งดัแงะกระแทกบริเวณชุด

สวิตช์กุญแจแลว้ขโมยรถนาํไปจอดไวที้หอพกั เปลียนชุดสวิตช์กุญแจใหม่แลว้นาํลงเรือหางยาว

บริเวณท่านาํบา้นท่าดอกคาํ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย  

- รายไดจ้ากการขโมยรถจกัรยานยนต ์ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี มีรายได ้
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ประมาณ 4,000,000 7,000,000 บาท (ข่าวสดออนไลน์,2555) 

 

มูลค่าความเสียหาย 

  สมาชิกของแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ อาทิ แก๊งพม่าทีขโมยรถจักรยานยนต์ได้

ก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหายจากการประกอบอาชญากรรมดว้ยการขโมยรถในประเทศไทยครังละ

ประมาณ 500 – 4,000 บาท แต่หากจาํหน่ายในประเทศพม่าหรือ  กมัพชูาจะไดร้ายไดค้นัละ 20,000 

– 40,000 บาท โดยแก๊งดงักล่าวเมือเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมไดจ้ะบอกว่าทาํมานับครังไม่ถว้น ไม่ตาํ

กว่า 100 ครัง  ดังนัน แก๊งพม่าดังกล่าวจึงก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายหลักจากการขโมย

รถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทยไม่ตาํกว่า 2,000,000 – 4,000,000 บาท 

  นอกจากนี มูลค่าความเสียหายจากการกระทาํผิดของของแก๊งผูก้ระทาํผิดชาว

กมัพชูาและชาวลาวทีขโมยรถจกัรยานยนตไ์ปจาํหน่ายทีต่างประเทศก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหาย

ต่อปีทีไม่ตาํกว่า 1 ลา้นบาทเช่นเดียวกนั โดยแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวลาวมีรายไดสู้งสุดถึง 7 ลา้นบาทต่อ

ปี  

 

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตที์เป็นแก๊งพม่า กมัพชูา และลาวทีกระทาํผดิในการขโมย

รถจักรยานยนต์จะมีการกระทําผิดทีมีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ โดยจะมีการขโมย

รถจกัรยานยนตที์ไดเ้พือส่งต่อไปจาํหน่ายยงัประเทศพม่า หรือ การจาํหน่ายทีประเทศกมัพชูา โดยมี

การกระทาํผดิในลกัษณะการรวมรวมกลุ่มทีมีความสมัพนัธร์ะหว่างชาวพม่า ชาวไทย  ชาวลาวและ

ชาวกัมพูชา โดยมีลกัษณะความเป็นแก๊งทีสําคัญ คือ การแบ่งงานกันทาํอย่างชัดเจน หากแต่มี

นายทุนใหญ่ หรือ ผูรั้บซือรถจกัรยานยนตร์ายสาํคญัทีประเทศพม่า หรือ กมัพชูา  

   

สถานทีในการกระทําผดิ 

  สถานทีในการกระทาํผิดประกอบด้วยกรุงเทพฯและปริมณฑล อาทิ นนทบุรี 

ปทุมธานี นอกจากนี ยงัมีการกระทาํผดิในจงัหวดัอืน ๆ อาทิ  สมุทรสาคร  ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก  

โดยจะมีการเลือกการกระทาํผดิในบริเวณสถานทีหอพกั หรือ สถานทีจอดรถจกัรยานยนต์ทีเปลียว

มีจาํนวนคนผา่นไปมาไม่มากนกั 

 

 วนั เวลา ความถ ีในการกระทําผดิ 

  แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ซึงประกอบด้วยแก๊งพม่า กัมพูชา และลาวทีขโมย

รถจกัรยานยนตไ์ดมี้การกระทาํผดิจาํนวนหลายครังกว่าทีเจา้หนา้ทีตาํรวจจะสามารถจบักุมได ้ โดย
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จะมีการเลือกเวลาในการกระทาํผดิโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางคืน ทีเหยือไดเ้ปิดโอกาสให้

เกิดการกระทาํผดิ  

 

  กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายทีสาํคญัของแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ ไดแ้ก่ ผูที้ไม่ไดร้ะมดัระวงั

ทรัพยสิ์นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรถจกัรยานยนตที์มีการจอดทิงไวใ้นทีไม่ปลอดภยั หรือ ไม่ไดใ้ช้

อุปกรณ์ในการป้องกนัการโจรกรรม โดยเฉพาะผูที้เป็นเจา้ของรถจกัรยานยนต์เก่าอาจไม่ไดส้นใจ

รถจกัรยานยนตข์องตนเองเท่าใดนกั   

 

  การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ  

  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์จะมีการเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผิด โดยการใช้

ความเผอเรอ ขาดความระมดัระวงั หรือ ไม่ไดป้้องกนัทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายอย่างเต็มที ดงัจะเห็น

ได้จากแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ทีมีการขโมยรถจักรยานยนต์ในเวลาคาํคืน โดยมีการขโมย

รถจกัรยานยนตทุ์กคืน รวมทงัการขโมยรถจกัรยานยนต์ในทีเปลียว รถจกัรยานยนต์เก่าทีเจา้ของ

ไม่ไดส้นใจในการป้องกนัการสูญหายเท่าทีควร  

 

การเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตที์เป็นแก๊งพม่าทีกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการขโมย 

รถจกัรยานยนตไ์ดมี้คนไทยร่วมกระทาํผดิดว้ย กล่าวคือ คนไทยไดร่้วมขโมยรถจกัรยานยนต์แลว้

นาํไปขายต่อใหแ้ก่แก๊งพม่าเพือนาํไปขายต่อทีประเทศพม่า  

รวมทงัคนไทยไดรั้บซือรถทีชาวพม่าขโมยมาได ้โดยมีสถานทีเป็นโกดงัในการ 

เก็บรถจกัรยานยนต์ทีขโมยมาได ้ และขบัรถยนต์ทีบรรทุกรถจักรยานยนต์ทีขโมยมาไดเ้พือไป

จาํหน่ายยงับริเวณชายแดนของประเทศกมัพชูา  

 

  สถานทีพกัในประเทศไทย 

  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตที์มากระทาํผดิในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการอาศยัอยู่

รวมกนั รวมทงัมีการเช่าบา้นทีราคาไม่แพงอาศยัอยูร่วมกนั ซึงหากเป็นแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์

จะจะตระเวนหาเช่าบา้นตามจุดต่าง ๆ เพือใชเ้ป็นจุดชาํแหละรถจกัรยานยนต ์  แลว้จะเปลียนไป

เรือย ๆ โดยเช่าบา้นทีมีราคาถกู อาทิ แก๊งพม่าไดเ้ช่าบา้นหลงัละ 500  บาท เป็นตน้  
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การเลอืกประเทศประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนตเ์ลือกประเทศไทยในการกระทาํผดิ เนืองจากแก๊ง 

ดงักล่าวโดยส่วนใหญ่จะมีสมาชิกเป็นผูก้ระทาํผิดซึงเป็นประเทศเพือนบา้น อาทิ ประเทศพม่า  

กมัพูชา และลาว อนัเป็นประเทศทีมีลกัษณะพรมแดนทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับประเทศไทย อนั

ส่งผลใหแ้ก๊งดงักล่าวสามารถส่งรถจกัรยานยนตไ์ปยงัประเทศดงักล่าวไดง่้าย  

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมายไทย 

  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์อาจไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย

เท่าทีควร เพราะอาจเห็นว่าเป็นการกระทาํผิดทีสามารถกระทาํผิดได้ง่าย โดยเฉพาะการขโมย

รถจกัรยานยนตที์ผูก้ระทาํผดิเห็นว่าไดรั้บค่าตอบแทนทีคุม้ค่า สามารถกระทาํผิดไดง่้าย เพราะกว่า

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะเขา้จบักุมผูก้ระทาํผดิไดก้ระทาํผดิจาํนวนหลายครัง อาทิ มากกว่าร้อยครัง  

 

ผลกระทบ หรือ ความเสียหายทีเกดิขึน 

ผลกระทบทีสาํคญัของการกระทาํผดิของแก๊งขโมยรถจกัรยานยนตคื์อ ชาวไทยซึง 

เป็นผูเ้สียหายจะตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นของตนเองจากการลกัทรัพยข์องแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์

โดยเฉพาะผูที้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ส่วนหนึงอาจเป็นผูที้มีฐานะในระดบัปานกลาง หรือ 

ฐานะไม่รํารวย จึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องผูเ้สียหายทีอาจจะตอ้งทาํงานหนักมาก

ขึน เพือจะไดซื้อรถจกัรยานยนตไ์วใ้ชง้านอีกครัง รวมทงัมีผลกระทบต่อขวญัและกาํลงัใจของคน

ในประเทศไทยทีมีฐานะปานกลาง ทีไม่มีความเชือมนัต่อความปลอดภยัของทรัพยสิ์นของตนเอง  
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17. แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า 

 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์สาํคญัรายหนึงในเขต 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า ทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครจาํนวนมาก  

 

ประเภทแก๊ง 

แก๊งลกัทรัพยที์ทาํกนัเป็นกลุ่ม โดยการเขา้ประเทศไทยเป็นกลุ่มใหญ่หากแต่มีการ 

กระจายกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัทรัพยใ์นแหล่งท่องเทียว หรือ แหล่งสถานทีย่านธุรกิจสาํคญัทีมี

ผูค้นพลุกพล่าน มีการแบ่งกลุ่มเป็นแก๊งยอ่ยประมาณ 3-5 คน กระจายกนักระทาํผดิ เมือไดท้รัพยสิ์น

จากการกระทาํผิดจะมีการแบ่งเงินและทรัพยสิ์นกนั ประกอบดว้ยแก๊งทีเป็นชาวเวียดนาม แก๊งที

ผูก้ระทาํผดิเป็นชาวเขมร ลาว และแก๊งทีผูก้ระทาํผดิเป็นชาวพม่า 

รูปแบบ  

รวมกลุ่มระหว่างชาวเวียดนามดว้ยกนั   กมัพชูา หรือ พม่า   หรือ มีการรวมกลุ่ม 

ระหว่างผูก้ระทาํผดิชาวกมัพชูาและลาวในการกระทาํผดิ รวมทงัมีการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผิด

ชาวเวียดนามและชาวไทย โดยมีการตระเวนลกัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร รวมทังจงัหวดั

ท่องเทียวทวัประเทศไทย 

จาํนวนสมาชิก 

แก๊งเวียดนาม หรือ กมัพชูามีสมาชิกในแก๊งจาํนวน  4-5  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

โดยการเขา้ประเทศไทยมาเป็นกลุ่มจาํนวนใหญ่ แลว้มีการพกัอาศยัรวมกนั อาทิ พกัอาศยัในเขต

หว้ยขวาง หรือ สวนลุมพินี แลว้จึงกระจายตวักนัในการกระทาํผดิ จะมีเงินส่วนหนึงทีเป็นกองกลาง 

หรือ เป็นเงินทุนสาํหรับช่วยเหลือสมาชิกในแก๊งทีถูกจบักุม อาทิ การว่าจา้งทนายความ หรือ นัก

กฎหมายเป็นทีปรึกษาในการใหป้ระกนัตวัในกรณีทีถกูจบัไดแ้ลว้จึงหนีกลบัประเทศ 

     หากเป็นแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวพม่า จะมีการรวมกลุ่มประมาณ 8 -10 คน  กระทาํผดิในยา่น

ทีมีผูค้นพลุกพล่านในเขตกรุงเทพมหานคร  

 นอกจากนี หากเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผูก้ระทาํผดิชาวกมัพูชาและลาวจะมีสมาชิก 2 - 3 

คน ในการกระทาํผดิ เป็นตน้  

 

เครือข่าย 

มีเครือข่ายทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํผดิแก๊งเวียดนาม  กมัพชูา  ลาว พม่า และคนไทยร่วม 

ในการกระทาํผดิ 
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สถานทีพกัในประเทศไทย 

มกัพกัรวมกนัในชุมชนทีมีค่าครองชีพไม่สูงมากนกั อาทิ ชุมชนบริเวณใกลเ้คียงกบั 

สวนลุมพินี หรือ การเช่าอพาร์ทเมนทที์มีราคาไม่แพงพกัอาศยัรวมกนัหลายคน  

 

ความเกยีวข้องกบัคนไทย 

แก๊งกรีดลว้งกระเป๋าทีเป็นชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะมีการกระทาํผดิดว้ยสมาชิกชาว 

เวียดนามเอง หากแต่มีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบัคนไทยในการกระทาํผิดเกียวกบัการลว้งกระเป๋า 

หรือ การลกัทรัพย ์คือ  

- นกักฎหมายชาวไทยจะใหค้าํแนะนาํปรึกษา การหลบเลียงการดาํเนินคดี อาทิ การ 

ช่วยเหลือในการประกนัตวั ซึงเมือไดรั้บการประกนัตวัแก๊งเวียดนามส่วนใหญ่จะมีการหลบหนีออก

นอกประเทศไทย 

- มีชาวไทยทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้แก๊งลกัทรัพย ์โดยทาํหนา้ทีเป็นธุระจดัหาทีพกั 

อาศยัใหแ้ละจดัหารถพาเพือนร่วมแก๊งไปส่งตามทีทีมีการจดังานต่างๆ ทีมีคนเบียดเสียดและผูค้น

พลุกพล่าน จากนันจะมองหาเหยือเพือแยกยา้ยกนัไปตามจุดทีไม่ห่างกนัมากนักเพือส่งของกลาง

ต่อๆ กนัไป หลงัจากทีลงมือกรีดกระเป๋าแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

  ในวนัที 19 เมษายน พ.ศ.2555 ตาํรวจกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 1 ไดจ้บักุม

แก๊งเวียดนามทีไดต้ระเวนลว้ง กรีดกระเป๋าตามงานกาชาด สงกรานต์ทีย่านสีลม-ถนนขา้วสาร 

พร้อมยดึอุปกรณ์กรีดกระเป๋าไดถึ้ง 35 รายการ ปรากฏว่ามีสาวไทยเป็นหวัหนา้แก๊ง ซึงมีหน้าทีคอย

เป็นธุระจดัหาทีพกั จดัรถพาไปตามสถานทีต่างๆ ในการกระทาํผดิ โดยจะเป็นผูเ้ลือกสถานทีในการ

กระทาํผดิทีเป็นบริเวณย่านชุมชนมีผูค้นพลุกพล่าน โดยเจา้หน้าทีตาํรวจพบว่าแก๊งดงักล่าวไดก่้อ

เหตุในพืนทีของ 3 สถานีตาํรวจนครบาล มีจาํนวนการกระทาํผดิมากกว่า 100 ครัง ประกอบดว้ย 

- สน.มกักะสนั จาํนวน 30 ครัง  

- สน.ลุมพินี 42 ครัง  

- สน.ลาดพร้าว 29 ครัง  

เมือไดท้รัพยสิ์นมาหญิงสาวชาวไทยหวัหนา้แก๊งจะเป็นคนเอาไปจาํหน่าย หาก 

สมาชิกในแก๊งเวียดนามคนใดถกูเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุม สาวชาวไทยหวัหนา้แก๊งจะเป็นผูดู้แลใน

การประกนัตวัออกมา บา้งกพ็ยายามติดสินบนเจา้หนา้ทีตาํรวจเพือใหป้ล่อยตวั แต่เจา้หนา้ทีไม่หลง

กลจึงถกูจบักุมตวัไดใ้นทีสุด โดยสาวชาวไทยหวัหนา้แกง๊มีประวติักระทาํผดิขอ้หาลกัทรัพยแ์ละให้

สินบนเจา้พนกังานและซ่องโจรมามาแลว้รวมแลว้ รวม 4 ครัง 

  หากแต่แก๊งทีมีผูก้ระทาํผดิเป็นชาวกมัพชูา หรือ พม่า ไม่ปรากฏว่ามีชาวไทยมีส่วน

ร่วมในการกระทาํผดิ  
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พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

พฤติกรรมการเขา้ประเทศของแก๊งกรีด ลว้งกระเป๋า จะมีพฤติกรรมการเขา้ประเทศทงั 

ทีถกูกฎหมายและไม่ถกูกฎหมาย ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง 

แก๊งเวียดนามจะเดินทางเขา้ประเทศไทยโดยการหลบหนีเขา้ประเทศในช่องทางทีไม่ 

ถกูตอ้ง โดยหากใชเ้สน้ทางนีจะใชเ้งินในการเดินทางเขา้ออกประเทศไม่เกิน 600 บาท  

หรือ เดินทางเขา้ประเทศไทยโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย อาทิ เดินทางโดยรถโดยสาร 

ประจาํทางผ่านด่านอรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว รวมทงัการเดินทางดว้ยเครืองบินเขา้ประเทศ 

หากแต่มีการวางแผนในการเดินทางเขา้ประเทศ คือ เชา้ไป-เยน็กลบั เพือวางแผนในการกระทาํผิด

และหนีกลบัประเทศเพือไม่ใหต้าํรวจจบักุมตวัได ้ 

เมือเข้าประเทศไทยได้เรียบร้อยแลว้จะมีการกระจายตัวกันกระทาํผิด โดยอาจมี

สถานทีพกัในประเทศไทยทีแตกต่างกนั อาทิ พกัในชุมชนใกลเ้คียงกบัสวนลุมพินี  

 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ   

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งกรีดลว้งกระเป๋า ประกอบดว้ย 

แก๊งผู้กระทําผดิทีเป็นชาวเวยีดนาม 

สาํหรับแก๊งผูก้ระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการกรีดลว้งกระเป๋า จะมีพฤติกรรมในการ 

กระทาํผดิทีสาํคญั คือ มีความชาํนาญในการลว้งหรือกรีดกระเป๋า โดยมีลกัษณะความเป็นอาชญากร

อาชีพทีมีความสามารถในการกรีดหรือลว้งกระเป๋า โดยทีเหยือแทบจะไม่รู้ตวั โดยจะมีการกรีด 

หรือ ลว้งกระเป๋าในบริเวณพืนทีทีสาํคญั อาทิ  

- กรีดลว้งกระเป๋าในสถานทีท่องเทียวในเขตกรุงเทพฯ อาทิ ยา่นสถานที 

ท่องเทียวทีสาํคญัในเขตกรุงเทพฯ  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม โดย

แฝงตวัเป็นนกัท่องเทียว หรือ ยา่นธุรกิจทีสาํคญั 

- กรีดลว้งกระเป๋าในช่วงเทศกาลทีสาํคญัของประเทศ อาทิ เทศกาลสงกรานต ์ 

สปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ  

- กรีดลว้งกระเป๋าในงานกาชาด งานคอนเสริตทีสาํคญั อาทิ   คอนเสริตเลดี  

กากา้  

- กรีดลว้งกระเป๋าในสถานบนัเทิงยามคาํคืนทีมีผูค้นพลุกพล่าน 

- กรีดลว้งกระเป๋าเพือใหไ้ดม้าซึงไอโฟน หรือ ไอแพดเป็นการเฉพาะ 

- กรีดลว้งกระเป๋าและมีพฤติกรรมคา้ยาเสพติดรายยอ่ยควบคู่กบัการเสพยา 

เสพติด โดยมีการลว้งกระเป๋าแลว้นาํทรัพยสิ์นทีไดไ้ปแลกกบัยาเสพติดเพือเสพ โดยมีแก๊งเวียดนาม

ทาํหนา้ทีรับซือของจากแก๊งลว้งกระเป๋า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นยาเสพติด ส่วนของกลางทีรับ

แลกมา จะนาํไปขายเอาเงินไปซือยาเสพติดมาขายต่อใหก้บั วยัรุ่นและกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน 
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- มีพฤติกรรมในการติดตามความเคลือนไหวของประเทศไทย  อาทิ เขา้ประเทศ 

ไทยเพือกระทาํผดิในช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ลว้เดินทางกลบัประเทศ แลว้ติดตามความเคลือนไหว

ของประเทศไทย เมือทราบว่าจะมีการจดังานคอนเสิร์ตใหญ่ระดบัโลก ทีมีประชาชนมาร่วมงาน

จาํนวนมาก ก็จะเดินทางเขา้มาประเทศไทยเพือลงมือก่อเหตุอีก จากนันวนัรุ่งขึนก็จะเดินทางกลบั

ประเทศ 

- พฤติกรรมการลว้งกระเป๋าของผูต้อ้งหา อาทิ จะแบ่งหนา้ทีกนัทาํงาน คนแรก 

เข้าไปเบียดและบังไม่ให้คนอืนเห็น คนทีสองทาํหน้าทีลว้งกระเป๋า และส่งต่อให้คนทีสามนํา

ทรัพยสิ์นทีลว้งไดห้ลบหนีเช่นกนั โดยจบักุมไดที้บริเวณสถานีรถไฟฟ้า  สยามสแควร์ ขณะพบ

ผูต้อ้งหาทงั 2 ราย เดินปะปนกบัผูค้นทวัไปอยู ่ ลกัษณะมีพิรุธ จึงแสดงตวัเขา้จบักุม พฤติการณ์คือ 

คนร้ายทงั 2 รายจะแฝงตวัอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้า และเส้นทางสกายวอร์ค  เนืองจากมีประชาชน

จาํนวนมากทีมาใชบ้ริการ เมือสบโอกาสก็จะทาํการกรีดกระเป๋า  และลว้งกระเป่าเหยือไม่ว่าจะเป็น

คนไทยหรือต่างชาติ  ล่าสุดตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดของห้างเกสร ใกลแ้ยกราชประสงค์ พบว่าผู ้

ตอ้งไดท้าํการกรีดกระเป๋าชาวญีปุ่นไดเ้งินไปกว่า 10,000 บาท 

  

  แก๊งผู้กระทําผดิชาวกมัพูชา 

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งผูก้ระทาํผดิชาวกมัพชูา ไดแ้ก่   

1. การกรีด หรือ ล้วงกระเป๋า 

แก๊งกมัพชูาส่วนหนึงจะมีพฤติกรรมในการลว้งกระเป๋าผูเ้สียหายทงัทีเป็นชาวไทย  

หรือ นักท่องเทียวต่างชาติ ในบริเวณตลาดนัด หรือ บริเวณทีมีผูค้นพลุกพล่าน อาทิ บริเวณ

อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ยา่นรถไฟฟ้า BTS และบริเวณตลาดนดัสวนจตุจกัร  หากแต่มีการกระทาํผิดที

มีลกัษณะความเป็นมืออาชีพในการลว้งกระเป๋านอ้ยกว่าแก๊งเวียดนาม  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- พฤติกรรมในการรวมกลุ่มกบัชาวลาวในการกระทาํผดิลกัทรัพยป์ระชาชนบริเวณ 

สถานีรถไฟฟ้าย่านอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดรั้บแจง้จากเจา้หน้าทีรักษาความ

ปลอดภยัของรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิว่ามีผูเ้สียหายถูกลว้งกระเป๋า จึง สามารถ

ควบคุมตวัผูต้อ้งสงสยัทีก่อเหตุลว้งกระเป๋าบนสถานีรถไฟฟ้าได ้เจา้หน้าทีตาํรวจจึงไปตรวจสอบ

พบผูต้อ้งหาทงัสองคนจึงนาํตวัมาสอบสวน พร้อมทงัตรวจสอบภาพจากกลอ้งวงจรปิดของสถานี

รถไฟฟ้าพบว่าสามารถจบัภาพไดข้ณะทีผูต้อ้งหาก่อเหตุกาํลงัลว้งกระเป๋าผูเ้สียหายเมือวนัที 29 ม.ค. 

2555 โดยจากการขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอ.สามพราน จ.นครปฐม พบของกลาง

โทรศพัทมื์อถือและสมุดเงินฝากธนาคารหลายเล่ม 

โดยผูก้ระทาํผดิเป็นหวัหนา้แก๊งชาวกมัพชูา ไดช้กัชวนชาวลาวทีมีอาชีพรับจา้งขน 

ผกัในตลาดไทมาร่วมกระทาํผดิดว้ยการลว้งกระเป๋า แต่ต่อมาหวัหนา้แก๊งไดถ้กูตาํรวจจบักุมไปก่อน

หนา้นี ผูก้ระทาํผดิชาวลาวเห็นว่ามีรายไดดี้จึงไดช้กัชวนนายชาติชาวเขมร ไปร่วมตระเวนก่อเหตุ
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ตามสถานทีต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หา้งเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินคา้ต่างๆทีมี

คนพลุกพล่าน มีรายไดเ้ฉลียวนัละ 2,000 - 14,000 บาท   เฉลียรายไดต่้อเดือน 2 – 3 แสนบาท นาํเอา

ทรัพยสิ์นทีไดไ้ปขายต่อและนาํเงินเล่นการพนนัและเทียวเตร่  โดยพนักงานสอบสวน สน.พญาไท

ไดด้าํเนินคดี พร้อมประสานสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองขึนบญัชีให้เป็นบุคคลตอ้งห้ามเดินทางเขา้

ในราชอาณาจกัรต่อไป 

 

- ตาํรวจท่องเทียวไดจ้บักุมแก๊งกมัพชูาทงัหมดจาํนวน 4 คน ไดเ้มือวนัที 26  

มิถุนายน พ.ศ.2556  โดยสามารถจบักุมไดที้บนสถานีรถไฟบีทีเอส สถานีสยาม แขวงวงัใหม่ เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ  

โดยแก๊งกัมพูชาได้แฝงตัวแหล่งพลุกพล่านลว้งกระเป๋าประชาชนตามสถานทีทีมีคน

พลุกพล่าน อาทิ อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้าสยาม โดยกลุ่มผูต้ ้องหาจะอาศยัช่วง

ชวัโมงเร่งด่วนในการก่อเหตุ เนืองจากมีคนพลุกพล่านและยากต่อการสังเกต ซึงจะทาํทีปะปนเป็น

นกัท่องเทียวอยูต่ามสถานทีทีมีคนพลุกพล่าน อาทิ อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้าสยาม 

โดยกลุ่มแก๊งกมัพชูาจะอาศยัช่วงชวัโมงเร่งด่วนในการก่อเหตุ เนืองจากมีคนพลุกพล่านและยากต่อ

การสงัเกต  

สืบเนืองจากเมือวนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2556  เจา้หนา้ทีไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ทีรถไฟฟ้าบีที

เอส ว่า ผูเ้สียหายซึงเป็นพนกังานบริษทัแห่งหนีง ไดเ้ขา้แจง้ต่อเจา้หน้าทีรถไฟฟ้าว่าถูกลว้งกระเป๋า

บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย ์ ขณะทีตนกาํลงัใชบ้ริการรถไฟฟ้าสถานีอนุสาวรีย ์แลว้กาํลงัเดิน

ซือของ แต่เมือจะหยิบเงินจากกระเป๋าสะพายก็พบว่ากระเป๋าตนถูกเปิดออก จากนันได้สาํรวจ

ทรัพยสิ์นในกระเป๋าพบว่าโทรศพัท์มือยีห้อแอฟเปิล รุ่นไอโฟน4s สีขาว ไดห้ายไป จึงรีบไปแจง้

เจ้าหน้าทีรถไฟฟ้าตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด ก่อนทีเจ้าหน้าทีจะประสานงานเจ้าหน้าทีตาํรวจ

ท่องเทียวมาตรวจสอบของกลางว่าตรงกบัของตนทีหายแลว้แจง้ไวจ้ริง 

จากนันเจ้าหน้าทีจึงได้ทาํการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผูต้ ้องสงสัยชาวต่างชาติมี

พฤติกรรมเป็นแก๊งลว้งกระเป๋า ทราบชือต่อมา คือผูก้ระทาํผิดแก๊งกัมพูชา จึงได้ประสานไปยงั

เจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียว จากนนัเจา้หนา้ทีตาํรวจท่องเทียวจึงไดเ้ขา้ไปตรวจสอบพร้อมทงันาํตวัผู ้

ตอ้งสงสยัมาสอบสวนทีกองบงัคบัการตาํรวจท่องเทียว 

โดยผูก้ระทําผิดซึงเป็นสมาชิกของแก๊งกัมพูชาได้ให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุ

ลว้งกระเป๋าจริง โดยไดท้รัพยสิ์นเป็นโทรศพัท์มือถือยีห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน4s ซึงตรงตามที

ผูเ้สียหายไดแ้จง้ไว ้พร้อมยงัใหก้ารซดัทอดต่อว่ายงัมีเพือนร่วมแก๊งอีก 3 คน ซึงพกัอาศยัอยู่ห้องพกั

แห่งหนึงยา่นพฒันาการ แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพ (ผูจ้ดัการออนไลน,์2556) 

โดยแก๊งกมัพชูาทงัหมดไดก่้อเหตุลว้งกระเป๋ามาหลายครังแลว้  อีกทงัจากการตรวจสอบ

ประวติัพบว่าหนึงในสมาชิกแก๊งกมัพูชาไดเ้คยก่อเหตุลว้งกระเป๋าและถูกเจา้หน้าทีตาํรวจกองกบั
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การสืบสวน 4 จับได้ แต่ครังนันไม่มีผูเ้สียหายจึงไม่ไดด้าํเนินคดีเพียงแต่ลงบันทึกทาํประวติัไว ้

เท่านนั อยา่งไรก็ตามทางเจา้หนา้ทีไดแ้จง้ขอ้หาผูต้อ้งหาทงัหมดว่าร่วมกนัลกัทรัพยห์รือรับของโจร 

ส่วนสมาชิกของแก๊งกมัพชูาจาํนวน 2 คน  ไดแ้จง้ขอ้หาเพิมว่าเป็นบุคคลต่างดา้วเขา้มาและอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทยโดยไม่รับอนุญาต และสมาชิกแก๊งกมัพชูาจาํนวน 1 คน ไดถ้กูแจง้ขอ้หาเพิมว่าให้

เขา้พกัอาศยัซ่อนเร้นหรือช่วยดว้ยประการใด ๆ เพือใหค้นต่างดา้วซึงรู้ว่าเขา้มาในราชอาณาจกัรโดย

ฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเขา้เมืองใหพ้น้การจบักุม โดยพนกังานสอบสวนสถานีตาํรวจนครบาลปทุมวนัได้

เป็นดาํเนินคดีดงักล่าว  

- วนัอาทิตยที์ 10 มีนาคม 2556 แก๊งกมัพชูาไดถ้กูจบักุมทีกระทาํผดิดว้ยการลว้ง 

การเป๋าทีตลาดนดัสวนจตุจกัร โดยเป็นแก๊งทีเดินทางเขา้มาจากประเทศกมัพชูา มีเพือนร่วมแก๊งเป็น

ชายอีก 2 คนซึงไดห้ลบหนีการจบักุมจากเจา้หนา้ทีตาํรวจในวนันนั โดยแก๊งชาวกมัพชูาดงักล่าวจะ

มีการลว้งกระเป๋าดว้ยการเลือกนักท่องเทียวต่างชาติเป็นส่วนมาก  โดยในขณะทีเจา้หน้าทีตาํรวจ

สามารถจบักุมไดข้ณะลงมือลกัทรัพยน์กัท่องเทียวชาวญีปุ่น 

 

- การใช้เด็กขายดอกไม้ พวงมาลยั หรือ ขอทานบังหน้าแล้วมกีารขโมยทรัพย์สิน 

จากนักท่องเทียวต่างชาต ิ

นอกจากนี แก๊งกมัพูชาจะมีวิธีในการกระทาํผิด โดยการให้เด็กนาํดอกไม ้สิงของ เขา้ไป

ขายตามร้านอาหาร โดยจะเน้นลูกคา้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะย่านบางลาํพู หรือ ถนนขา้วสารจะมี

นกัท่องเทียวต่างชาติจาํนวนมาก แก๊งกมัพูชาจะให้เด็กขายดอกไม ้หรือ ขอทาน หลงัจากนันจะมี

การขโมยทรัพยสิ์นของนักท่องเทียว ซึงหากนักท่องเทียวจบัไดว้่ามีการลกัทรัพยส่์วนหนึงจะไม่

ดาํเนินคดี เพราะสงสารเห็นว่าเป็นเด็ก นอกจากนี นกัท่องเทียวส่วนหนึงจะรีบกลบัประเทศ ทาํให้

ไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัคดีดงักล่าวมากนกั จึงทาํให้แก๊งกมัพูชาสามารถกระทาํผิดในประเทศไทย

ไดต่้อไป  

นอกจากนี แก๊งกมัพชูายงัคงมีพฤติกรรมการกระทาํผดิในพืนทีต่างจงัหวดั ไดแ้ก่  

- การลกัลอบเข้ามาขอทานและนําสินค้าปลอมเข้ามาจาํหน่ายในประเทศไทย 

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัอีกประการหนึงของแก๊งกมัพชูา คือ การทีแก๊งกมัพชูาแฝง

ตวัเขา้มาเพือเป็นขอทานหากแต่ไดน้าํสินคา้ปลอมเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย  

 ดงัจะเห็นไดจ้ากการจบักุมแก๊งกมัพชูาโดยเจา้หนา้ทีตาํรวจ เมือวนัที 2 กนัยายน พ.ศ.2555  

ทีลกัลอบเขา้มาขอทาน และนาํสินคา้ปลอม อาทิ แว่นตา นาฬิกา โทรศพัท์มือถือและบุหรีปลอม 

หลอกขายใหน้กัท่องเทียวในตลาดโรงเกลือ จ.สระแกว้ เป็นตน้  
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 ความแตกต่างระหว่างการกระทําผดิของแก๊งกมัพูชาและแก๊งเวยีดนาม 

 แมว้่าแก๊งกมัพชูาจะมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิทีใกลเ้คียงกบัแก๊งเวยีดนาม หากแต่ความ

แตกต่างของทงัสองแก๊ง ไดแ้ก่  

- ลกัษณะการแต่งกาย 

แก๊งเวียดนามมีลกัษณะการแต่งกายทีดีดูภูมิฐานกว่าแก๊งกมัพชูา รวมทงัรูปร่าง 

หนา้ตาของแก๊งเวียดนามจะดูสะอาดสะอา้นกว่าแก๊งกมัพชูา 

- ความเป็นมอือาชีพ 

แก๊งเวียดนามจะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีมีลกัษณะความเป็นอาชีพมากกว่า 

แก๊งกมัพูชา โดยมีความชาํนาญในการกระทาํผิด ทาํให้ผูที้ตกเป็นเหยือไม่ทราบว่าแก๊งเวียดนาม

กาํลงัขโมยทรัพยสิ์นของผูเ้สียหาย  

 

แก๊งผู้กระทําผดิชาวกมัพูชาร่วมกระทําผดิกบัผู้กระทําผดิชาวลาว 

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าซึงเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 

ผูก้ระทาํผดิชาวกมัพชูาและลาว ไดแ้ก่  

การกรีดล้วงกระเป๋าทีบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

พฤติกรรมในการรวมกลุ่มกบัชาวกมัพชูาในการกระทาํผดิลกัทรัพยป์ระชาชน 

บริเวณสถานีรถไฟฟ้ายา่นอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยเจา้หน้าทีตาํรวจไดรั้บแจง้จากเจา้หน้าทีรักษา

ความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิว่ามีผูเ้สียหายถูกลว้งกระเป๋า จึง 

สามารถควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยทีก่อเหตุลว้งกระเป๋าบนสถานีรถไฟฟ้าได้ เจา้หน้าทีตาํรวจจึงไป

ตรวจสอบพบผูต้อ้งหาทงัสองคนจึงนาํตวัมาสอบสวน พร้อมทงัตรวจสอบภาพจากกลอ้งวงจรปิด

ของสถานีรถไฟฟ้าพบว่าสามารถจบัภาพไดข้ณะทีผูต้อ้งหาก่อเหตุกาํลงัลว้งกระเป๋าผูเ้สียหายเมือ

วนัที 29 ม.ค. 2555 โดยจากการขยายผลไปตรวจคน้บา้นพกัในอ.สามพราน จ.นครปฐม พบของ

กลางโทรศพัทมื์อถือและสมุดเงินฝากธนาคารหลายเล่ม 

โดยผูก้ระทาํผดิมีอาชีพรับจา้งขนผกัในตลาดไท  มีชาวกมัพชูาทีเป็นหวัหนา้แก๊ง 

เดิมมาชกัชวนลว้งกระเป๋า แต่ถูกตาํรวจจับกุมไปก่อนหน้านี จากนันตนเห็นว่ามีรายได้ดีจึงได้

ชกัชวนนายชาติชาวเขมร ไปร่วมตระเวนก่อเหตุตามสถานทีต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าง

เซ็นทรัลลาดพร้าว และหา้งสรรพสินคา้ต่างๆทีมีคนพลุกพล่าน มีรายไดเ้ฉลียวนัละ 2,000 - 14,000 

บาท   เฉลียรายไดต่้อเดือน 2 – 3 แสนบาท นาํเอาทรัพยสิ์นทีไดไ้ปขายต่อและนาํเงินเล่นการพนัน

และเทียวเตร่  โดยพนกังานสอบสวน สน.พญาไทไดด้าํเนินคดี พร้อมประสานสาํนักงานตรวจคน

เขา้เมืองขึนบญัชีใหเ้ป็นบุคคลตอ้งหา้มเดินทางเขา้ในราชอาณาจกัรต่อไป. 
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แก๊งผู้กระทําผดิชาวพม่า 

สาํหรับแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าทีเป็นชาวพม่า จะมีพฤติกรรมในการกระทาํผิด คือ การลกั

ทรัพยด์ว้ยการกรีดกระเป๋า หรือ วิงราวทรัพยใ์นบริเวณกรุงเทพฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก  

- เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจสุทธิสารไดจ้บักุมแก๊งพม่ารวม 9 คน เมือวนัที 19 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555  พร้อมของกลางเป็นโทรศพัทมื์อถือ ยีห้อไอโฟน 4 เอส และยีห้ออืนๆ จาํนวน 5 เครือง 

กระสุนปืนขนาด .38 จาํนวน 1 นดั เงินสด 12,000 บาท รวมทงัทองรูปพรรณ กระเป๋าสตางค์ และ

ทรัพยสิ์นอืนๆ จาํนวนมาก  

เนืองจาก เมือวนัที 17 ธนัวาคม พ.ศ.2555  กองกาํกบัการสวสัดิภาพเด็กและสตรี ไดรั้บแจง้

จาก สน.สุทธิสาร ว่ามีแก๊งมิจฉาชีพทาํการวิงราวทรัพย ์บริเวณตลาดนดัหลงัการบินไทย มีผูเ้สียหาย

หลายราย จึงประสานไปยงัผูเ้สียหาย ทราบว่ามีทรัพยสิ์นทีถกูวงิราวไป รวมมลูค่ากว่า 100,000 บาท 

และหนึงในนันมีโทรศพัท์ ไอโฟน 4 เอส ทีลงทะเบียนไวก้บัทางระบบ เจา้หน้าทีจึงไดท้าํการ

สืบสวนติดตาม จนทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นคนต่างดา้ว ทาํงานอยู่ทีศูนยบ์ริการลา้งอดัฉีด ภายใน

ปัมนาํมนั ทีพีไอ ยา่นลาดกระบงั ต่อมาในวนันีไดน้าํกาํลงัไปตรวจสอบพบหวัหนา้แก๊งเป็นชาวพม่า 

ไดย้นืถือโทรศพัทไ์อโฟนของผูเ้สียหายอยู ่ ตาํรวจไดมี้การขยายผลไปยงัผูก้ระทาํผิดจาํนวน 8 คน 

รวมเป็นการจบักุมสมาชิกในแก๊งจาํนวน 9 คน (INNNEWS,2555) 

 

สถานทีในการกระทําผดิ 

แก๊งกรีดลว้งกระเป๋าทีเป็นชาวเวียดนาม หรือ กมัพชูา จะเลือกสถานทีในการกระทาํผดิ 

ในสถานทีท่องเทียว หา้งสรรพสินคา้ ย่านธุรกิจการคา้ รวมทงัสถานทีท่องเทียวหรือสถานบนัเทิง

ยามคาํคืน หรือการจดังานต่าง ๆ  ชุมชนทีมีประชาชนจาํนวนมาก อาทิ  

- ยา่นปทุมวนัทีมีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้จาํนวนมาก   

- ยา่นอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  

- ตลาดนดัจตุจกัร หรือ ตลาดนดัทีมีผูค้นพลุ่กพล่านอืน ๆ อาทิ ตลาดนดัการบินไทย  

- วดัพระแกว้ วดัโพธิ 

-  ยา่นหวัหมาก   

- งานคอนเสริตทีสาํคญั     

- งานกาชาด 

- งานเทศกาลสงกรานต ์ยา่นสีลม ถนนขา้วสาร งานเทศกาลสงกรานตย์า่นอาร์ซีเอ  

- งานสปัดาห์หนงัสือทีศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ  

นอกจากนี ยงัเลือกกระทาํผดิในบริเวณยา่นประตูนาํ ซึงจะมีประชาชนพลุกพล่าน 

รวมทงัเป็นบุคคลขาจรทีไม่ไดมี้ทีพกัในบริเวณดงักล่าว  โดยมกัจะมีทงัชาวไทยและต่างชาติไปซือ

เสือผา้ในบริเวณดังกล่าว อันเป็นสิงจูงใจให้แก๊งข้ามชาติได้เข้าไปกระทาํผิด เพราะเห็นว่า



236 

 

ชาวต่างชาติทีตกเป็นเหยอืโดยส่วนใหญ่จะไม่เอาเรือง โดยอาจไม่แจง้ความ หรือ แมจ้ะแจง้ความแต่

เจา้ทุกข์ซึงเป็นชาวต่างชาติตอ้งรีบกลบัประเทศทาํให้ไม่มีเวลาในการให้ขอ้มูลเพือดาํเนินคดีกับ

ผูก้ระทาํผดิอยา่งจริงจงั เพราะการดาํเนินคดีตอ้งอาศยัระยะเวลา ทาํให้ในทีสุดเจา้หน้าทีตาํรวจไม่

สามารถจบักุมตวัแก๊งขา้มชาติทีเขา้มากระทาํผดิในพืนทีดงักล่าวได ้และทาํใหแ้ก๊งขา้มชาติดงักล่าว

ยงัคงกระทาํผดิต่อไป  รวมทงัการกระทาํผดิดว้ยการลกัทรัพยจ์ากร้านอาหารในบริเวณกรุงเทพฯ  

 

จาํนวนครังในการกระทําผดิ 

โดยส่วนใหญ่แก๊งกรีดลว้งกระเป๋าจะมีการกระทาํผดิตงัแต่สองครังขึนไป จึงจะถกู 

จบักุม เนืองจากเมือมีการกระทาํผดิครังแรกแลว้ไม่ถกูจบักุมจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิตอ้งการกระทาํผิด

อีก เพราะเห็นว่าตาํรวจไม่สามารถจบักุมดาํเนินคดีได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา 

- ใน พ.ศ.2555 บก.น.1 ไดจ้บักุมแก๊งเวียดนามจาํนวน 7 คน ทีไดต้ระเวนลว้ง-กรีด 

กระเป๋าตามงานกาชาด งานสงกรานตบ์ริเวณสีลม และถนนขา้วสาร พร้อมยึดอุปกรณ์กรีดกระเป๋า

ไดถึ้ง 35 รายการ มีสาวไทยเป็นหวัหนา้แก๊งคอยเป็นธุระจดัหาทีพกั จดัรถพาไปตามสถานทีต่างๆ 

พบก่อเหตุในทอ้งที 3 สถานีตาํรวจนครบาลมีจาํนวนประมาณ 100 ครัง 

 

เวลา : วนั เวลา ความถี 

มีพฤติกรรมการกระทาํผดิในช่วงทีมีประชาชนมีการเดินซือของในหา้งสรรพสินคา้  

หรือ ร้านคา้ รวมทงัการแสดงคอนเสริตทีมีคนจาํนวนมาก เช่น หากเป็นยา่นปทุมวนัพฤติกรรมการ

กระทาํผิดของแก๊งเหล่านีจะมีการกระทาํผิดในช่วงตอนเย็น หรือ ช่วงเสาร์ หรือ อาทิตยที์มี

ประชาชนมีการเทียว หรือ ซือของ 

 

กลุ่มเป้าหมายเหยอือาชญากรรม เพศ อายุ  การป้องกนัตวั 

กลุ่มเป้าหมายของแก๊งกรีดลว้งกระเป๋า ไดแ้ก่ วยัรุ่น ผูห้ญิง และบุคคลในวยัทาํงาน 

รวมทังนักท่องเทียวต่างชาติ อาทิ ชาวญีปุ่น ทีขาดความระมดัระวงัตัวในขณะเดินทางด้วย

รถไฟฟ้า หรือ ขณะเลือกซือสินคา้ หรือ เดินในบริเวณยา่นทีมีผูค้นพลุกพล่าน โดยเฉพาะผูที้ใช้

โทรศพัทมื์อถือทีมีราคาแพง หากแต่ขาดความระมดัระวงัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง  

 

การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งทีไม่ระมดัระวงัตวั โดยจะเลือกสถานทีในการกระทาํผดิ คือ เลือก 

สถานทีทีมีบุคคลพลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสริต งานกาชาด ช่วงเทศกาลเล่นสงกรานต์ หรือ 

บริเวณร้านขายของหรือ ห้างสรรพสินคา้ และสถานทีทีมีบุคคลคบัคั ง อาทิ งานรับพระราชทาน
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ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัทีมีคนเดินกันอย่างหนาแน่น โดยแฝงตัวเข้าไปเป็นกลุ่มแก๊งคอย

เบียดเสียดกลุ่มเป้าหมายแลว้จะทาํหนา้ทีในการลว้งกระเป๋า หรือ กรีดกระเป๋า 

 

มูลค่าความเสียหาย 

สาํหรับมูลค่าความเสียหายทีเกิดจากการกระทาํผิดของแก๊งนีก่อให้เกิดมูลค่าความ

เสียหายค่อนขา้งมากจากการกระทาํผดิ อาทิ  

- รายไดจ้ากการขายโทรศพัทมื์อถือเครืองละ 8,000 บาท 

- รายไดเ้ดือนละไม่ตาํกว่า 100,000 บาท จากการลว้งกระเป๋า 

โดยรายไดที้ไดจ้ากการกระทาํผดิส่วนหนึงจะนาํมาใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัในประเทศ 

ไทย อีกส่วนหนึงจะนาํเงินกลบัไปใชใ้นประเทศตนเอง 

 

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

เมือกระทาํผดิ คือ มีการกรีดหรือลว้งกระเป๋าในประเทศไทย แก๊งอาชญากรรมส่วน 

หนึงจะมีการเดินทางกลบัประเทศโดยทนัทีเพือไม่ให้มีการถูกจบักุมตวั  นอกจากนี แก๊งดงักล่าว

บางส่วนมีการวางแผนการกระทาํผดิจากต่างประเทศ โดยติดตามข่าวสารการจดังาน เทศกาล หรือ 

การจดัคอนเสริตของประเทศไทยแลว้เขา้มากระทาํผิดในช่วงระยะเวลาดงักล่าว มีการแบ่งงานกนั

ทาํอยา่งชดัเจนเพือไม่ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมได ้ 

 

การเกยีวข้องคดีประเภทอนื 

เกียวขอ้งกบัคดีลกัทรัพย ์และคดียาเสพติด กล่าวคือ  

- แก๊งเวียดนาม กมัพชูา ลาว และพม่าส่วนหนึงกระทาํผดิเฉพาะคดีลกัทรัพยเ์ท่านนั   

หากแต่มีพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัคดีอืน ๆ ไดแ้ก่  

- แก๊งเวียดนามอีกส่วนหนึงกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติด โดยทาํหนา้ทีเป็น 

หัวหน้ารับซือของจากแก๊งลว้งกระเป๋า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นยาเสพติด ส่วนของกลางทีรับ

แลกมา จะนาํไปขายเอาเงินไปซือยาเสพติดมาขายต่อใหก้บั วยัรุ่นและกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน 

 

การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

สาํหรับแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าทีเป็นชาวเวียดนาม ลาว  หรือ กมัพูชา โดยส่วนใหญ่จะ

เลือกประเทศไทยในการกระทาํผดิ เนืองจากเห็นว่าเป็นประเทศใกลเ้คียงทีสามารถกระทาํผิด

แลว้สามารถเดินทางกลบัประเทศเพือหลบเลียงการจบักุมจากเจา้หนา้ทีตาํรวจไดง่้าย  
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ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

ไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายเท่าทีควร เนืองจากเห็นถึงช่องทางในการหลบหนีกลบั 

ประเทศ เนืองจากแก๊งกรีดลว้งกระเป๋ามกัเป็นผูก้ระทาํผิดทีเป็นประเทศเพือนบา้นใกลเ้คียงกับ

ประเทศไทย จึงสามารถหนีกลบัประเทศไดง่้าย นอกจากนี แก๊งดงักล่าวขา้งตน้ส่วนหนึงไดมี้การ

วางแผนเพือไม่ใหถ้กูดาํเนินคดีตามกฎหมาย โดยเฉพาะเมือสมาชิกคนใดคนหนึงถกูจบัได ้จะใชเ้งิน

ส่วนกลางในการว่าจา้งทีปรึกษาทางกฎหมายในการให้คาํแนะนาํปรึกษา การประกันตวั ซึงเมือ

ไดรั้บการประกนัตวัในชนัศาล ในทีสุดจะมีการหลบหนีกลบัประเทศและกลบัมากระทาํผิดซาํโดย

การเปลียนชือและนามสกุล 

 

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ประชาชนทีตกเป็นเหยอืตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น และประเทศมีภาพลกัษณ์ทีไม่ดีในดา้น 

การท่องเทียว เนืองจากนักท่องเทียวทีเขา้มาประเทศไทยในช่วงเทศกาลสําคญั  อาจพบกบัแก๊ง

ดงักล่าวแลว้ทาํใหไ้ม่ประทบัใจในประเทศไทย 
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18. แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กาํลงัประทุษร้ายเหยอื 

แก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอืเป็นแก๊งอาชญากรรมทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีสาํคญัอีกแก๊งหนึง เนืองจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักท่องเทียว

ต่างชาติและคนไทย ดงันี  

 

ประเภท/รูปแบบของแก๊ง 

แก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื เป็นแก๊งอาชญากรรมทีรวมกลุ่มโดย 

ผูก้ระทาํผิดชาวฟิลิปปินส์ ในการปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยือ นอกจากนี ยงัมีการ

กระทาํผดิของชาวเวียตนามทีเกียวขอ้งกบัการใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื คือ การเรียกค่าไถ่ จึงจดัเป็น

แก๊งอาชญากรรมพืนฐาน (street crime) 

 

 จาํนวนสมาชิก 

สาํหรับจาํนวนสมาชิกของแก๊งไม่ทราบจาํนวนแน่ชดั หากแต่เมือตาํรวจจบักุมตวั 

ผูก้ระทาํผดิไดมี้จาํนวนสูงสุด คือ 8 คน  นอกจากนี ตาํรวจมกัจะจบักุมสมาชิกของแก๊งทีกระทาํผิด

ไดส่้วนใหญ่มีจาํนวนไม่เกิน 4  คน  

  

เครือข่าย 

เครือข่ายทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํผดิชาวฟิลิปปินส์ทีอยูใ่นประเทศไทยและทีอยูใ่น 

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการสลบัสบัเปลียนหมุนเวียนกนักระทาํผิด กล่าวคือ เมือมีการกระทาํผิด

ในประเทศไทยแลว้จะกลบัประเทศฟิลิปปินส์แลว้สลบัให้สมาชิกในกลุ่มเดินทางเข้ามาสลับ

หมุนเวียนในการกระทาํผดิ เพือป้องกนัการถกูจบักุมจากตาํรวจ  

  

พฤตกิรรมการเข้าประเทศไทย 

 พฤติกรรมการเขา้ประเทศไทยของแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาว 

ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีการเขา้ประเทศโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย กล่าวคือ  

การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

แก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีการเขา้ออก 

ประเทศโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึงมีการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองอย่างถูกตอ้งในลกัษณะของ

นกัท่องเทียวโดยเทียวไป โดยเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองไดต้รวจอนุญาตให้ตามขนัตอนทุกอย่าง  

หากแต่เมือเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยไดอ้าศยัประเทศไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรม 
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พฤตกิรรมการกระทําผดิ  

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาว 

ฟิลิปปินส์อีกประการหนึง คือ การปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยือเจา้ของทรัพย ์โดยมี

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั คือ  

- การจอ้งเหยอืซึงเป็นชาวต่างชาติรวมทงัคนไทย ทีเขา้ไปถอนเงินในธนาคารหรือเพิง 

กดเงินจากตูเ้อทีเอม็ โดยแก๊งฟิลิปปินส์จะตรงเขา้ประกบแลว้แกลง้ทาํเงินหล่นใกล ้ๆ เพือให้เหยือ

เกิดความพะวง จากนนัจึงใหเ้พือนร่วมแก๊งแอบลว้งกระเป๋าขโมยทรัพยสิ์นไป 

นอกจากนี ยงัมีพฤติกรรมในการกระทาํผดิ คือ การทาํร้าย หรือ ปลน้ทรัพยผ์ูที้ไปกด 

เงินหนา้ตูเ้อทีเอม็โดยทนัทีทนัใด  โดยเฉพาะนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีไปกดเงิน โดยจะเขา้ไปชก

ต่อยและแยง่เงินทนัที ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- เมือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 แก๊งฟิลิปปินส์จาํนวน 2 คน ร่วมกนักระทาํผดิดว้ย 

การแย่งเงินนักท่องเทียวชาวแคนาดาจาํนวน 2 คน พร้อมดว้ยการชกต่อยเพือแย่งเงินสดจาํนวน

ดงักล่าว โดยก่อนหนา้นีในปีพ.ศ.2552 ในทอ้งที สน.บางรัก และ สน.ยานนาวา ซึงเป็นแหล่งชุมนุม

ของชาวต่างชาติ จะเกิดเหตุการณ์ลกัษณะนีมาแลว้หลายครัง มีผูเ้สียหายเคยเขา้แจง้ความไวห้ลาย

ราย 

- นอกจากนี กรณีทีนกัธุรกิจจิวเวลรี  ชาวไทย อาย ุ59 ปี หนึงในผูเ้สียหาย เขา้ให ้

การถึงพฤติกรรมคนร้ายว่า ตนเองก็โดนแก๊งดงักล่าวปลน้ทรัพยไ์ปกวา่ 1 แสนบาท ขณะเดินไปกด

เงินทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ก่อนเดินขา้มถนนกลบัมายงัทีร้านซึงอยูฝั่ งตรงขา้ม จู่ๆ 

คนร้ายประมาณ 5 คนก็เขา้มาแกลง้ทาํของหล่นใกล ้ๆ ขาตน แต่ตนไม่ไดเ้อะใจอะไร สกัพกัคนร้าย

ก็ทาํทีเขา้มาปัดแขง้ปัดขาและเขยา่ขาตน หาว่ากีดขวางใหห้ลบไป ก่อนทีจะมีเพือนร่วมแก๊งตามเขา้

มาสมทบรุมทาํร้ายแลว้ฉกเอาทรัพยสิ์นไป 

 

ซึงแนวทางการสืบสวนของสมาชิกแก๊งฟิลิปปินส์จะพบว่า สมาชิกของแก๊งฟิลิปปินส์ 

จาํนวน 2 คน จะใช้วิธีการปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงั ประทุษร้ายเหยือโดยทาํเป็นขบวนการ ซึงมี

วิธีการทีสาํคญั คือ คนร้ายจะเฝ้าสงัเกตเหยอืทีเขา้ไปกดเงินในเอทีเอม็และธนาคาร โดยเลือกเหยือที

กดเงินครังละมาก ๆ เมือเหยอืเดินออกจากตูเ้อทีเอม็มาไดร้ะยะหนึง สมาชิกของแก๊งฟิลิปินส์จะใช้

กลวิธีต่างๆ อาทิ วิงชนเหยอืเอาดือ ๆ จนลม้ จากนนัสมาชิกในแก๊งก็จะเขา้ทาํทีช่วยเหลือแลว้อาศยัที

เผลอลว้งเอาทรัพยสิ์นไป หรือ บางครังก็ใชว้ิธีแกลง้ทาํเงินหล่นลงพืนใกล ้ๆ เหยือ เพือให้เหยือคิด

ว่าเป็นเงินตวัเอง จากนนัคนร้ายก็จะเขา้ไปปัดแขง้ปัดขาทาํทีรีบเก็บเงิน ก่อนทีจะมีเพือนร่วมแก๊ง

ฉวยโอกาสชุลมุนลว้งเอาเงินเหยอืไป 
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นอกจากการปลน้เงินแลว้ บางครังสมาชิกของแก๊งฟิลิปปินส์จะมุ่งเนน้เหยอืทีเพิงเขา้ไปซือ

เครืองเพชรและทองคาํรูปพรรณดว้ย โดยมีการกระทาํผดิในลกัษณะเดียวกบัการชิงทรัพยที์เป็นเงิน

สดดงักล่าวขา้งตน้  พอไดท้รัพยสิ์นก็จะรีบเดินทางออกนอกประเทศไป ทิงเวลาผ่านไปสักระยะ

หนึงจึงจะเดินทางเขา้ประเทศมาก่อเหตุซาํ และในบางครังคนร้ายก็จะใชว้ิธีชอร์ตเหยือดว้ยเครือง

ชอร์ตไฟฟ้า หรือใชย้าป้ายตามร่างกายใหเ้คลิมก่อนฉกทรัพยสิ์นไปดือ  ๆ

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบางรักยงัขยายผลไปยงัพืนทีใกลเ้คียง พบว่าแก๊ง

แก๊งฟิลิปปินส์ดงักล่าวไดก่้อเหตุบ่อยครัง และมีการกระทาํการลกัษณะนีมาประมาณ 1 ปีแลว้ ได้

ทรัพยสิ์นไปประมาณ 10 ลา้นบาท ทีผา่นมามีผูเ้สียหายแจง้ความไวที้ สน.ยานนาวา แลว้หลายราย 

แต่ละรายโดนปลน้ทรัพยล์กัษณะคลา้ยกนั จุดทีพบว่าแก๊งฟิลิปปินส์มีการก่อเหตุอยู่บ่อยครัง ส่วน

ใหญ่จะเป็นย่านธุรกิจและตามหน้าสถาบนัการเงินชันนํา อย่างเช่น แถวสีลม ย่านบางรัก หน้า

ธนาคารกรุงเทพ สาํนกังานใหญ่ บริเวณหนา้โรงพยาบาลเลิดสิน และจุดทีมีชาวต่างชาติพลุกพล่าน 

(คมชดัลึกออนไลน,์2552) 

 

 ในขณะทีผูก้ระทาํผดิชาวเวียดนามไดมี้การกระทาํผดิในรูปแบบของการเรียกค่าไถ่ ดงัจะ

เห็นไดจ้าก 

- หนุ่มเวียดนามเจา้ของแผงขายปลาในตลาดบางใหญ่ซิตี ถกูแก๊งมาเฟียชาติเดียวกนั 

อุม้ตวัไปรีดค่าไถ่จากญาติ 1.5 ลา้น บาท พอไม่ไดเ้งินแก๊งโหดเลยตดันิวกอ้ยมือขวาเหยอืส่งใหญ้าติ

ดูต่างหนา้ พร้อมขู่หากชกัชา้จะตดัแขนส่งไปใหอี้ก เมียผูเ้สียหายกลวัสงัหาร รีบแจง้ตาํรวจออก

สืบสวนจนรู้แหล่งกบดาน ก่อนนาํกาํลงับุกบา้นร้างยา่นปทุมธานี ช่วยชีวิตพน้ขุมนรกไดส้าํเร็จแต่

แก๊งมาเฟียไหวตวัทนัหลบหนีไปได ้(ไทยรัฐออนไลน,์2557) 

 

สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิทีสาํคญัของแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาว 

ฟิลิปปินส์ ประกอบดว้ย 

- ย่านชุมชนในเขตกรุงเทพฯ 

แก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์กระทาํผดิในกรุงเทพฯ ใน 

บริเวณยา่นทีมีนกัท่องเทียวต่างชาติจาํนวนมาก อาทิ  ย่านบางรัก หน้าธนาคารกรุงเทพ สาํนักงาน

ใหญ่ บริเวณหนา้โรงพยาบาลเลิดสิน และจุดทีมีชาวต่างชาติพลุกพล่าน โดยเฉพาะบริเวณใกลเ้คียง

กบัตู ้เอทีเอม็ 

  หากแต่แก๊งเวียดนามทีใชก้ารเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนามดว้ยกนั มีการกระทาํผิดใน

พืนทีปริมณฑลติดกบักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรีและปทุมธานี  
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  มูลค่าความเสียหาย 

แก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ก่อใหเ้กิดมลูค่าความเสียหาย 

จากการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจาํนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายตงัแต่ 1 แสน

บาท จนกระทงัมากกว่า 1 ลา้นบาท ในขณะทีผูก้ระทาํผิดชาวเวียดนามก่อให้เกิดความเสียหายจาก

การเรียกค่าไถ่ทีไดก้าํหนดไวจ้าํนวนมากถึง 1.5 ลา้นบาท  ดงัจะเห็นไดจ้าก 

- เจา้หนา้ทีสถานีตาํรวจนครบาลบางรักขยายผลจบักุมแก๊งฟิลิปปินส์ไปยงัพืนที 

ใกลเ้คียง พบว่าคนร้ายกลุ่มนีไดก่้อเหตุบ่อยครัง ใน พ.ศ.2552 กระทาํการลกัษณะนีมาประมาณ 1 ปี

แลว้ ไดท้รัพยสิ์นไปประมาณ 10 ลา้นบาท  

 

ผู้เสียหาย 

กลุ่มผูเ้สียหายซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทีสาํคญัของแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงั 

ประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ไดแ้ก่  นักท่องเทียวต่างชาติ แต่หากเป็นแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนาม 

ผูเ้สียหายจะเป็นชาวเวียดนามดว้ยกนั  

 

เวลา : วนั เวลา ความถี 

การกระทาํผดิของแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์จะมีการ 

กระทาํผิดจาํนวนหลายครังก่อนทีจะถูกตาํรวจจบักุมและดาํเนินคดี  โดยจะมีการกระทาํผิดแลว้

เดินทางกลบัเขา้ประเทศฟิลิปปินส์สลบัสบัเปลียนหมุนเวียนเดินทางกลบัประเทศฟิลิปปินส์เมือวีซ่า

หมดอายุ รวมทงัเมือกระทาํผิดเสร็จเรียบร้อยจะรีบหนีกลบัประเทศและเดินทางกลบัเขา้ประเทศ

ไทยเพือกระทาํผดิอีกครัง สลบัสบัเปลียนหมุนเวียนจนกว่าจะถกูจบักุมได ้  

  ในขณะทีผูก้ระทาํผดิชาวเวียดนามทีกระทาํผดิดว้ยคดีเรียกค่าไถ่ ไดก้ระทาํผดิเพียง

ครังแรก หากแต่เป็นคดีทีอุกฉกรรจเ์จา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดต้ามไล่ล่าจบัตวั 

   

 การเลอืกช่องโอกาสในการกระทําผดิ 

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทาํผดิจากทีเหยอืเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิเป็นสาํคญั  

กล่าวคือ จะอาศยัช่องโอกาสทีเหยอืไม่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตวัในการกระทาํผดิ  

 

ลกัษณะความเป็นแก๊งข้ามชาต ิ

มีลกัษณะความเป็นแก๊งขา้มชาติอยา่งชดัเจนโดยมีการรวมกลุ่มกบัชาวฟิลิปปินส์ 

ดว้ยกนั หรือ โดยมีการนาํรายไดส่้วนหนึงส่งกลบัไปยงัประเทศของตนเอง โดยแก๊งฟิลิปปินส์ได้

วางแผนในการกระทาํผิด โดยให้ผูก้ระทาํผิดบางส่วนมีเมือกระทาํผิดเรียบร้อยแลว้จะรีบเดินทาง
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กลับประเทศ มีการสลับสับเปลียนกับผูก้ระทาํผิดจากประเทศฟิลิปปินส์ให้สลับสับเปลียน

หมุนเวียนเขา้ประเทศไทย เพือหลบเลียงการถูกจบักุมจากตาํรวจ รวมทงัเหยือของแก๊งเรียกค่าไถ่

เวียดนามจะเป็นผูที้ขาดความระมดัระวงัตวั ทาํใหแ้ก๊งดงักล่าวสามารถจบักุมตวัไปเรียกค่าไถ่ได ้

 

การเลอืกประเทศอนื ๆ ในการกระทําผดินอกจากประเทศไทย 

ผูก้ระทาํผดิไดเ้ลือกประเทศไทยเป็นสถานทีสาํคญัในการกระทาํผดิ เนืองจากเห็นว่า 

ประเทศไทยสามารถกระทาํผิดได้ง่าย รวมทังการเขา้ออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุม

สามารถกระทาํไดง่้าย 

 

ความเกรงกลวัต่อกฎหมาย 

แก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์อาจไม่มีความเกรงกลวัต่อ 

กฎหมายมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขา้ออกกระทาํผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจบักุมได ้อนั

แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย และเมือถกูจบักุมตวัแลว้ถกูลงโทษหลงัจากนันไดถู้ก

ส่งกลบัประเทศ ก็ยงัคงเปลียนชือนามสกุลแลว้กลบัเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยอีกครัง   

 รวมทังแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนามอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของ

ประเทศไทย เพราะมีการกระทาํทีอุกอาจเสมือนการทา้ทายต่อกฎหมายของประเทศไทย  

 

ผลกระทบของอาชญากรรม 

ผลกระทบทีสาํคญั คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากแก๊งปลน้ทรัพย ์

และใชก้าํลงัประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์มีการกระทาํผิดทีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ

ผูเ้สียหายจาํนวนมลูค่ามหาศาล รวมทงักระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ต่อ

การท่องเทียว เนืองจากกลุ่มเป้าหมายทีสาํคญัของแก๊งฟิลิปปินส์ คือ นกัท่องเทียว   

ในขณะทีผลกระทบของแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่อความกลวั

อาชญากรรมของประชาชนในประเทศไทย เนืองจากเป็นการกระทาํผดิทีอุกฉกรรจ์มีผลกระทบต่อ

ขวญัและกาํลงัใจของประชาชนในประเทศ  

 

สาํหรับรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์ (Identity) ของ

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้ัง

แสดงในตารางที 4.1 ดงันี  
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สรุปรูปแบบพฤตกิรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลกัษณะ และอตัลกัษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดเีกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที 4.2 แสดงรูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลกัษณะ และอตัลกัษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

1.แก๊งสกมิเมอร์ 

เอทีเอม็ 

- รัสเซีย 

- ฝรังเศส 

- ยเูครน 

- โรมาเนีย 

- องักฤษ 

- เยอรมนั 

- สวีเดน 

- มาเลเซีย 

- ฟิลิปปินส์ 

 

 

 

 

-การปลอมแปลงบัตรเครดิต 

บัตรเอทีเอม็ 

หรือ การสกมิมงิ เอทีเอม็ 

ซือข้อมูลเหยือของลูกค้า

ธนาคารต่างประเทศมากดเงิน

ในไทย 

สกิมมิงขอ้มลูคนไทยและกด

ในประเทศไทย 

-ก า ร แ ฮ็ ค ข โ ม ย ข้ อ มู ล

ธนาคารแลว้กระทาํผิดผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต 

 

-ใชเ้ทคโนโลยี

ทนัสมยัในการ

กระทาํผดิ  

-แฮ็กขอ้มลูของ

ลกูคา้จากสถาบนั

การเงินต่างๆ ทวั

โลกมากดเงินใน

ประเทศไทย 

รวมทงัแฮคขอ้มลู

จากประเทศไทย

ไปกดต่างประเทศ  

 

 

ก ลุ่ ม ผู ้ เ สี ย ห า ย

แ ถ บ อ เ ม ริ ก า 

แค น าด า  ยุ โ ร ป

อ า ทิ  ฝ รั ง เ ศ ส 

องักฤษ เบลเยียม 

ส เ ป น  อิ ต า ลี 

เยอรมนี รวมทัง

ออสเตรเลีย และ

คนไทย 

 

-ปี ล ะ ไ ม่ ตํ า

กว่า 100 ล้าน

บาท 

-คนไทยทํา

ห น้ า ที ช่ ว ย

ติดตังเครือง

สกิมเมอร์ทีตู ้

เอทีเอม็ 

-ขับ รถและ

ตระเวนกด

เงินให ้

รัสเซีย ยเูครน 

องักฤษ ฝรังเศส 

เบลารุส   

โรมาเนีย  มาเลเซีย  

ตุรกี  ออสเตรเลีย 

อิหร่าน ไตห้วนั 

และจีน  
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

2. แก๊งปลอม

แปลงบัตร

เครดิต 

 

-มาเลเซีย 

-จีน 

-ลตัเวียและ

รัสเซีย 

-โมร็อกโก 

-นําบัตรเครคิตทีสกิมมิ ง 

ห รื อ  ทํา ป ล อ ม ขึ น จ า ก

ต่างประเทศเข้ามารูดซือ

สินคา้ในประเทศไทย 

ใช้บัตรเครดิตทีมี

ข้อมูลลูกค้าจาก

ต่างประเทศหลาย

ใบในการรูดซือ

สินค้าราคาแพ ง 

จากหา้งหรู 

-ข้อมูลของกลุ่ม

ลู ก ค้ า ใ น

ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า 

ยโุรป 

-รายไดว้นัละ 

5  – 6  แ ส น

บาท  

-รายไดสู้งสุด

ม า ก ก ว่ า  3 

ลา้นบาท  

-ว่าจา้งคน

ไทยในการ

ใชบ้ตัร

เครดิตรูดซือ

สินคา้  

หวัหนา้แก๊งทีอยู่

ในประเทศ

มาเลเซีย รัสเซีย  

และเครือข่ายชาว

จีน และไทย  

3. แก๊งเงินดํา 

(หรือ  

แก๊งไนจเีรีย 

419)   

 

 

ชาวแอฟริกาใต ้

ผวิสี  อาทิ 

ไลบีเรีย

แคเมอรูน  

ไนจีเรีย  

คองโก ไอเวอรี

โคสต ์

- ก า ร ใ ช้ เ งิ น ดํ า  ห รื อ 

ธ น บั ต ร ป ล อ ม ใ น ก า ร

หลอกลวง 

 “ใชค้วามโลภ หรือ ความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยือ

เป็นเครืองมือ” 

- หลอกเหยอืใหต้าย

ใจโดยใชค้วามโลภ

ข อ ง เ ห ยื อ เ ป็ น

พืนฐาน 

นักท่องเทียวและ

คนไทย 

ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น

ผูห้ญิง 

ม า ก ก ว่ า  80 

ลา้นบาท 

 

มีภรรยาเป็น

คนไทย และ

มีส่วนร่วม

กระทาํผดิ 

เ ค รื อ ข่ า ย ทัง ใ น

และต่างประเทศ

ประกอบดว้ย 

ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ

แอฟริกาใต้ เป็น

แ ก๊ ง ผิ ว สี   อ า ทิ 

ไลบีเรียแคเมอรูน  

ไนจีเรีย  คองโก 

ไอเวอรีโคสต์และ

คนไทย 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

4. แก๊ง

หลอกลวงผ่าน

อนิเตอร์เน็ต  

(แก๊งสแกมเมล 

หรือ 

 โรแมนสแกม 

หรือ  

แก๊งไนจเีรีย 

419  ) 

 

ชาวแอฟริกาใต ้

ผวิสี  อาทิ 

ไลบีเรีย

แคเมอรูน  

ไนจีเรีย  

คองโก ไอเวอรี

โคสต ์

ห ล อ ก ล ว ง เ ห ยื อ ท า ง

อินเตอร์เน็ตใหโ้อนเงิน 

-เงินดาํ 

-ปลอม e-mail หลอกใหโ้อน

เงิน 

-หลอกเป็นคู่รัก ใหโ้อนค่า

ของขวญั หรือ สินสอด 

-หลอกทาํธุรกิจ 

-หลอกโดยใชค้วามน่าสงสาร 

หลอกเหยือว่าอยู่

ต่างประเทศแล้ว

หลอกใหโ้อนเงิน  

ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น

ผูห้ญิง  

ไม่ตาํกว่า 100 

ลา้นบาทต่อปี 

คนไทยร่วม

ในการ

หลอกลวง

เหยอื 

 

เ ค รื อ ข่ า ย ทัง ใ น

และต่างประเทศ

ประกอบดว้ย 

กลุ่มประเทศ

แอฟริกาใต ้เป็น

แก๊งผวิสี  อาทิ 

ไลบีเรียแคเมอรูน  

ไนจีเรีย  คองโก 

ไอเวอรีโคสตแ์ละ

คนไทย 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

5. แก๊งลวงทํา

ธุรกรรมเงิน

หยวน 

 

ชาวจีน -ห ล อ ก ล ว ง เ ห ยื อ ว่ า 

สามารถนาํเงินไทยไปแลก

เป็นเงินสกุลหยวนได้เป็น

จาํนวนมาก โดยจะต้องโอน

เงินเขา้บญัชีธนาคารของแก๊งนี  

-การโอนเงินครังแรกได้

เงินจาํนวนมาก แต่หลงัจาก

โอนเงินไปให้หลายครัง

และจาํนวนมากขึนเรือยๆ 

แก๊งนีจะฉอ้โกงเงินไป 

- หลอกลวงเหยือ 

โดยใช้ความเป็น

คนชาติ เดียวกัน

ใหเ้หยอืตายใจ 

- ใชค้วามโลภของ

เ ห ยื อ เ ป็ น

เครืองมือในการ

กระทาํผดิ 

นกัธุรกิจชาวจีนใน

ไทย ที ส่งสินค้า

จากประเทศจีนเขา้

มาขายในประเทศ

ไทย 

มาก กว่ า  3 0 

ลา้นบาท 

- ชาวจีนในประเทศ

จีนและประเทศ

ไทย 

6 .  แ ก๊งหลอก

แ ล ก ธ น บั ต ร

และขโมยเงิน 

 

- อิหร่าน 

- ตุรกี 

 

แต่งตวัดี หลอกร้านคา้และ

ห้างสรรพสินค้า/ธนาคาร

ของว่าชอบสะสมธนบัตร

เลขสวยเมือเหยือเผลอแอบ

ขโมยธนบตัร 

- การใชอุ้บาย

หลอกแลกธนบตัร

และใชช่้วงจงัหวะ

ทีเผลอขโมยเงิน 

 

ผูห้ญิง คนชรา 

เจา้หนา้ทีธนาคาร

ไทย   

และนกัท่องเทียว

ต่างชาติ 

-มากกว่า 1 

แสนบาท 

- ชาวอิหร่าน 

ตุรกี 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

7. แก๊ง

หลอกลวง

นักท่องเทยีว

ต่างชาต ิ

 

ฟิลิปปินส์ 

ลาว 

 

-ก า ร ม อ ม ย า รู ด ท รั พ ย์

นกัท่องเทียว 

-การหลอกลวงดว้ยการเล่น

การพนนั 

-การหลอกบริจาคเงิน 

ห ล อ ก ล ว ง

นักท่องเทียวโดย

ไม่ทาํร้ายร่างกาย 

นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว

ต่างชาติโดยเฉพาะ

ชาวญีปุ่น 

ป ร ะ ม า ณ  3 

แสนบาท  

รวมกลุ่ม

ระหว่างชาว

ไทยและลาว

ในการกระทาํ

ผดิ  

ผูก้ระทาํผดิใน

ประเทศฟิลิปปินส์

และประเทศไทย 

8. แก๊งเปิดเล่น

การพนัน หรือ 

การเปิดเล่น

หวย   การพนนั

ออนไลน์ 

 

อินโดนีเซีย 

มาเก๊า 

ฮ่องกง 

มาเลเซีย 

เกาหลีใต ้

พม่า 

-เข้าประเทศไทย เพือเปิด

เล่นหวย หรือ การพนัน

ออนไลน์ แลว้ให้ลูกคา้ชาว

อินโดนีเซียทีตอ้งการเสียง

ทายหวยทีออกในประเทศ

สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว 

และพม่า ไดเ้ขา้มาเล่นและ

โอนเงินมาให ้

-ตงัโต๊ะพนนับอลในไทย  

- การเปิดเล่นหวย 

ห รื อ  ก า ร พ นั น

ออนไลน์โดยใช้

ประเทศไทยเป็น

ส ถ า น ที ใ น ก า ร

กระทาํผดิ 

-ชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะ

อินโดนีเซียเปิด

เล่นหวย หรือ การ

พนนัออนไลน ์

 -มาเก๊า 

ฮ่องกง 

มาเลเซีย เปิดพนัน

โต๊ะบอล 

ป ร ะ ม า ณ 

1 0 0 - 1 , 0 0 0

ล้านบาทต่อ

เดือน 

คนไทยร่วม

กระทาํผดิ 

แก๊งอินโดนีเซียใน

ต่างประเทศ  

แก๊งเชือสายจีนใน

ม า เ ก๊ า  ฮ่ อ ง ก ง 

มา เลเ ซี ยและใน

ประเทศไทย 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

9. แก๊ง

โจรกรรม

ทรัพย์สินตาม

บ้านเรือน 

 

กลุ่มลาติน

อเมริกา ไดแ้ก่ 

โคลมัเบีย 

เปรู 

เมก็ซิกนั 

กวัเตมาลา 

 

- ก า ร ลั ก ท รั พ ย์ ต า ม

บา้นเรือน 

-การเจาะตูเ้ซฟธนาคาร 

 

-แต่งตวัดี ภูมิฐาน 

ใชร้ถยนตมี์ราคา 

- อาํพรางตวั 

- ไม่ทาํร้ายเหยอื 

-เนน้ทรัพยสิ์น 

-มีความเชียวชาญ

ดา้นขโมยตูเ้ซฟ 

- คนไทย : เศรษฐี  

- ผูที้มีฐานะ 

 

มาก กว่ า  1 0

ลา้นบาท  

ภรรยาเป็นคน

ไ ท ย ร่ ว ม

กระทาํผดิ 

เครือข่ายทงัใน

และนอกประเทศ 

ไดแ้ก่ โคลมัเบีย 

เปรู  เมก็ซิโก  

กวัเตมาลา  

คอสตาริกา้  

เอกวัดอร์ และเปรู 

และคนไทย  

10. แก๊ง

โจรกรรมตู้

เอทีเอม็ หรือ 

ลกัทรัพย์ด้วย

การทําลาย

เครืองเอทเีอม็ 

เซอร์เบีย 

โคลมัเบีย 

เปรู 

เมก็ซิโก 

- การโจรกรรมตู้เอทีเอ็มทัง

หลงั 

-การ เจาะตู ้ เซฟธนาคาร 

แลว้ขโมยเงิน 

 

มีความรู้ความ

เชียวชาญที

เกียวขอ้งกบัตู ้

เอทีเอม็ หรือ 

ความเชียวชาญใน

การเจาะตูเ้ซฟ

ธนาคาร 

ธนาคารในประเทศ

ไทย 

มากกว่า 4 

ลา้นบาท 

- ชาวเซอร์เบีย  

โคลัมเบีย และเปรู

เม็กซิโก ทงัในและ

ต่างประเทศ 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

11. แก๊ง

โจรกรรม 

เครืองเพชร 

ทอง 

เครืองประดบั 

มมูีลค่าสูง  

 

เมก็ซิกนั 

ฟิลิปปินส์ 

จีน 

 

- โจรกรรมเพชรจากงาน

แสดงเพชรในเอเชีย 

-การลักทรัพย์ในบริเวณ

ห้างสรรพสินค้าหรู 

 

การวางแผน 

-อาํพรางตวั 

-ติดตามเหยอื

ตลอดเวลา รอ

เหยอื  

-รอจงัหวะทีเหยือ

เผลอโจรกรรม 

- คนไทย : เศรษฐี  

- ผูที้มีฐานะ 

-เหยอืคนชรา 

อาศยัความไม่

ระมดัระวงั 

- ธนาคาร 

-ร้านเพชรทอง 

อญัมณี 

ประมาณ 65 

ลา้นบาท ใน 1 

วนั 

- ภายในและนอก

ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด้ แ ก่

ประเทศลาตินอเมริกา 

คื อ  เ ม็ ก ซิ กัน  เ ป รู  

โคลมัเบีย   

-ชาวฟิลิปปินส์ 

ทงัในและนอกประเทศ 

-ชาวจีนนอกประเทศ 

12. แก๊งงัดแงะ 

หรือ  

ทุบรถยนต์เพอื

ขโมยทรัพย์สิน 

 

อินโดนีเซีย 

เมก็ซิกนั 

- ก า ร งั ด แ ง ะ  ห รื อ  ทุ บ

รถย นต์ เพือ ขโ มยเ งิน ที

ผู้ เสียหายเบิกจากธนาคาร 

หรือ สิงของมมูีลค่าสูง 

 

ติดตามเหยือจาก

ธ น า ค า ร  ห รื อ 

ร้านคา้ คอยจงัหวะ

เ ห ยื อ เ ปิ ด ช่ อ ง

โอกาสให้กระทํา

ผดิ ทุบรถยนต์ โดย

ไม่ทาํร้ายเหยอื 

คนไทย โดยเฉพาะ

เศรษฐี หรือ ผูที้มี

ฐานะ 

 

 

 

-รายได้

มากกว่า 1 

แสน ถึง

หลายลา้น

บาท 

 

-คนไทยร่วม

กระทาํผดิ

เป็นลกูนอ้ง 

แก๊งอินโดนีเซียใน

ต่างประเทศ และ

แก๊งคนไทย 



251 

 

ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

13. แก๊ง 

ลกัทรัพย์ตาม

โรงแรม หรือ ที

พกัตามสถานที

ท่องเทียว 

อิหร่าน 

อิรัก 

แอลจีเรีย 

- การปลอมแปลงหนังสือ

เดินทางและลักทรัพย์ใน

โ ร ง แ ร ม  ห รื อ  ที พัก ใ น

สถานทีท่องเทียว 

-ใ ช้ ค ว า ม เ ป็ น

ชาวต่างชาติแฝงตวั

ลักทรัพย์ในทีพัก

สถานทีท่องเทียว 

นกัท่องเทียวทีเขา้

พัก ใ น โ ร ง แ ร ม

โ ด ย เ ฉ พ า ะ

ชาวต่างชาติ 

ม า ก ก ว่ า  1 

แสนบาท 

- ชาวอิหร่าน อิ รั ก 

แ อ ล จี เ รี ย  แ ล ะ

โ ม ร๊ อ ค โ ก ใ น

ประเทศไทย 

14. แก๊ง 

ลกัทรัพย์ที

สนามบิน

สุวรรณภูม ิ

 

แอลจีเรีย -แฝงตวัเป็นนกัท่องเทียว 

กระทาํผดิดว้ยการลกัทรัพย์

นกัท่องเทียวทีสนามบิน 

-นกัท่องเทียว

แต่งตวัดีแฝงตวั 

ลกัทรัพยผ์ูโ้ดยสาร

ต่างชาติทีเขา้ – 

ออกประเทศ แต่

ขาดความ

ระมดัระวงั

ทรัพยสิ์น 

นกัท่องเทียว

ต่างชาติทีเดิน

ทางเขา้-ออก

ประเทศไทยที

สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

 

ว ัน ละไ ม่ ตํา

กว่า 1 ลา้น

บาท 

มีภรรยาเป็น

คนไทย 

ชาวแอลจี เรี ยใน

ต่างประเทศ  
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

15. แก๊งลกั

ทรัพย์ในบริเวณ

ห้างสรรพสินค้า  

หรือ ร้านค้า 

 

เวียดนาม 

แอลจีเรีย 

-ใชถุ้งตดัสญัญาณดกัขโมย 

เ ข้ า ไ ป ลั ก ท รั พ ย์ ใ น

หา้งสรรพสินคา้ 

-ลกัทรัพยต์ามร้านอาหาร

ในช่วงทีไม่มีคน 

-ลั ก ท รั พ ย์ ลู ก ค้ า ใ น

ร้านอาหารขณะเผลอ 

มีการวางแผน ใช้

โอกาสและจังหวะ

ทีเจา้ของร้านเผลอ

เขา้ลกัทรัพย ์

-ร้านคา้ใน

หา้งสรรพสินคา้  

- ร้านอาหาร 

- ลกูคา้ใน

ร้านอาหาร 

ไม่ตํากว่ า 1 

หมืนบาท 

- ชาวเวียดนาม และ

แอลีจีเรียทงัในและ

ต่างประเทศ 

16. แก๊งขโมย

รถจกัรยานยนต์ 

 

พม่า 

กมัพชูา 

ลาว 

- แบ่งงานกนัทาํใน

ลกัษณะของการขโมย

รถจกัรยานยนตข์า้มชาติ  

 

 

 

 

-การกระทาํผดิใน

การขโมย

รถจกัรยานยนต์

ดว้ยความชาํนาญ

ในลกัษณะของ

องคก์ร

อาชญากรรม 

ขา้มชาติ 

-เจา้ของ

รถจกัรยานยนตท์งั

ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

รวมทงัต่างจงัหวดั 

ไม่ตาํกว่า  

2 – 7 ลา้น

บาท 

คนไทยร่วม

เป็นสมาชิกใน

การขโมย

รถจกัรยานยนต ์

พม่า กัมพูชา ลาว 

และคนไทย 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

แก๊ง ผู้กระทําผดิ 

รายสําคญั 

พฤตกิรรมการกระทําผดิ อตัลกัษณ์ เหยอื มูลค่าความ

เสียหาย 

คนไทย

เกยีวข้อง 

เครือข่าย 

17. แก๊งกรีด

ล้วงกระเป๋า 

 

เวียดนาม 

กมัพชูา 

ลาว 

พม่า 

-ใช้ทักษะความชาํนาญใน

การกรีดล้วงกระเป๋าใน

สถานทีทีมีผูค้นพลุกพล่าน

โดยเหยือไม่รู้ตวั หากเป็น

เวียดนามจะเนน้โทรศพัท์ที

มี ร า ค า แ พ ง เ ป็ น ห ลั ก 

ในขณะทีกัมพูชาจะเน้น

ทรัพยสิ์นทีมีมูลค่าไม่แพง 

การแต่งตวัไม่ดีมาก  

แต่งตวัดี เพือแฝง

ตวัในการกระทาํ

ผดิ กรีดหรือ

ลว้งกระเป๋าเนน้

ผูห้ญิง โดยเหยอื

ไม่รู้ตวั 

 

ค น ไ ท ย แ ล ะ

นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว

ต่ า ง ช า ติ  ว ัย รุ่ น 

ผูห้ญิง  

และบุคคลในวัย

ทาํงาน  

ไ ม่ ตํ า ก ว่ า

เดือนละแสน

บาท 

-บางแกง๊มี

หวัหนา้เป็น

คนไทย 

-คนไทยทาํ

หนา้ทีให้

คาํปรึกษา

กฎหมาย 

ประกนัตวั 

ทั ง ใ น แ ล ะ

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

ประกอบดว้ย ชาว

เวียดนาม กัมพูชา 

ลาว พม่าและคน

ไทย 

18. แก๊งปล้น

ทรัพย์และใช้

กาํลงั

ประทุษร้าย

เหยอื 

ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม 

การทาํร้าย หรือ ปลน้ทรัพย์

ผูที้ไปกดเงินหน้าตูเ้อทีเอ็ม 

โดยเฉพาะนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติจะเข้าไปชก

ต่อยและแยง่เงินทนัที  

การเรียกค่าไถ่ 

-ปลน้ทรัพยแ์ละ

ใชก้าํลงัประทุษร้าย

เหยอืทีชาวต่างชาติที

ไปกดเงินจากตูA้TM 

-เรียกค่าไถ่ดว้ยการ

ทาํร้ายเหยอื 

นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว

ต่างชาติ 

ชาวต่างชาติ 

ประมาณ 10 

ลา้นบาท  

 

- ผู ้ ก ร ะ ทํ า ผิ ด ใ น

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ผู ้กระทําผิ ดชา ว

เวียดนาม 
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ส่วนที 2 : ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตํารวจในการป้องกัน  

ปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สําหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  

 

1. ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

สาํหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะของ

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่  

1.1 ปัญหาทีเกยีวข้องกบัแก๊งลกัทรัพย์ข้ามชาตทิีมลีกัษณะเป็นอาชญากรอาชีพ 

ปัญหาทีสาํคญัของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการปฏิบติังานกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ 

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดแ้ก่ ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีมีความรู้ความเชียวชาญ มี

ทกัษะในการประกอบอาชญากรรมทีแตกต่างกนั หากแต่มีความเชียวชาญเฉพาะดา้น รวมทงัมกัมี

เครือข่ายในการกระทาํผดิทีมีสมาชิกของแก๊งจาํนวนมากทงัภายในและต่างประเทศทีมีการประสาน

แบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน  เมือตาํรวจมีการปราบปรามการกระทาํผิดในพืนทีหนึง อาทิ กรุงเทพฯ

และปริมณฑล แก๊งดงักล่าวจะมีการเปลียนสถานทีในการกระทาํผดิไปในสถานทีอืน  ๆ โดยเฉพาะ

จงัหวดัท่องเทียว รวมทงัจากจาํนวนสมาชิกของแก๊งทีมีจาํนวนมากและแบ่งงานกนัทาํตามความ

ชาํนาญอย่างชัดเจน จะทาํให้การกระทาํผิดของแก๊งลกัทรัพยข์้ามชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ประเทศไทยจาํนวนมาก รวมทงัเมือเจา้หน้าทีตาํรวจมีการจบักุมจะไม่สามารถสาวไปถึงหัวหน้า

ใหญ่ หรือ การจบักุมแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติให้หมดไปจากประเทศไทย อนัส่งผลให้แก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติยงัคงมีการกระทาํผดิในประเทศไทยอยา่งต่อเนือง   

 

1.2 ปัญหาด้านการจบักุมตวัผู้กระทําผดิ 

   เจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งประสบกบัปัญหาดา้นการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ  

เนืองจากแก๊งนอกจากมีทกัษะความชาํนาญในการประกอบอาชญากรรมแลว้ ยงัมีการแบ่งงานกนั

ทาํอย่างชัดเจน การวางแผน และตระเตรียมในการประกอบอาชญากรรมอย่างแยบยลอย่าง

ต่างประเทศ รวมทงัมีการประกอบอาชญากรรมทีมีการแบ่งงานกนัทาํดว้ยความชาํนาญ บางแก๊งมี

การใชเ้ทคโนโลยขีนัสูงในการประกอบอาชญากรรม  นอกจากนี มกัมีเครือข่ายในการกระทาํผดิทีมี

สมาชิกของแก๊งจาํนวนมากทงัภายในและต่างประเทศทีมีการประสานแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน  

เมือตาํรวจมีการปราบปรามการกระทาํผดิในพืนทีหนึง อาทิ กรุงเทพฯและปริมณฑล แก๊งดงักล่าว
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จะมีการเปลียนสถานทีในการกระทาํผิดไปในสถานทีอืน  ๆ โดยเฉพาะจงัหวดัท่องเทียว รวมทงั

จากจาํนวนสมาชิกของแก๊งทีมีจาํนวนมากและแบ่งงานกนัทาํตามความชาํนาญอย่างชดัเจน มีการ

วางแผนเพือหลบเลียงการจบักุมจากเจา้หนา้ทีตาํรวจทาํใหก้ารจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดสามารถกระทาํ

ไดย้าก  อาทิ แก๊งเวียดนามส่วนหนึงมีการวางแผนเขา้ออกประเทศไทยเพือกระทาํผดิภายในวนัเดียว 

เนืองจากเป็นประเทศทีใกลก้บัประเทศไทย ทาํใหก้ารจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิสามารถกระทาํไดย้าก   

นอกจากนี สาํหรับแก๊งอาชญากรรมทีผูก้ระทาํผดิไม่ไดว้างแผนในการเขา้ออกประเทศไทย

เพียงวนัเดียวเจา้หนา้หนา้ทีตาํรวจยงัคงประสบปัญหาในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผิด โดยเฉพาะการ

กระทาํผดิทีเกียวกบัแก๊งสกิมเมอร์ ซึงเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทีใชเ้ทคโนโลยีในการกระทาํ

ผิด เป็นอาชญากรรมทีไม่มีหน้าตา ทาํให้เจ้าหน้าทีตาํรวจต้องประสบปัญหาในการจับกุมตัว

ผูก้ระทาํผดิ รวมทงัเมือเจา้หนา้ทีตาํรวจมีการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ผูก้ระทาํผิดจะไม่ให้การทีซดั

ทอดไปยงัแก๊งอาชญากรรม โดยบอกว่าไม่รู้จกักนั  ตนเองเป็นผูก้ระทาํผิดเพียงคนเดียว รวมทงัแม้

จะจบักุมเป็นแก๊งอาชญากรรมในประเทศไทยได ้หากแต่แก๊งอาชญากรรมดงักล่าวจะไม่ให้การซดั

ทอดไปยงัเครือข่ายหรือหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมทีแทจ้ริงทีอาจเป็นตวับงการการกระทาํผิดใน

ต่างประเทศ อนัส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคของเจา้หน้าตาํรวจในการดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติ 

ดงัจะเห็นได้จากตัวอย่างปัญหาในการจับกุมแก๊งมาเลเซีย เนืองจากแก๊งมาเลเซียจะมี

พฤติกรรมการกระทาํผิดทีมีการแบ่งงานกันทาํอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าแก๊งมกัจะสั งการ หรือ 

บงัคบับญัชาจากประเทศมาเลเซีย ทาํให้การจบักุมผูก้ระทาํผิดมกัจะไดผู้ที้ไม่ไดเ้ป็นหัวหน้า หรือ 

ผูก้ระทาํผดิรายสาํคญั อนัส่งผลใหปั้ญหาการกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียยงัคงเป็นปัญหาทีสาํคญัที

ยงัคงมีการกระทาํผดิอยา่งต่อเนืองในประเทศไทย 

 นอกจากนี เนืองจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศทีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย อนั

ส่งผลทีเอือต่อการกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียในการเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยและหลบหนี

กลบัเขา้ประเทศ และมีการเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยอยา่งต่อเนือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการจบักุม

ผูก้ระทาํผดิแก๊งมาเลเซียทีมีการเขา้ออกประเทศไทย โดยมีการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการปลอม

แปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ATM และเขา้มากดเงินในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี รวมการ

กระทาํผดิมากกว่า 70 ครัง และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยจาํนวนมหาศาล 

 ดังนัน ปัญหาทีสําคัญประการหนึงของเจ้าหน้าทีตํารว จทีเกียวข้องกับการป้องกัน

ปราบปรามการกระทาํผิดของของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  คือ ปัญหาในการจบักุมตัวผูก้ระทาํผิด 

โดยเฉพาะการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิรายสาํคญั เนืองจากการแบ่งงานกนัทาํของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ 

ตลอดจนการการเดินทางเขา้ออกประเทศไทยไดง่้าย  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศทีไม่ตอ้งขอวีซ่า และ

การลกัลอบเขา้ประเทศไทยเนืองจากประเทศไทยมีพืนทีชายแดนทีติดกบัธรรมชาติทีทาํให้สามารถ

หลบหนีเขา้เมืองไดง่้าย  
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1.3 ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตปิลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือ  

เอกสารปลอมต่าง ๆ  

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ 

คือ ปัญหาการปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ โดยแก๊งอาชญากรขา้มชาติจะ

ใชเ้อกสารปลอมในการติดต่อหรือแสดงเป็นหลกัฐานในการอาศยัในประเทศไทย อาทิ การเช่ารถ 

เช่าบา้น การเช่าหอ้งพกั การทาํธุรกรรมในการติดต่อซือขายอุปกรณ์ต่าง ๆ อนัเป็นอุปสรรคทีสาํคญั

ของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการติดตามจบักุมผูก้ระทาํผดิแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ 

1.4 ปัญหาการหลบหนีกลบัเข้าประเทศ 

  เมือผูก้ระทาํผดิถกูจบักุมดาํเนินคดี แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติส่วนหนึงจะมีคนไทยซึง

เป็นนกักฎหมายในการให้คาํแนะนาํปรึกษา รวมทงัจะมีนายประกนัคนไทยส่วนหนึงทีทาํหน้าที

ช่วยเหลือในการให้ประกนัตวั ซึงอาจเนืองจากคดีทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยเ์ป็นคดีทีมีกาํหนด

โทษไม่สูงทาํใหผู้ก้ระทาํผดิจึงไดรั้บการประกนัตวัในชนัศาล และปัญหาทีตามมา คือ เมือผูก้ระทาํ

ผดิไดรั้บการประกนัตวัในชนัศาลมกัจะมีการหลบหนีประกนักลบัประเทศ อนัส่งผลต่อปัญหาใน

การป้องกนัปราบปรามและการดาํเนินคดีแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติในประเทศไทย  

  นอกจากนี ปัญหาทีสําคัญของแก๊งลกัทรัพยข์้ามชาติทีได้มีการหลบหนีกลับ

ประเทศ หรือ การหลบหนีไปต่างประเทศ ปัจจุบันยงัประสบปัญหาในการนําตัวผูก้ระทาํผิด

ดังกล่าวกลบัเข้ามาดําเนินคดีในประเทศไทย เนืองจากปัญหาในการติดตามตัว ปัญหาของ

ขอ้กาํหนดกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทงัปัญหาของผูก้ระทาํผิดทีมีการเปลียนชือและนามสกุล

ใหม่ ทาํใหย้ากต่อการจบักุมมาดาํเนินคดีในประเทศไทย  

1.5 การกระทําผดิซํา  

   ปัญหาทีสําคญัประการหนึงของเจา้หน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ปัญหาการกระทาํผดิซาํของแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นแก๊งอาชญากรรมทีกระทาํผิดเกียวกบัอาชญากรรม

พืนฐาน (Street Crime) หรือ อาชญากรรมขนัสูง (High Crime)    ทีมกัจะมีการกระทาํผิดซาํ แม้

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะสามารถจบักุมตวัและเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทงัถูกลงโทษดว้ยการ

จาํคุก หากแต่เมือพน้โทษผูก้ระทาํผิดมกัจะมีการเปลียนชือนามสกุล และเดินทางเขา้ประเทศไทย

เพือกระทาํผดิซาํอีกครัง ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง แก๊งเวียดนาม หรือ กมัพชูา  รวมทงัแก๊งผิวสี แก๊ง

จากประเทศลาตินอเมริกา และแก๊งจากประเทศยุโรป ทีมกัจะมีการกระทาํผิดซาํเนืองจากมีการ

เปลียนแปลงชือนามสกุล รวมทงัมีการทาํหนังสือเดินทางปลอมเพือเขา้ประเทศ แลว้เขา้มากระทาํ

ผดิซาํในประเทศไทยอยา่งไม่เกรงกลวักฎหมาย โดยผูก้ระทาํผิดส่วนหนึงกล่าวว่าแมจ้ะถูกลงโทษ
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ทางกฎหมายแต่เมือพน้โทษก็ยงัคงกระทาํผดิในประเทศไทยต่อไป เพราะสามารถกระทาํผิดไดง่้าย 

มีรายไดค่้าตอบแทนทีคุม้ต่อการเสียงในการกระทาํผดิ  

 ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํผิดของแก๊งมาเลเซียซึงเป็นประเทศเพือนบา้นทีแก๊งมาเลเซีย 

มกัจะมีการกระทาํผดิซาํ หรือ กระทาํผดิหลายครังกว่าทีตาํรวจจะจบักุมได ้เนืองจากแก๊งมาเลเซียมี

การกระทาํผดิและออกจากประเทศไทยกลบัไปประเทศมาเลเซีย เมือหมดเงินจะมีการเขา้มากระทาํ

ผิดในประเทศไทยอีกครังจนกว่าจะถูกจับกุมได้ รวมทังการแบ่งงานกันทาํทีชัดเจนเพือไม่ให้

สามารถจบักุมหวัหนา้แก๊ง หรือ ผูบ้งัคบับญัชารายสาํคญัได ้ทาํให้ไม่สามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดที

แทจ้ริงได ้โดยผูก้ระทาํผิดมีการกระทาํผิดซาํจนกระทงัสร้างความเสียหายให้กบัประเทศจาํนวน

มาก 

1.6 การไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยส่์วนหนึงไม่มีความเกรงกลวั 

ต่อกฎหมายของประเทศไทย ดังจะเห็นไดจ้ากสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยส่์วนหนึงทีมีการกระทาํผดิและถกูตาํรวจจบัตวัดาํเนินคดีจนกระทงัถูกควบคุมตวัใน

เรือนจํา ซึงแมพ้น้โทษออกมาแก๊งดังกล่าวยงัคงกระทาํผิดต่อไป โดยได้มีการเปลียนชือและ

นามสกุลและเดินทางเข้าประเทศไทยเพือกระทาํผิดอีกครัง โดยให้เหตุผลของการกระทาํผิดว่า 

รายไดค่้าตอบแทนทีสูงเป็นสิงจูงใจในการกระทาํผิด รวมทงัไดศึ้กษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ 

ในเอเชีย ปรากฏว่ากฎหมายของประเทศอืน ๆ มีบทลงโทษทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยที์หนักกว่า

กาํหนดโทษของประเทศไทย อาทิ การตดัมือ หรือ การประหารชีวิต ในขณะทีกฎหมายทีเกียวขอ้ง

ของประเทศไทยมีกาํหนดโทษไม่สูง จึงไดต้ดัสินใจเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย อนัเป็นสิงที

แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ อนัส่งผลให้แก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติมีการเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยมาก และเป็นปัญหาและอุปสรรคทีสาํคญัต่อการ

ป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

 

2. ปัญหาจากผู้เสียหาย 

สําหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้า ทีตํารว จในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวขอ้งกบัผูเ้สียหาย 

หรือ เหยอือาชญากรรม ไดแ้ก่  

2.1 ปัญหาจากตวัผู้เสียหายไม่แจ้งความ ไม่เอาเรือง 

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ 

คดีเกียวกบัทรัพย ์คือ ปัญหาจากผูเ้สียหายทีไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าทีตาํรวจอย่างแทจ้ริง 

โดยเฉพาะหากผูเ้สียหายเป็นนักท่องเทียวต่างชาติทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่นาน หรือ 

นกัท่องเทียวทีรีบกลบัประเทศอาจไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการดาํเนินคดีกบัแก๊งขา้มชาติดงักล่าว
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มากนกั จึงทาํใหปั้ญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิเกียวกบัทรัพยส่์วนหนึงกลายเป็นคดีที

ไม่มีผูเ้สียหาย ซึงหากจะมีการดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้สียหายจะตอ้งมี

การลงทุน คือ การให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าทีตาํรวจในการดาํเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการการแจง้

ลกัษณะรูปพรรณสณัฐานของผูก้ระทาํผดิ การพิจารณาจากกลอ้งวงจรปิด CCTV เพือระบุลกัษณะ

รูปพรรณสณัฐานของผูก้ระทาํผดิเป็นสาํคญั แต่หากผูเ้สียหายไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

เพียงแค่แจ้งความและต้องการให้ตาํรวจดาํเนินคดีแต่เพียงประการเดียว จะทาํให้การป้องกัน

ปราบปรามผูก้ระทาํผดิประสบปัญหา ไม่สามารถป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 

สาํหรับผูเ้สียหายทีตกเป็นเหยอืของหลอกใหเ้ล่นการพนนั ศาลมกัจะเห็นว่าผูเ้สียหายเป็นผู ้

ร่วมกระทาํผิดและสมคัรใจเล่นเอง จึงมกัยกฟ้องในขอ้หาฉ้อโกง ซึงหากศาลจะมีการลงโทษใน

ขอ้หาฉอ้โกงจะตอ้งมีการพิสูจน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริงว่าแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวมีเจตนาในการ

หลอกเหยอืใหม้ากระทาํผดิตงัแต่แรก ซึงเป็นการพิสูจน์ทียากมาก  

นอกจากนี หากเป็นการกระทาํผิดทีเกียวข้องกบัแก๊งลกัทรัพยป์ระเภทปลอมแปลงบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม หรือ แก๊งสกิมเมอร์ ซึงเป็นอาชญากรรมขันสูง (High Crime)   ปัญหาที

สาํคญัประการหนึงของการดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว  คือ การกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าวมกัจะไม่มี

ผูเ้สียหาย หรือ เจา้ทุกขเ์ขา้แจง้ความอยา่งแทจ้ริง หากแต่โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะเป็นเจา้ทุกข์และ

แจ้งความในการดาํเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว ซึงหากเป็นกรณีของผูเ้สียหายหรือ เจ้าทุกข์ทีอยู่

ต่างประเทศ เจา้หน้าทีตาํรวจจะประสบปัญหาในการประสานงาน หรือ ติดต่อกับผูเ้สียหายเพือ

ดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว 

 

2.2 เหยอื หรือ ผู้เสียหายเปิดโอกาสให้แก๊งลกัทรัพย์ข้ามชาตกิระทําผดิ 

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนั 

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์คือ เหยือ หรือ ผูเ้สียหายไดเ้ปิด

โอกาสใหแ้ก๊งดงักล่าวไดมี้การกระทาํผิด ดงัจะเห็นไดจ้าก แก๊งโคลมัเบียมีการเลือกกระทาํผิดใน

หมู่บา้นหลงัเดียวทีมีฐานะ ซึงสมาชิกในหมู่บา้นอาจขาดการสร้างความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตา 

เพือนบา้นเตือนภยัในการป้องกนัอาชญากรรม รวมทงัเจา้ของบา้นอาจขาดความระมดัระวงัในการ

ป้องกนัการโจรกรรมจากแก๊งลกัทรัพย ์เป็นตน้  

รวมทงัการกระทาํผดิของแกง๊ผวิสีทีเกียวขอ้งกบัเงินดาํ ซึงผูเ้สียหายมกัมีส่วนร่วม 

ใหเ้กิดการกระทาํผดิดงักล่าว เนืองจากแก๊งดงักล่าวจะอาศยัความโลภของเหยอืเป็นเป้าหมายในการ

กระทาํผดิ อนัส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ เพราะ

หากประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกนัทรัพยสิ์นของตนเอง จะทาํให้การกระทาํผิดของแก๊งดงักล่าว
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เกิดขึนไดย้าก และเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถป้องกนัปราบปรามปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพยงิขึน  

 

3. ปัญหาการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจ 

สาํหรับปัญหาและอุปสรรคของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวขอ้งกบัปัญหาในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ไดแ้ก่  

3.1 ปัญหาไม่มข้ีอมูลทีเกยีวข้องกบัผู้กระทําผดิ 

ปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อการป้องกนัปราบปรามการ 

กระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์สาํคญั ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีตาํรวจ

จะไม่มีข้อมูลทีเกียวข้องกบัผูก้ระทาํผิดทีเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีไดเ้ข้ามา

กระทาํผดิในประเทศไทย โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าทีตาํรวจนครบาลจะ

ไม่มีขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัผูก้ระทาํผดิเลยหากเจา้หนา้ทีตาํรวจต่างประเทศไม่ไดแ้จง้หรือให้ขอ้มูลที

เกียวข้องกับผูก้ระทาํผิดดงักล่าว ซึงเมือสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดังกล่าวได้เข้ามา

กระทาํผดิในประเทศไทย เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงประสบปัญหาในการติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ 

3.2 ปัญหาระบบการจดัเกบ็ข้อมูลทีเกยีวข้องกบัอาชญากรข้ามชาตขิอง 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ 

ปัญหาและอุปสรรคทีสาํคญัประการหนึงของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย ์ได้แก่ ปัญหาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติทีมีการจดัเก็บระบบขอ้มลูของแก๊งอาชญากรขา้มชาติทียงัไม่เป็นระบบที

สามารถประสานกนัไดโ้ดยตรง นอกจากนี ยงัไม่มีการประสานขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน หรือ ประชาชนทีเกียวข้องกับข้อมูลของแก๊งลักทรัพยข์้ามชาติ  รวมทังไม่สามารถ

ตรวจสอบทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติทีเขา้มาพกัในประเทศไทยไดอ้ย่างต่อเนือง ทาํให้เจา้หน้าที

ตาํรวจไม่สามารถนาํขอ้มลูการเขา้ประเทศ หรือ การกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติเพือมา

ใชใ้นการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิได ้

3.3 ปัญหาไม่มกีารสํารวจ ตดิตาม เพอืการควบคุมการพกัอาศัยของคน 

ต่างชาตไิด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรม 

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ปัญหาไม่มีระบบการสาํรวจ ติดตาม เพือการควบคุมการ

พกัอาศยัของคนต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้ไม่ทราบทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติทีเขา้มา

ในประเทศไทยอย่างแท้จริง รวมทังเมือชาวต่างชาติกระทาํผิดจะไม่สามารถจับกุมติดตามได ้
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เนืองจากไม่ทราบถึงสถานทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติอย่างแทจ้ริง โดยปัจจุบนัประเทศไทยยงั

ประสบปัญหาในเรืองการจบัเก็บระบบขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัสถานทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติใน

ประเทศไทย  

3.4 ปัญหาเรืองพยานหลกัฐานในการดําเนินคดี 

  สาํหรับปัญหาทีสาํคญัประการหนึงในการป้องกนัปราบปรามและการ 

ดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่ ปัญหาพยานหลกัฐานใน

การดาํเนินคดี ทงัทีเป็นพฤติกรรมการกระทาํผดิในรูปแบบของอาชญากรรมพืนฐาน (Street Crime) 

และอาชญากรรมขนัสูง (High Crime)     

  ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวบรวมพยานหลกัฐานของแก๊งเวียดนาม โดยพฤติกรรมใน

การกระทาํผดิของแก๊งเวียดนามจะมีการกระทาํผดิประมาณ 3-4 คน เมือมีการกรีด หรือ ลว้งกระเป๋า

แลว้จะมีการส่งของกลางต่อกนัไป ทาํใหบ้างครังเมือตาํรวจมีการจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดได ้อาจไม่มี

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี เนืองจากไดมี้การส่งพยานหลกัฐานไปยงัผูก้ระทาํผิดในกลุ่มแก๊ง  

รวมทงัเจา้ทุกขไ์ม่สามารถยนืยนัตวัผูก้ระทาํผดิได ้ทาํใหต้าํรวจตอ้งประสบปัญหาในการดาํเนินคดี 

โดยพยานหลกัฐานทีสาํคญัทีตาํรวจใช ้คือ ภาพทีบนัทึกจากกลอ้งวงจรปิด  

  รวมทงัปัญหาพยานหลกัฐานของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีกระทาํผดิในรูปแบบของ

อาชญากรรมชนัสูง (High Crime)  โดยเฉพาะการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการปลอมแปลงบตัร

เอทีเอม็ หรือ การสกิมมิงเอทีเอม็ เจา้หนา้ทีตาํรวจจะประสบปัญหาในการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํผดิของแก๊งรัสเซีย แก๊งจากประเทศยุโรป หรือ แก๊งมาเลเซียทีเกียวขอ้ง

กบัการสกิมมิงเอทีเอม็ทีมีเทคนิคในการประกอบอาชญากรรมทีสลบัซบัซอ้น มีการแบ่งงานกนัทาํ

อยา่งชดัเจน มีผูที้คอยสงัการหรือบงัคบับญัชาจากต่างประเทศ รวมทงัการหาพยานหลกัฐานในการ

ดาํเนินคดีค่อนขา้งยาก โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความเชียวชาญของเจา้หน้าทีตาํรวจในการรวบรวม

พยานหลกัฐานเพือดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว การดาํเนินคดีจึงสามารถใชพ้ยานหลกัฐานทีสาํคญั

จากกลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV ซึงจะประสบปัญหาในเรืองระยะเวลาของภาพทีบนัทึกในกลอ้ง

ดงักล่าว  

นอกจากนี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัมีเจา้หนา้ทีตาํรวจทีมีความเชียวชาญในดา้นนี 

ค่อนขา้งน้อย หากแต่เจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การประสานความร่วมมือกบัเจา้หน้าทีธนาคารในการ

รวบรวมพยานหลกัฐานเพือดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว นอกจากนี ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน

หากเจา้หนา้ทีตาํรวจไม่มีความชาํนาญเพียงพอจะทาํใหก้ลุ่มแก๊งดงักล่าวลบขอ้มูลการกระทาํผิดทิง

ทาํใหย้ากต่อการหาพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี นอกจากนี ปัญหาทีสาํคญัอีกประการหนึงของ

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว คือ จะตอ้งมีการประสานงานกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ 

หรือ เจา้หนา้ทีธนาคารระหว่างประเทศในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว 

อนัส่งผลต่อปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดีกบัแก๊งสกิมมิงขา้มชาติ 
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3.5 ปัญหาเรืองกล้องวงจรปิด  หรือ CCTV   

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของพยานหลกัฐานทีจะไดจ้ากกลอ้งวงจรปิด หรือ   

CCTV   คือ ปัญหากลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV ในประเทศไทยทียงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เมือ

ตาํรวจตอ้งการหาพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV มกัจะพบว่ากลอ้งวงจรปิด หรือ 

CCTV ส่วนหนึงไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถใชง้านไดเ้ต็มที รวมทงัมีระยะเวลาในการบนัทึกภาพ 

หากเลยกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวอาจไม่สามารถดูภาพดงักล่าวได ้ จึงเป็นอุปสรรคทีสาํคญัต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการใชก้ลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV เพือหาพยานหลกัฐานในการ

ดาํเนินคดีแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีกระทาํผดิดงักล่าว  

3.6 ปัญหาการยนืยนัตวับุคคล  

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการดาํเนินการป้องกนัปราบ 

ปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีเขา้มากระทาํผิดเกียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทย คือ ปัญหาการ

ยืนยนัตัวบุคคลของแก๊งลกัทรัพยข์้ามชาติ เนืองจากระบบการจัดเก็บข้อมูลเกียวกับลายนิ วมือ

ผูก้ระทาํผดิยงัไม่สามารถนาํมาใชใ้นการระบุตวัตนทีถูกตอ้งของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  เนืองจาก

สมาชิกของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติส่วนหนึงมีการกระทาํผิดและไดห้ลบหนีออกจากประเทศไทย 

ต่อมาไดเ้ขา้กลบัมาในประเทศดว้ยการเปลียนชือและนามสกุล หากแต่ระบบการยืนยนัตวับุคคล

ของชาวต่างชาติในประเทศไทยดว้ยการใชล้ายนิวมือยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก อนัส่งผลต่อการ

ดาํเนินคดีต่อแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย 

3.7 ปัญหาด้านการดําเนินคดี 

ปัญหาดา้นการดาํเนินคดีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ 

ประกอบดว้ย 

- ปัญหาการตงัข้อกล่าวหาในการกระทําผดิ  

 การจดัการความรู้ดา้นการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพฯ พบว่าเจา้หน้าทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยเ์มือสามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดีไดเ้ป็น

หลกั รวมทงัเมือแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไม่กระทาํผิด หรือ กระทาํผิดน้อยลงเป็นสาํคญั  หากแต่

ปัญหาในการดาํเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติเป็นประเด็นทีเจา้หน้าทีตาํรวจอาจจะไม่ทราบ

มากนกั  กล่าวคือ กระบวนการยติุธรรมประสบปัญหาในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยค่์อนขา้งมาก เนืองจากปัญหาทีเกิดจากเจา้หนา้ทีตาํรวจมีการตงัขอ้หาแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยด์ว้ยขอ้หาลกัทรัพยธ์รรมดาไม่เกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ผดิทีเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ 
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 ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาปรากฏว่าเจ้าหน้าทีตาํรวจโดยส่วนใหญ่เมือจับกุมแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ด ้โดยส่วนใหญ่จะมีการตงัขอ้หาการลกัทรัพย์

ทวัไปกบัผูก้ระทาํผดิ ซึงจะตอ้งมีการดาํเนินคดีดว้ยการใชก้ฎหมายอาญาในการดาํเนินคดีและการ

ลงโทษเป็นหลกั ในขณะทีหากเจา้หนา้ทีตาํรวจมีการตงัขอ้หาแก่แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพยด์ว้ยการตงัขอ้หาเป็นการลกัทรัพยใ์นรูปแบบของอาชญากรรมขา้มชาติ จะทาํให้

เจา้หน้าทีตาํรวจและกระบวนการยุติธรรมสามารถดาํเนินคดีไดต้ามพระราชบญัญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ทีมีกาํหนดโทษทีมีความ

รุนแรงมากขึน ในขณะทีหากมีการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัความผิดทีเกียวขอ้ง

กบัการลกัทรัพยจ์ะมีกาํหนดโทษทีไม่สูงมากนัก จึงทาํให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยส์ามารถขอประกนัตวัจากศาลไดเ้กือบทงัหมด  

- ปัญหาการขาดพยานหลกัฐานในการดําเนินคดี 

เนืองจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยส่์วนหนึงไดมี้การ 

กระทาํผดิต่อนกัท่องเทียวต่างชาติ ซึงมีกาํหนดระยะเวลาในการเดินทางกลบัอยา่งชดัเจน ซึงการนาํ

ผูเ้สียหายมาเบิกความต่อศาลจึงแทบจะเป็นไปไม่ได ้ ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจไดส่้งบนัทึกคาํเบิกความ

ในชนัสอบสวน ซึงตามหลกักฎหมายแลว้จะมีนาํหนกันอ้ยตอ้งรับฟังประกอบพยานอืน ซึงหากไม่

มีพยานหลกัฐานอืนทีเพียงพอ ศาลอาจจะมีการยกฟ้อง  

  นอกจากนี การดาํเนินคดีในชันศาลเจ้าหน้าทีตาํรวจส่วนหนึงเห็นว่าค่อนขา้งมี

ความยุ่งยากในเรืองของพยานหลกัฐานมาก เนืองจากขณะลกัทรัพยม์กัไม่มีประจกัษ์พยาน ส่วน

ใหญ่ในการลงโทษอาจจะไม่สามารถลงโทษสาํหรับการกระทาํผิดในเรืองลกัทรัพยไ์ด ้หากแต่

มักจะเป็นการลงโทษในการรับของโจร อีกทังพยานหลักฐานบางอย่างไม่สามารถใช้เป็น

พยานหลกัฐานในชนัศาลได ้อาทิ ขอ้มูลทีเจา้หน้าทีตาํรวจไทยไดมี้การประสานงานกบัเจา้หน้าที

ตาํรวจสากลในการติดตาม ขอขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัประเภทคดี โดยไม่อาจเป็นพยานหลกัฐานทีใช้

ในชนัศาลได ้อนัเป็นอุปสรรคทีสาํคญัต่อการดาํเนินคดีอาชญากรรมขา้มชาติได ้รวมทงัประสบ

ปัญหาในการใหป้ระกนัตวั เนืองจากจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศ ซึงหากไม่ให้ประกนัตวัจะ

ขดัต่อหลกัการดาํเนินคดีอาญาทีมุ่งเนน้เรืองสิทธิมนุษยชน 

3.7 ปัญหาเรืองภาษา 

  เนืองจากผูก้ระทาํผดิไม่ไดใ้ชภ้าษาไทย ดงันนั จึงมีปัญหาเรืองการสือสารระหว่าง

เจา้หนา้ทีตาํรวจและผูก้ระทาํผิด โดยเฉพาะเมือผูก้ระทาํผิดถูกจบักุมจะไม่ยอมพูดภาษาไทย เพือ

ไม่ใหสื้อสารกบัตาํรวจได ้ อยา่งไรก็ตาม เจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งใชล่้ามในการติดต่อสือสาร โดยบาง

สถานีตาํรวจไม่มีล่ามภาษาของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีสามารถใชติ้ดต่อสือสารได ้

ดังจะเห็นได้จากปัญหาทีสาํคัญประการหนึงของการดาํเนินคดีกับแก๊ง 
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อาชญากรรมขา้มชาติรัสเซีย คือ ปัญหาเรืองภาษา โดยหากเจา้หนา้ทีตาํรวจทีทาํหน้าทีในการจบักุม

มีปัญหาเรืองภาษารัสเซีย อาจทาํใหไ้ม่สนใจในการดาํเนินคดี หรือ การปล่อยตวัผูต้อ้งหาไป อนัทาํ

ใหไ้ม่สามารถจบักุมหรือดาํเนินคดีกบัแก๊งรัสเซียได ้

3.8 ปัญหาเรืองภาระหน้าทีในการปฏิบัตงิานของตาํรวจ 

  เนืองจากการปฏิบติังานของตาํรวจเพือจบักุมตวัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพยจ์ะตอ้งมีการปฏิบติังานเป็นทีม ตอ้งใชเ้ทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะ โดย

ใชก้าํลงัตาํรวจประมาณ 4- 5 คน หากแต่เมือตาํรวจประสบปัญหาตอ้งดาํเนินคดีอาชญากรรมอืน ๆ 

หรือ ประสบกับการจัดสรรกาํลงัคนเพือไปควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมทาง

การเมืองจะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการในป้องกนัแกไ้ขปัญหานีได ้คือ ดาํเนินการไดร้ะดบัหนึงแต่

ไม่สามารถดาํเนินการจดัการกบัปัญหานีไดอ้ย่างถึงทีสุด หรือ อาจกล่าวไดว้่าเป็นการทาํคดีทีล่ม

กลางคนั เพราะไม่สามารถปิดคดีไดเ้นืองจากภาระงานของตาํรวจทีตอ้งปฏิบติังานดา้นอืน ๆ นนัเอง  

  ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย์

ประเภทการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สกิมมิง เอทีเอม็ ทีเจ้าหน้าทีตาํรวจได้มีการ

ปฏิบัติงานเพือจับกุมตวัแก๊งดงักล่าวโดยจะตอ้งอาศยัการทาํงานของตาํรวจเป็นทีม ซึงจะต้องมี

ตาํรวจทีมีความเชียวชาญต่อระบบเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการกระทาํผิดเกียวกบัการเงินการ

ธนาคาร ซึงปัจจุบนัตาํรวจทีมีความเชียวชาญในดา้นนียงัคงมีจาํนวนไม่มากนัก รวมทงัเจา้หน้าที

ตาํรวจต้องปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับการป้องกันปราบปรามแก๊งขา้มชาติมีจาํนวนไม่มาก และ

ประกอบกบังานหลกัของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปราม ดาํเนินคดีกับอาชญากรรม

ประเภทต่าง ๆ จึงทาํใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติรัสเซียอาจไม่สามารถดาํเนินการในป้องกนัแกไ้ขปัญหานีให้หมดไปได ้คือ ดาํเนินการได้

ระดบัหนึงแต่ไม่สามารถดาํเนินการจดัการกบัปัญหานีไดอ้ยา่งถึงทีสุด  

  นอกจากนี ปัญหาทีสาํคญัในการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีตาํรวจอีกประการหนึง 

คือ การวางคนไม่ตรงกบังาน เนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจมีการโยกยา้ยการปฏิบติังานบ่อย ทาํให้อาจ

ขาดเจ้าหน้าทีตาํรวจทีมีความเชียวชาญในการปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกับการป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมขา้มชาติ 

3.9 ปัญหาการสลบัตาํแหน่งหน้าทีของเจ้าหน้าทีตาํรวจ 

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาการสลับ

ตาํแหน่งหน้าทีของเจ้าหน้าทีตาํรวจ ทาํให้เจ้าหน้าทีตาํรวจทีเคยปฏิบัติหน้าทีทีเกียวข้องแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยถ์ูกสลบัตาํแหน่งหน้าทีจากการโยกยา้ยขาดการ

ปฏิบติังานอยา่งต่อเนืองในการสร้างความเชียวชาญในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปราม

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์รวมทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจอาจตอ้งมีการเรียนรู้ใน
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การป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์หม่ โดยขาดการจดัเก็บ

ขอ้มลูความรู้ทีเป็นระบบและการถ่ายทอดความรู้เดิมใหแ้ก่ผูที้ปฏิบติังานใหม่  

 

4. ปัญหาจากประเทศไทย 

สาํหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวขอ้งกบัปัญหาจาก

ประเทศไทย ไดแ้ก่  

4.1 ปัญหานโยบายเปิดรับนักท่องเทียวต่างชาตมิากจนเกนิไป 

ปัญหาทีสาํคัญประการหนึงของประเทศไทย คือ ปัญหานโยบายการเปิดรับ 

นกัท่องเทียวต่างชาติมากจนเกินไป  จนทาํให้มีชาวต่างชาติจาํนวนมากเดินทางเขา้มาในประเทศ

ไทย โดยมีชาวต่างชาติส่วนหนึงทีไดแ้ฝงตวัมากบันักท่องเทียวต่างชาติ และใชป้ระเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางในการประกอบอาชญากรรม ดงันนันโยบายในการเปิดรับนกัท่องเทียวมากเกินไปจึงเป็น

ปัญหาทีสาํคญัทีทาํใหแ้ก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติสามารถเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยไดง่้าย 

4.2 ปัญหาความสัมพนัธ์ของประชาชนในสังคม 

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ 

ทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่  ปัญหาทีประชาชนในสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กนัมากนัก ทาํให้

ประชาชนไม่สามารถหูเป็นตาซึงกันและกัน รวมทังไม่สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกัน

ปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติได ้ เช่น การกระทาํผิดของแก๊งลกัทรัพยต์าม

อาคารบ้านเรือนทีประชาชนในหมู่บ้านอาจขาดความเอาใจใส่ระมดัระวงัภยัจากอาชญากรรม

ร่วมกนั ทาํให้ไม่มีมาตรการในการป้องกันการกระทาํผิดของแก๊งลกัทรัพย์ขา้มชาติดังกล่าวได ้

รวมทงัปัญหาทีประชาชนในสงัคมขาดความสมัพนัธที์ดีต่อกนัทาํใหไ้ม่สามารถป้องกนัภยัจากการ

กระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าวไดแ้ลว้ ยงัเป็นปัญหาอุปสรรคทีสาํคญัต่อการแจง้ หรือ 

ใหข้อ้มลูการกระทาํผิดทีเป็นประโยชน์ต่อเจา้หน้าทีตาํรวจในการดาํเนินคดีต่อแก๊งลกัทรัพยข์า้ม

ชาติทีกระทาํผดิในประเทศไทย  

4.3 ปัญหาข้อกาํหนดของกฎหมายทีไม่เออืต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากร 

ข้ามชาต ิ 

ปัญหาขอ้กาํหนดของกฎหมายทีไม่เอือต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรม 

ขา้มชาติ อาทิ ขอ้กาํหนดของกฎหมายทีไม่ไดก้าํหนดใหพ้ฤติกรรมบางอยา่งเป็นการกระทาํผดิ ทาํใหไ้ม่

สามารถแจง้ขอ้กล่าวหาในการจบักมุ  หรือ การไม่มีอาํนาจในการจบักมุผูก้ระทาํผดิทีเป็นแกง๊ลกัทรัพย์

ขา้มชาติ  อาทิ  
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  การไม่มีกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการลกัขโมยขอ้มลู (Identity Theft) การขโมยขอ้มลูใน

การกระทาํผดิ  อนันาํไปสู่การลกัทรัพยท์างออนไลน์ รวมทงัการปลอมแปลงบตัรเครดิต หรือ บตัร

อิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอม็ โดยการลกัขโมยขอ้มลูของเจา้ของบตัรมาใชใ้นการกระทาํผดิ หากแต่ปัจจุบนัยง

ไม่มีกฎหมายทีเกียวขอ้งมารองรับอนัเป็นอุปสรรคทีสาํคญัต่อการป้องกนัปราบปรามและดาํเนินคดี

ผูก้ระทาํผดิในรูปแบบดงักล่าว  

 

 5. ปัญหาระหว่างประเทศ 

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวขอ้งกบัปัญหาระหว่างประเทศ 

ไดแ้ก่  

  5.1 ปัญหาความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

   ปัญหาทีสําคัญประการหนึงของเจ้าหน้าทีตํารวจในการป้ อ ง ก ัน

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวให้

หมดไปอยา่งแทจ้ริง  เนืองจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยส่์วนหนึงไดมี้

การกระทาํผดิทีมีความเกียวขอ้งกบัประเทศต่าง ๆ มากกว่าหนึงประเทศ โดยเฉพาะการกระทาํผิด

เกียวกับแก๊งสกิมเมอร์ทีมีการกระทําผิดเกียวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตร

อิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอม็  ซึงมีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามร่วมมือของเจา้หน้าทีตาํรวจระหว่างประเทศ

ในการดาํเนินการป้องกนัปราบปรามและดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมดงักล่าว หากแต่ในปัจจุบนั

เจ้าหน้าทีตาํรวจของประเทศไทยมีภาระหน้าทีการงานค่อนข้างมาก ในการดาํเนินคดีกับแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ม่ไดมี้การประสานความร่วมมือในการป้องกัน

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างแทจ้ริง  รวมทังแมจ้ะมีการประสานงานระหว่าง

ตาํรวจสากลระหว่างประเทศ หากแต่การดาํเนินการในการป้องกนัปราบปรามไดป้ระสบกบัปัญหา

ความล่าชา้ อาทิ ปัญหาในการติดตามผูร้้ายขา้มแดน เป็นตน้  

 

  5.2 ปัญหากฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั  

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ ไดแ้ก่ ปัญหากฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัระหว่าง

ประเทศทีแตกต่างกนั อาทิ ปัญหาขอ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวกับการส่งผูร้้ายขา้มแดนทีบาง

ประเทศมีขอ้กาํหนดในขณะทีบางประเทศมีขอ้กาํหนดของกฎหมายการส่งผูร้้ายขา้มแดน ในขณะที

บางประเทศไม่มีขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว ทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจไม่สามารถจบักุมตวัแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีหนีกลบัเขา้ประเทศได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากประเทศไทยมีพระราชบญัญติัการ
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ส่งผูร้้ายขา้มแดน พ.ศ. 2551 (2008) ซึงรวมยอดต่อจากฉบบัเดิมในปี พ.ศ. 2472 (1929) ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีสนธิสญัญา (Extradition Treaty) การส่งผูร้้ายขา้มแดนกบั 14 ประเทศ ไดแ้ก่ องักฤษ 

แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิจิ เบลเยยีม อินโนนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต ้ลาว 

บงัคลาเทศ และกมัพูชา และยงัมีสนธิสัญญาว่าดว้ยความช่วยเหลือซึงกนัและกนัในเรืองคดีอาญา 

อืน ๆ เรียกว่า Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters กบัประเทศต่าง ๆ อีก 12 ประเทศ 

ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  องักฤษ ฝรังเศส นอร์เวย ์ อินเดีย  จีน  เกาหลีใต ้ โปแลนด์ ศรีลงักา 

ออสเตรเลีย และเบลเยียม แต่ถา้ประเทศทีไม่มีสนธิสัญญา ก็จะถือหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่างตอบ

แทน (Reciprocity) (คิด ฉตัรประภาชยั,2557) อนัแสดงให้เห็นถึงปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ

เป็นอุปสรรคทีสําคัญของการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามช าติทีก่อเหตุคดี         

เกียวกบัทรัพย ์

 

 6. ปัญหาจากลกัษณะของอาชญากรรม 

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรม

ข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวข้องกับปัญหาลักษณะของ

อาชญากรรม ไดแ้ก่  

6.1  ไม่มรีะบบในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมอย่างแท้จริง 

  เนืองจากการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัทรัพยข์องแก๊งดงักล่าวจะทราบไดต่้อเมือ

ผูเ้สียหายเข้าแจ้งความ จึงทาํให้ตาํรวจเขา้ไปดาํเนินคดีในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ดงักล่าว หากแต่ในสภาวะปกติจะไม่มีระบบในการคดักรองอาชญากรรมทีเกิดขึนเพือแกไ้ขปัญหา

อาชญากรรม เปรียบเสมือนตาํรวจตามโจรหนึงกา้วเสมอ หากตาํรวจจะตอ้งตามผูก้ระทาํผิดจากที

เกิดเหตุแลว้ไปจบักุม แต่จะถือว่าไม่มีความผดิจนกว่าศาลจะพิพากษาคดี ซึงมีการให้ประกนัตวัใน

ชนัศาล โดยผูต้อ้งหามกัจะมีการหนีประกนักลบัประเทศ แมจ้ะกลบัเขา้มาในประเทศไทยใหม่ก็จะ

เปลียนชือหรือนามสกุล หรือ การปลอมแปลงหนังสือเดินทางทาํให้กระบวนการดาํเนินคดีของ

ตาํรวจประสบปัญหา 

  ดังจะเห็นได้จากการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับทรัพยข์องแก๊งปลอมแปลงบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม เจา้หน้าทีตาํรวจจะทราบไดเ้มือเจา้ทุกข์ทราบและเขา้แจง้ความ หรือ 

เมือเจา้หนา้ทีตาํรวจสงสยัพฤติกรรมและเขา้จบักุม  จึงทาํให้ตาํรวจเขา้ไปดาํเนินคดีในการป้องกนั

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว หากแต่ในสภาวะปกติจะไม่มีระบบในการป้องกันปัญหา

อาชญากรรมประเภทนีไดอ้ย่างแทจ้ริง เนืองจากแก๊งดงักล่าวจะมีการปรับเปลียนเทคโนโลยีให้มี

ความทนัสมยัสามารถดึงขอ้มลูของผูเ้สียหายและกดเงินจากผูเ้สียหายไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

รวมทงัผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงทีถกูจบักุมไดรั้บการประกนัตวัในชนัศาล อนัส่งผล 
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ใหผู้ต้อ้งหามกัจะมีการหนีประกนักลบัประเทศ แมจ้ะกลบัเขา้มาในประเทศไทยใหม่ก็จะเปลียนชือ

หรือนามสกุล หรือ การปลอมแปลงหนงัสือเดินทางทาํใหก้ระบวนการดาํเนินคดีของตาํรวจประสบ

ปัญหาปัญหาอุปสรรค 

จึงอาจกล่าวไดว้่า การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการกระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลง 

บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เอทีเอม็ นนั จะประสบปัญหาเจา้หนา้ทีจบัไม่ได ้ไล่ไม่ทนั เขา้ลกัษณะววั

หายลอ้มคอกทุกครังไป แมว้่าหลายหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะร่วมกนัหามาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามแก๊งคนร้ายประเภทนี แต่ทีผา่นมาคงตอ้งยอมรับว่าเป็นการแกปั้ญหาทีปลายเหตุเสียเป็น

ส่วนใหญ่ เงินทีถกูขโมยไปก็แทบไม่มีความหวงัว่าจะไดคื้น จึงทาํไดเ้พียงระงบัเหตุใหทุ้เลาเบาบาง

ลงเท่านนั แต่เมือใดทีเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ทีผอ่นความเขม้งวดลง กจ็ะเปิดโอกาสให้

คนร้ายกลบัมาก่อเหตุไดทุ้กเมือดงัเช่นคดีทีเกิดขึนในทุกครังทีผา่นมา 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีเกียวขอ้งกบับตัรเครดิต  

และบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม แมจ้ะมีระบบในการป้องกนัโดยทีธนาคารไดร่้วมมือกบั

ตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิดงัเช่นกรณีของธนาคารใน อ.หาดใหญ่ทีสามารถลด

การกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียได ้จนกระทงัในทีสุดในช่วงระยะเวลาทีทาํการป้องกนัปราบปราม

ดงักล่าวไม่มีการกระทาํผดิใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หากแต่ภายหลงัจากทีธนาคารและตาํรวจไม่ได้

ใหค้วามระมดัระวงั จะมีการกระทาํผดิดงักล่าวเกิดขึนอีก รวมทงัมีการเคลือนยา้ยอาชญากรรมจาก

พืนทีทีมีการป้องกนัปราบปรามหรือเฝ้าระวงัต่อการกระทาํผดิดงักล่าว ดงัจะเห็นไดจ้ากเมือมีการ

ป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียในบริเวณภาคใตต้อนล่าง แก๊งสกิมเมอร์ดงักล่าว

จะมีการยา้ยการกระทาํผดิไปสู่บริเวณภาคใตต้อนบน รวมทงักรุงเทพฯ หรือจงัหวดัท่องเทียวต่าง ๆ  

อนัแสดงใหเ้ห็นถึงไม่มีระบบในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมทีสามารถแกปั้ญหาแก๊ง

ดงักล่าวไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

โดยการนาํเทคโนโลยขีนัสูงมาช่วยลว้งขอ้มลูนนัทาํใหเ้จา้หนา้ทีจบัไม่ได ้ไล่ไม่ 

ทนั เขา้ลกัษณะววัหายลอ้มคอกทุกครังไป แมว้่าหลายหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะร่วมกนัหามาตรการ

ป้องกนัและปราบปรามแก๊งคนร้ายประเภทนี แต่ทีผา่นมาคงตอ้งยอมรับว่าเป็นการแกปั้ญหาทีปลาย

เหตุเสียเป็นส่วนใหญ่ เงินทีถกูขโมยไปก็แทบไม่มีความหวงัว่าจะไดคื้น จึงทาํไดเ้พียงระงบัเหตุให้

ทุเลาเบาบางลงเท่านนั แต่เมือใดทีเจา้หนา้ทีตาํรวจเผลอหรือเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งผอ่นความเขม้งวด

ลง ก็จะเปิดโอกาสใหค้นร้ายกลบัมาก่อเหตุไดทุ้กเมือดงัเช่นคดีทีเกิดขึน ซึงกว่าจะจบักุมตวัผูก้ระทาํ

ผดิมาลงโทษไดผู้ก้ระทาํผดิไดมี้การกระทาํผดิจาํนวนหลายครัง 

  6.2 ปัญหาการเคลอืนย้ายอาชญากรรม 

  ปัญหาและอุปสรรคของเจ ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาการเคลือนยา้ย

อาชญากรรมจากกรุงเทพมหานครไปเกิดขึนในจังหวดัอืน ๆ โดยเฉพาะจังหวดัท่องเทียว หรือ 
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เคลือนยา้ยอาชญากรรมไปต่างประเทศ  หรือ การเคลือนยา้ยอาชญากรรมจากต่างประเทศ หรือ 

ต่างจงัหวดัเขา้ไปกระทาํผิดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะหากเจา้หน้าทีตาํรวจมีการป้องกัน

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมาก จะทาํ

ใหอ้าชญากรรมดงักล่าวมีจาํนวนทีลดลง หากแต่มีการกระทาํผิดในต่างจงัหวดั หรือ ต่างประเทศ

มากขึน โดยทีการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมดงักล่าวอาจไม่ไดห้มดไปจากสังคมอย่างแทจ้ริง 

พร้อมทีจะกลบัเขา้มาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครไดเ้สมอ เปรียบดงัเชือ

โรคทีไม่ไดห้มดไปจากร่างกายของมนุษยแ์ต่ประการใด  
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ส่วนที 3:  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจทีประสบความสําเร็จในการ

ป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ 

 สําหรับแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์ประสบความสาํเร็จ  เจา้หน้าทีตาํรวจจะเน้นการ

จบักุมผูก้ระทาํผดิเป็นสาํคญั  เนืองจากใหเ้หตุผลว่า การจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิ

เกียวกบัทรัพยใ์หไ้ดม้ากทีสุดจะทาํใหผู้ก้ระทาํผดิลดลง โดยเมือกระทาํผดิแลว้เจา้หน้าทีตาํรวจไทย

สามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิไดทุ้กอยา่งต่อเนืองแทบทุกคดี คนร้ายจะไม่กลา้กระทาํผดิ 

โดยแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจในการป้องกันปรา บปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์ประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ยแนวทางทวัไปที

ใชส้าํหรับป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยทุ์กประเภทคดี 

ไดแ้ก่   แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต  แก๊งเงินดาํ ( หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) 

แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ  โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419 )   แก๊ง

ลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน  แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน  แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียว

ต่างชาติ  แก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตาม

บา้นเรือน  แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ แก๊งโจรกรรมเครือง

เพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น แก๊งลกัทรัพย์

ตามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว  แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลกัทรัพยใ์น

บริเวณหา้งสรรพสินคา้  หรือ ร้านคา้  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า และแก๊งปลน้

ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื ประกอบดว้ยแนวทางทีสาํคญั ไดแ้ก่  

 

1. การทําความเข้าใจ หรือ มทีัศนคตทิีถูกต้องต่อชาวต่างชาตทิีเข้ามาในประเทศไทย 

แนวทางในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปราม 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทย คือ เจา้หน้าทีตาํรวจจะตอ้งมี

การทาํความเข้าใจ หรือ การปรับทัศนคติทีถูกตอ้งเกียวกบัชาวต่างชาติทีเข้ามาในประเทศไทย 

เพราะเจา้หน้าทีตาํรวจส่วนหนึงอาจเห็นว่าชาวต่างชาติจากประเทศทีพฒันาแลว้ทีได้เข้ามาใน

ประเทศไทยเป็นคนดี ไม่น่าจะเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย หากแต่แทจ้ริงแลว้ชาวต่างชาติจาก

ทุกประเทศมีโอกาสในการเข้ามากระทาํผิดในประเทศไทยได ้ ดังนันแนวทางในการป้องกัน

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยที์มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที

ตาํรวจ เริมตน้จากการทีเจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การทาํความเขา้ใจ หรือ การมีทศันคติทีถูกต้องต่อ

ชาวต่างชาติทีเขา้มาในประเทศไทยว่าชาวต่างชาติทีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยจากทุกประเทศมี

โอกาสในการกระทาํผดิได ้โดยเริมตงัแต่เจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองทีจะตอ้งมีการตรวจสอบ
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เอกสารการเดินทางรวมทงัขอ้มลูขอ้มลูทีเกียวขอ้งอยา่งละเอียดรอบคอบเพือเป็นขอ้มลูทีสาํคญัทีจะ

นาํไปสู่การป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีเขา้มาก่อเหตุพฤติกรรมการกระทาํผิดใน

ประเทศไทย โดยเจา้หน้าทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจะเป็นด่านแรกในการตรวจสอบและคดัแยก

ชาวต่างชาติทีเป็นกลุ่มเสียงต่อการเขา้มาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยออกจากชาวต่างชาติ

อืน ๆ ทีเขา้ประเทศไทยเพือการท่องเทียว หรือ ประกอบธุรกิจ เป็นตน้ นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจ

นครบาลจะตอ้งมีการปรับทศันคติทีถกูตอ้งเกียวกบัชาวต่างชาติเช่นเดียวกนัว่าชาวต่างชาติจากทุก

ประเทศมีโอกาสในการกระทาํผดิไดเ้ช่นเดียวกนั   

2. การศึกษาข้อมูลทีเกยีวข้องกบัประเทศทีเข้ามากระทําผดิในประเทศไทย 

เจา้หนา้ทีตาํรวจทีปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติจะตอ้งมีการศึกษา 

ขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัประเทศทีสมาชิกของแก๊งไดอ้าศยัอยู ่ไม่ว่าจะเป็นภาษาทีใช ้ลกัษณะภูมิศาสตร์

ของประเทศทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดอ้าศยัอยู่ เพือจะไดมี้ขอ้มูลพืนฐานส่วนหนึงว่าผูก้ระทาํ

ผดิเป็นคนสญัชาติดงักล่าวจริงหรือไม่ หรือ เป็นเพียงการพูดจาโกหก อนัเป็นการตรวจสอบขอ้มูล

เบืองตน้ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย รวมทงัการศึกษาขอ้มูล

ทีเกียวข้องจะทําให้ทราบถึงกระบวนการในการกระทาํผิดตังแต่ต้น อาทิ บางประเทศไม่มี

ฐานขอ้มลูประชากรทีถกูตอ้ง ทาํใหส้ามารถปลอมแปลงหนังสือเดินทางไดง่้าย รวมทงักฎหมายที

เกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิขา้มชาติระหว่างประเทศ เป็นตน้ เพือจะนาํไปสู่การป้องกนัปราบปราม

รวมทงัการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์โดยตรง 

สาํหรับการวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดว้างแผนจบักุมโดยตรง ประกอบดว้ย  

- การวางแผนเพอืให้ได้ข้อมูลของชาวต่างชาต ิ

การไดข้อ้มลูจากแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีเป็นชาวต่างชาติ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การ 

วางแผนเพือให้ไดข้้อมูลดว้ยการให้ชาวต่างชาติดว้ยกันเป็นคนหาขอ้มูลให้ เนืองจากเจา้หน้าที

ตาํรวจกลุ่มตวัอย่างส่วนหนึงเห็นว่าการทีจะให้ชาวไทยหาขอ้มูลจากชาวต่างชาติจะเป็นการหา

ขอ้มลูทีไดย้าก เนืองจากชาวต่างชาติจะไม่ให้ความไวว้างใจต่อชาวไทย หากแต่ถา้ให้ชาวต่างชาติ

ด้วยกันเป็นคนหาข้อมูลการกระทาํผิดของชาวต่างชาติจะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายกว่า เพราะ

ชาวต่างชาติดว้ยกนัจะให้ความไวว้างใจต่อกนั ดังนันเจา้หน้าทีตาํรวจจะมีการวางแผนดว้ยการ

ว่าจา้งชาวต่างชาติให้หาขอ้มูลการกระทาํผิดของชาวต่างชาติให้ รวมทงัในกรณีทีสามารถจบักุม

สมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติได้ เจา้หน้าทีตาํรวจส่วนหนึงจะให้สินบนแก่ผูก้ระทาํผิด

เพือใหผู้ก้ระทาํผดิไดใ้หข้อ้มลูเพิมเติมแก่เจา้หน้าทีตาํรวจ รวมทงัการล่อให้สมาชิกของแก๊งไดเ้ขา้

มาประกนัตวัเพือนร่วมแก๊ง จึงจะสามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิทีเป็นสมาชิกของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ

ได้มากขึน นอกจากนี ในกรณีทีสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการทะเลาะกันเอง 
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เจา้หนา้ทีตาํรวจจะอาศยัช่วงจงัหวะดงักล่าวทีมีสมาชิกส่วนหนึงเขา้แจง้ความกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจมา

เป็นพวกกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจ และให้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพิมเติมแก่เจา้หน้าทีตาํรวจจนกระทงัสามารถ

จบักุมสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดม้ากขึน  

- การวางแผนในการแฝงตวัเป็นสายลบั 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี 

เกียวกบัทรัพยโ์ดยตรงทงัทีเป็นเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีตาํรวจนครบาล โดย

เมือเจา้หนา้ทีตาํรวจเห็นว่ามีสถิติคดีทีกระทาํผดิโดยแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยค่์อนขา้งมาก เจา้หนา้ทีตาํรวจจะมีการวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว

ดว้ยการแฝงตัวเป็นสายลบัเพือเข้าไปสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ดงักล่าว  ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การแฝงตวัเขา้ไปเป็นสายลบัเอง หรือ การจา้งให้ชาวต่างชาติเขา้

ไปเป็นสายลบัเพือหาขอ้มลูจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์หลงัจากนันจะ

พยายามเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานจากแก๊งดงักล่าวใหไ้ดม้ากทีสุด รวมทงัการใชเ้งินในการล่อซือ

เพือให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการกระทําผิดทีชัดเจน เมือเจ้าหน้าทีตํารวจจะได้มี

พยานหลกัฐานทีเพียงพอในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ อาทิ การล่อซือหนังสือเดินทางปลอม เพือให้

หลกัฐานมาดาํเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี เมือเจ้าหน้าทีตาํรวจมีข้อมูลที

เกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติแลว้จะมีการสะกดรอยดูพฤติกรรมการกระทาํผิด จนกระทงั

เห็นว่าแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวมีการกระทาํผิดจริง อาทิ การสะกดรอยตามแก๊งทีกระทาํ

ผดิเกียวกบัการลกัทรัพยต์ามบา้นเรือนของชาวลาตินอเมริกา โดยภายหลงัจากทีเจา้หน้าทีตาํรวจได้

มีการวางแผนการจบักุมดว้ยการสะกดรอยดูพฤติกรรมการกระทาํผดิและสามารถจบักุมผูก้ระทาํผิด

ไดข้ณะกระทาํผดิดว้ยการลกัทรัพยใ์นบา้นหลงัหนึง  

4. การปฏิบัตงิานในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตติามทีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ 

โดยได้ให้ผู้เสียหายมส่ีวนร่วมในการจบักุมดําเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 สําหรับแนวทางในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ที

ผูเ้สียหายได้เขา้แจง้ความโดยตรง เจา้หน้าทีตาํรวจจะมีการวางแผนในการจบักุมดาํเนินคดีแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติโดยการให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการจบักุมดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติ โดยเฉพาะคดีทีผูเ้สียหายถกูหลอกลวงจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ เจา้หนา้ทีตาํรวจจะให้

ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการจบักุมดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การวางแผนให้

ผูก้ระทาํผดิไดก้ระทาํผดิต่อผูเ้สียหายต่อไปจนกระทงัเจา้หน้าทีตาํรวจมีพยานหลกัฐานเพียงพอ จึง

สามารถจบักุมดาํเนินคดีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยด์งักล่าวได ้ 
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5. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนระมดัระวงัภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหต ุ

คดีเกยีวกบัทรัพย์ 

แนวทางหนึงทีทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการ

ระมดัระวงัภยัจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ อาทิ การประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนไดมี้การระมดัระวงัตวัจากแก๊งกรีดกระเป๋าในช่วงเทศกาล หรือ งานสาํคญั ตลอดจนใน

สถานทีทีมีผูค้นพลุกพล่าน เพือไม่ใหแ้ก๊งกรีดกระเป๋าสามารถกระทาํผดิได ้ โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจได้

มีมาตรการในการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้ระมดัระวงัภยัจากแก๊งดงักล่าว ทงัทีเป็นการ

ประชาสมัพนัธด์ว้ยโปสเตอร์ หรือ การใชโ้ทรโข่งในการประกาศเตือนภยั รวมทงัการแจกอุปกรณ์

ถุงสาํหรับใส่โทรศพัทมื์อถือ หรือทรัพยสิ์นทีมีค่าสาํหรับคลอ้งคอเพือไม่ให้ประชาชนตอ้งสูญเสีย

ทรัพยสิ์นจากการถกูกรีด หรือ ลว้งกระเป๋า  นอกจากนี เจา้หน้าทีตาํรวจยงัไดมี้การประชาสัมพนัธ์

ให้พ่อคา้ แม่คา้ ไดต้ระหนักถึงปัญหาแก๊งเวียดนามด้วยการจบัตามอง เตือนลูกค้า และช่วยแจ้ง

เบาะแสหรือ จบักุม หากมีการกระทาํผดิ  

 รวมทังเจ้าหน้าทีตาํรวจได้ร่วมมือกับธนาคารในการเตือนภัยให้ประชาชนได้

ระมดัระวงัภยัจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์คดีอืน ๆ อาทิ แก๊งสกิมเมอร์ 

ทีใหธ้นาคารไดแ้จง้ใหล้กูคา้ไดส้งัเกตความผดิปกติของตูเ้อทีเอ็ม เช่น ปุ่มกดนูนผิดปกติ หรือช่อง

เสียบบัตรไม่มีแสงไฟกะพริบ หากมีป้ายโฆษณาหรือกล่องใส่โบรชัวร์มาแปะอยู่ข้างๆ ตู ้ให้

สนันิษฐานว่าอาจจะมีการซ่อนกลอ้งไวแ้ลว้เอาของอยา่งอืนมาบงั หากพบความผิดปกติเกียวกบัตูก้็

ไม่ควรใชง้านและรีบแจง้ธนาคารเจา้ของตู ้ATM   หรือ เจา้หนา้ทีตาํรวจทนัที  

- การแจง้ใหป้ระชาชนมีการเลือกใชง้านตูเ้อทีเอม็ ควรเลือกตูที้ตงัอยูใ่นบริเวณทีมีคน 

พลุกพล่าน เพราะอาชญากรจะนาํอุปกรณ์มาวางไวไ้ดย้าก และในขณะทีกดรหสัควรใชมื้อบงั 

- การแจง้ใหป้ระชาชนทราบว่าหากตกเป็นเหยอืไดรั้บความเสียหายแลว้ควรรีบติดต่อกบั

ธนาคารเจา้ของบตัรเพือทาํการอายดับตัรโดยเร็ว และเขา้แจง้ความต่อเจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบทนัที 

- การแจง้ใหป้ระชาชนทราบว่าควรเปลียนรหัสบตัรอยู่เสมอ และรีบเปลียนรหัสทนัทีเมือ

สงสยัว่าบุคคลอืนทราบรหสั 

- การแจ้งให้ประชาชนติดตามข่าวสารทีเกียวข้องกับการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ 

เพือให้รู้เท่าทันกลวิธีของมิจฉาชีพอยู่เสมอ ซึงเผยแพร่ข้อมูลทีเกียวข้องในเว็บไซต์ หรือ ใน       

เฟซบุคส์ทีเกียวขอ้ง เพือเป็นอีกช่องทางทีลกูคา้ธนาคารสามารถติดตามข่าวสารและความรู้เกียวกบั

การเงินได ้
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6. การตรวจตราพนืทีทีเสียงต่อการประกอบอาชญากรรม 

แนวทางหนึงทีเจ้าหน้าทีตํารวจประสบความสําเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์สาํคญัอีกแนวทางหนึง คือ เจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้

การตรวจตราพืนทีทีเสียงต่อแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยจ์ะกระทาํผดิ ดงัจะ

เห็นไดจ้าก 

เจา้หนา้ทีตาํรวจสายตรวจจะตรวจตรา หรือ เฝ้าระวงัในพืนทีทีเป็นจุดเสียงต่อการประกอบ 

อาชญากรรมของแก๊งกรีดกระเป๋าจากพืนทีเดิมทีเคยกระทาํผิด  หรือ พืนทีทีแก๊งกรีดกระเป๋าไดมี้

การกระทาํผิดค่อนข้างมาก อาทิ ห้างสรรพสินค้าเดิมทีเคยมีผูเ้สียหายเขา้แจ้งความ ซึงหากการ

กระทาํผดิในครังแรกนนัผูก้ระทาํผดิยงัไม่ถกูจบักุม ผูก้ระทาํผดิจะมีการกระทาํผดิซาํ โดยเจา้หน้าที

ตาํรวจจะตรวจตราดว้ยการแต่งตวันอกเครืองแบบปะปนกบัประชาชนทวัไป เมือแก๊งดงักล่าวได้

ลว้งกระเป๋าแลว้ผูเ้สียหายร้องใหช่้วย ตาํรวจจะเขา้ไปจบักุมและดาํเนินคดีไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

รวมทงัการป้องกนัปรามปรามการกระทาํผดิของแก๊งกรีดกระเป๋าในการกระทาํผดิต่อ 

ประชาชนในพืนทีทีมีประชาชนพลุกพล่านดว้ยการใชส้ายตรวจตาํรวจเดินเทา้ เพือให้ผูก้ระทาํผิด

เห็นว่าเจา้หนา้ทีตาํรวจมีการตรวจตราและอาจถูกจบักุมได ้โดยการเพิมเจา้หน้าทีตาํรวจสายตรวจ

ในการตรวจตราผูก้ระทาํผดิใหมี้จาํนวนมากขึนสาํหรับช่วงระยะเวลาทีเสียงต่อการเกิดอาชญากรรม 

อนัเป็นมาตรการในการป้องปรามพฤติกรรมผูก้ระทาํผิดทีเจา้หน้าทีตาํรวจประสบความสาํเร็จต่อ

การป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์

 นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจยงัไดใ้ชม้าตรการในการตรวจตราพืนทีทีเสียงต่อการประกอบ

อาชญากรรมของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยค์ดีอืน ๆ อาทิ  แก๊งสกิมเมอร์ 

เอทีเอม็ ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การตระเวนตรวจตราตามพืนทีทีเสียงต่อการประกอบอาชญากรรม

จนกระทงัทาํให้อาชญากรรมในพืนทีดงักล่าวมีจาํนวนลดลง   หรือ การตรวจตราของเจ้าหน้าที

ตาํรวจในบริเวณหมู่บ้านทีมีแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนกระทาํผิดบ่อย จนกระทั ง

เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งดงักล่าว 

7. การใช้พยานหลกัฐานทีสําคญัจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  

แนวทางหนึงทีเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมตวัและดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้ม 

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  แก๊งปลอมแปลง

บตัรเครดิต  แก๊งเงินดาํ แก๊งหลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน  แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ  

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน  แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครือง

เอทีเอม็ แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมูลค่าสูง แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือ

ขโมยทรัพยสิ์น แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว  แก๊งลกัทรัพยที์

สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า  หรือ ร้านค้า  แก๊งขโมย
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รถจกัรยานยนต ์แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า และแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยือ คือ การใช้

พยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV 

เนืองจากเมือผูเ้สียหายร้องเรียนหรือเขา้แจง้ความว่าถูกแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพย ์ บางครังไม่มีพยานหลกัฐานเนืองจากผูก้ระทาํผดิมีการกระทาํผิดเป็นแก๊งทีมีการ

แบ่งงานกนัทาํจนกระทงัยากทีเจอพยานหลกัฐานในขณะกระทาํผิด หากแต่สิงทีตาํรวจจะใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีผูก้ระทาํผิดดงักล่าว คือ  กลอ้งวงจรปิด หรือ  CCTV ทีมีบทบาท

สาํคญัในการใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี รวมทงัพฤติกรรมการกระทาํผิดทีสาํคญัของ

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์อาทิ แก๊งฟิลิปปินส์ หรือ เม็กซิกนัในการลกั

ทรัพยใ์นหา้งสรรพสินคา้หรู หรือ การโจรกรรมเพชร รวมทงัการกระทาํผิดของแก๊งสกิมมิง อาทิ 

แก๊งมาเลเซีย เจา้หนา้ทีตาํรวจไดใ้ชพ้ยานหลกัฐานทีสาํคญัจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV ใน

การติดตามพฤติกรรมผูก้ระทาํผดิ รวมทงัการใชพ้ยานหลกัฐานจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV 

เป็นพยานหลกัฐานสาํคญัในการดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ 

โดยเจ้าหน้าทีตํารวจได้ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําผิดของ แก๊งสกิมเมอร์ จาก

โทรทัศน์วงจรปิดของตู ้เอทีเอ็มบางแห่งทีมีการติดตังไว ้ ตามทีได้มีการแจ้งจากประชาชนถึง

พฤติกรรมทีน่าสงสัยของแก๊งสกิมเมอร์ จนกระทงัจบักุมผูต้อ้งหาได ้ โดยการแกะรอยจากกลอ้ง

วงจรปิดจนกระทงัทาํใหส้ามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิแก๊งดงักล่าวได ้นอกจากนี การแกะรอยภาพ

จากกลอ้งวงจรปิดทาํใหส้ามารถจบักุมสมาชิก หรือ ผูมี้ส่วนร่วมในการกระทาํผดิดว้ย อาทิ การแกะ

รอยภาพแก๊งสกิมเมอร์ จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดจนไดข้อ้มูลทีแน่ชดัว่าแก๊งนีมีชาวไทยรวมอยู่

ดว้ย โดยจะทาํหนา้ทีขบัรถพาผูต้อ้งหาชาวต่างชาติไปกดเงินทีตูเ้อทีเอม็ในบริเวณพืนทีต่าง ๆ  

นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจไดก้ารขยายผลการจบักมุผูก้ระทาํผดิแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์มีการกระทาํผดิในบริเวณห้างสรรพสินคา้จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV)  โดยการสอบถามขอ้มลูเพิมเติมจากเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัของห้างสรรพสินคา้ที

ไดใ้ห้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์จากกลุ่มแก๊งดงักล่าว ทาํให้สามารถขยายผลในการจบักุมตวัแก๊งที

กระทาํผดิได ้ดงันนั แนวทางหนึงทีสาํคญัทีทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์คือ การใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ในการดาํเนินคดีกบั

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยเ์ป็นสาํคญั อนัทาํให้แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ถกูจบัตวัดาํเนินคดีและเป็นการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผิดเกียวกบั

ทรัพยไ์ม่ใหเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย 

8. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจอย่างรวดเร็วโดยการทํางานเป็นทีมและแบ่งงาน    

กนัทํา 

แนวทางหนึงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจต่อการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาติทีก่อคดีเกียวกับทรัพยที์ประสบความสําเร็จ ได้แก่ การปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าทีตาํรวจอย่างรวดเร็ว ภายหลงัทีได้รับแจง้ความจากประชาชนผูเ้สียหาย เนืองจากแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อคดีเกียวกบัทรัพยจ์ะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีมีการแบ่งงานกนัทาํอยา่ง

ชดัเจน และมีการหลบหนีเพือกลบัประเทศอย่างรวดเร็ว แนวทางหนึงทีทาํให้เจ้าหน้าทีตาํรวจ

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อคดีเกียวกบัทรัพย ์คือ การ

ดาํเนินคดีทีรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวน การเก็บพยานหลกัฐาน การติดตามตวัสมาชิกของแก๊ง

ผูก้ระทาํผดิ และการจบักุมตวั เพราะไม่เช่นนนัแก๊งดงักล่าวจะมีการหลบหนีออกจากประเทศไทย 

ซึงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งมีการทาํงานเป็นทีมซึงโดยส่วนใหญ่ถา้เป็นคดีที

สาํคญัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวมมลูค่ามหาศาลเจา้หนา้ทีตาํรวจจะมีการปฏิบติังานเป็น

ทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน และไดมี้การแบ่งงานกนัทาํเริมตงัแต่การสืบสวน การหาพยานหลกัฐาน 

การจบักุมตวั โดยจะมีการปฏิบติังานทีมีการวางแผนการปฏิบติังานเป็นอย่างดี การแบ่งงานกนัทาํ 

และจะต้องมีการปฏิบัติงานทีรวดเร็วทีสุด รวมทังจะต้องมีการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานที

ระมดัระวงัและเก็บรวบรวมขอ้มลูใหไ้ดม้ากทีสุด เพือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิใหไ้ดม้ากทีสุด   

9. การสร้างการมส่ีวนร่วมของผู้ประกอบการ ธนาคาร และประชาชนทัวไปทีมส่ีวน 

เกยีวข้องกบัอาชญากรรมทีเกยีวข้องกบัทรัพย์  

แนวทางหนึงในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับ

ทรัพยที์มีประสิทธิภาพ  คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ ธนาคาร และประชาชน

ทวัไปทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยใ์นการป้องกนัตนเองไม่ใหต้กเป็นเหยอื

อาชญากรรม ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดป้ระชาสมัพนัธถึ์งพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ให้ผูมี้ส่วนเกียวข้องทังหมดไดร้ะวงัตนเองและผูที้เกียวขอ้ง

ไม่ใหต้กเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว 

โดยเจ้าหน้าทีตํารวจได้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที เกียวข้องไม่ว่ าจะเป็น

ผูป้ระกอบการร้านคา้ ธนาคาร และประชาชนทวัไป ทีอาจตกเป็นเหยอืของแก๊งดงักล่าว รวมทงัการ

ช่วยเป็นหูเป็นตาเจา้หนา้ทีตาํรวจในการแจง้พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมดงักล่าว  

อาทิ เจ้าหน้าทีตํารวจได้มีประสานงานกับเจ้าของทีพักในการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของ

ชาวต่างชาติทีเขา้มาพกัในทีพกั หากพบชาวต่างชาติไม่มีงานทาํ แต่มีเงินใชม้ากกว่าปกติ  หรือ มี

พฤติกรรมทีต้องสงสัยก็ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าทีตาํรวจโดยทันที  รวมทังการ

ประสานกบัทางธนาคารในการแจง้พฤติกรรมชาวต่างชาติทีมีการเปิดบญัชีทีมีพฤติกรรมตอ้งสงสัย

ใหเ้จา้หน้าทีตาํรวจทราบ อนัทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจสามารถป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติดงักล่าวได ้

 โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
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- ขณะก่อนกระทําผดิ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดส้ร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจในการ 

ป้องกันการกระทําผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย ์ด้วยการให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งขอ้มูลทีสาํคัญของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ การแจ้ง

พฤติกรรมทีน่าสงสยัของนกัท่องเทียวต่างชาติใหเ้จา้หน้าทีตาํรวจไดรั้บทราบ อาทิ พฤติกรรมของ

นกัท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาพกัในประเทศไทย โดยพกัในสถานทีพกัอาศยัหรู ๆ หากแต่ไม่มีงาน

ทาํ โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การสร้างความสมัพนัธที์ดีกบัประชาชน เพือใหป้ระชาชนไดมี้การแจง้

ขอ้มลูข่าวสารทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทีน่าสงสัยของชาวต่างชาติทีไดเ้ขา้มาพกัอาศยัใน

ประเทศไทย 

- ขณะกระทําผดิ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดส้ร้างความสมัพนัธที์ดีกบัประชาชน เพือใหป้ระชาชนไดค้อย 

เป็นหูเป็นตาในการสังเกตพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพย ์แลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจทราบทนัที อาทิ การสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเทียว

ต่างชาติทีคอยตระเวนกดเงินในตูเ้อทีเอม็ใหเ้จา้หน้าทีตาํรวจทราบ หรือ การสังเกตพฤติกรรมของ

นกัท่องเทียวต่างชาติทีเขา้ไปปะปนกบัประชาชนในสถานทีพลุกพล่าน อาทิ บริเวณสถานทีแสดง

คอนเสริต หรือ ตลาดนัด แลว้มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจลว้งกระเป๋าประชาชนได้ เพือแจ้งให้

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดท้ราบและติดตามพฤติกรรมน่าสงสยัดงักล่าว 

- ภายหลงักระทําผดิ 

ภายหลงัจากทีมีการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 

ทรัพย ์เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การแจง้ใหป้ระชาชนในพืนทีทีมีการกระทาํผิดทราบ และให้เป็นหูเป็น

ตาคอยสงัเกตพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ เพราะแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติดงักล่าวอาจกลบัมากระทาํผดิในพืนทีเดิม ซึงหากประชาชนพบเห็นนักท่องเทียวต่างชาติทีน่า

สงสยัใหรี้บแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจ หรือ ช่วยเจา้หน้าทีตาํรวจในการจบักุม รวมทงัการเป็นพยานใน

การดาํเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์

10. การขยายผลเพมิเตมิเพอืจบักุมผู้กระทําผดิในแก๊งเพมิเตมิ 

เนืองจากเมือจบักุมตวัสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์

กระทาํผดิได ้ผูก้ระทาํผดิมกัจะไม่ใหข้อ้มลูทีเกียวขอ้งกบัแก๊งของตนเอง ดงันันเจา้หน้าทีตาํรวจจึง

ตอ้งขยายผลเพิมเติมเพือจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ อาทิ ตาํรวจแจง้ใหผู้ต้อ้งหาทราบว่าตอ้งการเงินมาใช้

ในการไกล่เกลียแลว้จะไม่ดาํเนินคดี ซึงผูต้อ้งหาจะแจง้ให้ญาตินาํเงินมาให้ตาํรวจเพือแลกกบัการ

ดาํเนินคดี หลงัจากนนัเจา้หนา้ทีตาํรวจจึงจะจบักุมในขอ้หาให้สินบนพนักงาน เพือเป็นการจบักุม

แก๊งดงักล่าว โดยใชว้ิธีล่อให้ญาติ หรือ กลุ่มสมาชิกในแก๊งไดเ้ขา้มาแสดงตนเพือให้มีการจบักุม 
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หากแต่ตาํรวจก็สามารถกระทาํไดเ้พียงคดีการให้สินบนพนักงาน เนืองจากไม่มีพยานหลกัฐานใน

การเชือมโยงไปยงัแก๊ง และมีกาํหนดโทษทีไม่สูงมากนกั  

 ดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การขยายผลการจบักุมแก๊งกรีดกระเป๋า หรือ แก๊งที

กระทาํผดิเกียวกบัการปลอมแปลงบตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิงเอทีเอ็มดว้ย

การขยายผลใหส้มาชิกของแก๊งมีการติดต่อมายงัผูถู้กจบักุมเพือให้สามารถจบักุมแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยด์งักล่าวเพิมเติมได ้ ดงัตวัอยา่งทีตาํรวจไดข้ยายผลเพิมเติมในการ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผดิแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ ดว้ยการให้ผูก้ระทาํผิดทีถูกจบักุมไดบ้อกถึงตวัการใน

การกระทาํผดิ เพราะในบางปฏิบติัตาํรวจไม่สามารถสาวถึงตวัการใหญ่ทีบงการในการกระทาํผดิได ้

เนืองจากแก๊งดงักล่าวจะมีการแบ่งงานกนัทาํทีชัดเจน โดยหัวหน้าแก๊งจะเป็นผูที้คอยบงการการ

กระทาํผดิในต่างประเทศ ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การขยายผลเพือจบักุมผูก้ระทาํผิดในแก๊งเพิมเติม

ดว้ยการให้สมาชิกทีถูกจับกุมไดบ้อกตัวผูก้ระทาํผิดทีแท้จริงเพือแลกเปลียนกบัการลดโทษให ้

รวมทงัการบอกใหผู้ก้ระทาํผิดแจง้ให้ผูเ้กียวขอ้งนาํเงินมาให้ตาํรวจแลกกบัการปล่อยตวั ซึงเมือมี 

สมาชิกในแก๊งไดมี้การเขา้มาติดต่อเพือจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนา้ทีตาํรวจ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงจะสามารถ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผดิไดใ้นคดีทีเกียวขอ้งกบัการใหสิ้นบนเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นสาํคญั  

11. การตรวจค้นทีพกัอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

แนวทางหนึงทีสาํคญัของการประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์คือ การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีกระทาํผดิ แมแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติจะมีการกระทาํผดิในสถานทีอืน ๆ ทีไม่ใช่บริเวณ

ทีพกัอาศยั หากแต่แนวทางหนึงทีทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติมา

ดาํเนินคดีไดป้ระสบความสาํเร็จ คือ การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ เนืองจาก

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติจะมีการเก็บเครืองมือทีใชใ้นการกระทาํผดิไวที้บริเวณทีพกัอาศยั ซึงโดย

ส่วนใหญ่หากเป็นการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมชนัสูง 

(high crime) แก๊งอาชญากรรมดงักล่าวจะมีการพกัอาศยัในทีพกัอาศยัทีมีราคาแพง มีความเป็น

ส่วนตวัสูง เพือป้องกนัไม่ใหบุ้คคลทวัไปสามารถเขา้ไปยุง่เกียว หรือ สงสยัในพฤติกรรมการกระทาํ

ผิด ซึงเมือเจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การเขา้ไปตรวจค้นในทีพกัอาศยันอกเหนือจากพยานหลกัฐานที

สามารถจับกุมได้ในบริเวณทีกระทาํผิด จะทาํให้เจ้าหน้าทีตาํรวจได้พยานหลกัฐานทีสําคัญที

เกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าว  

  ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าทีตาํรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึงทีได้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

กล่าวคือ  

  “...เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งสกิมเมอร์ ชาวรัสเซียและยเูครนไดจ้ากการ

ตงัด่านตรวจคน้ และพบมีบตัรเอทีเอม็ปลอมเพียงแค่ 3 ใบ แต่ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จ

ในการจบักุมและการหาพยานหลกัฐานมาใชใ้นการดาํเนินคดีได ้คือ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดเ้ขา้ไปตรวจ
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คน้ในบริเวณทีพกัอาศยั ทีเป็นคอนโดมีเนียมหรู ในลกัษณะของเซฟเฮา้ส์ ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจได้

พยานหลกัฐานทีสําคญัจากทีพกัอาศยั เพราะมีบตัรเอทีเอ็มจาํนวนมากทีนั น รวมทงัมีอุปกรณ์ที

สาํคญัในการคดัลอกและส่งขอ้มลูไปกลบัระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ” 

 

 รวมทงัการสุ่มตรวจทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติทีไดเ้ขา้มาพกัอาศยัในประเทศไทย เพือเป็น

การป้องกนัปราบปรามการใชป้ระเทศไทยเป็นฐานในการกระทาํผิด ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจไดท้าํการ

สุ่มตรวจทีพกัของชาวต่างชาติทีไดเ้ขา้มาพกัในประเทศไทย เพือเป็นการตรวจคน้เอกสารประจาํตวั

ว่าชาวต่างชาติดงักล่าวไดเ้ขา้มาในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่  รวมทงัการตรวจ

คน้ดงักล่าวเพือเป็นการป้องปรามไม่ให้ชาวต่างชาติมีการกระทาํผิด ดังทีเจ้าหน้าทีตาํรวจกลุ่ม

ตวัอยา่งรายหนึงไดก้ล่าวว่า 

 “...เจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การสุ่มตรวจทีพกัชาวต่างชาติ อาทิ ชาวเวียดนาม ทีมกัจะพกักนั

เป็นกลุ่มบริเวณแถวถนนวิทย ุโดยจะมีเจา้หนา้ทีตาํรวจเขา้ไปสุ่มตรวจหนังสือเดินทางว่ามีการเขา้

เมืองถกูตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ รวมทงัการสุ่มตรวจเพือให้กลุ่มชาวเวียดนามดงักล่าวเกิดความ

เกรงกลวัไม่ตอ้งการกระทาํผดิ...” 

12. การใช้กฎหมายเฉพาะในการดําเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตเิพอืผลกัดัน 

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาตใิห้ออกนอกประเทศไทย 

จากผลการศึกษาปรากฏว่า เจา้หนา้ทีตาํรวจไดก้ารดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรม 

ขา้มชาติตามประมวลกฎหมายอาญาทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยเ์ป็นสาํคญั ทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจมี

การแจ้งข้อกล่าวหาทีเกียวข้องกับคดีลกัทรัพย์ทีเป็นเพียงคดีลกัทรัพย์ธรรมดา อนัทาํให้แก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยส์ามารถประกนัตวัไดจ้ากชนัศาล  

อยา่งไรก็ตาม เจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองสามารถใชก้ฎหมายเฉพาะในการ 

ดาํเนินการกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยด์ว้ยการใชพ้ระราชบญัญติัคนเขา้

เมือง พ.ศ.2522 ในการผลกัดันผูก้ระทาํผิดทีเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติให้กลบั

ประเทศ  เนืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้กฎหมายเฉพาะในการปฏิบัติต่อแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติในการใหอ้อกจากประเทศไทยได ้ 

13. ต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคด ี

เกยีวกบัทรัพย์ 

สาํหรับตน้ทุนต่อหน่วยของการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ 

คดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจ ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างการป้องกนัปราบปราม

การกระทาํผดิของอาชญากรรมอืน ๆ ทวัไป เนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจไม่มีงบประมาณพิเศษในการ

ปฏิบติังานทีแตกต่างระหว่างแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติและผูก้ระทาํผดิชาวไทย หากแต่หากเป็นคดี
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ทีมีความสลบัซบัซอ้นเจา้หน้าทีตาํรวจจะใช้งบประมาณพิเศษในการดาํเนินการดงักล่าว ซึงเป็น

งบประมาณทีมีจาํนวนไม่มากนกั อาทิ ใชเ้งินในการล่อซือหนังสือเดินทางซึงจะใชง้บประมาณใน

การดาํเนินการไม่ถึง 100,000 บาท แต่หากเป็นคดีทีมีความเกียวขอ้งกบัยาเสพติดจะใชง้บประมาณ

ทีสูงกว่าในการป้องกนัปราบปรามโดยกลุ่มตวัอยา่งรายหนึงไดก้ล่าวว่า 

 “...หากเป็นการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีมีความเกียวขอ้งกบัยาเสพติด 

เจา้หน้าทีตาํรวจจะมีการวางแผนโดยการใชง้บประมาณในการป้องกนัปราบปรามทีค่อนขา้งสูง 

บางครังมีการใช้งบประมาณมากกว่า 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท แต่หากเป็นการกระทาํผิดที

เกียวขอ้งกบัคดีทรัพยอื์น ๆ งบประมาณในการป้องกนัปราบปรามจะไม่มากนัก จะไม่แตกต่างจาก

การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดในคดีทรัพยอื์น ๆ ของชาวไทย โดยงบประมาณในการดาํเนินการ

ป้องกนัปราบปรามจะไม่เกิน 100,000 บาท ...” 

 

 นอกจากนี แมต้น้ทุนต่อหน่วยในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจโดยเฉลียจะมีมลูค่าไม่สูงเนืองจากเป็นคดีทีเกียวขอ้งกบัทรัพย ์

แต่หากเป็นคดีทีเกียวข้องกับยาเสพติดจะมีต้นทุนต่อหน่วยในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาติทีมีมูลค่าสูงกว่า หากแต่ผลผลิตทีได้จากการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยจ์ะมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะหากเป็นการกระทาํผิดที

เกียวขอ้งกบัแก๊งสกิมเมอร์ จะมีมลูค่าสูงถึง 1,000 กว่าลา้นบาท 

 

 ตวัอย่างการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยด์ว้ย

แนวทางทวัไป 

 

1. แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงนิ 

แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนของเจา้หนา้ที 

ตาํรวจทีประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1. การตรวจสอบพฤตกิรรมผู้กระทําผดิจากกล้องวงจรปิด 

แนวทางหนึงทีสาํคญัในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิใน 

ลกัษณะนี คือ การตรวจสอบพฤติกรรมการกระทาํผดิจากกลอ้งวงจรปิด เนืองจากแก๊งดงักล่าวมกัมี

การเขา้ไปหลอกแลกเงินในร้านคา้ หรือ ธนาคาร ซึงส่วนหนึงมีกลอ้งวงจรปิด เจา้หนา้ทีตาํรวจจึง

ไดป้ระสานกบัเหยอืในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทาํผดิจากกลอ้งวงจรปิด ทาํใหท้ราบว่า

ผูก้ระทาํผดิเป็นใครและสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิมาดาํเนินคดีได ้ 

2. การประสานกบัเจ้าหน้าทธีนาคารในการตรวจสอบและจบักุมผู้กระทําผดิ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานกบัเจา้หนา้ทีธนาคารในการตรวจสอบ 
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พฤติกรรมของชาวต่างชาติ หากพบว่ามีชาวต่างชาติเขา้มาขอแลกเงินและมีพฤติกรรมตอ้งสงสยัให้

รีบแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจใหจ้บักุมตวัผูก้ระทาํผดิและดาํเนินคดีต่อไป ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถ

จบักุมแก๊งดงักล่าวไดส่้วนหนึงเนืองจาก เจา้หนา้ทีธนาคารไดมี้การประสานและแจง้ใหเ้จา้หนา้ที

ตาํรวจจบักุมตวัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวมาดาํเนินคดี 

3. การประชาสัมพนัธ์ให้คนในสังคมไม่ตกเป็นเหยอื 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในสงัคม รวมทงั 

เจา้หนา้ทีธนาคารไม่ตกเป็นเหยอืของแก๊งดงักล่าว โดยมีการประชาสมัพนัธใ์หพี้นอ้งประชาชน 

หรือแมแ้ต่เจา้หนา้ทีธนาคาร หากพบเห็นพฤติกรรมชาวต่างชาติทีเขา้ข่ายน่าสงสยั เช่น การเบิกเงิน

คราวละเยอะๆ  หรือแมแ้ต่การร้องขออะไรต่างๆ ทีผดิไปจากประเพณีทีปฏิบติั ก็อยา่ไดไ้ปไวใ้จ

เด็ดขาด และไม่ควรตามใจลกูคา้มากเกินไป หากทาํใหไ้ม่ได ้ก็ขอใหป้ฏิเสธไวก่้อน เพราะหากเกิด

อะไรขึนอาจนาํไปสู่การเสียหายทางธุรกิจได ้ รวมทงัการประชาสมัพนัธใ์หพ่้อคา้ แม่คา้ทีคา้ขายใน

ตลาดทีเป็นสถานทีท่องเทียวใหร้ะมดัระวงัพฤติกรรมการกระทาํผดิของชาวต่างชาติทีใชธ้นบตัรใบ

ละ 1 พนับาท ซือของมลูค่าไม่มากนกั และมีการขอแลกธนบตัร หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที

น่าสงสยัของชาวต่างชาติดงักล่าวใหรี้บแจง้ตาํรวจเพือดาํเนินคดีใหเ้ร็วทีสุด  

 

2. แก๊งเปิดเล่นการพนนั หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนนัออนไลน์ 

แนวทางในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิดว้ย 

การเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนันออนไลน์  ประกอบดว้ยแนวทางทีสาํคญั 

ไดแ้ก่  

การใช้สายลบัในการหาข่าวและแฝงตวัในการให้ข้อมูล 

แนวทางทีสาํคญัของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการจบักุมแก๊งเปิดเล่นการพนนับอล  

หรือ การเปิดเล่นหวย   การพนนัออนไลน ์ไดแ้ก่ การใชส้ายลบัในการหาข่าวและติดตามจบักุมการ

กระทาํผดิของแก๊งดงักล่าว ซึงสายลบัในการหาข่าวประกอบดว้ยสายลบัทีเป็นชาวต่างชาติทีทาํ

หนา้ทีช่วยเจา้หนา้ทีตาํรวจในการหาขอ้มลู และการใชเ้จา้หนา้ทีตาํรวจแฝงตวัเป็นสายลบัในการหา

เบาะแสของการพนนัจนกระทงัสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ 

 การให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเกยีวข้องกบัการเล่นการพนัน หรือ การ 

พนันออนไลน์ 

  แนวทางหนึงทีทําให้เจ้าหน้าทีตํารวจสามารถจับกุมและดําเนินคดีกับแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยมีความเกียวขอ้งกบัการเล่นการพนัน 

หรือ การพนนัออนไลน์ คือ การให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่เจา้หน้าทีตาํรวจ เพือแจง้ให้

หนา้ทีตาํรวจไดรั้บทราบว่ามีแก๊งชาวต่างชาติทีไดเ้ขา้มากระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการพนนั หรือ การ
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พนันออนไลน์ เพือนําไปสู่การจับกุมดาํเนินคดี อนัเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้แก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ขา้มากระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการเล่นการพนนั หรือ การพนนัออนไลน์ได ้ 

 

3. แก๊งลวงทําธุรกรรมเงนิหยวน 

แนวทางสาํคญัทีเจา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการจบักุมแก๊งลวงทาํ 

ธุรกรรมเงินหยวน คือ  

- การเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานจากเหยอือาชญากรรมให้ได้มากทีสุด 

เนืองจากแก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวนเป็นอาชญากรรมขา้มชาติทีเกิดจาก 

ผูเ้สียหายตอ้งการไดรั้บเงินจาํนวนมากจากแลกเปลียนเงินตรามากกว่าการแลกเปลียนเงินตราที

ถกูตอ้งจากธนาคาร ดงันนัเจา้หนา้ทีตาํรวจจะสามารถทราบว่ามีการกระทาํผิดเกิดขึนเมือเหยือถูก

หลอกลวงแลว้จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าทีตาํรวจ ดังนัน แนวทางทีเจ้าหน้าทีตาํรวจประสบ

ความสาํเร็จในการติดตามจบักุมแกง๊การทาํธุรกรรมเงินหยวน คือ การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน

จากเหยืออาชญากรรมให้ได้มากทีสุด เพือทีเจ้าหน้าทีตํารวจจะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาเป็น

พยานหลกัฐานและใชใ้นการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ  

- การประชาสัมพนัธ์ไม่ให้ประชาชนทีเกยีวข้องต้องตกเป็นเหยอืของแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาตทิีกระทําผดิเกยีวกบัเงินหยวน 

  แนวทางหนึงในการป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนตอ้งตกเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีกระทาํผดิเกียวกบัเงินหยวน คือ การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทีเกียวขอ้งไม่เขา้ไปยุ่ง

เกียวกับแก๊งดงักล่าว โดยการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารทีเกียวข้อง ซึงแนวทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถกระทาํได้โดยให้ประชาชนทีตอ้งเป็นเหยือของแก๊งธุรกรรมเงิน

หยวนดงักล่าวใหแ้จง้ใหบุ้คคลทีรู้จกัทีอาจตกเป็นเหยอือาชญากรรมไดรั้บทราบ เพือป้องกนัตนเอง

ไม่ใหต้กเป็นเหยอืของแก๊งดงักล่าว 

 

4. แก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาต ิ/ แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กาํลงั 

ประทุษร้ายเหยอื 

แนวทางในการป้องกนัปราบปรามแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติ/  แก๊ง 

ปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอืทีประสบความสาํเร็จของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ประกอบดว้ย 

  1. การแฝงตวัของเจ้าหน้าทีตาํรวจในสถานทีทแีก๊งหลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ

ได้กระทําผดิ  

  แนวทางหนึงทีเจา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามการ

กระทาํผดิของแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียว คือ การแฝงตวัอยูใ่นสถานทีทีแก๊งหลอกลวงนกัท่องเทียว
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ไดมี้การกระทาํผดิ หรือ ตามทีนกัท่องเทียวต่างชาติไดมี้การแจง้ความ เพราะแก๊งดงักล่าวมกัมีการ

กระทาํผิดซําในสถานทีดังกล่าว เพราะอาจเห็นว่าสถานทีดังกล่าวมีชาวต่างชาติจาํนวนมาก 

จนกระทั งในทีสุดเจา้หน้าทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งดงักล่าวมาดาํเนินคดี และสามารถป้องกัน

ปราบปรามไม่ใหแ้ก๊งดงักล่าวไดก้ระทาํผดิต่อไปได ้ 

2. การประสานกบัเจ้าหน้าทีตาํรวจตรวจคนเข้าเมอืงเพอืผลกัดันออกนอก 

ประเทศ 

  เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองเพือผลกัดนั

ใหแ้ก๊งอาชญากรรมดงักล่าวออกนอกประเทศ เพือไม่ตอ้งการให้เขา้มากระทาํผิดกบันักท่องเทียว

ชาวต่างชาติไดอี้ก  

 

5. แก๊งลกัทรัพย์ (แก๊งลกัทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว/ แก๊ง

ลกัทรัพย์ทีสนามบนิสุวรรณภูม ิ/แก๊งลกัทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า  หรือ ร้านค้า) 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ (แก๊ง     

ลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว/ แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิ /แก๊งลกั

ทรัพยใ์นบริเวณหา้งสรรพสินคา้  หรือ ร้านคา้) ทีประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่  

- การใช้กล้องวงจรปิดเป็นพยานหลกัฐานในการดําเนินคดี  

แนวทางในการดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ (แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม  

หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว/ แก๊งลกัทรัพยที์สนามบินสุวรรณภูมิ /แก๊งลกัทรัพยใ์นบริเวณ

หา้งสรรพสินคา้  หรือ ร้านคา้) ทีประสบความสาํเร็จ คือ การใชพ้ยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิดใน

การดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีลกัทรัพยต์ามโรงแรม 

หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว เจา้หน้าทีตาํรวจจะนาํภาพจากกลอ้งวงจรปิดทีไดจ้ากสถานทีพกั

ดงักล่าวมาดู เพือใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี รวมทงัผูก้ระทาํผดิมกัจะมากระทาํผดิซาํใน

สถานทีพกัดงักล่าว เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดใ้หภ้าพผูก้ระทาํผิดกบัเจา้ของทีพกัดงักล่าว โดยหากพบ

เห็นชาวต่างชาติผูต้ ้องสงสัยเข้ามาพกัในสถานทีดังกล่าวอีกครัง ให้แจ้งเจ้าหน้าทีตํารวจเพือ

ดาํเนินคดีทนัที ซึงทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจสามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดีได ้และเป็นการ

ป้องกนัปราบปรามไม่ใหผู้ก้ระทาํผดิไดเ้ขา้มากระทาํผดิในสถานทีพกัดงักล่าวอีก  

เช่นเดียวกบัการดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและ

ทีบริเวณหา้งสรรพสินคา้ ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดด้าํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าวดว้ยการ

ใชภ้าพจากกลอ้งวงจรปิดเป็นพยานหลกัฐานทีสาํคญัในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  

- การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 

แนวทางในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 
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ทรัพย ์ซึงไดก้ระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพย ์คือ การเตือนประชาชนไม่ใหต้กเป็นเหยอืของแก๊ง

ดงักล่าว รวมทงัหากพบพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติใหแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ที 

ตาํรวจทราบโดยทนัที อาทิ  

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดป้ระชาสมัพนัธเ์ตือนผูป้ระกอบการโรงแรมใหพ้ยายามเปลียนรหสั

บตัรมาสเตอร์การ์ดทีใชเ้ปิดเซฟเป็นประจาํ เพือป้องกนัไม่ใหค้นร้ายนาํขอ้มลูดงักล่าวไปใชก่้อเหตุ 

หรือ การประชาสมัพนัธป์ระชาชนใหร้ะวงัการตกเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีอาจก่อ

เหตุในบริเวณหา้งสรรพสินคา้ หรือ บริเวณสนามบิน เป็นตน้  
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 แนวทางเฉพาะในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับ

ทรัพย์ 

 สาํหรับแนวทางเฉพาะในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยส์าํหรับบางประเภทคดีของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ประกอบดว้ย  

 

1. แก๊งสกมิเมอร์ เอทเีอม็ 

แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ของเจา้หนา้ทีตาํรวจทีประสบ 

ความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

 

1. การจดัเจ้าหน้าทีตาํรวจเฝ้าสังเกตและตรวจค้นตามจุดเสียงต่าง ๆ  

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดท้าํหนา้ทีในการตรวจตราป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยต์ามจุดเสียงต่าง ๆ  โดยการจดัเจา้หนา้ทีเฝ้าสงัเกตกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ 

เอทีเอ็ม ทีเป็นแก๊งรัสเซีย แก๊งมาเลเซีย หรือ แก๊งอืน ๆ  ทีมีการกระทาํผิดเกียวกับการกระทาํผิด

เกียวกับการกดบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM  ในพืนทีจุดเสียงทังในเขต

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยเฉพาะการจดัเจา้หน้าทีตาํรวจเฝ้าสังเกตตามจุดเสียงต่าง ๆ ที

ไดรั้บการแจง้ว่ามีการกระทาํผดิดงักล่าวเกิดขึน จนกระทงัสามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิได ้

ดงัจะเห็นไดจ้าก กรณีเจา้หนา้ทีตาํรวจนอกเครืองแบบเฝ้าติดตามอยู่ตามตูก้ดเงินต่างๆใน

พืนทีจงัหวดันครราชสีมา พบผูก้ระทาํผดิมีท่าทีพิรุธ เนืองจากชาวต่างชาติทงั 2 คน นนัมีบตัรเครดิต

ทีพกติดตวัมาดว้ยอยู่เป็นจาํนวนมาก อีกทงับตัรทีใชก้ดเงินก็เป็นบตัรต่างชาติทงัสิน พร้อมทงัใช้

เวลาในการกดเงินทีนานผดิปกติ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงแสดงตวัเพือทาํการขอตรวจคน้ ก็พบว่า  ทงัคู่มี

บตัร เครดิตและบตัรเอทีเอม็ ทีตกติดตวัมาอยูใ่นกระเป่ามากว่า 100 ใบ พร้อมเงินสดจาํนวน 5 หมืน

บาท  จนกระทงัติดตามจบักุมแก๊งรัสเซียทีมีเครือข่ายเกียวขอ้งกบัคนไทยในการกระทาํผดิรายสาํคญั  

ดงันนัการจดัเจา้หนา้ทีเฝ้าสงัเกตตามจุดเสียงต่าง ๆ ทีง่ายต่อการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอม็

จึงเป็นมาตรการสาํคญัในการป้องกนัปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอม็ในการกระทาํผดิ  

นอกจากนี จากการจบักุมผูก้ระทาํผดิแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ทีเป็นชาวรัสเซียและยเูครนของ

เจา้หนา้ทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ ปรากฏว่าแนวทางทีทาํใหส้ามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิ

ดงักล่าวได ้คือ  

 “... การตังด่านตรวจทีซอยทองหล่อ แลว้พบนักท่องเทียวต่างชาตินั งแท็กซีมา 

เจา้หน้าทีตาํรวจไดท้าํการตรวจคน้ ปรากฏว่าพบบตัรเอทีเอ็มจาํนวนไม่กีใบ แต่เจา้หน้าทีตาํรวจ

สงสยัในพฤติกรรมจึงไปทาํการตรวจคน้ทีพกั จึงพบว่าเป็นแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม รายใหญ่ทีหากมี

การกระทาํผดิในประเทศไทย จะมีมลูค่าสูงถึง 1 พนัลา้นบาท...” 
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2. การตดิตามพฤตกิรรมการกระทําผดิของแก๊งสกมิเมอร์ เอทีเอม็อย่างใกล้ชิด  

แนวทางหนึงในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจเพือจบักุมตวัแก๊งสกิมเมอร์ขา้ม 

ชาติ ได้แก่ การเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทําผิดของแก๊งสกิมเมอร์อย่างใกลชิ้ด กล่าวคือ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติอย่างใกลชิ้ด 

โดยแกะรอยจากเสน้ทางการกระทาํผิด จากการแจง้ความของเหยือผูเ้สียหายถึงสถานทีในการกด

เงิน แลว้จึงมีการประสานกบัเจา้หนา้ทีธนาคารเพือเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิม

เมอร์ขา้มชาติจากพฤติกรรมการกดเงิน อาทิ ระยะเวลาในการกดเงินซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นเวลา

กลางคืน เจา้หน้าทีตาํรวจจะติดตามแก๊งสกิมเมอร์จากตูเ้อทีเอ็มทีเคยกดเงิน และบริเวณใกลเ้คียง 

โดยจะมีการเฝ้าสงัเกตในจุดเสียงดงักล่าว จนกระทงัเห็นผูต้อ้งสงสยัเขา้ไปกดเงินจากตูด้งักล่าว แลว้

จะมีการติดตามพฤติกรรมการกระทาํผิดจากเส้นทางทีคาดว่าผูก้ระทาํผิดจะไปกดเงิน รวมทงัใช้

ขอ้มลูทีไดจ้ากเจา้หนา้ทีธนาคารตามทีลกูคา้ไดแ้จง้ จนกระทงัในทีสุดเจา้หน้าทีตาํรวจจะสามารถ

จบักุมตวัแก๊ง สกิมเมอร์ไดจ้ากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ทีมกัจะมี

การกระทาํผดิอยา่งต่อเนืองจนกระทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งดงักล่าวได ้ 

3. การตรวจค้นทีพกัอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

แนวทางหนึงทีสาํคญัของการประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติ คือ การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีกระทาํผดิ ดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หนา้ทีตาํรวจไดต้งัด่านตรวจคน้จนกระทงัพบนกัท่องเทียง

ต่างชาติมีบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอมจาํนวน 3 ใบ หากแต่เจา้หนา้ทีตาํรวจไดใ้หแ้ก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติดงักล่าวพาไปยงัทีพกัอาศยัจนกระทงัพบพยานหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดจาํนวน

มาก ไม่ว่าจะเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจาํนวนหลายใบ บตัรคียก์าร์ดทีพกัของโรงแรมทีเป็น

อุปกรณ์เก็บขอ้มลูลกูคา้เสมือนเป็นบตัรเอทีเอ็ม รวมทงัอุปกรณ์ในการส่งขอ้มูลผูเ้สียหายไป-กลบั

ประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นตน้  

 

  ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าทีตาํรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึงทีได้ให้ข้อมูลทีสําคัญ 

กล่าวคือ  

  “...เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งสกิมเมอร์ ชาวรัสเซียและยเูครนไดจ้ากการ

ตงัด่านตรวจคน้ และพบมีบตัรเอทีเอม็ปลอมเพียงแค่ 3 ใบ แต่ทีเจา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จ

ในการจบักุมและการหาพยานหลกัฐานมาใชใ้นการดาํเนินคดีได ้คือ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดเ้ขา้ไปตรวจ

คน้ในบริเวณทีพกัอาศยั ทีเป็นคอนโดมีเนียมหรู ในลกัษณะของเซฟเฮา้ส์ ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจได้

พยานหลกัฐานทีสําคญัจากทีพกัอาศยั เพราะมีบตัรเอทีเอ็มจาํนวนมากทีนั น รวมทงัมีอุปกรณ์ที

สาํคญัในการคดัลอกและส่งขอ้มลูไปกลบัระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ” 
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4. แนวทางการสืบสวนโดยการให้เจ้าหน้าทีธนาคาร หรือ ผู้เชียวชาญ ร่วมในการสืบสวน 

แนวทางการสืบสวนแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติทีสาํคญัของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ประกอบดว้ย  

การใหเ้จา้หนา้ทีธนาคาร หรือ ผูที้มีความเชียวชาญไดเ้ขา้มาช่วยในการสืบสวน เนืองจากเจา้หน้าที

ตาํรวจอาจไม่มีความรู้ทีเกียวขอ้งโดยตรง แต่หากมีผูเ้ชียวชาญดงักล่าวไดเ้ขา้มาช่วยเจา้หนา้ทีตาํรวจ

ในการปฏิบติังานจะทาํใหส้ามารถสืบสวนพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ได ้ 

 นอกจากนี แนวทางในการสืบสวนการกระทาํผดิของแกง๊สกิมเมอร์ขา้มชาติอีก 

ประการหนึง คือ การขยายผลในการจับกุมสมาชิกร่วมแก๊งในการกระทาํผิด และการสืบสวน

เพิมเติมจากสมาชิกทีถกูจบัเพิมเติมดงักล่าว 

5. หลกัการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐาน 

การดาํเนินคดีกบัแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติทีสาํคญั ประการหนึง คือ การเก็บรวบรวม 

พยานหลกัฐานทีจะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั  โดยจะต้องมีการเก็บรวบรวม

พยานหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติใหไ้ดม้ากทีสุด ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การเก็บ

รวบรวมพยานหลกัฐานของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติไดจ้ากสถานทีพกัของแก๊งดงักล่าวเป็นสาํคญั ซึง

หลกัการทีสาํคญัในการรวบรวมพยานหลกัฐานของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติ คือ จะตอ้งสังเกตบตัรที

แก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติใช้ทุกบัตร อาทิ บัตรห้องพกัทีแก๊งสกิมเมอร์ใช้แท้จริงแลว้เป็นบัตรที

สามารถนาํไปกดเงินจากตูเ้อทีเอม็ไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากนี การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานจะตอ้ง

มีความระมดัระวงั เพราะอุปกรณ์ในการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ธนาคาร หรือ อุปกรณ์ในการส่ง

ขอ้มลูเหยอืไปกลบัระหว่างประเทศ อาจถูกทาํลายหลกัฐานไดท้นัทีหากเจา้หน้าทีตาํรวจไม่ทราบ 

เพราะเพียงแค่การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวขอ้มลูพยานหลกัฐานทงัหมดอาจถกูทาํลาย  

ดงันนั หลกัการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทีสาํคญัของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติทีเจา้หน้าที

ตาํรวจปฏิบติั คือ การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานใหไ้ดม้ากทีสุด หากแต่จะไม่พยามเขา้ไปแตะตอ้ง 

หรือ ให้แก๊งดงักล่าวไดเ้ขา้ไปแตะตอ้งกบัอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิด หากแต่จะมีการ

ป้องกันพยานหลกัฐานถูกทาํลาย จนกระทั งเจ้าหน้าทีตาํรวจจะได้ให้เจ้าหน้าทีธนาคาร หรือ 

ผูเ้ชียวชาญกบัพยานหลกัฐานดงักล่าวไดเ้ขา้มารวบรวมและพิสูจน์หลกัฐานอยา่งแทจ้ริง  

6. การประสานงานกบัธนาคารในการป้องกนัปราบปราม 

แนวทางในการป้องกนัปรามปรามการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ในการป้องกนั 

ปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติดว้ยการประสานงานกบัเจา้หน้าทีธนาคาร เจา้หน้าทีตาํรวจได้

กระทาํดงันี 

- การประสานให้ธนาคารแจ้งพฤตกิรรมชาวต่างชาตทิีเปิดบัญชี หรือ มบีัญชีต้อง 

สงสัย  

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานงานกบัเจา้หนา้ทีธนาคารในการแจง้พฤติกรรมที 
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ตอ้งสงสัยของชาวต่างชาติทีไดเ้ปิดบญัชีกบัธนาคาร หรือ กรณีทีมีเงินเขา้ออกบญัชีธนาคารของ

ชาวต่างชาติทีไดเ้ปิดบญัชีไวใ้นประเทศไทยให้เจา้หน้าทีตาํรวจทราบ เพือให้เจา้หน้าทีตาํรวจได้

ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทาํผดิของชาวต่างชาติทีมีพฤติกรรมดงักล่าว  

- การประสานให้เจ้าหน้าทีธนาคารแจ้งเตอืนลูกค้าให้ระวงัภัยจากแก๊งสกมิเมอร์ 

นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานงานกบัเจา้หนา้ทีธนาคารในการแจง้ 

เตือนลูกคา้ถูกพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เพือให้ลูกค้าธนาคารได้มีการป้องกัน

ตนเองจากการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ อาทิ การป้องกันการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์

ผูก้ระทาํผิดชาวรัสเซีย หรือ แก๊งมาเลเซียทีสําคัญประการหนึงของเจ้าหน้าทีตาํรวจ  คือ การ

ประสานงานกบัธนาคารในการป้องกนัปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ทงัในดา้นการแจง้เตือน

ลกูคา้ การประสานใหเ้จา้หนา้ทีธนาคารมีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกนัการกระทาํผิดที

เกียวข้องกับ ATM  และความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีธนาคารในการจบักุมตัวผูก้ระทาํผิด เพราะ

เจา้หนา้ทีตาํรวจไม่สามารถปฏิบติังานไดเ้พียงลาํพงั หากแต่ตอ้งมีความร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีธนาคาร

ทีเกียวขอ้ง จึงจะสามารถป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติแก๊งสกิม

เมอร์ได้ ดังตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจทีประสบความสําเร็จในการป้องกัน

ปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ ดงันี  

เจา้หน้าทีตาํรวจมีการประสานกบัเจา้หน้าทีธนาคารให้มีการแจง้เตือนแก่ลูกคา้ที 

อาจตกเป็นเหยอืของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ได ้โดยเฉพาะในช่วงทีมีการอาละวาดของแก๊งสกิมเมอร์ 

เอทีเอม็ค่อนขา้งมาก  โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานใหธ้นาคารทีเกียวขอ้งใหมี้การแจง้เตือน

ลกูคา้ทีมาใชบ้ริการในการกดบตัรอิเลก็ทรอนิกส์  เอทีเอม็ ใหร้ะวงัภยัจากแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ 

โดยการติดป้ายเตือนทีบริเวณตูเ้อทีเอม็  

ควบคู่กบัการดาํเนินการของธนาคารในการป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์  

ดงัจะเห็นไดจ้ากธนาคารต่าง ๆ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ  ไทยพาณิชย ์และกสิกรไทยต่างก็มีหนังสือ

แจง้ไปยงัลกูคา้เพือยกเลิกบตัรเก่าและออกบตัรใหม่ทดแทนใหฟ้รี  พร้อมแนะนาํให้ลูกคา้ใชมื้อบงั

แป้นคียบ์อร์ดขณะกดรหสัทุกครัง ทงันีเพือไม่ใหค้นร้ายเห็นรหสั และธนาคารยนิดีชดใชเ้งินคืนแก่

ลูกคา้ทุกรายทีตกเป็นเหยือของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  อีกทงัหากพบการกระทาํผิดทีเกิดขึนกับ

ลูกค้าให้ลูกค้าธนาคารรรีบแจ้งกับธนาคาร หลังจากนันทางธนาคารจะได้มีการประสานกับ

เจา้หนา้ทีตาํรวจในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ   

- การประสานกบัธนาคารให้มคีวามเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกนัการกระทํา 

ผดิทีเกยีวข้องกบั ATM   

นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานกบัธนาคารใหมี้ความเคร่งครัดต่อ 

มาตรการในการป้องกนัการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบั ATM อาทิ  

การกาํชบัใหทุ้กธนาคารจะมีการติดตงัอุปกรณ์ป้องกนัการคดัลอกขอ้มลู (Anti- 
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Skimmer Version ) กบัตู ้เอทีเอ็มและติดตังทีวีวงจรปิดทีเป็นมาตรฐาน รวมทงัมีเจ้าหน้าทีของ

ธนาคารทีทาํหน้าทีตรวจสอบธุรกรรมตลอด 24ชวัโมง และเจา้หน้าทีเปลียนเติมเงินทีทาํหน้าที

ตรวจสอบความผดิปกติว่ามีการติดอุปกรณ์อยูห่รือไม่ ซึงทีผ่านมาหากพบอุปกรณ์ก็ถอดออกทนัที 

รวมทงัการแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจหากพบกรณีน่าสงสยัต่อการกระทาํผดิ 

- การจบักุมผู้กระทําผดิ  

การประสานงานกบัเจา้หนา้ทีธนาคารในการจบักุมผูก้ระทาํผดิ  โดยใหธ้นาคารซึง 

จะเป็นผูเ้สียหายโดยตรงได้ทาํหน้าทีในการแจ้งตาํรวจถึงพฤติกรรมทีน่าสงสัยของผูก้ระทาํผิด 

เพือให้ตาํรวจเข้าตรวจสอบพฤติกรรม และหากพบว่ามีการกระทาํผิดจริงจะมีการจับกุมเพือ

ดาํเนินคดีต่อไป  ดงักรณีตวัอยา่งทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานงานกบัธนาคารในการจบักมุตวั

ผูก้ระทาํผดิ กล่าวคือ      

“ ...ภายหลงัไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ทีธนาคารไทยพาณิชย ์ว่ามีชายไทยและต่างชาติ 

ใชร้ถยนตอ์อกตระเวนใชบ้ตัรเอทีเอม็ปลอมไปกดเงินตามตูเ้อทีเอม็ต่างๆ ภายในเขตเมืองพทัยาและ

บางละมุง เจา้หน้าทีตาํรวจจึงนาํภาพจากกลอ้งวงจรปิดมาตรวจสอบขอ้มูลตวับุคคลและรถทีใช ้  

ก่อเหตุ กระทงัเมือช่วงบ่ายวนัเดียวกนัเจา้หน้าทีตาํรวจไดรั้บแจง้จากเจา้หน้าทีธนาคารอีกว่าแก๊ง

ดงักล่าวกาํลงัใชบ้ตัรปลอมกดเงินอยูที่ตูธ้นาคารไทยพาณิชย ์สาขาชยัพฤกษ ์ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงได้

นาํกาํลงัไปตรวจสอบพร้อมกบัจบักมุตวัผูก้ระทาํผดิขณะกาํลงัใชบ้ตัรกดเงิน พลขบัทีกาํลงันงัรออยู่

ในรถ พร้อมของกลางเงินสดและบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอมจาํนวนหนึง…” 

- การดําเนินคดีกบัผู้กระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ คือ   

เจ้าหน้าทีตาํรวจได้มีการประสานงานกับธนาคารผูมี้ความเชียวชาญในการดาํเนินการกับแก๊ง     

สกิมเมอร์ เอทีเอม็ โดยการประสานกบัเจา้หนา้ทีผูเ้ชียวชาญของธนาคารในการพิสูจน์การกระทาํผดิ 

การตรวจสอบพยานหลกัฐานในการกระทาํผิด เพือนาํตวัแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มมาดาํเนินคดีเป็น

สาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้าก 

กรณีการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิสมาชิกแก๊งสกิมเมอร์ทีเจา้หนา้ทีสถานีตาํรวจ 

นครบาลทองหล่อจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ไดมี้การประสานกบัเจา้หน้าทีธนาคารในการตรวจสอบ

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม รวมทังอุปกรณ์ในการกระทาํผิด ทาํให้ทราบว่าผูก้ระทาํผิดได้ใช้

เทคโนโลยทีีทนัสมยัในการกระทาํผดิ รวมทงัหากไดก้ระทาํผดิจะมีมลูค่าสูงถึงพนักว่าลา้นบาท  

7. การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปราบปราม  

แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติทีมีประสิทธิภาพแนวทางหนึงของ

เจา้หนา้ทีตาํรวจ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ  
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-  การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนระมดัระวงัภัยจากแก๊งสกมิเมอร์และแจ้งเตอืน 

ภัยแก่เจ้าหน้าทีตาํรวจ 

แนวทางหนึงของการป้องกนัปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติทีประสบ 

ความสาํเร็จของเจา้หน้าทีตาํรวจไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพืนทีทีเสียงต่อการตก

เป็นเหยอืของแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียช่วยกนัสังเกตพฤติกรรมของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม กล่าวคือ 

หากมีพฤติกรรมผูต้อ้งสงสัยชาวต่างชาติในบริเวณตูเ้อทีเอ็ม จะมีการแจง้ให้เจา้หน้าทีตาํรวจหรือ

ธนาคารทราบโดยทนัที  

 

ตวัอย่างการจบักุมและการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีประสบ

ความสําเร็จ 

ตวัอยา่งการจบักุมและการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีประสบ

ความสาํเร็จของเจา้หนา้ทีตาํรวจ คือ การใชไ้หวพริบของเจา้หน้าทีตาํรวจควบคู่กบัการเป็นคนช่าง

สงัเกตควบคู่กบัความละเอียดรอบคอบ และการตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติ ดงั

จะเห็นไดจ้ากเจา้หนา้ทีกลุ่มตวัอยา่งไดก้ล่าวว่า 

“...เจา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการจบักุมแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติชาวรัสเซียและ

ยเูครนได ้เนืองจากเราไดต้งัด่านตรวจในเวลากลางคืน  ปรากฏว่าเจอนกัท่องเทียวต่างชาตินั งแท็กซี

มา เจา้หนา้ทีตาํรวจในทีมทีตงัด่านเลยตรวจคน้ตวั ปรากฏว่าเจอบตัรเอทีเอม็ปลอมจาํนวนเพียงแค่ 3 

ใบ แต่เราโชคดีทีทีมตาํรวจทีตงัด่านไม่ไดเ้ห็นว่าบตัรเอทีเอ็มปลอม 3 ใบไม่มีความหมาย หากแต่

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดไ้ปตรวจคน้ทีหอ้งพกัของกลุ่มชาวต่างชาติดงักล่าว 

ปรากฏว่าพบบตัรเอทีเอ็มปลอมจาํนวนมากกว่า 100 ใบ มีบตัรสีขาวปลอมทีสามารถใช้

เป็นบตัรเอทีเอม็ในการกดขอ้มลูจากลกูคา้ชาวต่างชาติ แมก้ระทงับตัรคียก์าร์ดทีแก๊งนีใชใ้นการเขา้

ออกทีพกัก็ยงัมีขอ้มลูของลกูคา้ทีสามารถนาํไปกดเงินได ้ นอกจากนี ยงัพบอุปกรณ์เครืองสกิมเมอร์

ทีทนัสมยัทีสามารถใชใ้นการคดัลอกขอ้มลูของผูเ้สียหาย รวมทงัสามารถส่งขอ้มูลไปกลบัระหว่าง

ประเทศไทยและต่างประเทศได้ นอกจากนี ยงัพบขอ้มูลการโอนเงินระหว่างคนไทยและแก๊ง

ดงักล่าวรวมทงัขอ้มลูการโอนเงินระหว่างชาวต่างชาติดว้ยกนั ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสาน

เจา้หนา้ทีธนาคารใหม้าตรวจสอบพยานหลกัฐานดงักล่าว เจา้หนา้ทีธนาคารไดป้ระมาณมลูค่าความ

เสียหายมากกว่าพนัลา้นบาท และเจา้หนา้ทีธนาคารเห็นว่าเป็นอุปกรณ์สกิมมิงทีใชใ้นการกระทาํผิด

มีความทนัสมยัมาก 

สิงทีทาํใหต้าํรวจประสบความสาํเร็จ ผมคิดว่ามาจากความเป็นคนช่างสังเกต ปฏิฐานไหว

พริบ และการไม่ปล่อยให้สิงทีเห็นเป็นเพียงเรืองเล็กน้อย ผมคิดว่าหากเจ้าหน้าทีตาํรวจเห็นว่า

ผูก้ระทาํผดิเป็นชาวต่างชาติทีไม่สามารถสือสารได ้แลว้ไม่สนใจคิดว่าเป็นเพียงคดีเล็กน้อยเพราะมี
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พยานหลกัฐานจากการตรวจคน้พบบตัรเอทีเอม็ปลอมจาํนวนไม่กีใบ จะทาํให้เราไม่สามารถจบักุม

แก๊งสกิมเมอร์ทีมีการกระทาํผดิทีก่อใหเ้กิดมลูค่ามหาศาลได ้ดงันนั หากเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นคนช่าง

สังเกต มีไหวพริบดี และเข้าตรวจค้นทีพักของชาวต่างชาติต้องสงสัยได้จะทําให้เราพบ

พยานหลกัฐานทีสาํคญัในการดาํเนินคดีกบัแก๊งพวกนีได.้.. ” 

 

ตัวอย่างการป้องกันปราบปรามการกระทําผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มทีประสบ

ความสําเร็จ 

สาํหรับตวัอยา่งการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มทีประสบ

ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ การป้องกนัปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ทีเป็นการกระทาํผิดชาวมาเลเซีย 

ทีทาํใหแ้ก๊งดงักล่าวไม่สามารถกระทาํผดิในพืนทีดงักล่าวได ้และสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครได ้

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจรายหนึงไดก้ล่าวว่า   

“...ตาํรวจและธนาคารใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบความสําเร็จในการป้องกัน

ปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ทีอาละวาดมากในระหว่าง พ.ศ.2551 จนกระทงัถึง

ปัจจุบนั  โดย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบปัญหาจากการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ จาก

ชาวมาเลเซียทีมีการกระทาํผิดมาก  กระทงัเมือปลายพ.ศ. 2551 ทางชมรมบตัรเครดิต ของสมาคม

ธนาคารไทย ไดจ้ดัสมัมนาใหค้วามรู้กบัเจา้หน้าทีธนาคารทุกแห่งในพืนทีรวมถึงเจา้หน้าทีตาํรวจ

จากกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 9 ทีรับผดิชอบพืนที 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม รวมทังแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว  ทาํใหแ้ก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ทาํงานไดย้ากขึน เนืองจากมีขนัตอนในการปฏิบติังานทีสาํคญั

คือ ให้เจ้าหน้าทีสถาบนัการเงินและเจ้าหน้าทีตาํรวจไดต้รวจสอบอย่างเขม้งวด โดยเฉพาะการ

อบรมเจา้หนา้ทีตาํรวจเพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจต่อวิธีการของคนร้ายและนาํไปสู่มาตรการป้องกนั 

ทําให้ธนาคารใน อ.หาดใหญ่ ทีเคยประสบปัญหาจากแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซีย ประสบ

ความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิเกียวกบัแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซีย  โดยมีมาตรการ

ทีสาํคญัในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิแกง๊สกิมเมอร์ขา้มชาติชาวมาเลเซีย  

“... ทางธนาคารทุกแห่ง จะใหเ้จา้หนา้ทีธนาคารตรวจสอบตูเ้อทีเอม็ของธนาคารทุกวนั ว่ามี

ใครนาํอะไรมาติดไวใ้นตูเ้อทีเอม็ หรือไม่ รวมทงัใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัทีทาํหน้าทีนาํเงินเขา้-ออก

ตูเ้อทีเอ็ม ช่วยตรวจสอบอีกชัน ทาํให้แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มไม่กลา้ลงมือในพืนที โดยคนร้าย

สามารถปลอมบตัรไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การติดตงัเครืองสกิมเมอร์ไวบ้ริเวณทีสอด

บตัรเอทีเอม็ และกลอ้งเพือดูรหสัลกูคา้ ซึงผูเ้สียหายส่วนใหญ่ จะไม่สงัเกต คิดว่าเป็นอุปกรณ์ของตู ้

เอทีเอ็ม   ซึงธนาคารใน อ.หาดใหญ่จะไม่ยอมให้มีการนํากระดาษไปติดในบริเวณตู้ ATM 

แมก้ระทงักล่องกระดาษทีขายสินคา้หรือ บริการเงินด่วน ซึงเมือก่อนจะนาํไปติดตามตูเ้อทีเอ็ม แต่
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ทางธนาคารจะไม่อนุญาตใหมี้การนาํไปติดในบริเวณตูเ้อทีเอม็ เพราะหากพบธนาคารสามารถแจง้

ความดาํเนินคดีในขอ้บุกรุก และ การทาํธุรกิจการเงินแข่งขนัธนาคารซึงมีความผดิ   

รวมทังการให้เจ้าหน้าทีตํารวจทีมีความรู้จากการอบรมทําหน้าทีในการตรวจสอบ

พฤติกรรมการกระทาํผดิของผูต้อ้งหา รวมทงับริเวณของตูเ้อทีเอม็ทีเป็นจุดเสียง จึงทาํใหธ้นาคารใน 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปรามปัญหาแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซีย 

สําหรับแนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียในประเทศไทยของ

เจ้าหน้าทีตาํรวจและเจ้าหน้าทีธนาคารในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวอย่างทีดีในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ซึงสามารถนาํไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นทุกพืนทีรวมทงัพืนทีกรุงเทพฯ 

ซึงเป็นพืนทีทีแก๊งมาเลเซีย หรือ แก๊งรัสเซีย และแก๊งอืน ๆทีมีพฤติกรรมการกระทาํผิดใกลเ้คียงกนั

ไดใ้ชพื้นทีกรุงเทพฯในการกระทาํผดิในลกัษณะเช่นเดียวกนัทวัประเทศ…” 

 

 รายการทีต้องทํา (Checklist) เกยีวกบัแก๊งสกมิเมอร์ เอทีเอม็ 

- การแต่งกายของผู้ต้องสงสัย 

ชาวต่างชาติจากประเทศยโุรป หรือ มาเลเซีย แต่งตวัดี หรือ แต่งตวัธรรมดาทวัไป หาก 

อยูใ่นบริเวณตูเ้อทีเอม็และสวมแว่นกนัแดด หรือ สวมหมวกเพือปิดบงัใบหน้าให้สันนิษฐานว่าอาจ

มีพฤติกรรมทีน่าสงสยัเกียวกบัการกระทาํผดิทีตูเ้อทีเอม็ 

- พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี 2 ประการ คือ  

- พฤตกิรรมทีน่าสงสัยทีบริเวณตู้เอทีเอม็ 

หากพบผูที้มีพฤติกรรมน่าสงสยัเป็นชาวต่างชาติอยูบ่ริเวณตูเ้อทีเอม็ โดยคอย 

สงัเกตผูค้นทีไปมา หรือ ยนือยูใ่นบริเวณตูเ้อทีเอม็โดยไม่กดเงิน อาจเป็นผูก้ระทาํผดิได ้  

- พฤตกิรรมทีน่าสงสัยหากตรวจค้นพบบัตรเอทีเอม็จาํนวนมากในกระเป๋า 

หากเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคน้บตัรเอทีเอม็ปลอมทีตวัของนกัท่องเทียวต่างชาติแม ้

เพียงจาํนวนไม่กีใบ  ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่ามีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์

เอทีเอม็ โดขเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งมีการขยายผลเพือนาํไปสู่การจบักุมแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติดงักล่าว 

อาทิ การขอไปตรวจคน้สถานทีพกั เพือตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิมากนอ้ย

แค่ไหน 

- อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  

- อุปกรณ์สกิมมิงทีบริเวณตูเ้อทีเอม็  

ซึงเป็นอุปกรณ์ทีแก๊งอาชญากรขา้มชาติใชติ้ดตงักบัตูเ้อทีเอม็เพือคดัลอกขอ้มลู  
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และกลอ้งทีใชใ้นการบนัทึกรหสับตัรเอทีเอม็ 

- บตัรเอทีเอม็ปลอมทีมีขอ้มลูของผูเ้สียหาย  

โดยผูก้ระทาํผดิส่วนหนึงจะมีการพกพาบตัรเอทีเอม็ปลอมจาํนวนหลายใบเพือ 

ตระเวนกดเงินในทีต่าง ๆ  โดยบัตรเอทีเอ็มหนึงใบอาจมีข้อมูลของผูเ้สียหายจาํนวนหลายคน  

นอกจากนี อาจมีบตัรทีลกัษณะหรือขนาดใกลเ้คียงกบับตัรเอทีเอ็ม อาทิ บัตรทีใชส้ําหรับเสียบ

ประตูห้องพักของโรงแรมเพือเปิดเข้า-ออก กลุ่มผูก้ระทําผิด สามารถดัดแปลงนําข้อมูลของ

ผูเ้สียหายมาบนัทึกเพือป้องกนัเจา้หนา้ทีตาํรวจสงสยั แลว้ใชบ้ตัรดงักล่าวในการกระทาํผดิได ้

- สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิ คือ ตูเ้อทีเอม็ ซึงใชใ้นการติดตงัอุปกรณ์สกิมเมอร์และ 

หลงัจากไดข้อ้มลูของผูเ้สียหาย จะนาํมาคดัลอกใส่บตัรเพือนาํไปกดเงิน 

 นอกจากนี สถานทีในการกระทําผิด คือ ตู ้เอทีเอ็ม หากแต่อาจไม่ได้ติดตัง

อุปกรณ์สกิมมิง หากแต่ได้มีการนําบัตรเอทีเอ็มปลอมทีได้คัดลอกข้อมูลของผูเ้สียหายมาจาก

ต่างประเทศมากดในประเทศไทย  ดงันนั สถานทีในการกระทาํผดิจึงเป็นตูเ้อทีเอม็เป็นสาํคญั  

หากแต่แนวทางในการจับกุมแก๊งนี คือ การจับกุมจากตู ้เอทีเอ็มทีกระทําผิดได ้

กล่าวคือ ในกรณีทีพบอุปกรณ์สกิมเมอร์เจ้าหน้าทีตาํรวจอาจยงัไม่ตอ้งนําอุปกรณ์ดงักล่าวออก 

หากแต่ควรใช้อุปกรณ์ดงักล่าวเป็นหลกัฐานในการจบักุมผูก้ระทาํผิด เพราะผูก้ระทาํผิดจะตอ้ง

กลบัมาถอดอุปกรณ์ดงักล่าวจากตูเ้อทีเอม็แน่นอน ดงันนั หากเจา้หนา้ทีตาํรวจพบเครืองสกิมเมอร์ที

ตูเ้อทีเอม็ ในกรณีทีมีพลเมืองดีแจง้ใหท้ราบ เจา้หนา้ทีตาํรวจอาจประสานกบัธนาคารเพือตรวจสอบ 

หากแต่ยงัไม่ควรแถลงข่าว เพือรอจงัหวะทีผูก้ระทาํผิดกลบัมาเก็บอุปกรณ์ดงักล่าว จึงเขา้ทาํการ

จบักุมผูก้ระทาํผดิ  

นอกจากนี หากพบว่ามีการนําบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินจากผูเ้สียหายในสถานทีใด

สถานทีหนึง ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจคอยซุ่มในบริเวณใกลเ้คียง เพราะแก๊งดงักล่าวอาจจะมีการกระทาํ

ผดิในสถานทีใกลเ้คียงได ้เพราะหากยงัไม่ถกูจบักุม หรือ แก๊งเหล่านียงัไม่ทราบว่าเจา้หน้าทีตาํรวจ

ทราบแก๊งดงักล่าวอาจมีการกระทาํผดิในสถานทีเดิม หรือ สถานทีใกลเ้คียงกบัสถานทีทีเคยกระทาํ

ผดิ  

- รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้ 

อาจใชพ้าหนะ คือ รถยนตที์เช่าเพือนาํไปกดเงินโดยเฉพาะ การเช่าแท็กซี หรือ   

รถจกัรยานยนตใ์นการกดเงิน ดงันนั แนวทางทีสาํคญั คือ เจา้หนา้ทีตาํรวจอาจตอ้งประสานกบัร้าน

ทีใหเ้ช่ารถใหแ้จง้ขอ้มลูของลกูคา้ชาวต่างชาติทีมีพฤติกรรมตอ้งสงสยัใหท้ราบ รวมทงัประสานกบั

รถแท็กซี หรือ รถจกัรยานยนต์รับจา้งให้แจง้เจา้หน้าทีตาํรวจหากพบพฤติกรรมของนักท่องเทียว

ต่างชาติเช่ารถเพือตระเวนกดเงินตามตูเ้อทีเอม็ต่าง ๆ  
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- การตรวจสอบสถานทีพกัอาศัย 

หากพบพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอม็ แมจ้ะเป็นการกระทาํผดิที 

ไม่มากนกั  เจา้หนา้ทีตาํรวจจะตอ้งมีการตรวจสอบสถานทีพกัอาศยัเพือตรวจสอบอุปกรณ์ในการ

กระทาํผดิของแก๊งแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอม็ เพราะแก๊งดงักล่าวอาจมีการเก็บอุปกรณ์ในการกระทาํผิด

ไวใ้นสถานทีพกัอาศยั รวมทงัการตรวจคน้สถานทีพกัอาศยัจะนาํไปสู่การพบพยานหลกัฐานอืน ๆ

เพิมเติมนอกเหนือจากทีพบในทีเกิดเหตุ อาทิ บญัชีทีมีการโอนเงิน เป็นตน้  

- การรักษาสถานทีเกดิเหตุและพยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

แนวทางในการรักษาสถานทีเกิดเหตุและพยานหลกัฐานทีคนร้ายใชใ้นการกระทาํผดิที 

ดีทีสุด คือ ไม่ควรแตะตอ้งอุปกรณ์เทคโนโลยใีนการสกิมมิงขอ้มลูของแก๊งดงักล่าว เพราะการแตะ

ตอ้งขอ้มลูแมเ้พียงนิดเดียว อาจนาํไปสู่การลบขอ้มูลทีเป็นพยานหลกัฐานสาํคญัในการกระทาํผิด

ของแก๊งดงักล่าว ดงันันเจา้หน้าทีตาํรวจตอ้งมีการประสานกบัเจา้หน้าทีธนาคาร หรือ ผูที้มีความ

เชียวชาญอยา่งแทจ้ริงในการตรวจสอบพยานหลกัฐานทีเกิดเหตุ หรือ ทีขยายผลไปพบทีทีพกั  
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2. แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต 

แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตของเจา้หนา้ทีตาํรวจที 

ประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1. การประสานกบัทางร้านค้าในการตรวจสอบพฤตกิรรมลูกค้าชาวต่างชาตทิีใช้บัตรเครดิต

และแจ้งเจ้าหน้าทีตาํรวจ 

แนวทางหนึงในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตของ

เจ้าหน้าทีตํารวจ คือ เจ้าหน้าทีตาํรวจได้มีการประสานกับทางร้านค้าทีเป็นกลุ่มเสียงในการ

ตรวจสอบพฤติกรรมลูกคา้ชาวต่างชาติทีใชบ้ัตรเครดิต และหากพบพฤติกรรมชาวต่างชาติทีน่า

สงสยัใหแ้จง้ต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจทนัที อาทิ  

หากมีชาวต่างชาติมีการนาํบตัรเครดิตมาใชใ้นการซือสินคา้จาํนวนมากกว่า 1 ใบ และรูด

สินคา้ไม่ผา่น โดยไดใ้ชบ้ตัรเครดิตบตัรอืน ๆ ในการรูดซือสินคา้จนกระทงัสาํเร็จ จะตอ้งมีการแจง้

ตาํรวจให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตทนัที เป็นตน้  จนกระทั งทาํให้เจา้หน้าที

ตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งมาเลเซียทีกระทาํผดิเกียวกบับตัรเครดิตได ้ 

2. การประสานกบัเจ้าหน้าทีธนาคารในการแจ้งข้อมูลแก๊งบัตรเครดิตในการกระทํา 

ผดิทันที 

 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานงานกบัเจา้หนา้ทีธนาคารในการเป็นหูเป็นตา  

ใหก้บัเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยหากธนาคารพบความผดิปกติของการใชบ้ตัรเครดิตจะตอ้งรีบแจง้ตาํรวจ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูทีเจา้หนา้ทีตาํรวจรายหนึง กล่าวว่า 

“ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานกบัเจา้หนา้ทีธนาคาร ใหเ้จา้หนา้ทีธนาคารไดมี้การแจง้

ขอ้มลูของแก๊งชาวต่างชาติทีมีการกระทาํผิดเกียวกบับตัรเครดิต  ซึงปรากฏว่า เจา้หน้าทีธนาคาร

กสิกรไทยไดแ้จง้ว่าไดมี้กลุ่มบุคคลต่างชาติไดใ้ชบ้ตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอมมาซือและชาํระค่าสินคา้

ภายในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  เจ้าหน้าทีตาํรวจจึงไดน้ํากาํลงัไปตรวจสอบ

ภายในร้านพบว่า กลุ่มผูต้ ้องหาออกจากร้านไปแลว้ และทางเจ้าหน้าทีธนาคารแจ้งมาว่ากลุ่ม

ดงักล่าวกาํลงัใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชาํระสินค้าอยู่ทีร้านค้ามียีห้อบริเวณชันเดียวกนั เจ้าหน้าที

ตาํรวจจึงรีบนาํกาํลงัติดตามไปพบแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติจาํนวนสามคนไดร่้วมกนัใชบ้ตัรชาํระ

สินคา้อยู ่ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงแสดงตวัขอตรวจสอบปรากฏว่า พบบตัรเครดิตของกลางจาํนวนหลาย

ใบ จึงควบคุมตวัพร้อมของกลางมาสอบสวน อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพใน

การป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต” 

3. การตดิตามพฤตกิรรมการกระทําผดิของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตอย่างต่อเนือง 

แนวทางหนึงทีทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการจบักุมแก๊งปลอมแปลงบตัร

เครดิต คือ การติดตามผูก้ระทาํผดิทีเป็นสมาชิกแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตอย่างต่อเนือง ภายหลงั
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จากทีไดรั้บแจง้จากเจา้หน้าทีธนาคารว่ามีพฤติกรรมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดมี้การกระทาํผิด

เกียวกบัการปลอมแปลงบตัรเครดิตในหา้งสรรพสินคา้แห่งหนึง ต่อมาเจา้หน้าทีตาํรวจจึงไดมี้การ

ไปซุ่มดูพฤติกรรมการกระทําผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีได้กระทําผิดในบริเวณ

หา้งสรรพสินคา้ดงักล่าว และมีการติดตามสะกดรอยดูพฤติกรรมจนกระทงัมีความมนัใจว่ามีการ

กระทาํผดิ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดแ้สดงตวัเขา้จบักุม ดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หน้าทีตาํรวจกลุ่มตวัอย่าง

รายหนึงทีไดก้ล่าวว่า 

 

 “ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดรั้บการประสานจากเจา้หนา้ทีธนาคารว่า มีกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติ ใช ้

บตัรเครดิตปลอม มาซือ และชาํระสินคา้ภายในร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ ยา่นสยามสแควร์  เจา้หนา้ที

ตาํรวจจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทาํผดิอยา่งต่อเนือง จนกระทงัมนัใจว่ามีการกระทาํผิดอย่าง

แทจ้ริง จึงไดเ้ขา้จบักุมขณะแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติกาํลงัซือสินคา้” 

 

รายการทต้ีองทํา (Checklist) เกยีวกบัแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต 

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต ไดแ้ก่ 

1. การแต่งกายของผู้ต้องสงสัย 

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย รวมทงัชาวไทยทีไดรั้บการว่าจา้งจากกลุ่มชาว 

มาเลเซีย แต่งตวัดี หรือ แต่งตวัธรรมดาทวัไป จะเขา้ไปซือสินคา้ในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะ

หา้งสรรพสินคา้หรูในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจงัหวดั หากแต่มกัจะมีบตัรเครดิตมากกว่า 1 ใบในการ

เลือกซือสินค้า หากมีการใช้บตัรเครดิตจาํนวนหลายใบให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นบุคคลทีน่า

สงสยั 

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  

- การมบีัตรเครดิตจาํนวนหลายใบสําหรับรูดซือสินค้า 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต คือ การทีผูก้ระทาํผดิมกัมี 

บตัรเครดิตจาํนวนมากในการเลือกซือสินคา้ และอาจมีการใชบ้ตัรเครดิตในการรูดซือสินคา้ทีไม่

ผ่านจาํนวนหลายใบ โดยเจา้หน้าทีตาํรวจตอ้งประสานกบัร้านคา้ หากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้

เจ้าของร้านคา้ตงัข้อสงสัยในพฤติกรรม และให้ประสานเจ้าหน้าทีตาํรวจในการตรวจคน้ หรือ 

ตรวจสอบบตัรเครดิต 

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย บตัรเครดิตปลอมทีคดัลอกขอ้มลูของ 
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ลกูคา้จากต่างประเทศแลว้มารูดซือสินคา้ในประเทศไทย โดยผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่จะมีบตัรเครดิต

ทีใชใ้นการกระทาํผดิมากกว่าหนึงใบ ดงันนั หากเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคน้เจอชาวต่างชาติทีมีบตัร

เครดิตมากกว่า 1 ใบ ให้สันนิษฐานว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยอาจเกียวขอ้งกบัแก๊งปลอมแปลงบัตร

เครดิต 

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิ คือ หา้งสรรพสินคา้ โดยเฉพาะหา้งสรรพสินคา้หรูใน 

บริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  อาทิ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เกสรพลาซ่า รวมทัง

ห้างสรรพสินค้าทั วไป ซึงผูก้ระทําผิดมักจะกระทําผิดในแผนกต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนก

เครืองใชไ้ฟฟ้า 

  หากพบพฤติกรรมของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตในบริเวณห้างสรรพสินคา้ใด 

แก๊งผูก้ระทาํผดิอาจกลบัมากระทาํผดิซาํ รวมทงักระทาํผดิในบริเวณหา้งสรรพสินคา้ใกลเ้คียง 

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้ 

อาจใชพ้าหนะ คือ รถยนตที์เช่าเพือนาํบตัรเครดิตไปรูดซือสินคา้  รวมทงัการโดยสาร 

รถแท็กซีเพือไปกระทาํผดิ 

6. การตรวจสอบสถานทีพกัอาศัย 

หากพบพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต มีความจาํเป็นตอ้งไป 

ตรวจสอบสถานทีพกัอาศยัของแก๊งดงักล่าวดว้ย เพือขยายผลการจบักุม รวมทงัอาจมีพยานหลกัฐาน

ทีเกียวขอ้งกบัสถานทีพกัอาศยั อาทิ บตัรเครดิตปลอม ขอ้มลูของเหยอืผูเ้สียหาย ทีอาจขยายผลไปสู่

การจบักุมผูก้ระทาํผดิไดม้ากขึน  

7. การรักษาสถานทีเกดิเหตุและพยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

พยานหลกัฐานทีสาํคญัในการจบักุมตวัแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต คือ การใชก้ลอ้ง 

วงจรปิดจากร้านคา้ทีคนร้ายเขา้ไปรูดซือสินคา้ รวมทงัภาพจากกลอ้งวงจรปิดของห้างสรรพสินคา้

เพือดูขอ้มูลพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งดงักล่าว นอกจากนี จะตอ้งมีการประสานงานกับ

เจา้หนา้ทีธนาคารในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทาํผิด และให้ขอ้มูลการกระทาํผิดของแก๊ง

ดงักล่าว 
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3. แก๊งเงินดํา / แก๊งหลอกลวงผ่านอนิเตอร์เนต็ (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม 

แก๊งไนจเีรีย 419 )  

แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต ของ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจทีประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

 

1. ใช้ความโลภเป็นสิงสําคญัในการจบักุมตวัผู้กระทําผดิ 

เนืองจากแก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต ทีกระทาํผดิมกัใหเ้หตุผลที 

กระทาํผดิว่า เป็นการกระทาํผดิทีสามารถกระทาํผดิไดง่้าย เนืองจากการใชค้วามโลภของเหยือเป็น

เครืองมือในการกระทาํผดิ ดงันันเจา้หน้าทีตาํรวจของไทยจึงไดใ้ชอุ้บายดงักล่าวเป็นมาตรการใน

การจับกุมและดาํเนินคดีตัวผูก้ระทาํผิด โดยใช้ลกัษณะของ หนามยอก ต้องใช้หนามบ่ง โดย

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะใชก้ารวางแผนเพือให้เหยือหลอกให้ผูก้ระทาํผิดตายใจว่าจะมีการนาํเงินไปให้

จาํนวนมากดังทีแก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตต้องการ แลว้จึงสามารถจับกุมตัว

ผูก้ระทาํผดิได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง 

“ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดซ้อ้นแผนใหผู้เ้สียหายนดัแก๊งผวิสีใหหิ้วกระเป๋าใส่กระดาษ 

เงินดาํมาให ้โดยเจรจากนัว่า เมือแบ่งกระดาษกนัแลว้ก็จะจ่ายเงินให้ 1 แสนบาทเพือไปซือนาํยามา

ลา้งกระดาษเปลียนเป็นเงินสด เมือถึงทีจุดหมาย ตาํรวจไดแ้สดงตวัในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ ”  

2. การวางแผนซ้อนแผนเป็นทีมร่วมกบัเหยอืผู้เสียหายเพอืจบักุมตวัผู้กระทาํผดิ 

  แนวทางหนึงทีสาํคญัในการจบักุมตวัแก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต 

คือ การวางแผนของเจา้หนา้ทีตาํรวจร่วมกบัเหยอืผูเ้สียหาย เพือหลอกล่อใหแ้ก๊งดงักล่าวเชือว่ากาํลงั

หลอกเหยอืไดส้าํเร็จ จนกระทงัเจา้หน้าทีตาํรวจไดพ้ยานหลกัฐานทีมากเพียงพอและสามารถแกะ

รอยจนทราบตวัผูก้ระทาํผดิ หรือ การหลอกล่อให้ผูก้ระทาํผิดแสดงตวัจนกระทงัเจา้หน้าทีตาํรวจ

สามารถจบักุมตวัแก๊งดงักล่าวได ้

 อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึงในการวางแผนการทาํงานร่วมกันเป็นทีมกบัเหยือผูเ้สียหาย 

หากเหยอืผูเ้สียรู้ตวัว่ากาํลงัถกูหลอกลวงจากแก๊งดงักล่าวและมีการประสานกบัเจา้หน้าทีตาํรวจได้

อยา่งรวดเร็ว จะทาํใหเ้จา้นา้ทีตาํรวจสามารถวางแผนร่วมกบัเหยอืในการติดตามและจบักุมผูก้ระทาํ

ผดิไดง่้ายกว่าเหยอืหรือผูเ้สียหายทีถกูหลอกลวงจากแก๊งดงักล่าวเป็นเงินจาํนวนมากเรียบร้อยแลว้จึง

เขา้แจง้ความต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ ดงันนั แนวทางทีสาํคญัในการป้องกนัปราบปรามแก๊งเงินดาํ / แก๊ง

หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต คือ การร่วมมือกบัเหยือหรือผูเ้สียหายในการวางแผนเพือจบักุมแก๊ง

ดงักล่าว  
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3. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพฤตกิรรมการกระทําผดิของ 

แก๊งแก๊งเงินดํา / แก๊งหลอกลวงผ่านอนิเตอร์เน็ต 

  แนวทางหนึงในการป้องกันปราบปรามแก๊งเงินดํา /  แก๊งหลอกลวงผ่าน

อินเตอร์เน็ตคือ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ อาทิ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์หรือ 

ทางอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนทวัไปไดรั้บทราบถึงพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งเงินดาํ / แก๊ง

หลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต ว่ามีพฤติกรรมสาํคญัในการหลอกลวงเหยอืโดยเฉพาะผูห้ญิง ใหห้ลงรัก 

รวมทงัการหลอกใหมี้การโอนเงินก่อน หรือ การใหเ้หยอืใชเ้งินมาแลกกบัสารเคมีในการลา้งเงินดาํ 

หากเหยือพบชาวต่างชาติทีมีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าหลงเชือ หากแต่ให้ตรวจสอบข้อมูลของ

ชาวต่างชาติดงักล่าวกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ หรือ การแจง้ให้เจา้หน้าทีตาํรวจรับทราบถึงพฤติกรรม

หลอกลวงดงักล่าวเพือเก็บพยานหลกัฐาน จบักุมและดาํเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีมี

พฤติกรรมดงักล่าว  

4. การใช้เทคโนโลยใีนการจบักุมตวัผู้กระทําผดิ 

แนวทางหนึงทีเจา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการจบักุมแก๊งนี คือ การใช ้

เทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ในการติดตามจบักุมผูก้ระทาํผดิ ประกอบดว้ยการคน้หาไอพี แอดเดรส 

เฟซบุ๊กทีใชใ้นการหลอกลวงว่าถกูเปิดทีต่างประเทศหรือไม่ รวมทงัถกูเปิดทีประเทศใด รวมทงัการ

นาํหลกัฐาน Log Files จากอุปกรณ์ SRAN Security Center มาใชป้ระกอบคดีและนาํอุปกรณ์ไป

ติดตงัในร้านอินเตอร์เน็ตทีสงสัยว่าจะมีกลุ่มไนจีเรีย 419 ใชเ้ป็นฐานในการหลอกหลวงผูค้นโดย

การส่งอีเมลป์ลอมเอกสารเป็นธนาคารต่างๆ ไปยงัผูเ้สียหาย ทีหลงกลโอนเงินให้กบัแก๊งดงักล่าว

รวมมลูค่ามหาศาล โดยทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมสมาชิกของแก๊งนีไดจ้าํนวนหนึง จาก

การใชเ้ทคโนโลยจีากอุปกรณ์ SRAN Security Center มาใชป้ระกอบคดีและนาํอุปกรณ์ไปติดตงัใน

ร้านอินเตอร์เน็ตทีสงสยัว่าจะมีลุ่มไนจีเรีย 419 ใชเ้ป็นสถานทีในการกระทาํผดิ 

  นอกจากนี เจ้าหน้าทีตาํรวจสามารถประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทั วไปทีเล่น

อินเตอร์เน็ตไม่ตกเป็นเหยอืของแก๊งดงักล่าวดว้ยการใชโ้ปรแกรมสาํหรับป้องกนัการกระทาํผิดของ

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาตินี อาทิ   การใชโ้ปรแกรมสแปมไฟทเ์ตอร์ ซึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหุ้นส่วน

กบัไมโครซอฟท ์เพือสร้างเครืองมือต่อตา้นสแปมทีแข็งแกร่ง  ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าว ให้ประชาชนทวัไปไดมี้การดาวน์โหลดขอ้มูลเพือป้องกนั

การกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าว เป็นตน้  

5. การรวมกลุ่มทางเฟซบุ๊คของประชาชนเพอืเตอืนภยั 

การป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าวสามารถกระทาํไดโ้ดย  

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดข้อความร่วมมือกบัผูห้ญิงทีเล่นอินเตอร์เน็ต หรือ เล่นเฟซบุ๊คให้มีการแจง้เตือน

ภยัจากการกระทาํผิดของกลุ่มแก๊งนี โดยหญิงไทยไดมี้การตงักลุ่มในเฟซบุ๊ก ชือ “สาวไทยรู้ทัน    
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กลลวง” (Thai Anti Scam) เพือช่วยหน่วยงานภาครัฐ ในการเตือนหญิงสาวทีเล่นเฟซบุ๊กไม่ให้ตก

เป็นเหยือคนร้ายต่างชาติ โดยแอดมินช่วยแนะนําและตีแผ่พฤติกรรมคนร้ายต่างชาติทีเข้ามา

อาละวาดมีรูปแบบใดบา้ง ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความทีใชห้ว่านเสน่ห์หรือรูปภาพชาวต่างชาติทีคนร้าย

นํามาใช้ก่อเหตุ และการพบพฤติกรรมการกระทําผิดของแก๊งดังกล่าวจะมีการแจ้งข้อมูลให้

เจา้หนา้ทีตาํรวจทราบ 

 

รายการทีต้องทํา (Checklist) เกยีวกบัแก๊งเงินดํา / แก๊งหลอกลวงผ่านอนิเตอร์เน็ต      

(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกมแก๊งไนจเีรีย 419 )  

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผา่น

อินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 419 )  ไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวผวิสีจากประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะการ 

หลอกลวงผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต โดยมกัจะมีการใชภ้าพในอินเตอร์เน็ตว่าเป็นผูช้ายหน้าตาดีจาก

ประเทศในยโุรป หรือ สหรัฐอเมริกา หากแต่แทจ้ริงแลว้ยงัคงเป็นแก๊งผูก้ระทาํผิดผิวสีจากประเทศ

ในทวีปแอฟริกา 

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  

- การหลอกผู้เสียหายโดยตรง 

การหลอกผูเ้สียหายดว้ยการใชเ้งินดาํเป็นเครืองมือในการหลอกลวง ส่วนใหญ่จะ 

มีการหลอกลวงให้ซือเงินดําพร้อมอุปกรณ์ในการลา้งเงินดํามูลค่าไม่ตาํกว่า 100,000 บาท – 

มากกว่า 1,000,000 บาท  

- การหลอกลวงผู้เสียหายผ่านอนิเตอร์เน็ต 

มีพฤติกรรมทีน่าสงสยั คือ การหลอกใหเ้หยอืทีเล่นอินเตอร์เน็ตหลงรัก หรือ  

สงสาร และพยายามให้เหยือไดมี้การโอนเงินให้ โดยอาจลงทุนก่อนโดยการมอบสิงของให้เหยือ 

หลงัจากนนัจะมีการใชค้นมาข่มขู่เพือใหเ้หยอืหวาดกลวัและโอนเงินจาํนวนมากให ้

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  

- เงินดาํและสารเคมีในการลา้งเงินดาํ 

- การหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต อาทิ ผา่นเฟซบุ๊ค โดยหลอกลวงเหยอืว่าตนเองเป็น 

หนุ่มชาวยโุรปหนา้ตาดี ฐานะดี เพือใหผู้ห้ญิงหลงรัก  

รวมทงัการใชบุ้คคลแต่งกายเป็นตาํรวจโดยอา้งว่าเป็นตาํรวจสากล เพือข่มขู่เหยอื 



300 

 

ทีไดรั้บของจากแกง๊ผูก้ระทาํผดิ ว่าเป็นของทีไม่ถกูกฎหมาย อาทิ ยงัไม่ไดเ้สียภาษี เหยอืทีไดรั้บของ

ไวจ้ะเกิดความเกรงกลวัและโอนเงินใหใ้นทีสุด 

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิหากเป็นกรณีของการหลอกลวงดว้ยเงินดาํจะใชส้ถานที 

ในการกระทาํผิดในบริเวณทีพกั อาทิ คอนโดมีเนียม หรือ โรงแรมหรู เพือให้เหยือถือว่าแก๊ง

ดงักล่าวน่าเชือถือและมีเงินจาํนวนมาก 

  หากแต่ถา้ใช้อินเตอร์เน็ตในการกระทาํผิด สถานทีทีใช้อินเตอร์เน็ตในการ

หลอกลวงเหยืออาจเป็นสถานทีในประเทศไทย รวมทงัเครือข่ายในการกระทาํผิดซึงมีสถานทีใน

การใชอิ้นเตอร์เน็ตทงัในประเทศเพือนบา้นใกลเ้คียงประเทศไทย และเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ 

ทวัโลก เพือให้เหยือหลงเชือ ดังนันแนวทางหนึงทีเจ้าหน้าทีตาํรวจจะป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติเหล่านีได ้คือ การติดตามจากอินเตอร์เน็ตทีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ

ไดใ้ชเ้ป็นเครืองมือสาํคญัในการกระทาํผดิ  

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้ 

อาจมีการใชร้ถยนตห์รูเพือหลอกเหยอืใหห้ลงเชือในกรณีของการหลอกเหยอืโดย 

ใชเ้งินดาํ  

6. การตรวจสอบสถานทีพกัอาศัย 

หากพบพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งนี โดยเฉพาะแก๊งเงินดาํจะตอ้งมีการ 

ตรวจสอบสถานทีพกัอาศยั เพราะจะมีพยานหลกัฐานทีสําคญั อาทิ เงินดาํ หรือ นาํยาลา้งเงินดาํ  

เป็นตน้  

7. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

การเก็บพยานหลกัฐานหลกัฐานทีสาํคญัในการจบักุมแก๊งดงักล่าว คือ  การใหเ้หยอืมี 

ส่วนร่วมในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ ดว้ยวิธีการหนามยอกตอ้งใชห้นามบ่ง ให้เหยือทาํทีว่าเชือใน

พฤติกรรมการหลอกลวงของแก๊งดงักล่าว ใหผู้ก้ระทาํผิดเปิดเผยตวัตนของตวัเองให้มากทีสุด เพือ

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะไดร้วบรวมพยานหลกัฐานใหไ้ดม้ากทีสุดและสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้
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4. แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน 

แนวทางการป้องกนัปราบปรามแกง๊โจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนของเจา้หนา้ที 

ตาํรวจทีประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1. การใช้สายตรวจในการลาดตระเวนตามหมู่บ้านทีเป็นพนืทเีสียง 

แนวทางทีเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถป้องกนัปราบปรามแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์น 

ตามบา้นเรือนได ้คือ การใชส้ายตรวจในการลาดตระเวนตามหมู่บา้นทีเป็นพืนทีเสียง โดยเจา้หนา้ที

ตาํรวจจะลาดตระเวนสุ่มในบริเวณหมู่บา้นทีเป็นจุดเสียงต่อการประกอบอาชญากรรมของแก๊งนี ดงั

จะเห็นไดจ้าก เจา้หนา้ทีตาํรวจไดว้างแผนในการจบักุมแกง๊นีดว้ยการนาํรถสายตรวจตระเวนตาม

หมู่บา้นพืนทีเสียงทีแก๊งดงักล่าวไดเ้คยเขา้ไปประกอบอาชญากรรมทงัทีสาํเร็จ และหมู่บา้นที

ประกอบอาชญากรรมไม่สาํเร็จ จนกระทงัในทีสุดแก๊งดงักล่าวไดก้ลบัมาประกอบอาชญากรรมอีก

ครัง ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานกบัทางเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น

จนกระทงัสามารถจบักุมตวัแก๊งดงักล่าวไดใ้นทีสุด 

2. การสืบสวนจากร้านทีรับซือของเก่า หรือ ร้านค้าเครืองเพชร ทอง อญัมณ ี

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การสืบสวนการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์น 

บา้นเรือนจากร้านทีรับซือของเก่า หรือ ร้านคา้เครืองเพชร ทอง อญัมณี ดว้ยการร่วมมือกบัร้านทีรับ

ซือของเก่า หรือ ร้านคา้เครืองเพชร ทอง อญัมณี ใหมี้การแจง้พฤติกรรมทีน่าสงสัยของชาวต่างชาติ

ทีมีการนาํของเก่า หรือ เครืองเพชร ทอง อญัมณี มาขาย โดยเฉพาะหากมีการขายมากกว่า 1 ครังขึน

ไป หรือ การขายของเก่า เครืองเพชร ทอง อัญมณีทีเจ้าของร้านคาดว่าเป็นของทีหายากที

ชาวต่างชาติไม่น่าจะมีไวใ้นการครอบครองไดอ้ย่างง่าย โดยเจา้ของร้านดงักล่าวจะตอ้งร่วมมือใน

การแจ้งเบาะแสชาวต่างชาติทีมีพฤติกรรมดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีตาํรวจทราบ ซึงภายหลงัจากที

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดรั้บทราบขอ้มลูเบืองตน้ของแก๊งดงักล่าวแลว้ เจา้หน้าทีตาํรวจจะมีการขยายผล

ดว้ยการติดตามแก๊งดงักล่าว รวมทงัการเขา้ตรวจสอบในสถานทีพกัจนกระทงัสามารถจบักุมแก๊ง

ดงักล่าวได ้ 

3. การตดิตามสืบสวนจากร้านทีให้เช่ารถ 

แนวทางการติดตามสืบสวนแก๊งแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนอีกแนวทาง 

หนึง คือ การติดตามแกะรอยการกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าวจากร้านทีใหเ้ช่ารถ เนืองจากพฤติกรรม

ทีสาํคญัประการหนึงของแก๊งดงักล่าว คือ การเช่ารถหรูเพือตระเวนเขา้ไปกระทาํผดิในหมู่บา้น

เศรษฐี อยา่งไรก็ตาม แก๊งดงักล่าวมกัใชห้นงัสือเดินทางปลอมในการเช่ารถ รวมทงัมกันาํทะเบียน

รถไปดดัแปลงเป็นทะเบียนรถปลอมเพือใชใ้นการกระทาํผดิ ดงันนั แนวทางหนึงทีเจา้หนา้ทีตาํรวจ

ใชใ้นการติดตามสืบสวน คือ การร่วมมือกบัร้านหรือเต็นทที์ใหเ้ช่ารถในการแจง้พฤติกรรมทีน่า

สงสยัของชาวต่างชาติทีมีการเช่ารถใหแ้ก่เจา้หนา้ทีตาํรวจไดรั้บทราบ รวมทงัการใชภ้าพวงจรปิด
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จากร้านหรือเต็นทที์ใหเ้ช่ารถดงักล่าวยงัเป็นประโยชนที์สาํคญัทีเจา้หนา้ทีตาํรวจใชใ้นการแกะรอย

จนกระทงัสามารถจบักุมแก๊งนีได ้

4. การแกะรอยจากสัญญาณจพีเีอสทตีดิตามรถยนต์ทีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

ทีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ได้เช่า 

 แนวทางหนึงทีสาํคญัในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพย ์คือ การแกะรอยจากสญัญาณจีพีเอสทีติดตามรถยนตที์แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ช่าไป โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดติ้ดต่อกบัเจา้ของร้านหรือเต๊นทใ์หเ้ช่ารถยนต์

เพือตรวจสอบถึงการเช่ารถยนตข์องแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว แลว้จึงแกะรอยพฤติกรรมใน

การกระทาํผดิจากสญัญาณจีพีเอสของรถยนตที์เช่าดงักล่าวจนกระทงัทราบถึงพฤติกรรมการกระทาํ

ผดิ แลว้จึงนาํหลกัฐานทีไดอี้กส่วนหนึงจากกลอ้งวงจรปิดมาใชใ้นการดาํเนินคดีแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติดงักล่าว  

5. การใช้สายลบัในการแฝงตวั 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการสืบสวนแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตาม 

บา้นเรือนทีประสบความสาํเร็จ คือ การใชส้ายลบัเขา้ไปแฝงตวักบัแก๊งดงักล่าว จนกระทงัทราบถึง

พฤติกรรมการกระทาํผดิ แหล่งทีพกัอาศยั สมาชิกทีร่วมกระทาํผิด จนกระทงัเจา้หน้าหน้าทีตาํรวจ

สามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษไดท้งัหมด  

 

 กรณตีวัอย่างการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที

ประสบความสําเร็จ 

 สําหรับกรณีของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตาม

บา้นเรือนทีประสบความสาํเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้ากการจบักุมแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนซึง

ผูก้ระทาํผดิเป็นแก๊งลาตินอเมริกา โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดใ้ชเ้ทคนิคการแฝงตวัเป็นสายลบัเขา้ไปตี

สนิทกบักลุ่มแก๊งดงักล่าว การตรวจสอบการเช่ารถยนต์ การติดตามพฤติกรรมการกระทาํผิดจาก

สญัญาณจีพีเอส รวมทงัการตรวจสอบพฤติกรรมแก๊งดงักล่าวจากร้านรับซือเพชรทอง ดงัจะเห็นได้

จากตวัอยา่งทีสาํคญัดงันี  

 

   “ เจา้หน้าทีตาํรวจประสบความสาํเร็จสามารถจบักุมตวัแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์น

ตามบา้นเรือนชาวโคลมัเบียได ้โดยการใชส้ายลบัในการติดตามพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊ง

โคลมัเบีย  ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดข้อ้มลูจากสายลบัทีเขา้ไปตีสนิทกบัคนร้ายแก๊งนีโดยมีการสะกด

รอยตามจนกระทงัทราบพฤติกรรมการกระทาํผดิ ทราบทีพกั และรถยนตที์มีการเช่ามาจาก อ.พทัยา 

จ.ชลบุรี  
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   จากการตรวจสอบขอ้มลูจากร้านเช่ารถยนตพ์บว่า มีชาวเปรู 2 คนมาทาํสญัญาเช่ารถยนต ์

2 คนัจากทางร้าน โดยรถยนตที์ถกูเช่าไปติดตงัสญัญาณจีพีเอส นอกจากนีชุดสืบสวนไดเ้บาะแสจาก

เจา้ของร้านทองแห่งหนึง ฝังตรงขา้มศาลอาญา ว่า มีชาวต่างชาติพฤติการณ์ตอ้งสงสยันาํทรัพยสิ์นมี

ค่า ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือ สร้อยคอทองคาํ เพชรพลอย นํามาขายหรือจาํนําให้แก่ร้านทอง 

 เบาะแสทีไดข้อ้มลูจากสายลบัและเจา้ของร้านทองทาํให้ชุดสืบสวนจบับุคคลสัญชาติโคลมัเบียได ้

แลว้ขยายผลอยา่งต่อเนือง อีกทงัจากการติดตามสัญญาณจีพีเอส พบบุคคลสัญชาติโคลมัเบียหลาย

คนทีใชร้ถยนตเ์ช่า จากการตรวจสอบบุคคลสญัชาติโคลมัเบีย สญัชาติเม็กซิโก และสัญชาติเปรู ใน

เบืองตน้เขา้มาและอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยการอนุญาตสินสุด 5 คน เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจกัร 3 คน 

ต่อมาเจา้หนา้ทีตาํรวจชุดสืบสวนขยายผลจบักุมผูก้ระทาํผดิสญัชาติโคลมัเบียรายหนึง อาย ุ

42 ปี และผูก้ระทาํผิดสัญชาติสัญชาติกวัเตมาลา ภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึง ภายในซอย

พหลโยธิน 34 กรุงเทพฯ โดยภายในห้องพบอุปกรณ์งัดแงะ เครืองชั งนําหนักทองคาํ เครือง

ตรวจสอบเพชรพลอย และอุปกรณ์ทีเกียวข้องกบัการลกัทรัพย ์ หลกัฐานทีพบในห้อง เชือไดว้่า

บุคคลทีถกูควบคุมตวัเกียวขอ้งกนั โดยเฉพาะการตรวจคน้ครังล่าสุดภายในหอ้งพกัของดงักล่าว พบ

ธนบตัรใบละ 10 บาท สภาพใหม่หลายพนับาท ซึงธนบตัรฉบบัดงักล่าวเป็นของบุคคลทีนิยมเก็บ

สะสมไว ้และจีหยกเขียวรูปเหมือนเจา้แม่กวนอิม ซึงมีลกัษณะพิเศษ เจา้หน้าทีตาํรวจจึงสามารถ

จบักุมตวัแก๊งแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือนทีเป็นชาวลาตินอเมริกามาดาํเนินคดีได ้ 

 

รายการทีต้องทํา (Checklist) เกยีวกบัแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน 

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน

ไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวลาตินอเมริกา แต่งตวัดี ขบัรถยนตห์รู 

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  

- การขบัรถตระเวนไปในหมู่บา้นหรูในช่วงทีคนไม่คอยอยูบ่า้น อาทิ ตอนกลางวนั  

หรือ ตอนคาํยงัไม่ดึกมากขณะทีเจา้ของบา้นไม่อยู ่มีการกระทาํผดิดว้ยการกดออดหนา้บา้น ถา้ไม่มี

คนอยู่จะตดักุญแจเขา้ไปในบา้น จะมีการรือคน้ทรัพยสิ์น โดยเฉพาะการเจาะตูเ้ซฟเพือขโมยเงิน

หรือทรัพยสิ์น จะไม่ทาํร้ายเจา้ของบา้น เพราะจะเลือกบา้นทีไม่มีเจา้ของบา้นอยู ่หากไปกดออดแลว้

มีเจา้ของบา้นมาเปิดประตูจะพดูภาษาองักฤษเพือถามหาบา้นหลงัอืน โดยบอกว่าไดม้ากดออดผิด

บา้น ดงันนั หากพบพฤติกรรมคนต่างชาติมีการเขา้หมู่บา้นแลว้ไปกดออดบา้นทีไม่มีคนอยู ่แลว้เขา้

ไปในบา้นแสดงว่ามีพฤติกรรมทีน่าสงสยัทีอาจนาํไปสู่การกระทาํผดิ 
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3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  

- รถยนตใ์นการขบัเขา้ออกหมู่บา้นต่าง ๆ หากแต่จะมีการปลอมแปลงสติกเกอร์ของ 

หมู่บา้นทีเขา้ไปกระทาํผดิ ติดไวที้กระจกรถยนต ์

- อุปกรณ์ในการตดักุญแจบา้น การเจาะตูเ้ซฟ  

อุปกรณ์ขนาดเลก็ทีมีความทนัสมยัในการตดักุญแจบา้น หรือ อุปกรณ์ในการเจาะ 

ตูเ้ซฟ อุปกรณ์ในการกระทาํผดิบางประเภทอาจไม่มีในประเทศไทย 

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิจะเลือกหมู่บา้นเศรษฐีทีมีฐานะทีมีรัวรอบขอบชิด มียาม 

เฝ้าหนา้หมู่บา้น และตอ้งมีสติกเกอร์ติดหนา้รถในการเขา้ออกหมู่บา้น โดยส่วนใหญ่เป็นหมู่บา้นที

มีผูค้นอาศยัไม่พลุกพล่าน และเลือกเวลาในการกระทาํผิดในช่วงเวลากลางวนั หรือ ช่วงเวลา

กลางคืนทียงัไม่ดึกมาก ในขณะทีเจา้ของบา้นกาํลงัเดินทางกลบับา้น 

  นอกจากนี แก๊งดงักล่าวจะมีการกระทาํผิดซาํในหมู่บา้นเดียวกนั หรือ ในละแวก

ใกลเ้คียง ดังนัน การใช้สายตรวจในการลาดตระเวนซุ่มตรวจจึงมีความสาํคัญในการจับกุมตัว

ผูก้ระทาํผดิ 

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้ 

มีการใชร้ถหรูและติดสติกเกอร์ของหมู่บา้นเพือใหเ้ขา้ออกหมู่บา้นได ้โดยแก๊ง 

ผูก้ระทาํผิดจะมีการศึกษาขอ้มูลของหมู่บ้านทีจะกระทาํผิดแลว้มีการปลอมแปลงสติกเกอร์เพือ    

ตบตาเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นสาํคญั  

  สาํหรับรถทีใชใ้นการกระทาํผดิจะมีการเช่ารถจากเต๊นท์รถทีให้เช่าแลว้จึงทาํการ

ปลอมแปลงเลขทะเบียนรถใหม่  อาทิ การขูดตัวเลขบางตวัออก รวมทังการสวมเลขทะเบียนรถ

ปลอม  

6. การตรวจสอบสถานทีพกัอาศัย 

หากสามารถจบักุมผูต้อ้งสงสยัได ้จะตอ้งมีการนาํไปตรวจสอบสถานทีพกัอาศยั เพราะ 

แก๊งดงักล่าวจะมีการพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นจาํนวนมาก รวมทงันาํทรัพยสิ์นส่วนหนึงไปเก็บไวใ้น

สถานทีพกัอาศยัก่อนทีจะนาํไปขายหรือส่งกลบัประเทศของตนเอง 

7. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

การเก็บพยานหลกัฐานทีสาํคญัในการจบักุมแก๊งดงักล่าว คือ  การเก็บขอ้มลูจากกลอ้ง 

วงจรปิดของบา้นซึงแก๊งนีจะป้องกนัไม่ให้กลอ้งวงจรปิดสามารถบนัทึกภาพได ้ดงันัน ตอ้งเก็บ

ขอ้มลูกลอ้งวงจรปิดจากหนา้หมู่บา้น เพือให้ไดเ้ลขทะเบียนรถยนต์ รวมทงัสีของรถยนต์ ขนัตอน

ต่อไป คือ การติดตามจากร้านทีใหเ้ช่ารถ เพือติดตามพฤติกรรมการกระทาํผดิ  
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 รวมทงัการเก็บพยานหลกัฐานจากร้านรับซือเครืองเพชร ทอง หรือ ร้านรับซือของเก่า ดว้ย

การประสานกบัเจา้ของร้าน หากพบชาวต่างชาตินาํเครืองเพชร ทอง ของเก่ามาขาย ให้มีการแจง้

เจา้หนา้ทีตาํรวจเพือตรวจสอบพฤติกรรมน่าสงสยัต่อไป 

  

5. แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอม็ หรือ ลกัทรัพย์ด้วยการทําลายเครืองเอทีเอม็ 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ 

ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ทีประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่  

1. การรวบรวมพยานหลกัฐานและการจบักุมทีรวดเร็ว  

ปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการปฏิบติังานป้องกนัปราบปรามแก๊ง

โจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ คือ เมือเกิดเหตุคนร้ายงดัตูเ้อทีเอม็

ในพืนทีแต่ละแห่ง ปรากฏว่าแต่ละครังกว่าเจา้หนา้ทีตาํรวจจะไดรั้บแจง้ความชา้มาก ดงักรณีการ

กระทาํผดิทีตูเ้อทีเอม็ธนาคารไทยพาณิชย ์หนา้ทางเขา้โบ๊ทลากนู ต.เกาะแกว้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เมือ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 และตูเ้อทีเอม็ธนาคารธนชาต หาดป่าตอง จ.ภูเกต็ เมือเดือนธนัวาคม 

พ.ศ.2556  พบว่ากว่าจะไดรั้บแจง้ความเวลาก็ล่วงเลยไปแลว้หลายชวัโมง  ซึงหากเจา้หนา้ทีไดรั้บ

การแจง้ความทีรวดเร็วจะทาํใหก้ารปฏิบติังานสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะแก๊งผูก้ระทาํผดิ

เมือก่อเหตุเสร็จแลว้จะพยายามหนีออกทนัที ถา้เจา้หนา้ทีตาํรวจรู้ชา้การติดตามจบักุมกย็งิทาํไดย้าก

ขึน แต่ถา้ไดรั้บแจง้เร็วการติดตามจบักุมก็ทาํไดเ้ร็วขึน 

ดงันนั เทคนิคของการจบักุมตวัแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครือง

เอทีเอม็ทีประสบความสาํเร็จ คือ การรวบรวมพยานหลกัฐานและการจบักุมทีรวดเร็ว โดยภายหลงั

จากทีไดรั้บการแจง้ความจากธนาคารผูเ้สียหาย เจา้หนา้ทีตาํรวจจะมีการวางแผนการทาํงานเป็นทีม

ทีจะตอ้งมีการรวบรวมพยานหลกัฐานใหไ้ดม้ากทีสุดภายในระยะเวลาสนั ๆ เพือนาํไปสู่การจบักุม

ทีรวดเร็วใหไ้ดม้ากทีสุด  

2. การวางแผน แบ่งงานกนัทําเป็นทีมทีมปีระสิทธิภาพ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การแบ่งงานกนัทาํ โดยการใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจทีมีความ 

เชียวชาญในแต่ละดา้นทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ ไดเ้ขา้มาร่วมมือในการวางแผน และมี

การแบ่งงานกันทาํอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าทีตาํรวจทีมีความเชียวชาญกับเทคโนโลยี

เอทีเอม็จะมีการแกะรอยพฤติกรรมจากบริเวณพืนทีทีกระทาํผดิดงักล่าว ในขณะทีเจา้หนา้ทีตาํรวจที

มีความเชียวชาญดา้นแกะรอยจากกลอ้งวงจรปิดจะตรวจสอบภาพผูต้อ้งสงสัยจากกลอ้งวงจรปิดที

เกียวขอ้ง รวมทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจทีมีความเชียวชาญดา้นอืน  ๆ จะมีการรวบรวมพยานหลกัฐานที

เกียวขอ้งใหไ้ดม้ากทีสุด โดยการสอบปากคาํจากผูที้เกียวขอ้งและการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน

อืน ๆ ทีสาํคญั โดยจะมีการวางแผน การแบ่งงานกนัทาํเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ทาํให้เจา้หน้าที
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ตาํรวจประสบความสาํเร็จในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิเกียวกบัการโจรกรรม

ตูเ้อทีเอม็ได ้ 

3. การรวบรวมพยานหลกัฐานจากกล้องวงจรปิด  

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การรวบรวมพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิดจากร้านหรือเต็นท ์

ใหเ้ช่ารถยนตร์วมทงัจากสถานทีทีคาดว่าเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว ดงัจะเห็น

ไดจ้ากเจา้หน้าทีตาํรวจได้มีการแกะรอยพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ดงักล่าวจากกลอ้งวงจรปิดรอบ จ.ชลบุรี เพือดูพฤติกรรมรถตอ้งสงสัยประกอบกบัขอ้มูลทีไดจ้าก

พยานส่วนหนึงจนกระทั งทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมรถต้องสงสัยและนําไปสู่การจับกุมตัวแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิได ้ 

4. การตดิตามสืบสวนจากร้านทีให้เช่ารถ 

แนวทางการติดตามสืบสวนแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลาย 

เครืองเอทีเอม็อีกแนวทางหนึง คือ การติดตามแกะรอยการกระทาํผดิของแก๊งดงักล่าวจากร้านทีให้

เช่ารถ เนืองจากพฤติกรรมทีสาํคญัประการหนึงของแก๊งดงักล่าว คือ การเช่ารถเพือใชใ้นการขนยา้ย

ตูเ้อทีเอม็ หรือ เช่ารถเพือใชใ้นการกระทาํผดิ เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงใชว้ิธีการสืบสวนจากร้านทีใหเ้ช่า

รถ จนกระทงัพบผูต้อ้งสงสยัเป็นชาวต่างชาติทีเคยกระทาํผดิในรูปแบบเดียวกนั อนันาํไปสู่การ

จบักุมตวัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํผดิได ้ 

5. การแกะรอยจากสัญญาณจพีเีอสทตีดิตามรถยนต์ทีได้เช่า 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การแกะรอยพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งจากสญัญาณจีพี 

เอสทีติดตามรถยนตที์แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ช่าไป โดยเจา้หน้าที

ตาํรวจไดติ้ดต่อกบัเจา้ของร้านหรือเต๊นท์ให้เช่ารถยนต์เพือตรวจสอบถึงการเช่ารถยนต์ของแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว แลว้จึงแกะรอยพฤติกรรมในการกระทาํผิดจากสัญญาณจีพีเอสของ

รถยนตที์เช่าดงักล่าวจนกระทงัทราบถึงพฤติกรรมการกระทาํผิด แลว้จึงนาํหลกัฐานทีไดอี้กส่วน

หนึงจากกลอ้งวงจรปิดมาใชใ้นการดาํเนินคดีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว  

 

กรณตีวัอย่างการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอม็ หรือ ลกัทรัพย์

ด้วยการทําลายเครืองเอทเีอม็ทีประสบความสําเร็จ 

สาํหรับกรณีตวัอยา่งการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกั

ทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ทีประสบความสาํเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาทีสาํคญั คือ  

 

1. กรณกีารกระทําผดิของแก๊งผู้กระทําผดิชาวเซอร์เบีย 

การจบักุมแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ 
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ทีเป็นชาวเซอร์เบียทีนบัไดว้่าประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ยแนวทางทีสาํคญัทีเจา้หน้าทีตาํรวจ

กลุ่มตวัอยา่งไดย้กเป็นตวัอยา่งทีประสบความสาํเร็จ คือ  

“ ...เจา้หนา้ทีตาํรวจไดป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว โดยการการแกะรอยแก๊งเซอร์เบีย 

จากกลอ้งวงจรปิดและการติดตามแก๊งผูก้ระทาํผิดจากเตนท์ให้เช่ารถ  โดยการระดมพลเจา้หน้าที

ตาํรวจมือดีออกแกะรอยแก๊งผูก้ระทาํผิด  เนืองจากตอนแรกเจา้หน้าทีตาํรวจไดฟั้นธงว่าตอ้งเป็น

ฝีมือคนใน หรือ เจา้หนา้ทีธนาคาร  เพราะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีโจรกระจอกจะมีความเชียวชาญยกเอา

ตูเ้อทีเอม็ไปไดท้งัตู ้แถมยงัมีการตดัระบบสัญญาณเตือนภยั ปิดมุมกลอ้งและทาํลายระบบจีพีเอส

เสร็จสรรพ  

โดยเจ้าหน้าทีตํารวจไล่สอบปากคําพยานหลายปาก ตอนแรกมุ่งไปทีแก๊งโจรทีเคย

โจรกรรมเอทีเอ็มซึงเป็นคนในทีเคยถูกจับไปเมือปีก่อน แต่ก็ไม่มีความเชือมโยงและขาด

พยานหลกัฐานจึงเบียงเป้าหมายจากพยานทีเห็นรถตอ้งสงสัย  จนกระทงัมีพยานเห็นรถตอ้งสงสัย

เป็นปิกอพัอีซูซุ รุ่นดีแมคซ ์สีฟ้า จึงเช็คกลอ้งวงจรปิดทวัเมือง กระทงัพบรถคนร้ายบรรทุกตูโ้ดยใช้

ผา้คลุมปิดเอาไว ้เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดห้าพยานหลกัฐานใหม่ จบัจุดไปทีรถกระบะทีคนร้ายใชเ้ป็น

พาหนะ หาเบาะแสทีมาทีไปของรถกระบะ เปิดดูกลอ้งวงจรปิดทวัเมืองระยองเพือล่าตวั รวมทัง

ออกตระเวนตามเต็นทร์ถและแหล่งเช่ารถทีคนร้ายอาจเช่ามาก่อเหตุ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดต้ระเวนตามเต็นท์รถหลายแห่ง เพือตรวจสอบดูวนั-เวลาทีมีการเช่ารถ

ในช่วงเกิดเหตุ จนกระทงัพบเต็นท์รถให้เช่าแห่งหนึงที ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีชาว

เซอร์เบียเช่ารถกระบะโตโยตา้ ไฮลกัซ ์ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กบัรถยนต์อีซูซุ ดี

แมคซ ์สีฟ้า ทะเบียน ไปใชเ้มือวนัที 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2553  และวนัที 25-27 สิงหาคม พ.ศ.2553   

นาํมาส่งคืนในเชา้วนัที 28 สิงหาคม พ.ศ.2553   

ตาํรวจจึงจบัจอ้งไปทีชาวเซิร์บกลุ่มนีทีไดเ้ช่ารถไป จนกระทงัทราบชือผูเ้ช่ารถชาว  

ชาวเซิร์บ จาํนวน 2 คน โดยลงรายละเอียดระบุไวใ้นหลกัฐานการเช่ารถทงั 2 คนั และสิงทีทาํให้ทีม

สืบสวนคาดว่าได้สืบมาในแนวทางทีถูกต้อง  นั นคือ การสืบประวัติของชาวต่างชาติทีเช่ารถ

ดงักล่าว พบว่าก่อนหนา้นีทงัคู่เคยก่อคดีลกัษณะนีมาแลว้ 1 ครัง เคยก่อเหตุยกตูเ้อทีเอม็ของธนาคาร

กสิกรไทย สาขาชลบุรี จนถกูจบักุมจาํคุก และเพิงพน้โทษออกมาเมือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 และ

ถกูเนรเทศกลบัประเทศไป ก่อนจะยอ้นกลบัมาเมืองไทยอีกครัง เจา้หน้าทีตาํรวจจึงไดต้ามประกบ

บุคคลทัง 2 คนทนัที โดยใชเ้ทคนิคชันสูงสืบจนรู้ว่าพกัอาศยัอยู่ทีโรงแรมลีลาการ์เดน้ เขตสวน

หลวง กรุงเทพฯ และสามารถจบักุมสมาชิกแก๊งเซอร์เบียผูก้ระทาํผิดจาํนวน 2 คน ไดเ้มือวนัที 2 

กนัยายน พ.ศ.2553  หากแต่มีสมาชิกของแก๊งได้หลบหนีออกทางประเทศกัมพูชา ซึงเจ้าหน้าที

ตาํรวจไดมี้การประสานกบัทางประเทศกมัพชูาเพือจบักุมผูก้ระทาํผดิทงัสองคน... ” 

2. กรณกีารกระทําผดิของแก๊งชาวเม๊กซิกนัและโคลมัเบยี 

 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจซึงสามารถจบักุมแก๊งชาวเมก๊ซิกนัและ
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โคลมัเบีย คือ การปฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว ดงัจะเห็นไดจ้าก 

“การปฏิบัติงานภายหลงัจากทีสืบสวนของเจ้าหน้าตํารวจจนกระทั งทราบว่า 

คนร้ายไดเ้ช่ารถยนต์ยีห้อซูซูกิ รุ่นสวิฟท์ สีแดง ป้ายทะเบียน กฉ 2716 กระบี ซึงหลงัก่อเหตุได้

หลบหนีไปจงัหวดักระบีทนัที หลงัจากการนนัการสืบสวนของเจา้หนา้ทีทราบว่าคนร้ายทงัหมดได้

เ ดิ น ท า ง ต่ อ ไ ป ย ั ง ก รุ ง เ ท พ ฯ แ ล ะ เ ช่ า ห้ อ ง พั ก อ ยู่ ใ น พื น ที เ ข ต พ ญ า ไ ท

                           หลงัจากนนัรองผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัภูเก็ตไดป้ระสานกบัตาํรวจท่องเทียว 

ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองและชุดสืบสวนของเจา้หน้าทีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลพญาไท โดยมี

เจา้หน้าทีชุดสืบสวนสถานีตาํรวจภูธรกะทู ้เดินทางไปร่วมติดตามจบักุมผูต้อ้งหาทงั 3 คน ได้ที

หอ้งพกัภายใน ซ.กิงเพชร ราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” 

 

รายการทีต้องทํา (Checklist) เกยีวกบัแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอม็ หรือ ลกัทรัพย์ด้วยการทําลาย

เครืองเอทเีอม็ 

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ย

การทาํลายเครืองเอทีเอม็ไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวลาตินอเมริกา หรือ เซอร์เบีย มีความรู้ความเชียวชาญใน 

การโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ 

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  

- การขบัรถตระเวนดูตูเ้อทีเอม็ โดยเฉพาะตูเ้อทีเอม็ทีไม่อยูใ่นใจกลางเมือง หรือ  

เป็นตูเ้อทีเอม็ทีไม่ค่อยมีผูค้นพลุกพล่านมากนกั   

- หากมีชาวต่างชาติจาํนวนมากกว่า 2 คน กาํลงัมีพฤติกรรมในการเขา้ไปยุง่เกียวกบั 

ตูเ้อทีเอม็ โดยอาจมีลกัษณะเหมือนช่างซ่อมตูเ้อทีเอม็ โดยเฉพาะการเขา้ไปมีพฤติกรรมทีเกียวขอ้ง

กบัตูเ้อทีเอม็ในช่วงเวลาคาํ ใหส้นันิษฐานว่าเป็นแก๊งอาชญากรทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดเกียวกบั

ตูเ้อทีเอม็ 

- หากมีคนทีเขา้ไปงดัแงะตูเ้อทีเอม็แลว้ยกตูเ้อทีเอม็ไปขึนรถ โดยมีผา้คลุมรถไว ้ให ้

สนันิษฐานว่ามีพฤติกรรมทีน่าสงสยัเกียวกบัแก๊งงดัแงะตูเ้อทีเอม็ 

- พฤติกรรมการเจาะตูเ้อทีเอม็ดว้ยการใชแ้ก๊สในการตดัเจาะ มีพฤติกรรมการกระทาํ 

ผดิทีมีความเชียวชาญจนกระทงัยากต่อการติดตามจบักุม 

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  
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- รถยนตใ์นการขบัเพือใชใ้นการขนตูเ้อทีเอม็  หรือ ใชใ้นการขบัเพือไปเจาะตู ้

เอทีเอม็แลว้หลบหนี 

- อุปกรณ์ในการเจาะตูเ้ซฟ  

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิมกัจะเป็นตูเ้อทีเอม็ทีตงัอยูใ่นสถานทีเปลียวไม่เป็นที 

สงัเกตของประชาชนทวัไป 

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้  

  สาํหรับรถทีใชใ้นการกระทาํผดิจะมีการเช่ารถจากเต็นท์รถทีให้เช่าเพือนาํมาเป็น

พาหนะในการกระทําผิด แลว้หลบหนี รวมทังอาจมีการเช่ารถแล้วจึงทาํการปลอมแปลงเลข

ทะเบียนรถใหม่  อาทิ การขดูตวัเลขบางตวัออก รวมทงัการสวมเลขทะเบียนรถปลอม  

6. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน คือ  

- จะตอ้งมีการเก็บพยานหลกัฐานจากสิงแวดลอ้ม และพยานบุคคลทีพบเห็น 

เหตุการณ์ดงักล่าวให้ไดม้ากทีสุด โดยเฉพาะผูที้พบเห็นเหตุการณ์ เจา้หน้าทีตาํรวจจะตอ้งอาศยั

ความร่วมมือกบัผูพ้บเห็นเหตุการณ์ใหเ้ล่าเหตุการณ์ใหไ้ดม้ากทีสุด  

- การติดตามเสน้ทางการกระทาํผดิ หรือ ตามหาป้ายทะเบียนของรถทีผูก้ระทาํผดิใช้

ในการกระทาํผดิจากกลอ้งวงจรปิดจากทุกกลอ้งในพืนทีทีกระทาํผดิ 

- การติดตามหาตวัผูเ้ช่ารถจากเต็นทใ์หเ้ช่ารถ จะทาํใหท้ราบถึงตวัผูก้ระทาํผดิไดง่้าย 

7. การดําเนินการตดิตามตวัผู้กระทําผดิทีรวดเร็ว 

- แนวทางทีสาํคญัทีทาํใหก้ารติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิจากแก๊งโจรกรรมตู ้

เอทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอ็มทีสาํคญั คือจะตอ้งมีการดาํเนินการติดตามตวั

ผูก้ระทาํผดิทีรวดเร็ว โดยอาจจะตอ้งมีการแจง้ขอ้มลูใหแ้ก่เจา้หนา้ทีตาํรวจให้สกดัจบัตามจุดตรวจ

คน้ทีคาดว่าจะเป็นเส้นทางในการหลบหนี รวมทงัการประสานกบัด่านตรวจคนเขา้เมือง รวมทงั

สนามบินสุวรรณภูมิเพือป้องกนัการหลบหนีออกนอกประเทศของแก๊งดงักล่าว 
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              6. แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดับมมูีลค่าสูง  

สาํหรับปัจจยัทีส่งผลต่อการประสบความสาํเร็จของเจา้หน้าทีตาํรวจในการดาํเนินคดีกบั

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ประกอบดว้ย 

1. ความรวดเร็วในการการสืบสวน 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการประสบความสาํเร็จในการดาํเนินคดีกบัแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมีมลูค่าสูง คือ ความรวดเร็วในการสืบสวนของเจา้หนา้ทีตาํรวจ โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจมี

การสืบสวนทีเชือมโยงไปยงัการเช่ารถ และการกระทาํผดิ  ดงัจะเห็นไดจ้าก  

กรณีการกระทาํผดิของแก๊งแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงที

โจรกรรมเครืองเพชรจากงานแสดงเพชรทีเมืองทองธานี เมือ พ.ศ.2552 เจา้หนา้ทีตาํรวจไดใ้ชค้วาม

รวดเร็วในการสืบสวนจากการแกะรอยแก๊งคนร้ายจากกลอ้งวงจรปิด ทะเบียนรถทีเช่า และการตาม

รอยพฤติกรรมการกระทาํผดิจากร่องรอยทีระบบ GPS ไดบ้นัทึกไว ้จนกระทงัสามารถจบักุมตวั

ผูก้ระทาํผดิได ้ 

เช่นเดียวกบัการกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ใน

พ.ศ.2555 เจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมสมาชิกในแก๊งส่วนหนึงไดจ้ากขณะนาํรถยนตม์าคืนใหก้บั

บริษทัรถเช่าแห่งหนึง หลงัจากหนา้ทีสืบทราบว่าผูก้ระทาํผดิทงั 3 คนไดร่้วมมือกบัพวกทีกาํลงั

หลบหนีอีก 2 คน ก่อเหตุในการโจรกรรมเพชรในงานแสดงเพชรทีเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

      นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดป้ระสานไปยงัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองมาทาํการ

ตรวจสอบหนงัสือเดินของผูต้อ้งสงสยัทงั 3 คน พบว่าเป็นหนงัสือเดินทางปลอม โดยทงัหมดกบั

พวกทีหลบหนีเดินทางเขา้มาจากประเทศมาเลเซีย และผา่นเขา้ด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา จากนนั

เจา้หนา้ทีไดน้าํตวัผูเ้สียหายเดินทางมาดตูวัผูต้อ้งสงสยัทงั 3 คน ซึงเจา้ตวัก็ยนืยนัว่า ทงั 3 คน เป็น

คนร้ายทีก่อเหตุจริง 

โดยตรงกบัทีผูเ้สียหายไดแ้จ้งความไวว้่าผูก้ระทาํผิดมีลกัษณะคลา้ยคนแขกขาว เข้าไป

โจรกรรมเครืองเพชรและอญัมณี ภายในงานบางกอกเจมส์แอนดจิ์วเวลรีแฟร์ ครังที 44 ไดท้รัพยสิ์น

ไปมลูค่ากว่า 65 ลา้นบาท เหตุเกิดภายในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ต่อมาเจา้หน้าทีไดท้าํการ

สืบสวนจนทราบว่า ผูต้อ้งหาทีก่อเหตุมีดว้ยกนัทงัหมด 5 คน เป็นชาวเมก็ซิโก และมีการทาํกนัเป็น

ขบวนการโดยจะวางแผนจากต่างประเทศ ก่อนทีจะเดินทางเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทย โดย

ผูก้ระทาํผิดได้ไปเช่ารถยนต์จากพทัยาเพือใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุ หลงัจากนันก็เดินทาง

กลบัไปทีพทัยาเช่นเดิม จนกระทงัเจา้หนา้ทีตามไปจบักุมได ้ส่วนผูต้อ้งหาอีก 2 คนไดเ้อาทรัพยสิ์น

หลบหนีไป หลงัจากทีเจา้หน้าทีตาํรวจไดต้รวจสอบประวติัของผูต้อ้งกระทาํผิด พบว่า เคยก่อคดี

วิงราวทรัพยใ์นทอ้งที สน.ปทุมวนั และผูก้ระทาํผิดรายหนึงมีหน้าตาคลา้ยกบัภาพถ่ายจากกลอ้ง

วงจรปิดของเมืองทองธานี ในช่วงทีเกิดเหตุคนร้ายลกัทรัพยใ์นงานบางกอกเจมส์แอนด์จิเวลรีแฟร์ 

จึงทาํใหเ้จา้หนา้ทีสามารถจบักุมผูก้ระทาํผดิได ้ ดงัทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดก้ล่าวว่า 
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2. ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในการตดิตามจบักุมตวัผู้กระทําผดิ 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการประสบความสาํเร็จในการติดตามจบักุมแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมีมลูค่าสูงทีไดมี้การโจรกรรมเพชรมลูค่ารวมประมาณ 65 ลา้นบาทได ้คือ การใชภ้าพ

จากกลอ้งวงจรปิดในการติดตามตวัผูก้ระทาํผิด จนกระทงัไดข้อ้มูลว่าผูก้ระทาํผิดหนึงในสมาชิก

แก๊งไดมี้การกระทาํผิดในทอ้งทีสถานีตาํรวจนครบาลปทุมธานี จนกระทงัตาํรวจไดต้ามแกะรอย

และจับกุมผูก้ระทาํผิดได้ในทีสุด ซึงภาพจากกลอ้งวงจรปิดนับเป็นปัจจัยหนึงทีส่งผลต่อการ

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิ  

เช่นเดียวกบัการประสบความสาํเร็จในการจบักุมแก๊งทีไดฉ้กเพชรมูลค่ามากกว่า 30 ลา้น

บาท จากจงัหวดัภูเก็ตได ้โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดแ้กะรอยจากกลอ้งวงจรปิด จนกระทงัทราบว่ามีรถ

ทีคอยสะกดรอยตามเหยอื ทราบทะเบียนรถยนต ์จนกระทงันาํไปสู่การจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ 

ดงันนัพยานหลกัฐานทีสาํคญั คือ ภาพจากกลอ้งวงจรปิด  โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจผูป้ฏิบติังาน

ในคดีดงักล่าว ไดก้ล่าวว่า  ถา้ไม่ไดข้อ้มลูสิงเหล่านีจากภาพกลอ้งวงจรปิด การติดตามจบักุมคนร้าย

ก็คงทาํไดไ้ม่เร็วขนาดนี  

3. การเข้มงวดกบับุคคลสัญชาตลิาตนิอเมริกาในการเดินทางเข้าออกประเทศ 

แนวทางอีกประการหนึงทีทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการจบักุม 

ตวัแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ภายหลงัจากทีกระทาํผดิไดอ้ย่างรวดเร็ว 

คือ การทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองไดมี้ความเขม้งวดกบับุคคลสญัชาติลาตินอเมริกาในการ

เดินทางเขา้ออกประเทศเป็นกรณีพิเศษภายหลงัจากทีมีการกระทาํผิดในการโจรกรรมเครืองเพชร 

ทอง เครืองประดับมีมูลค่าสูง ดังจะเห็นได้จากภายหลังจากทีแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมีมลูค่าสูง  ไดฉ้กเพชรมลูค่า 30 ลา้นบาท จากจงัหวดัภูเก็ต เมือ พ.ศ.2555 เจา้หน้าที

ตาํรวจไดป้ระสานไปยงัตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง ใหเ้จา้หนา้ทีมีความเขม้งวดกบับุคคลสญัชาติลาติน

อเมริกา เช่น บราซิล เปรู เมก็ซิโก โคลมัเบีย เป็นพิเศษ ทงัในกรณีของการเดินทางเขา้ประเทศไทย

จะตอ้งมีการตรวจสอบโดยเขม้งวด  และกรณีจะเดินทางออกนอกประเทศจะถูกตรวจสอบทนัที

หากพบพฤติกรรมน่าสงสัยทีอาจเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิด โดยการประสานไปยงัหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เพือตรวจสอบการเดินทางเขา้ออกของแก๊งเม็กซิกนัขา้มชาติ จนกระทงัในทีสุดสามารถ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผดิแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4. ความร่วมมอืของเจ้าหน้าทีตาํรวจทุกคนทีร่วมมอืกนัทํางานอย่างเตม็ท ีรวมทัง 

ไหวพริบของเจ้าหน้าทีตาํรวจ 

แนวทางหนึงทีเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถประสบความสาํเร็จในการจบักุมตวัแก๊งโจรกรรม

เครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงไดคื้อ ความร่วมมือของเจา้หน้าทีตาํรวจทุกคนทีร่วมมือ

กนัทาํงานอยา่งเต็มที รวมทงัไหวพริบของเจา้หน้าทีตาํรวจทาํให้เจา้หน้าทีตาํรวจสามารถประสบ
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ความสาํเร็จในการจบักุมสมาชิกของแก๊งดงักล่าว ดงัจะเห็นไดค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานอย่าง

เต็มทีและใชไ้หวพริบในการติดตามแก๊งโจรกรรมเพชรจากเมืองทองธานี มลูค่า 65 ลา้นบาทไดจ้าก

การดูทะเบียนรถทีเช่า และตามจากสญัญาณจีพีเอส จนกระทงัทราบถึงการกระทาํผดิของแก๊งนีและ

สามารถจบักุมได ้        

รวมทงัการจบักุมแก๊งโจรกรรมเพชรมูลค่ากว่า 30 ลา้นที จ.ภูเก็ต ทีเจา้หน้าทีตาํรวจได้

ร่วมมือกนัอยา่งดียงิทงัทีเป็นเจา้หน้าทีตาํรวจในจงัหวดัภูเก็ต เจา้หน้าทีตาํรวจนครบาล เจา้หน้าที

ตาํรวจตรวจคนเมือง และเจา้หนา้ทีตาํรวจทีเกียวขอ้งอืน ๆ ในการตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด เส้นทาง

การสะกดรอยเหยอื เสน้ทางการหลบหนีจนกระทงัสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ 

5. ความร่วมมอืของเจ้าหน้าทีตาํรวจและผู้เกยีวข้องทังหมด 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การประสานความร่วมมือกบัผูที้เกียวขอ้ทงัหมด ไม่ว่าจะเป็น

ผูเ้สียหาย ผูป้ระกอบการทีผูเ้สียหายไดเ้ขา้พกั สถานทีในการรับประทานอาหาร ห้างสรรพสินคา้ 

ตลอดจนสถานประกอบการอืน ๆ ทีเกียวขอ้งทงัหมด ซึงผูป้ระกอบการไดใ้ห้ความร่วมมือในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นอยา่งดี เนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การสร้างความร่วมมือทีดี

ต่อกันมาอย่างต่อเนือง ทําให้เจ้าหน้าทีตาํรวจได้รับข้อมูลทีเป็นประโยชน์จากเจ้าของสถาน

ประกอบการในจบักุมตวัสมาชิกแก๊งทีกระทาํผดิดงักล่าวได ้ 

5. เจ้าของร้านค้าจะต้องประสานกบัเจ้าหน้าทีตาํรวจ หรือ เจ้าหน้าทีรักษาความ 

ปลอดภัยในการขนย้ายเครืองประดับมมูีลค่าสูง 

เจา้ของร้านคา้เครืองประดบัมีมูลค่าสูงจะตอ้งมีการประสานกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ 

หรือ เจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัในการขนยา้ยเครืองประดบัทีมีมูลค่าสูง ทีจะนาํไปแสดงโชว ์

เป็นตน้ รวมทงัหากมีความไม่แน่ใจในระบบรักษาความปลอดภยัของทางร้านใหป้ระสานเจา้หน้าที

ตาํรวจในการดูแล หรือ ป้องกนัการกระทาํผดิของแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว 

 

ดงันนั จึงสรุปไดว้่า การทาํงานทีประสบความสาํเร็จของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรม

เครืองเพชร ทอง เครืองประดับมีมูลค่าสูง ประกอบด้วยความร่วมมือในการทาํงานอย่างเต็ม

ความสามารถของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ดว้ยการทาํงานทีรวดเร็ว การใชก้ลอ้งวงจรปิด ความเขม้งวดใน

การตรวจสอบบุคคลเขา้ออกประเทศ และการประสานความร่วมมือจากผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  ดงัจะ

เห็นไดจ้ากการประสบความสําเร็จในการจับกุมแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมี

มลูค่าสูง ทีไดฉ้กเพชรมลูค่าสูงถึง 30 ลา้นบาทที จ.ภูเก็ต ไดด้งันี  

“..ภายหลงัจากการไดรั้บแจง้จากผูเ้สียหาย เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การแกะรอยจนทาํใหท้ราบ

ตวัผูต้อ้งหา และเส้นทางในการหลบหนีไดใ้นเวลาประมาณ 4-5 ชวัโมง ถา้เรารู้ตวัคนร้ายและ

เสน้ทางหลบหนีชา้กว่านี แค่ 3 ชวัโมง เชือว่าคนร้ายจะสามารถหลบหนีออกไปทางด่านสะเดาได้

อย่างแน่นอน เพราะด่านสะเดาปิดทาํการประมาณเทียงคืน ถือว่าการทาํงานของเจา้หน้านีทาํได้
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ค่อนขา้งเร็วในทุกขนัตอน เจา้หน้าทีตาํรวจชุดสืบสวนทาํงานไดเ้ร็ว เพราะถา้ชา้กว่านีคนร้ายหนี

ออกนอกประเทศไปแน่ และคดีในลกัษณะนีอยู่ทีตวัความพร้อมของเจา้หน้าที ขอ้มูลทีไดม้าส่วน

ใหญ่มาจากภาพกลอ้งวงจรปิด รวมทงัไหวพริบของเจา้หน้าทีในการสอบถามผูเ้สียหาย รวมทัง

พนกังานทีใหข้อ้มลูแก่เจา้หนา้ที และครังนีถือว่าจงัหวะพอดี…” 

 

กรณตีวัอย่างการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมมูีลค่าสูง ทีประสบความสําเร็จ 

กรณีตวัอยา่งการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมีมลูค่าสูงทีประสบความสาํเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้าก 

กรณศึีกษา : แก๊งฉกเพชร 50 ล้านบาท พ.ศ.2552 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมคนร้ายขา้มชาติ  3 คน ประกอบดว้ยเมก็ซิกนั 2 คน และเปรู 1 คน 

ไดก้ระทาํผดิโดยก่อเหตุฉกเพชรมลูค่ากว่า 50 ลา้นบาท ทีไปเปิดบูธในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิว

เวอร์รีแฟร์ ทีอิมแพคเมืองทองธานี ขณะหนีไปกบดานทีเมืองพทัยา พบประวติัเคยก่อเหตุหลายคดี 

สาํหรับการสืบสวนจบักุมครังนี ตาํรวจไดใ้ชร้ะบบจีเอสพีแกะรอยจากรถเช่าของนายราอูล 

ทีไปติดต่อขอเช่ารถในเขตพทัยา  พบว่ารถคนัดงักล่าวไดข้บัไปทีอิมแพค เมืองทองธานี ในระหว่าง

วนัที 14-18 กนัยายน พ.ศ.2552 จึงไดต้รวจสอบจากภาพวงจรปิดของลานจอดรถในอาคารชาเลน

เจอร์ ซึงพบว่ามีทะเบียนรถตรงกนั ประกอบกบัเจา้ของร้านเพชรผูเ้สียหาย ยืนยนัว่านายราอูลทาํที

เข้ามาติดต่อขอดูเพชรจริง และหลงัก่อเหตุรถคันดงักล่าวได้ขบัหลบหนีไปในเขตเมืองพทัยา

จนกระทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจจบักุมได ้ 

 

กรณศึีกษา : การจบักุมแก๊งฉกเพชร 30 ล้าน พ.ศ.2555 ได้ภายในระยะเวลาเพยีง 7 ชัวโมง 

จากเหตุการณ์การกระทาํผดิของแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมูลค่าสูง ที

แก๊งดงักล่าวไดก่้อเหตุทุบกระจกรถยนต์แลว้ทาํการฉกเพชรทีมีมูลค่ากว่า 30 ลา้นบาท หากแต่

เจา้หนา้ทีตาํรวจเมืองภูเก็ต วางแผนแกะรอยไล่ล่าจนกระทงัสามารถจบักุมสมาชิกของแก๊งดงักล่าว

ไดภ้ายในระยะเวลา 7 ชวัโมง 

ภายหลงัจากทีเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลจากพยานหลกัฐานทีคนร้ายทิงไว ้

โดยเฉพาะสมุดบนัทึกของ น.ส.มาเรีย แอสเซนเนส เมเจีย ซูรัวกา้ ชาวเมก็ซิโก หวัหนา้แก๊ง พบว่า  

“ แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดับมีมูลค่าสูงดังกล่าวมีการจดบันทึกข้อมูล

ของการจดังานแสดงเพชรในเอเชียไว้ทังหมด รวมทังมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยมีการอาํพราง

ตัว เพราะดูได้จากในช่วง 2 วนั ทีคนร้ายไปดูลาดเลาเหยอื สมาชิกของแก๊งได้มีการแปลงโฉมตัวเอง

ตลอดเวลา เพอือําพรางพฤติกรรมการกระทําผิด ” 
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นอกจากนีเจ้าหน้าทีตาํรวจภูเก็ตได้รับการประสานจากกศูนยสื์บสวนตาํรวจนครบาล

กรุงเทพมหานคร ทีเชือว่าแก๊งคนร้ายทีก่อเหตุในครังนีน่าจะเคยก่อเหตุลกัทรัพยที์ สน.บางนา

มาแลว้  โดยแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมูลค่าสูงทีก่อเหตุกระทาํผิดในครังนีมี

ลกัษณะความเป็นมืออาชีพ เพราะมีการเตรียมตวัมาเป็นอยา่งดี และระมดัระวงัตวัมาก ทงัก่อนและ

หลงัการกระทาํผิด โดยมีทงัทาํสีผม ใส่วิกผม ในขณะทีกระทาํผิดยงัใชร่้มปิดบังใบหน้า แมแ้ต่

กระเป๋าเดินทางทีแก๊งดงักล่าวใส่เพชรไวค้นร้ายยงันาํไปฝากไวก้บัยามทีโรงแรมแห่งหนึงในพืนที

หาดในยาง โดยไดน้าํเครืองเพชรทีโจรกรรมมาใส่ในกระเป๋าอีกใบเพืออาํพรางเจา้หนา้ทีตาํรวจและ

ในขณะหลบหนีก็ไม่ไดใ้ชร้ถคนัเดิมในการหลบหนี 

ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจไดมี้การปฏิบติังานทนัทีภายหลงัจากทีได้รับแจง้ว่า มีเหตุคนร้ายทุบ

กระจกรถยนต์ป้ายทะเบียน กรุงเทพ ของผูเ้สียหาย แลว้ฉกเอาเครืองเพชรมูลค่ากว่า 30 ลา้นบาท 

จาํนวน 600 กว่ารายการ ไปเมือวนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ซึงในเบืองตน้เจา้หน้าทีตาํรวจไดดู้

จากกลอ้งวงจรปิด จนกระทั งทราบว่ามีผูต้ ้องหา 2 คน เจ้าหน้าทีตาํรวจได้ประมวลเหตุการณ์

ทงัหมดภายหลงัเกิดเหตุ และเชือว่าแก๊งทีก่อเหตุในครังนีไดเ้ตรียมการและวางแผนมาเป็นอยา่งดี 

ตอนแรกเจ้าหน้าทีตาํรวจคิดว่าคนร้ายน่าจะติดตามผูเ้สียหายมาจากกรุงเทพฯ แต่เมือ

เจา้หนา้ทีตาํรวจไปตรวจสอบดูแลว้กลบัพบว่า คนร้ายเลือกมาติดตามผูเ้สียหายในงานจิวเวลรีแฟร์ 

ซึงจดัขึนทีศนูยก์ารคา้ เซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต โดยคนร้ายจะเลือกเฝ้าตามเหยอืทีไม่ค่อยระมดัระวงั

ตวั รวมทงัเจา้หน้าทีตาํรวจได้ดูถึงเส้นทางการลงมือ ซึงผูเ้สียหายรายนีถูกตามมาประมาณ 48 

ชวัโมง ก่อนทีจะลงมือปฏิบติัการ เริมตังแต่ไปดูทีบูทจดังาน ไปจนถึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเ้สียหาย สถานทีพกั สถานทีรับประทานอาหาร  การใช้รถยนต์ในการเดินทาง จาํนวนผูร่้วม

เดินทาง ตลอดจนการเก็บเครืองเพชรของเหยือ จนกระทงัเมือวนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา

ประมาณ 09.45 น. ซึงเป็นช่วงเวลาทีผูเ้สียหายจอดรถเพือรับประทานอาหาร แก๊งดงักล่าวจึงได้

จงัหวะในการก่อเหตุ ซึงแก๊งดงักล่าวทราบอยา่งแน่ชดัว่ากระเป๋าเครืองเพชรวางไวส่้วนไหนของรถ

หลงัจากนนัจึงใชข้องแข็งทุบกระจกรถ และหยบิฉวยเอาเครืองเพชรไปอยา่งง่ายดาย 

ภายหลงัเกิดเหตุก็ได้สั งการให้เจ้าหน้าทีตาํรวจชุดสืบสวน ทังตาํรวจสืบสวน สถานี

ตาํรวจภูธรเมืองภูเก็ต ตาํรวจชุดสืบสวนภูธรจงัหวดั และตาํรวจทีเกียวขอ้งวางแผนในการทาํงาน 

และแบ่งงานกนัทาํ ลงพืนทีตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดตามทีต่างๆ ทงับริเวณทีเกิดเหตุ ห้างเซ็นทรัล 

โรงแรมทีพกั สกดัจบัรถตอ้งสงสัย สอบปากคาํในส่วนของผูเ้สียหาย พนักงานในสถานทีพกัของ

ผูเ้สียหาย จากการตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด เจา้หน้าทีตาํรวจพบว่า ทุกครังทีรถของผูเ้สียหายเขา้-

ออกหา้งเซ็นทรัล จะมีรถตอ้งสงสยัทีเช่ามาจากกรุงเทพฯ ตามไปดว้ยทุกครัง และเวลาออกก็ออกมา

ดว้ยทุกครัง 

ดงันนั เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดไ้ปตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถของแก๊งตอ้งสงสยัดงักล่าว 

หลงัจากทราบหมายเลขทะเบียนรถตอ้งสงสยัและบุคคลตอ้งสงสยัมาแลว้ เจา้หนา้ทีตาํรวจก็มีการ
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ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ พบว่าเป็นรถทีเช่ามาจากกรุงเทพฯ และตรวจสอบต่อไปจนทราบว่า

เป็นรถของใคร และใครเป็นคนเช่า ซึงจากการตรวจสอบพบชาวต่างชาติเป็นผูเ้ช่ารถคนัดงักล่าว ซึง

เช่ามาเกือบ 1 เดือนแลว้ เมือไดข้อ้มลูต่างๆ มาแลว้ ทางเจา้หนา้ทีไดน้าํขอ้มลูมาประมวล ประกอบ

กบัเจา้หนา้ทีตาํรวจชุดสืบสวนมีไหวพริบดี และคิดว่ารถทีใหเ้ช่าส่วนใหญ่จะติดตงั GPS เพือ

ติดตามรถ จึงไดมี้การตรวจสอบ GPS ของรถคนัดงักล่าว จนพบว่ารถถกูนาํไปจอดทิงไวที้โรงแรม

แห่งหนึงในพืนทีป่าตอง เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไปติดตามตรวจสอบ แต่ไม่พบตวัแก๊งดงักล่าวแลว้ ซึง

แก๊งดงักล่าวค่อนขา้งระมดัระวงัตวัมาก ไม่ไดน้าํรถไปจอดยงัโรงแรมทีพกั แต่นาํไปจอดทิงไวที้

โรงแรมอีกแห่งหนึง ซึงอยูห่่างจากโรงแรมทีพกัประมาณ 200 เมตร เพืออาํพรางไม่ใหเ้จา้หนา้ที

ตาํรวจสามารถตามพบได ้

       แต่อยา่งไรก็ตาม เนืองจากพืนทีป่าตองเป็นพืนทีทีไม่ใหญ่มาก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ก็จะ

รู้จกักบัเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นอยา่งดี เนืองจากทาํงานในพืนทีมานานได ้  ผูป้ระกอบการและผูที้

เกียวขอ้งจึงสามารถใหข้อ้มลูแก่เจา้หนา้ทีมากพอสมควร จนทราบว่าหลงัจากจอดรถทิงไว ้ สมาชิก

ของแก๊งดงักล่าวก็เดินไปโรงแรมขา้ง  ๆ ห่างกนัประมาณ 100 เมตร ติดต่อขอเช่ารถรับจา้งบริเวณ

แถวนนัเพือใหไ้ปส่งทีจงัหวดัสงขลาบริเวณด่านนอกเพือหลบหนี  

       เมือไดข้อ้มลูรถทีคนร้ายเช่าไปแลว้ก็ไดป้ระสานไปยงัเจา้หนา้ทีตาํรวจทางหลวง ตาํรวจภูธร

ภาค 9 ในการสกดัจบัรถตอ้งสงสยัคนัดงักล่าว โดยแจง้ตาํหนิรูปพรรณไปใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจที

เกียวขอ้งทราบ หลงัจากนนั เจา้หนา้ทีตาํรวจยงักลวัว่าผูต้อ้งหาจะไม่ออกทางด่านสะเดา แต่อาจจะ

ใชเ้ครืองบินเป็นเสน้ทางหลบหนี โดยนงัเครืองบินจากกระบีไปลงทีกรุงเทพฯ แทน จึงไดป้ระสาน

กบัทางด่านตรวจคนเขา้เมืองในการตรวจสอบผูโ้ดยสารเทียวบินของสายการบินแอร์เอเชียทีออก

เดินทางจากจงัหวดักระบีในเวลาประมาณ 16.00 น.      จากการตรวจสอบปรากฏว่า เจา้หนา้ที

ตาํรวจไม่พบว่ามีผูต้อ้งสงสยัในเทียวบินดงักล่าวก็สรุปว่าผูต้อ้งหาใชเ้สน้ทางรถยนตใ์นการหลบหนี

แน่นอน จึงประสานใหต้าํรวจทางหลวงตรวจสอบรถตอ้งสงสยัต่อไปและในเวลาประมาณ17.00 น.

เจา้หนา้ทีตาํรวจทางหลวงทีจงัหวดัตรัง ไดต้รวจสอบพบรถตอ้งสงสยัตามทีแจง้ไวแ้ล่นผา่นเขา้มา

ทางด่านตรวจ จึงไดเ้รียกตรวจและสามารถจบักุมแก๊งผูก้ระทาํผดิไดพ้ร้อมยดึของกลางกลบัมา 

 

รายการทีต้องทํา (Checklist)   เกยีวกบัแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมี

มูลค่าสูง  

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง 

เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติซึงอาจจะเป็นชาวลาตินอเมริกา โดยเฉพาะชาวเมก็ซิกนั  หรือ ชาว 
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ฟิลิปปินส์  และชาวจีน แต่งกายดี  

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  

- ในกรณีทีเขา้ไปขโมยเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูงในร้านคา้ มกัมี 

พฤติกรรมแต่งตวัดี มีเพือนจาํนวนหลายคนทีทาํทีเขา้ไปซือเครืองประดบัมลูค่าสูงจากร้านคา้ แต่มกั

อาศยัช่วงจงัหวะทีสามารถกระทาํผดิไดง่้าย อาทิ ช่วงจงัหวะทีมีผูห้ญิง โดยเฉพาะคนแก่เป็นคนขาย

ทีหน้าร้านเพียงคนเดียว แลว้ทาํทีเลือกซือสินคา้หลากหลายรูปแบบ โดยขอผูข้ายดูสินคา้จาํนวน

หลายชิน จนกระทงัผูข้ายเผลอจึงมีการขโมยสินคา้ ทงัทีเป็นการฉกเครืองประดบัราคาแพงไปโดยที

ผูข้ายสินคา้ไม่สามารถดูได้ทนั หรือ การใชเ้ครืองประดบัปลอมในการสลบักบัสินคา้จริงเพือให้

ผูข้ายไม่สามารถสงัเกตไดท้นั 

- การขบัรถติดตาม หรือ เฝ้าสงัเกตพฤติกรรมของเหยอืเพืออาศยัช่วงจงัหวะทีเหยอื 

เผลอในการกระทาํผดิ 

พฤติกรรมของผูต้อ้งสงสยัทีสาํคญั คือ มกัมีการขบัรถติดตาม หรือ เฝ้าสงัเกต 

พฤติกรรมของเหยอืมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หากแต่เหยืออาจไม่ไดส้ังเกต อาทิ มีรถทีขบัตาม

เหยือทีใส่เครืองประดบัมีมูลค่าสูงสาํหรับใชใ้นการแสดงโชว ์ รวมทงัการคอยสังเกตพฤติกรรม

เหยอืทีบริเวณหนา้ร้าน หรือ บริเวณบูททีจดัแสดงเครืองเพชร นอกจากนี ผูต้อ้งสงสัยอาจมีการอาํ

พราง หรือ ปลอมตวั ดว้ยการใส่หมวก ใส่วิกผม หรือ ใส่แว่นตาดาํ เพือไม่ใหเหยือสงสัยว่ามีคน

สะกดรอยตาม 

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  

- รถยนตใ์นการขบัเพือใชติ้ดตามสะกดรอยเพือรอช่วงจงัหวะทีเหยอืเผลอในการ 

กระทาํผดิ 

- อุปกรณ์งดัแงะหรือทุบรถยนตที์เหยอืใชส้าํหรับเก็บเครืองประดบัมลูค่าสูง 

- เครืองประดบัปลอมทีใชส้าํหรับสลบัสบัเปลียนใหเ้หยอืไม่สงสยั หรือ ไม่ได ้

สงัเกตเห็นความผดิปกติทีไดมี้การฉกเครืองประดบัมีมลูค่าสูงจากร้าน 

- การเขา้ไปซือเครืองประดบัราคาแพงเป็นกลุ่มจาํนวนหลายคน เพือใหค้นขาย 

สบัสนไม่ทนัสงัเกตพฤติกรรมของผูซื้อจาํนวนหลายคน และอาศยัช่วงจงัหวะในการขโมยสินคา้  

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิมกัจะเป็นร้านคา้หรูทีขายเครืองประดบัราคาแพง หรือ  

บริเวณสถานทีในการจดัแสดงเครืองประดบัราคาแพง รวมทงัรถของเหยือทีไดใ้ส่เครืองประดับ

ราคาแพง 
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5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้  

  สาํหรับรถทีใชใ้นการกระทาํผดิจะมีทงัการเช่ารถเพือสะกดรอยตามเหยือ รอช่วง

จงัหวะทีเหยอืเผลอเพือกระทาํผดิ หรือ การใชแ้ท็กซีเพือเขา้ไปหลอกซือสินคา้แลว้ใชห้ลบหนี  

6. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน คือ  

- จะตอ้งมีการเก็บพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิดใหม้ากทีสุด  

ในกรณีทีมีการโจรกรรมทรัพยสิ์นในบริเวณร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้จะตอ้งมีการ 

เก็บพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิดให้ได้มากทีสุด เพือจะได้ทราบถึงรูปพรรณสัณฐานของ

ผูก้ระทาํผดิ 

หากแต่เป็นกรณีของการติดตามเหยือด้วยรถยนต์ เพือรอจงัหวะในการขโมย

เครืองประดบัจากรถยนต์ เจา้หน้าทีตาํรวจจะตอ้งติดตามผูก้ระทาํผิดจากกลอ้งวงจรปิดทีเหยือได้

เดินทางไปในสถานทีต่าง ๆ เท่าทีจะทําได้ เพือเก็บข้อมูลจากรถยนต์ทีใช้ในการกระทําผิด 

โดยเฉพาะเมือไดท้ะเบียนรถยนตที์ตอ้งสงสยัจะทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจสามารถแกะรอยจากทะเบียน

รถยนตข์องผูก้ระทาํผดิ 

-  การติดตามเสน้ทางการกระทาํผดิ หรือ ตามหาป้ายทะเบียนของรถทีผูก้ระทาํผดิ 

ใชใ้นการกระทาํผดิจากกลอ้งวงจรปิดจากทุกกลอ้งในพืนทีทีกระทาํผดิ 

- การติดตามหาตวัผูเ้ช่ารถจากเต็นทใ์หเ้ช่ารถ เพือติดตามตวัผูก้ระทาํผดิ 

7. การดําเนินการตดิตามตวัผู้กระทําผดิทีรวดเร็ว 

แนวทางทีสาํคญัทีทาํใหก้ารติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิจากแก๊งโจรกรรมเครือง 

เพชร ทอง เครืองประดับมีมูลค่าสูงทีสําคัญ คือจะตอ้งมีการดาํเนินการติดตามตวัผูก้ระทาํผิดที

รวดเร็ว รวมทงัการสกดัจบัตามจุดตรวจคน้ทีคาดว่าจะเป็นเส้นทางในการหลบหนี รวมทงัการ

ประสานกบัด่านตรวจคนเขา้เมือง รวมทงัสนามบินสุวรรณภูมิเพือป้องกนัการหลบหนีออกนอก

ประเทศ  เพราะแก๊งดงักล่าวส่วนหนึงเมือกระทาํผดิแลว้จะรีบหนีออกนอกประเทศไทย 
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7. แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพอืขโมยทรัพย์สิน  

 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือ

ขโมยทรัพยสิ์นทีประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่  

1. การทํางานเป็นทีมทีมปีระสิทธิภาพ 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการจบักุมแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือ 

ขโมยทรัพยสิ์นทีประสบความสาํเร็จแนวทางหนึง คือ ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพทงัทีเป็นการ

ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว การประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนกระทงัสามารถสืบสวน

แก๊งดงักล่าวไดแ้ละสามารถจบักุมตวัแก๊งดงักล่าวมาดาํเนินคดีได ้ 

2. การตดิตามหาข่าว 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การติดตามหาข่าวแก๊งทีกระทาํผดิใหไ้ดม้ากทีสุด ทงัจาก 

เจ้าหน้าทีธนาคารทีแก๊งคนร้ายได้จอดรถซุ่ม เพือคอยสะกดรอยตามเหยือหลงัจากเบิกเงินจาก

ธนาคาร รวมทงัติดตามข่าวการกระทาํผิดให้ไดม้ากทีสุดจากกลอ้งวงจรปิดทุกกลอ้งทีคาดว่าแก๊ง

ดงักล่าวไดมี้การเดินทาง หรือ เกียวขอ้ง 

3. การตดิตามจบักุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพอืขโมยทรัพย์สินจากเส้นทาง 

การหลบหนีและภาพวงจรปิด 

การติดตามจบักุมแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นทีประสบ 

ความสําเร็จของเจ้าหน้าทีตาํรวจ คือ การติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมย

ทรัพยสิ์นจากเสน้ทางการหลบหนี โดยติดตามการจบักุมจากกลอ้งวงจรปิดเป็นสาํคญั   

4. การแจ้งเตอืนธนาคาร 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดแ้จง้เตือนธนาคารถึงพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊ง 

อินโดนีเซีย โดยควรมีการเตือนบรรดาธนาคารต่าง ๆ ว่า หากมีคนแปลกหน้าเขา้มานั งทีรอลูกคา้

ธนาคาร โดยไม่ไดท้าํธุรกรรมกบัธนาคาร ธนาคารควรสงสยัไวก่้อนว่าเป็นผูก้ระทาํผดิ ดงัจะเห็นได้

จากเมือเกิดเหตุการณ์กระทาํผดิ เจา้หนา้ทีตาํรวจไดต้รวจสอบจากกลอ้งวงจรปิด พบว่ามีเจา้หน้าที

ธนาคารเขา้ไปสอบถามสมาชิกของแก๊งผูก้ระทาํผิด เพราะเห็นว่ามานั งนานโดยอ่านหนังสือ หรือ

นิตยสาร โดยทีไม่ไดท้าํธุรกรรมใดๆ เมือเจา้หน้าทีถามว่าทาํธุรกรรมอะไร ผูก้ระทาํผิดยงัตอบว่า

ไม่ไดท้าํ แต่เจา้หนา้ทีก็ยงัเฉยโดยทีไม่แจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจ หรือ จนกระทงัคนร้ายเดินออกไป  

เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดแ้จง้กบัธนาคารต่าง ๆ ว่า หากพบพฤติกรรมเช่นนีให้สงสัยไวก่้อนว่า

อาจเป็นพฤติกรรมผูก้ระทาํผดิ  เพราะคนดีจะเขา้ไปนั งในธนาคารโดยไม่ไดท้าํธุรกรรมเลย ก็เป็น

สิงทีแปลกกว่าบุคคลทั วไป  โดยควรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีตาํรวจหากพบเห็นผูที้เข้าไปนั งใน

ธนาคารโดยไม่ทาํธุรกรรมใด ๆ หากแต่คอยสงัเกตผูที้ไปทาํธุรกรรมอืน ๆ  
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5. การแจ้งเตอืนลูกค้าธนาคาร 

สาํหรับแนวทางในการป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งอินโดนีเซียทีสาํคญัแนวทาง 

หนึง คือ  การแจง้เตือนลกูคา้ทีเขา้ไปทาํธุรกรรมในธนาคารไดท้ราบถึงพฤติกรรมการกระทาํผดิของ

แก๊งอินโดนีเซีย ซึงหากลกูคา้มีการเบิกเงินจากธนาคารจาํนวนมาก จะตอ้งสังเกตถึงความผิดปกติ

รอบตวั อาทิ มีผูค้อยสังเกต หรือ เดินตาม รวมทงัมีรถยนต์ทีขบัรถยนต์ตามหรือไม่ ตลอดจนการ

การไม่เปิดช่องโอกาสใหแ้ก่แก๊งอินโดนีเซียไดมี้การกระทาํผิด อาทิ ไม่ควรจอดรถทีมีเงินจาํนวน

มากทิงไวโ้ดยไม่มีผูอ้ยู่ทีรถ รวมทงัหากพบพฤติกรรมของผูต้อ้งสงสัยว่าอาจมีการกระทาํผิดต่อ

ลกูคา้ธนาคารทีไดเ้บิกเงินจาํนวนมากให้ขบัรถไปทีสถานีตาํรวจ หรือ การแจง้ความให้เจา้หน้าที

ตาํรวจรับทราบเพือเป็นการป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งอินโดนีเซีย หรือ อาชญากรรายอืน ๆ ทีมี

พฤติกรรมการกระทาํผดิคลา้ยคลึงกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 

กรณตีวัอย่างการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจต่อแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพอืขโมย

ทรัพย์สินทีประสบความสําเร็จ 

สาํหรับกรณีตวัอยา่งการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือ

ขโมยทรัพยสิ์นทีประสบความสาํเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษาดงัต่อไปนี 

กรณศึีกษา : การประสบความสําเร็จในการตดิตามจบักุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบ 

รถยนต์เพอืขโมยทรัพย์สินทีกระทําผดิฉกเงิน 1 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 วนั 

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดจ้บักุมแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นทีได ้

กระทาํผิดดว้ยการติดตามเหยือทีเบิกเงินจากธนาคารเมือวนัที 16 กันยายน พ.ศ.2556  โดยแก๊ง

ดงักล่าวไดติ้ดตามเหยือจนกระทงัทุบรถยนต์ของเหยือและมีการขโมยเงินไปจาํนวน 1 ลา้นบาท 

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมวนัที 20 กนัยายน พ.ศ.2556   ซึงมีขนัตอนในการปฏิบติังานที

ประสบความสาํเร็จดงันี  

เจา้หนา้ทีชุดจบักุมไดอ้อกตระเวนหาข่าวในพืนทีและตรวจสอบภาพจากกลอ้ง 

วงจรปิดทีติดไวต้ามทีต่างๆ ตงัแต่กลอ้งวงจรปิดทงัของธนาคารกสิกรไทยและภาพวงจรปิดใน

เส้นทางหลบหนีของแก๊งดงักล่าวในบริเวณ จ.สุพรรณบุรี โดยรอบ พร้อมทงันํามาประมวลภาพ 

ปรากฏว่า เจา้หนา้ทีตาํรวจพบชายคนหนึงซึงคอยประกบติดตามผูเ้สียหาย ตงัแต่ผูเ้สียหายเดินเขา้ไป

ทาํธุรกรรมเบิกเงินสดในธนาคาร เมือผูเ้สียหายเบิกเงินเสร็จไดขึ้นรถขบัออกจากธนาคาร ชายคน

ดงักล่าวไดเ้ดินออกตามมา แลว้โทรศพัทติ์ดต่อใหพ้วกขบัรถเก๋งยหีอ้มาสดา้ 2 สีขาว ทะเบียน กทม. 

ทีจอดรออยูใ่กลธ้นาคารมารับ จากนนัไดข้บัรถออกติดตามผูเ้สียหายไปตลอดทางเพือรอจงัหวะใน

การฉกทรัพยเ์หยอื จนถึงร้านอาหารแห่งหนึง เมือสบโอกาสขณะผูเ้สียหายจอดรถและไดล้อ็กประตู

รถลงไปซือของในร้านอาหาร คนร้ายไดข้บัรถไปจอดขา้งๆ รถของผูเ้สียหาย แลว้ลงมือก่อเหตุทุบ
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กระจกรถขนเงินสดหิวถุงเงินหนีหายไป ซึงเจา้หน้าทีตาํรวจไดติ้ดตามภาพจากกลอ้งวงจรปิดร้าน

ขา้งเคียง และเห็นรถและทะเบียนคนร้ายอยา่งชดัเจน 

จากนนัเจา้หนา้ทีตาํรวจชุดจบักุมจึงออกตามสอบถามจากทะเบียนขนส่ง พบว่ารถยนต์คนั

ดงักล่าวนัน ผูค้รอบครองเป็นผูป้ระกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์อยู่ในย่าน จ.สมุทรปราการ จากนัน

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดเ้ดินทางไปยงั จ.สมุทรปราการ เพือตรวจสอบการเช่ารถของคนร้าย จึงทราบว่า

คนร้ายมีดว้ยกนั 3 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย มีชือผูเ้ช่าและทีอยูพ่กัอยู่ที อพาร์ตเมนต์แห่งหนึง แขวง

และเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ จากนนัชุดสืบสวนของเจา้หน้าทีตาํรวจ จากจงัหวดัสุพรรณบุรี จึง

ติดตามไปทีอพาร์ตเมนตแ์ห่งนนั  ซึงเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การตรวจสอบจากชือผูพ้กัทีอพาร์ตเมนต ์

พบว่าชายทงั 3 เปิดห้องพกัตงัแต่ วนัที 10 กนัยายน พ.ศ.2556 และแจง้ออกเมือวนัที 17 กนัยายน 

พ.ศ.2556 พร้อมกบัติดต่อไปยงักองกาํกบัการตรวจคนเขา้เมืองสนามบินสุวรรณภูมิ จนไดภ้าพถ่าย 

และนาํมาให้เจ้าหน้าทีอพาร์ตเมนต์ดูและยืนยนัว่า ทัง 3 เป็นบุคคลเดียวกบัในภาพถ่ายของกอง

กาํกบัการตรวจคนเขา้เมือง  นอกจากนี เมือเจา้หน้าทีตาํรวจตรวจสอบจากภายในห้องพกัยงัพบ

ใบเสร็จรับเงินบตัรเติมเงินของเซเว่นอีเลฟเว่น สาขารามคาํแหง ในราคา 50 บาท ทิงอยู่ในห้อง ซึง

ระบุหมายเลขโทรศพัทข์องผูก้ระทาํผดิ  1 ในคนร้ายแก๊งนี  

ต่อมาชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ทําการสืบสวนต่อเนืองโดยใช้

เทคโนโลยีสมยัใหม่ และตรวจสอบจากทางโรงแรมจนพบว่าคนร้ายทงั 3 คน แอบไปพกัอยู่ที

โรงแรมแห่งหนึงยา่นถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ จึงส่งชุดสืบสวนออกตรวจสอบและ

ไปพบรถยนตเ์ก๋งมาสดา้ สีขาว คนัก่อเหตุ จอดอยูที่ลานจอดรถ และรถยนต์เก๋ง ฮอนดา้ บริโอ สีดาํ 

ซึงเป็นของคนร้ายทีเพิงเช่ามาใหม่จอดอยู่ จึงรวบรวมหลกัฐานขออนุมติัศาล จ.สุพรรณบุรี ออก

หมายจบักุม ซึงศาลอนุมติัออกหมายให ้จึงนาํหมายจบับุกเขา้ตรวจคน้ภายในหอ้งพกั พบคนร้ายทงั 

3 อยูภ่ายในหอ้ง พร้อมกบัตรวจคน้ยดึทรัพยสิ์นในตวัไดด้งักล่าว พร้อมกบัรถของกลาง  

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจยงัพบว่า สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียทงั 3 คนนนั ทาํงานกนัเป็นระบบ 

เท่าทีสอบสวนคนร้ายทงั 3 พบว่ามีการแบ่งงานกนัทาํประกอบดว้ย 

-  ผูที้ทาํหนา้ทีหาเป้า โดยแฝงตวัเขา้ไปอยูใ่นธนาคารเพือดูว่ามีใครเบิกเงินสดจากธนาคาร

ครังละมากๆ  

- ผูที้ทาํหนา้ทีขบัรถตามเหยอืเมือออกจากธนาคารแลว้  

- ผูที้ทาํหนา้ทีทุบรถและขนเงิน  

อยา่งไรก็ตาม  ทางสืบสวนในทางลบัยงัพบว่ามีหัวหน้าแก๊งซึงเป็นชาวอินโดนีเซียอีก ซึง

เป็นนายทุนใหค้นร้ายทงั 3 คน โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดรู้้ตวัแลว้และไดป้ระสานกบัเจา้หน้าทีตรวจ

คนเขา้เมืองและไดข้อหมายศาลออกจบักุมตวั 

 สาํหรับกรณีศึกษาดงักล่าวนบัไดว้่าเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีตาํรวจ

ในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอินโดนีเซียทีประสบความสาํเร็จ เพราะเป็นการกระทาํผดิทีก่อใหเ้กิด
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ความเสียหายต่อผูเ้สียหายมลูค่ามากถึง 1 ลา้นบาท โดยเจา้หน้าทีไดมี้การใชเ้ทคนิคในการสืบสวน

สอบสวนจนกระทงัประสบความสาํเร็จโดยสามารถจบักุมแก๊งอินโดนีเซียไดภ้ายในระยะเวลาไม่กี

วนั ก่อนทีแก๊งดงักล่าวจะมีการกระทาํผดิซาํ หรือ การเดินทางหนีกลบัประเทศ 

 

รายการทีต้องทํา (Checklist)   เกยีวกบัแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพอืขโมยทรัพย์สิน 

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมย

ทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติซึงอาจจะเป็นชาวลาตินอเมริกา หรือ ชาวอินโดนีเซีย ทีมีการแบ่งงาน 

กันทําอย่างชัดเจน มีความเชียวชาญในการกระทาํผิด  กล่าวคือ มีผูที้เข้าไปในธนาคารคอย

สงัเกตการณ์เบิกเงินของเหยอื โดยจะเลือกเหยอืทีเบิกเงินจาํนวนมาก นอกจากนันจะมีสมาชิกของ

แก๊งทีคอยสงัเกตเหยอืทีดา้นหนา้ธนาคาร ผูที้ทาํหน้าทีขบัรถตาม และผูที้ทาํหน้าทีทุบ หรืองดัแงะ

รถยนต ์

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  

- การทุบรถยนตด์ว้ยความชาํนาญ เพือขโมยทรัพยสิ์นในรถยนตที์เหยอืไดมี้การเบิก 

เงินจากธนาคารจาํนวนมาก หรือ การซือเครืองประดบัราคาแพง โดยเป็นการทุบรถยนต์ทีเป็นการ

เจาะจงเหยือ ไม่ใช่เป็นการทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์นเท่าทีสามารถหาไดจ้ากรถ หากแต่การ

กระทาํผดิของแก๊งดงักล่าวจะมีการเจาะจงเหยอื มีการติดตามเหยอืตลอดและการเลือกช่วงจงัหวะที

เหยอืเผลอ   

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  

- รถยนตใ์นการขบัเพือใชติ้ดตามสะกดรอยเพือรอช่วงจงัหวะทีเหยอืเผลอในการ 

กระทาํผดิ 

- อุปกรณ์งดัแงะหรือทุบรถยนตข์องเหยอื 

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิมกัจะเป็นการติดตามตวัเหยอืจากธนาคารทีเหยอืไดไ้ป 

เบิกเงิน โดยแก๊งอาชญากรขา้มชาติดงักล่าวจะแบ่งงานกนั มีผูที้เขา้ไปในธนาคารคอยสังเกตการณ์

เบิกเงินของเหยือ โดยจะเลือกเหยือทีเบิกเงินจาํนวนมาก นอกจากนันจะมีสมาชิกของแก๊งทีคอย

สงัเกตเหยอืทีดา้นหนา้ธนาคาร ผูที้ทาํหนา้ทีขบัรถตาม และผูที้ทาํหนา้ทีทุบ หรืองดัแงะรถยนต ์ 

หากแต่สถานทีในการกระทาํผิดดว้ยการทุบหรืองดัแงะรถยนต์จะเลือกสถานทีที
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เหยอืมีการจอดรถยนตแ์ลว้ไปทาํธุระ ขาดความระมดัระวงัตวั 

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้  

  สาํหรับรถทีใชใ้นการกระทาํผดิจะมีทงัการเช่ารถเพือสะกดรอยตามเหยือ รอช่วง

จงัหวะทีเหยอืเผลอเพือกระทาํผดิ  

6. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน คือ  

- จะตอ้งมีการเก็บพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิดใหม้ากทีสุด  

จะต้องมีการเก็บพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิดในธนาคารและพืนทีรอบ

ธนาคารเพือใหไ้ดท้ะเบียนรถยนตแ์ละรูปพรรณสณัฐานของผูก้ระทาํผดิ 

และในกรณีของการติดตามเหยือด้วยรถยนต์ เพือรอจงัหวะในการทุบหรืองัด

รถยนตเ์พือขโมยเงิน เจา้หนา้ทีตาํรวจจะตอ้งติดตามผูก้ระทาํผดิจากกลอ้งวงจรปิดทีเหยอืไดเ้ดินทาง

ไปในสถานทีต่าง ๆ เท่าทีจะทาํได ้เพือเก็บขอ้มลูจากรถยนตที์ใชใ้นการกระทาํผดิ โดยเฉพาะเมือได้

ทะเบียนรถยนต์ทีต้องสงสัยจะทาํให้เจ้าหน้าทีตาํรวจสามารถแกะรอยจากทะเบียนรถยนต์ของ

ผูก้ระทาํผดิ 

-  การติดตามเสน้ทางการกระทาํผดิ หรือ ตามหาป้ายทะเบียนของรถทีผูก้ระทาํผดิ 

ใชใ้นการกระทาํผดิจากกลอ้งวงจรปิดจากทุกกลอ้งในพืนทีทีกระทาํผดิ 

- การติดตามหาตวัผูเ้ช่ารถจากเต็นทใ์หเ้ช่ารถ เพือติดตามตวัผูก้ระทาํผดิ 

7. การดําเนินการตดิตามตวัผู้กระทําผดิทีรวดเร็ว 

แนวทางทีสาํคญัทีทาํใหก้ารติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิจากแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมย

ทรัพยสิ์น ทีสาํคญั คือจะตอ้งมีการดาํเนินการติดตามตวัผูก้ระทาํผดิทีรวดเร็ว  
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8. แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งขโมย

รถจกัรยานยนตที์ประสบความสาํเร็จไดแ้ก่  

1. การเพมิสายตรวจในบริเวณพนืทีเสียงต่อการขโมยรถจกัรยานยนต์ 

  แนวทางในการป้องกันปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งพม่า คือ การเพิมสาย

ตรวจใหมี้จาํนวนเพียงพอต่อพืนทีเสียงต่อการขโมยรถจกัรยานยนต์ หรือ การขโมยทรัพยสิ์นของ

ประชาชน เพือเป็นป้องปรามแก๊งพม่าทีคิดจะกระทาํผิด และหากเกิดเหตุร้ายดงักล่าวเจา้หน้าที

ตาํรวจจะสามารถเขา้ช่วยเหลือ หรือ ป้องกนัทรัพยสิ์นของประชาชนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

2. การปลอมตวัเป็นสายลบัและการแบ่งงานกนัเพอืแกะรอยและตดิตามแก๊งขโมย

รถจกัรยานยนต์ 

  เจา้หนา้ทีตาํรวจกองกาํกบัการสืบสวน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 4 (กก.สส.

บก.น.4) สามารถจบักุมแก๊งขโมยรถจกัรยานยนตที์ร่วมกนัโจรกรรมรถจกัรยานยนตจ์าํนวนมากได้

หลงัจาก พบว่า สมาชิกของแก๊งทังหมด 3 คนเป็น ชาวพม่า ร่วมกันก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์

จกัรยานยนต์ตามย่านชานเมืองและปริมณฑลในหลายทอ้งที ก่อนจะช่วยกนัแยกชิ นส่วน แลว้

ส่งกลบัไปขายยงัประเทศเพือนบา้น 

  สาํหรับแนวทางในการจบักุมแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์สามารถกระทาํไดภ้ายหลงั

จากทีกองกาํกบัการสืบสวน กองบงัคับการตาํรวจนครบาล 4 (กก.สส.บก.น.4) ได้พบสถิติการ

โจรกรรมรถจกัรยานยนตใ์นพืนที บก.น.4 จาํนวนมาก เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงไดพ้ยายามแบ่งงานกนัทาํ 

เพือติดตามแก๊งดงักล่าว โดยไดแ้กะรอยซุ่มโป่ง ปลอมตวัเป็นสายลบัตามแก๊งลกัรถจกัรยานยนต ์ซึง

เป็นการกระทาํทีไม่สามารถกระทาํได้ง่าย  ๆ เพราะตอ้งใช้เจา้หน้าทีตาํรวจในการติดตามและ

สงัเกตการณ์เป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือน จนสามารถตามไปพบแก๊งนีและจบักุมไดส้าํเร็จ ภายใน

บา้นเช่ายา่นมีนบุรี พร้อมของกลางรถจกัรยานยนต์ยีห้อฮอนดา้ เวฟ จาํนวน 3 คนั ชินส่วนอะไหล่

รถจกัรยานยนตที์ถกูแยกชินส่วน และอุปกรณ์ในการโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ โดยผูก้ระทาํผดิชาว

พม่า ยอมสารภาพว่า 

 ไดต้ระเวนก่อเหตุมาแลว้หลายครังในหลายทอ้งทีทงัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.

นนทบุรี และปทุมธานี โดยมีนายทุนใหญ่ ซึงอยูที่ฝั งประเทศพม่าเป็นคนบงการ มีการแบ่งงานกนั

ทาํอยา่งชดัเจน ทงัทีมลกัรถจกัรยานยนต ์มือชาํแหละรถจกัรยานยนต ์ทีมประสานงานส่งพสัดุไปยงั

ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะตระเวนหาเช่าบ้านตามจุดต่าง ๆ เพือใช้เป็นจุดชําแหละ

รถจกัรยานยนตแ์ลว้จะเปลียนไปเรือย ๆ     พร้อมทังการขนส่งชิ นส่วนรถจักรยานยนต์จะมีทังส่ง

ทางกล่องพสัดุ และขนส่งทางรถตู ้ใชเ้สน้ทางหลกัปกติ ปลายทางอยูที่ อ.แม่สอด จากนนัจะมีคนมา

รับหาทางหลบหลีกการตรวจสกดัของเจา้หนา้ทีตามชายแดนเพือขา้มแดนกลบัไปยงัประเทศเพือน
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บา้น  

โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมแก๊งพม่าทีกระทาํผดิไดที้ทาํการไปรษณีย ์รองเมือง 

แขวงและเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ขณะนาํรถจกัรยานยนตไ์ปส่งทางไปรษณีย ์ รองเมือง เพือเตรียม

ส่งไปยงัจงัหวดัตาก เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงทาํการตรวจสอบพบว่าเป็นรถทีถกูขโมยมาในทอ้งที สน.

พญาไท ไดท้าํการจบักุมตวัพร้อมของกลางมาสอบสวน ซึงการแบ่งงานกนัทาํและการปลอมตวัเป็น

สายลบัดงักล่าวขา้งตน้เป็นแนวทางทีสาํคญัทีทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจประสบความสาํเร็จในการ

จบักุมแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์

 

รายการทีต้องทํา (Checklist)   เกยีวกบัแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ 

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์ ไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติซึงอาจจะเป็นชาวพม่า กมัพชูา ทีมีการแบ่งงานกนัทาํในการ 

ขโมยรถจกัรยานยนตเ์พือนาํส่งไปขายยงัประเทศพม่า หรือ กมัพูชา โดยมีการแบ่งงานกนัทาํตงัแต่

กระบวนการในการขโมยรถจักรยานยนต์ การแยกชิ นส่วนรถจักรยานยนต์ การส่งทางพสัดุ

ไปรษณียไ์ปยงัด่าน และการลกัลอบข้ามประเทศเข้าไปประกอบชิ นส่วนในประเทศพม่า หรือ 

ประเทศเพือนบา้น   

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ มีผูเ้ขา้แจง้ความว่ามีรถจกัรยานยนตสู์ญหายบ่อย  

หากแต่เจา้หนา้ทีตาํรวจไม่สามารถติดตามไดจ้ากแหล่งขายรถจกัรยานยนต์เก่าในประเทศ แสดงว่า

รถจกัรยานยนตที์หายอาจมีการส่งออกไปขายต่างประเทศ  

นอกจากนี พฤติกรรมทีน่าสงสยัของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติเหล่านีมกั 

มีการเช่าทีพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนัในราคาไม่แพงมากนกั เพือเป็นสถานทีสาํหรับแยกชินส่วนประกอบ

รถจกัรยานยนต ์

รวมทงัพฤติกรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะพม่า หรือ กมัพชูาทีซุ่มอยูใ่น 

บริเวณทีมีการจอดรถจกัรยานยนต ์

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  

- เครืองมือในการขโมยรถจกัรยานยนต ์อาทิ กุญแจ หรือ อุปกรณ์ในการตดักุญแจ 

ของรถจกัรยานยนต ์

- อุปกรณ์ในการแยกชินส่วนรถจกัรยานยนต ์
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4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิมกัจะเป็นสถานทีทีมีการจอดรถจกัรยานยนตแ์ละเปลียว  

รวมทงับริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ อาทิ บริเวณจงัหวดัปทุมธานี โดยแก๊งอาชญากรผูก้ระทาํผิดมกัมี

การกระทาํผดิในละแวกดงักล่าวจนกว่าจะถกูจบักุม 

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้  

  ใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการตระเวนเพือขโมยรถจกัรยานยนต ์ 

6. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน คือ กลอ้งวงจรปิดทีใชบ้นัทึก 

ขอ้มลูผูก้ระทาํผดิ หรือ พยานบุคคลทีพบเห็นเหตุการณ์ 

7. การดําเนินการตดิตามตวัผู้กระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัทีทาํใหก้ารติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ คือ เจา้หนา้ทีตาํรวจ 

อาจตอ้งซุ่มลาดตระเวนในบริเวณทีมีรถจกัรยานยนตห์าย  เพราะคาดว่าผูก้ระทาํผดิอาจมีการกระทาํ

ผดิซาํอีกครังในบริเวณดงักล่าว 
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9. แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า 

สําหรับแนวทางป้องกันปราบปรามแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าทีเจ้าหน้าทีตํารวจประสบ

ความสาํเร็จในการปฏิบติังานประกอบดว้ย 

1. การจดัสายตรวจในการตรวจตรา หรือ เฝ้าระวงัพนืทีจุดเสียงต่อการกระทําผดิ  

เจา้หนา้ทีตาํรวจสายตรวจจะตรวจตรา หรือ เฝ้าระวงัในพืนทีทีเป็นจุดเสียงต่อการประกอบ 

อาชญากรรมของแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าชาวเวียดนามและชาวกมัพูชา จากพืนทีเดิมทีเคยกระทาํผิด 

อาทิ หา้งสรรพสินคา้เดิมทีเคยมีผูเ้สียหายเขา้แจง้ความ ซึงหากการกระทาํผดิในครังแรกนนัผูก้ระทาํ

ผดิยงัไม่ถกูจบักุม ผูก้ระทาํผดิจะมีการกระทาํผดิซาํ โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจจะตรวจตราดว้ยการแต่งตวั

นอกเครืองแบบปะปนกบัประชาชนทวัไป เมือผูก้ระทาํผิดลว้งกระเป๋าแลว้ผูเ้สียหายร้องให้ช่วย 

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะเขา้ไปจบักุมและดาํเนินคดี 

รวมทงัการป้องกนัปรามปรามการกระทาํผดิของแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าในการกระทาํผดิต่อ 

ประชาชนในพืนทีทีมีประชาชนพลุกพล่านดว้ยการใชส้ายตรวจตาํรวจเดินเทา้ โดยการให้ตาํรวจ

เดินเทา้ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. รวมทงัมาตรการทิงทุ่น คือ การใชส้ายตรวจรถจกัรยานยนต์

และใหต้าํรวจปรากฏตวัในช่วงระยะห่างจากรถจกัรยานยนตด์งักล่าวไม่มากนัก เพือให้ผูก้ระทาํผิด

เห็นว่าตาํรวจมีการตรวจตราและอาจถูกจบักุมได ้โดยการเพิมตาํรวจสายตรวจในการตรวจตรา

ผูก้ระทาํผิดให้มีจ ํานวนมากขึนสําหรับช่วงระยะเวลาทีเสียงต่อการเกิดอาชญากรรม อนัเป็น

มาตรการในการป้องปรามพฤติกรรมผูก้ระทาํผดิของแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าเป็นสาํคญั   

2. การตรวจค้นในบริเวณทีพกัอาศัยของชาวต่างชาต ิ

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะทาํหนา้ทีในการตรวจคน้ในบริเวณทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติที 

เกียวขอ้งกบัแก๊งกรีดลว้งกระเป๋า อาทิ แก๊งชาวเวียดนาม เพือตรวจคน้ว่ามีความเกียวขอ้งกบัการ

กระทาํผดิหรือไม่ รวมทงัเพือเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ 

ดงัจะเห็นไดจ้าก แก๊งเวียดนามมีการพกัอาศยัรวมกนัเป็นกลุ่ม ดงันนั ตาํรวจจะใชว้ิธีในการสุ่มตรวจ 

การตรวจคน้ อาทิ ตรวจคน้ว่ามีเอกสารเขา้เมืองทีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ หลงัจากนันจึงจะมี

การสุ่มตรวจว่ามีการกระทาํผดิหรือไม่ เพือเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งกรีด

ลว้งกระเป๋าชาวเวียดนามแนวทางหนึง 

3. วธิีการตกเบ็ด หรือ การแฝงตวัไปกบัประชาชน 

  เป็นวิธีการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจใชเ้พือจบักุมผูก้ระทาํผดิ คือ ใหผู้เ้สียหาย หรือ สายสืบผกู 

เชือกกบัโทรศพัทมื์อถือราคาแพงทีแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าตอ้งการ  โดยเจา้หนา้ทีตาํรวจไดแ้ฝงตวัเขา้

ไปในกลุ่มประชาชนทีพลุกพล่านในยา่นทีผูเ้สียหายไดแ้จง้ความไว ้ซึงแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าไม่ทราบ

ว่าเป็นสายสืบทีแฝงตวัเขา้มา เมือผูก้ระทาํผดิซึงเป็นสมาชิกของแก๊งเวียดนาม หรือ กมัพูชาไดก้รีด 

หรือ ลว้งกระเป๋าเพือใหไ้ดโ้ทรศพัท์มือถือราคาแพงจะทาํให้ดึงโทรศพัท์ทีผกูเชือกไว ้ในลกัษณะ
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ของการตกเบ็ด ทาํให้เจ้าหน้าทีตาํรวจสามารถจับกุมผูก้ระทาํผิดทีเป็นแก๊งเวียดนาม หรือ แก๊ง

กมัพชูาทีกระทาํผดิดงักล่าวได ้ 

4. การขยายผลจากห้างสรรพสินค้า 

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การขยายผลเพือจบักุมแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าจากห้างสรรพสินคา้ทีแก๊ง

กรีดลว้งกระเป๋าไดก้ระทาํผดิ โดยการสอบถามขอ้มูลเพิมเติม หรือ จากการทีเจา้หน้าทีรักษาความ

ปลอดภยัของหา้งสรรพสินคา้ไดใ้หข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์จากแก๊งดงักล่าว ทาํให้สามารถขยายผล

ในการจบักุมตวัแก๊งทีกระทาํผิดได ้รวมทงัการดูขอ้มูลการกระทาํผิดจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) จากหา้งสรรพสินคา้ทีใชเ้ป็นเครืองมือในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผิด ทาํให้สามารถติดตาม

จบักุมแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าทีกระทาํผดิได ้อาทิ แก๊งเวียดนามทีกรีดลว้งกระเป๋าในห้างสรรพสินคา้

ยา่นสยามสแควร์  เป็นตน้  

5. การใช้พยานหลกัฐานทีสําคญัจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  

พยานหลกัฐานทีสาํคญัทีตาํรวจใชใ้นการจบักุมผูก้ระทาํผดิในแก๊งกรีดลว้งกระเป๋า คือ การ 

ใชพ้ยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิด หรือ  CCTV เนืองจากเมือผูเ้สียหายร้องเรียนหรือเขา้แจง้ความ

ว่าถกูแก๊งเวียดนามลว้งกระเป๋า บางครังไม่มีพยานหลกัฐานเนืองจากผูก้ระทาํผดิมีการกระทาํผดิเป็น

แก๊งทีมีการส่งต่อทรัพย์สินทีได้ต่อ ๆ กันไป หรือ มีการแบ่งงานกันทําจนกระทั งยากทีเจอ

พยานหลกัฐานในขณะกระทาํผิด หากแต่สิงทีเจ้าหน้าทีตาํรวจจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการ

ดาํเนินคดีผูก้ระทาํผิดดังกล่าว คือ  กลอ้งวงจรปิด หรือ  CCTV ทีมีบทบาทสาํคญัในการใช้เป็น

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี  

6. การขยายผลเพมิเตมิเพอืจบักุมผู้กระทําผดิในแก๊งเพมิเตมิ 

 เนืองจากเมือจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ผูก้ระทาํผดิมกัจะไม่ให้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแก๊งของ

ตนเอง ดงันนั เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงตอ้งขยายผลเพิมเติมเพือจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ อาทิ เจา้หนา้ทีตาํรวจ

แจง้ใหผู้ต้อ้งหาทราบว่าตอ้งการเงินมาใชใ้นการไกล่เกลียแลว้จะไม่ดาํเนินคดี ซึงผูต้อ้งหาจะแจง้ให้

ญาตินาํเงินมาใหต้าํรวจเพือแลกกบัการดาํเนินคดี หลงัจากนนัเจา้หนา้ทีตาํรวจจึงจะจบักุมในขอ้หา

ให้สินบนพนักงาน เพือเป็นการจับกุมแก๊งดังกล่าว เนืองจากโอกาสทีจะสาวถึงตัวกลุ่มแก๊ง

อาชญากรรมเหล่านีจะทาํไดย้ากมาก เพราะผูต้อ้งหาจะให้การว่าไม่รู้จกักบัใคร ไม่รู้จกักนัมาก่อน 

จึงต้องใช้วิธีล่อให้ญาติ หรือ กลุ่มสมาชิกในแก๊งไดเ้ข้ามาแสดงตนเพือให้มีการจับกุม หากแต่

เจา้หนา้ทีตาํรวจก็สามารถกระทาํไดเ้พียงคดีการใหสิ้นบนพนกังาน เนืองจากไม่มีพยานหลกัฐานใน

การเชือมโยงไปยงัแก๊ง และมีกาํหนดโทษทีไม่สูงมากนกั  

 ดงัจะเห็นไดจ้ากเจา้หนา้ทีตาํรวจไดมี้การขยายผลการจบักุมแก๊งเวียดนามดว้ยการขยายผล

ใหส้มาชิกของแก๊งมีการติดต่อมายงัผูถ้กูจบักุมเพือใหส้ามารถจบักุมแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติดงักล่าว

เพิมเติมได ้ 



328 

 

รายการทีต้องทํา (Checklist)   เกยีวกบัแก๊งกรีดล้วงกระเป๋า 

สาํหรับรายการทีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํเกียวกบัแก๊งกรีดลว้งกระเป๋าไดแ้ก่ 

1. ผู้ต้องสงสัย 

เป็นชาวต่างชาติซึงอาจจะเป็นชาวเวียดนาม  กมัพชูา ลาว หรือ พม่า ทีมีการ 

แบ่งงานกนัทาํในการกรีดลว้งกระเป๋าดว้ยความเป็นมืออาชีพโดยทีเหยอืไม่ทราบ 

2. พฤตกิรรมทีน่าสงสัย 

พฤติกรรมทีน่าสงสยัมี คือ  ชาวต่างชาติเวียดนาม กมัพชูา หรือ พม่า ทีเขา้ไป 

อยูใ่นสถานทีทีมีผูค้นพลุกพล่าน 

3. อุปกรณ์ทีใช้ในการกระทําผดิ 

อุปกรณ์ทีใชใ้นการกระทาํผดิ ประกอบดว้ย  ความเชียวชาญในการกรีด 

ลว้งกระเป๋าของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าว 

4. สถานทีในการกระทําผดิ 

สถานทีในการกระทาํผดิมกัจะเป็นสถานทีทีมีผูค้นพลุกพล่าน อาทิ บริเวณ 

รถไฟฟ้า บริเวณหา้งสรรพสินคา้ หรือ บริเวณงานคอนเสริต 

5. รถ หรือ ยานพาหนะทีใช้  

  หากเป็นการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นกลุ่มใหญ่จะใชร้ถตูใ้น

การขนอาชญากรผูก้ระทาํผิดไปกระทาํผิดในจุดพืนทีต่าง ๆ รวมทังยานพาหนะอาจไม่ได้เป็น

เครืองมือทีสาํคญัในการกระทาํผดิ  หากแต่ถา้เป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการแสดงคอนเสริตที

มีผูค้นจาํนวนมาก แก๊งดงักล่าวอาจวางแผนในการเขา้ออกประเทศไทยภายในวนัเดียวดว้ยการใช้

เครืองบินในการเดินทางไปกลบัประเทศไทยเพือกระทาํผดิภายในวนัเดียว 

6. การเกบ็พยานหลกัฐานทีคนร้ายใช้ในการกระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัในการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐาน คือ กลอ้งวงจรปิดทีใชบ้นัทึก 

ขอ้มลูผูก้ระทาํผดิ  

7. การดําเนินการตดิตามตวัผู้กระทําผดิ 

แนวทางทีสาํคญัทีทาํใหก้ารติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ คือ หากเป็นการ 

กระทาํผดิทีบริเวณรถไฟฟ้า หรือ บริเวณหา้งสรรพสินคา้ผูก้ระทาํผิดมกัมีการกระทาํผิดซาํ จนกว่า

เจา้หน้าทีตาํรวจจะสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดได ้ ดงันัน เจา้หน้าทีตาํรวจอาจตอ้งไปซุ่มอยู่ใน

บริเวณพืนทีดังกล่าวเพราะผูก้ระทาํผิดจะมากระทาํผิดซาํในพืนทีดังกล่าว หรือ การหลอกให้

ผูก้ระทาํผดิไดแ้สดงตวัดว้ยการนาํโทรศพัทมื์อถือปลอมผกูติดกบัตวั เมือแก๊งดงักล่าวลว้งหรือกรีด

กระเป๋าเพือตอ้งการโทรศพัทจ์ะทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจสามารถจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิได ้ 
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รวมทงัการขยายผลในการจบักุมดว้ยการใหญ้าติ หรือ สมาชิกในกลุ่มไดมี้การ

มาประกนัตวัแลว้จึงจบักุมสมาชิกดงักล่าวเพิมเติม และหากเป็นการกระทาํผดิในงานคอนเสริตใหญ่ 

อาจตอ้งใชก้ารสกดัจบัตวัผูก้ระทาํผดิทีสนามบินสุวรรณภูมิเพือป้องกนัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติได้

มีการหลบหนีออกนอกประเทศ  

8. การใช้สายตรวจในเครืองแบบของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการลาดตระเวน 

การใชส้ายตรวจในเครืองแบบของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการลาดตระเวน เพือ 

ป้องกนัไม่ใหแ้ก๊งดงักล่าวสามารถกระทาํผดิไดง่้าย หรือไม่กลา้กระทาํผดิ 
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ส่วนที 4 :  การอภปิรายผลการศึกษา 

สาํหรับการอภิปรายผลการศึกษา “การจดัการความรู้เกียวกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร” ปรากฏผลดงันี  

 

1. พฤตกิรรมการกระทําผดิ หรือ อตัลกัษณ์ (Identity) ของแก๊งลกัทรัพย์ข้ามชาตใิน 

ประเทศไทย 

 สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิ หรือ อตัลกัษณ์ (Identity) ของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีลกัษณะทีสาํคญั คือ  

- แก๊งกลุ่มประเทศในยุโรป 

แก๊งจากประเทศยโุรปทีเขา้มาในประเทศไทยและกระทาํผดิในเขตกุรงเทพฯรายสาํคญั ไดแ้ก่  

แก๊งรัสเซีย แก๊งเยอรมนั แก๊งฝรั งเศส  แก๊งยูเครน แก๊งโรมาเนีย แก๊งเซอร์เบีย  และองักฤษ โดยจะมี

พฤติกรรมการกระทาํผิดทีมีอตัลกัษณ์สาํคัญในการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมขนัสูง (high 

crime) หรือ อาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัการปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ 

เอทีเอม็ ดว้ยการสกิมมิงตูเ้อทีเอม็เป็นสาํคญั  อนัเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทีตอ้งใชท้กัษะหรือความสามารถพิเศษทางดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทงัการ

กระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติเป็นมูลค่า

มหาศาล  ซึงแมแ้ก๊งยโุรปจะมีการกระทาํผดิเกียวกบัการลกัทรัพยต์ามบา้นเรือนทีอยู่อาศยัหากแต่เป็นการ

รวมกลุ่มกบัแก๊งจากประเทศลาตินอเมริกาทีเป็นหวัหนา้แก๊งโดยมีความชาํนาญในการกระทาํผดิเกียวกบัที

อยูอ่าศยัเป็นสาํคญั  

โดยเป็นแก๊งทีมีความเชียวชาญในเรืองการปลอมแปลงบตัรเอทีเอ็มหรือการสกิมมิงบตัร

เอทีเอม็ รวมทงัมีการซือขอ้มูลเหยือของลูกคา้ธนาคารต่างประเทศมากดเงินในประเทศไทย และ 

สกิมมิงขอ้มลูบตัรเอทีเอม็ของคนไทยเพือกดเงินในประเทศไทย โดยมีการใชเ้ทคโนโลยีทีทนัสมยั

ในการสกิมมิงข้อมลูภายในระยะเวลาอนันัน จากนันนําข้อมูลผูเ้สียหายในต่างประเทศหรือใน

ประเทศไทยบนัทึกลงในบตัรเพือการกดเงินใชเ้วลาเพียง 30 วินาที ขอ้มูลผูเ้สียหายจะอยู่ในเครือง

คอมพิวเตอร์ และพร้อมทีจะทาํลายข้อมูลผูเ้สียหายจะอยู่ในเครืองคอมพิวเตอร์และพร้อมทีจะ

ทาํลายข้อมูลเพือปกปิดหลกัฐาน จากนันนําขอ้มูลทาบลงในบัตรเอทีเอ็ม 1 บัตร มีขอ้มูลลูกค่า

จาํนวนมาก นาํไปตะเวนกดเงินตอนกลางคืน (ซึงจะเป็นเวลากลางวนัในต่างประเทศ) ขณะเดียวกนั

ก็กดเงินในเวลากลางคืนเพือปกปิดพรางตวั ในพืนทีต่างๆทวัประเทศ 

 นอกจากแก๊งดงักล่าวแลว้ ยงัมีแก๊งชาวยุโรปอีกหลายประเทศทีเกียวขอ้งกบัการสกิมมิง

ขอ้มลูบตัรเครดิตและบตัรเอทีเอม็โดยแก๊งชาวโรมาเนียจดัว่าเป็นแก๊งทีมีความเชียวชาญและมีการ

ปฏิบติัการอย่างกวา้งขวางในประเทศไทย โดยมีการนาํเขา้เครืองปลอมแปลงบตัรอิเล็กทรอนิกส์
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จากประเทศสเปนโดยการส่งพสัดุไปรษณีย ์จากนันทาํการปลอมบตัรเครดิต ซึงนาํขอ้มูลจากบตัร

เอทีเอ็มและบตัรเครดิตจากภาคใต้ของไทย และนําไปใชช้าํระค่าซือสินคา้ตามห้างสรรพสินค้า 

ร้านอญัมณีรวมถึงเบิกถอนเงินสดนอกจากนีแก๊งดงักล่าวนียงันาํเครืองสกิมเมอร์ไปติดตามตูเ้อทีเอม็

ตามแหล่งท่องเทียวต่างๆแลว้นาํบตัรเครดิตหรือบตัรเอทีเอ็มไปกดทีตูบ้ริการเงินด่วน โดยเฉพาะ

ยา่นสุขุมวิท แลว้นาํเงินไปซือทองรูปพรรณหรือคอมพิวเตอร์ เพือนาํกลบัประเทศหรือมีการส่งเงิน

บางส่วนกลบัประเทศ 

 สาํหรับแก๊งอีกประเภทหนึง มีการโจรกรรมขอ้มูลธนาคารของผูเ้สียหายผ่านอินเตอร์เน็ต

โดยการปล่อยไวรัสโทจันเขา้ไปแฮ็คขอ้มูลของเหยือ ทาํให้ทราบรหัสล็อกอินและพาสเวิร์ดของ

เจา้ของบญัชีขณะทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ต จากนันผูก้ระทาํผิดจะทาํการโอน

เงินไปยงับญัชีของนอมินีของเขา หรือ บญัชีของหนา้มา้ ซึงจากการสืบสวนทราบว่า แก๊งโจรกรรม

โดยการดูเงินในบญัชีธนาคารนี มีตวัการใหญ่อยู่ในต่างประเทศ นอกจากนีการโจรกรรมโดยการ 

แฮ็คขอ้มลูของลกูคา้จากสถาบนัการเงินต่างๆทวัโลกนันยงัมีแก๊งอีกแก๊งหนึงทีเขา้มาอาละวาดใน

ประเทศไทย โดยนาํบตัรเครดิตปลอมทีโจรกรรมขอ้มลูจากลูกคา้ใน และแถบสแกนดิเนเวีย นาํมา

กดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ตามแหล่งท่องเทียวในประเทศไทย นอกจากนียงัมีการนําเครือง   

สกิมเมอร์ไปติดตงัตามตูเ้อทีเอม็ในจงัหวดัท่องเทียวและในกรุงเทพมหานครเพือลกัลอบโจรกรรม

ขอ้มลูลกูคา้ธนาคารแลว้นาํไปทาํบตัรปลอมไปกดเงินในจงัหวดัต่าง ๆ  โดยเฉพาะทีภูเก็ต นอกจากนี

ยงัมีเครืองสกิมเมอร์มือถือขนาดเท่าไฟแช็คทีสามารถดูดขอ้มูลจากบตัรของลูกคา้ โดยตีสนิทและ

ทาํทีขอดูบัตรจากนันแอบรูดข้อมูลไปใช้กดเงินตามทีต่างๆ หรือแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิตมาจาก

ต่างประเทศ นาํมากดในประเทศไทย ขณะเดียวกนัก็ใชก้ลอ้งตวัจิวติดตามตูเ้อทีเอ็ม และดูดขอ้มูล

บตัรโดยเครืองสกิมเมอร์ แลว้นาํไปกดยงัต่างประเทศ 

 ดงันนั จึงสามารถสรุปไดว้่าแก๊งจากกลุ่มประเทศในยโุรปส่วนใหญ่จะมีอตัลกัษณ์ของการกระทาํ

ผดิทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการกระทาํผดิเกียวกบัธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการสกิมมิงขอ้มูลลูกคา้

จากเครืองเอทีเอ็ม แลว้มีการผลิตบัตรเอทีเอ็มปลอมในการกระทาํผิดต่อเงินของลูกคา้ รวมทังการใช้

เทคโนโลยใีนการโจรกรรมตูธ้นาคารเป็นสาํคญั อนัแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะ หรือ ความเชียวชาญพิเศษของ

แก๊งจากประเทศยุโรป  ซึงการกระทาํผิดของแก๊งจากประเทศยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นอาชญากรรมทีไม่มี

หนา้ตา เป็นการกระทาํผดิทีเหยอืไม่ทราบว่าตวัเองกาํลงัตกเป็นเหยอื โดยการกระทาํผดิดงักล่าวก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  เป็นมลูค่ามหาศาล  

 

- แก๊งกลุ่มประเทศลาตนิอเมริกา 

จากผลการศึกษาพบว่า แก๊งกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาทีเข้ามากระทาํผิดทีเกียวขอ้งกับ

ทรัพยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่ โคลมัเบีย เปรู เมก็ซิกนั กวัเตมาลา โดยการกระทาํผิดของแก๊งในแถบ

ประเทศลาตินอเมริกา จะพบลกัษณะพฤติกรรมการกระทาํผดิทีสาํคญั ไดแ้ก่ แก๊งอาชญากรจากกลุ่ม
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ประเทศในทวีปอเมริกาใตที้มาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจะมีแก๊งใหญ่อยู่ 4 แก๊ง คือ 

แก๊งทีเขา้มาโจรกรรมตามบา้นจดัสรร โดยพบอตัลกัษณ์ทีสาํคญั คือ ใชร้ถตระเวนไปตามหมู่บา้น

เศรษฐีในทีต่าง ๆ โดยตบตาเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้นเพือเขา้หมู่บา้นไป หลงัจาก

นันจะเขา้ไปกดออดหน้าบา้น เมือไม่มีคนก็เขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์นโดยเฉพาะตูเ้ซฟทีแก๊งนีมี

ความชาํนาญในการเจาะตู ้เซฟ และขโมยทรัพยสิ์นของมีค่าขนาดเล็กอืนๆ มีการใช้เครืองตัด

สญัญาณโทรศพัท ์ใชท้ะเบียนรถปลอม แต่งกายดี ติดสติกเกอร์หมู่บา้นปลอม นอกจากนียงัมีการ

โจรกรรมตู้เซฟจากธนาคารอีกด้วย แก๊งนีบางครังใช้ผูห้ญิงคนไทยเช่าอพาร์ตเมนต์เอาไวเ้ก็บ

ทรัพยสิ์น การติดต่อกนัไม่ใชโ้ทรศพัทธ์รรมดาแต่ผา่นอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เบอร์มือถือติดต่อโดยตรง 

นอกจากนียงัมีแก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นพืนฐานทวัไป เช่น งดัแงะรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์นหรือลกั

ทรัพยต์ามบา้นโดยมีพฤติกรรมคลา้ยแก๊งแรก รวมทงัยงัมีแก๊งทีประกอบอาชญากรรมชนัสูง คือ 

การโจรกรรมเพชรในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยพบอตัลกัษณ์ทีสาํคญั คือ จะติดตามงานแสดง

เครืองเพชรในทีต่างๆ เมือมีงานแสดงเพชรทีประเทศใดก็จะเขา้ไปปฏิบติัการ โดยมีการวางแผนเป็น

อยา่งดี มีการพรางตวัหลบวงจรปิด สะกดรอยตามเหยือกลายวนัติดกนั เมือเผลอก็เขา้ไปโจรกรรม

เครืองเพชรในรถยนตข์องเหยอื หรือ ในร้าน หรือ บูทในงานแสดงเพชร อีกแก๊งทีสาํคญั คือ แก๊งที

ทาํการลกัทรัพยด์้วยการทาํลายเครืองเอทีเอ็ม โดยการใชเ้ครืองเชือมตัดตู ้เอทีเอ็มของธนาคาร

ออกไปโจรกรรมเงิน 

โดยสามารถสรุปพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งลาตินอเมริกาได ้ คือ มีรูปแบบการ

กระทาํผดิของแก๊งในแถบลาตินอเมริกา คือ การกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามบา้นเรือน 

โดยอาจมีการเจาะตูเ้ซฟเพือขโมยทรัพยสิ์นของเจา้ของบา้นควบคู่ไปดว้ย หากแต่จะมีแก๊งเมก็ซิโก

ซึงนอกจากจะมีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพยต์ามอาคารบา้นเรือนทีอยูอ่าศยัแลว้ ยงัมี

ความเชียวชาญและมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมเพชร ทอง หรือ อญัมณีที

มีมลูค่าสูง โดยจะมีผูก้ระทาํผดิสญัชาติเมก็ซิกนัเป็นหวัหนา้แก๊ง โดยอาจจะมีสมาชิกของแก๊งเป็น

ชาวเมก็ซิกกนั หรือ ผูก้ระทาํผดิจากประเทศอืน ๆ ในอเมริกาใต ้ นอกจากนี พฤติกรรมการกระทาํ

ผดิทีสาํคญัอีกประการหนึง คือ การกระทาํผดิทีไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะกรุงเทพฯ หากแต่มีการกระทาํ

ผดิทงัในเขตพืนทีกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทงัจงัหวดัต่าง ๆ ทวัประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัทีเป็น

เมืองท่องเทียวของประเทศ 

สาํหรับรายไดห้ลกัทีสาํคญัของแก๊งในแถบอเมริกาใตจ้ะมีรายไดห้ลกัจากการกระทาํผดิ 

ในประเทศไทยทีมีจาํนวนมาก โดยรายไดจ้ากการกระทาํผิดในแต่ละครังจะมีรายไดที้มากกว่า 1 

แสนบาท ในขณะทีรายไดสู้งสุดมีมลูค่าสูงถึง 50 – 60 ลา้นบาท โดยแก๊งนีจะมีรายไดห้ลกัทีไดจ้าก

ประเทศไทยและไดส่้งรายไดห้รือสิงของทีไดจ้ากลกัทรัพยส่์งกลบัไปยงัประเทศของตนเอง และ

กลุ่มเป้าหมายหลกัของแก๊งในแถบอเมริกาใตไ้ดแ้ก่ ผูที้มีฐานะดีในประเทศไทย โดยจะมีการเลือก
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กระทาํผดิในการลกัทรัพยใ์นหมู่บา้นทีมีฐานะ รวมทงัการโจรกรรมจากร้านเพชร หรือ งานแสดง

เพชร อนัแสดงใหเ้ห็นถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัของแก๊งในแถบอเมริกาใตจ้ะเป็นผูที้มีฐานะดีเป็นสาํคญั  

 

- แก๊งกลุ่มประเทศแอฟริกนั / แก๊งผวิสี 

ของแก๊งชาวผวิสี (แอฟริกนั) ซึงมีอยูห่ลายสญัชาติ อาทิ ไลบีเรียแคเมอรูน  ไนจีเรีย   

คองโก ไอเวอรีโคสต์ แต่มีอตัลกัษณ์ของพฤติกรรมทีคลา้ยคลึงกัน มกัจะประกอบอาชญากรรม 

เกียวกบัการหลอกลวงโดยใชเ้งินดาํหรือธนบตัรปลอม เจรจาหลอกเหยือให้นาํเงินมาซือเงินดาํ (ที

สามารถใชน้ํายาลา้งให้เป็นธนบตัรทีใชไ้ด้ตามกฎหมาย) โดยในขันแรกใชธ้นบตัรจริงชุดสีดาํ 

ต่อมาเมือเหยอืหลงเชือก็ใชธ้นบตัรปลอมแลว้หลบหนีไป นอกจากนียงัมีพฤติกรรมหลอกลวงผ่าน

อินเตอร์เน็ต หลอกผูห้ญิงใหห้ลงรัก โอนเงินไปใหก่้อนเพือเตรียมซือของแต่งงาน แลว้ปิดเว็ปไซต์

หลบหนี  โดยอตัลกัษณ์ทีสาํคญัของแก๊งนี คือ การใช้ความโลกของเหยือเป็นเครืองมือในการ

หลอกลวงเหยอื หรือการกระทาํผดิ  

นอกจากนี แก๊งจากประเทศแอฟริกนัซึงไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย หากแต่ไม่ไดมี้ 

ลกัษณะรูปร่างหนา้ตาเป็นชาวผวิสี หากแต่มีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยแขกขาว ไดแ้ก่ แก๊งผูก้ระทาํผดิจาก

ประเทศแอลจีเรียซึงมีพฤติกรรมในการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับการลักทรัพยน์ักท่องเทียวที

สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเทศกาลสาํคญัต่าง ๆ โดยจะมีพฤติกรรมการกระทาํผิด หรือ อตัลกัษณ์

ในการกระทาํผดิดว้ยการแฝงตวัเป็นนกัท่องเทียว แลว้จึงมีการกระทาํผดิดว้ยการลกัทรัพยน์กัท่องเทียวที

สนามบินสุวรรณภูมิต่อไป โดยจะแฝงตวัเป็นนกัท่องเทียวทีแต่งตวัดี แฝงตวัเขา้ไปลกัทรัพยผ์ูโ้ดยสาร

ต่างชาติทีเขา้ – ออกประเทศ แต่ขาดความระมดัระวงัทรัพยสิ์น เนืองจากเพิงเดินทางมาถึงประเทศไทย 

หรือ การเตรียมตวัออกต่างประเทศ อนัส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเทียวของประเทศไทยเป็นอนั

มาก 

- แก๊งกลุ่มประเทศอาหรับ 

สาํหรับแก๊งอาชญากรทีมาจากกลุ่มประเทศอาหรับทีเขา้มาปฏิบติัการในประเทศไทย  

ไดแ้ก่ อิรัก อิหร่าน จะเขา้มาโจรกรรมทรัพยสิ์นในโรงแรม หรือสถานทีพกัของนกัท่องเทียว โดย

การปลอมหนงัสือเดินทางเพือเขา้พกัในโรงแรม ปลอมกุญแจของโรงแรมหรือสถานทีพกั แลว้กลบั

เขา้ไปโจรกรรมทรัพยสิ์นภายหลงั โดยกระทาํในเมืองท่องเทียวใหญ่ๆ ของไทยและกรุงเทพ 

นอกจากนียงัมีบางแก๊งใชว้ิธีหลอกสลบัเงินปลอมให้เหยอืเพือขโมยเงินจริงไป โดยมีวิธีการตบตา

และหลอกล่อเหยอืใหห้ลงกลหลากหลายวิธี นอกจากนียงัมีแก๊งทีมีการปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง

แลว้ลกัทรัพยใ์นโรงแรม เปิดตูเ้ซฟ โจรกรรมทรัพยสิ์นเช่นเดียวกบัแก๊ง โดยทาํหนงัสือเดินทาง

ปลอมเขา้ไปเปิดหอ้งพกัตามโรงแรมต่างๆในเมืองท่องเทียว จากนนัจะเขา้ไปงดัหอ้งพกัของ

นกัท่องเทียวต่างชาติในช่วงทีปลอดคน เปิดตูเ้ซฟแลว้โจรกรรมทรัพยสิ์นมามอบใหส้มาชิกนาํไป

ขายแลว้นาํเงินมาแบ่งกนั ส่วนบตัรเครดิตจะนาํไปใชซื้อสินคา้ราคาแพงตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 
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ดงันนั อตัลกัษณ์ทีสาํคญัของแก๊งนี คือ ใชค้วามเป็นชาวต่างชาติแฝงตวัลกัทรัพยใ์นทีพกัสถานที

ท่องเทียว 

 

- แก๊งกลุ่มประเทศในอาเซียน 

สาํหรับในแก๊งอาชญากรเกียวกบัทรัพยที์มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีหลายแก๊ง 

ทีมาจากประเทศต่างๆ ยกเวน้สิงคโปร์และบูรไน เนืองจากมีพรมแดนใกลก้นั การเดินทางสามารถ

ทาํไดส้ะดวกและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก การประกอบอาชญากรรมโดยแก๊งจากประเทศในกลุ่ม

อาเซียนส่วนใหญ่จึงเป็นเรืองยาเสพติดและอาชญากรรมทางด้านทรัพยสิ์นทีไม่ต้องมีการใช้

เทคโนโลยมีาก แต่อาศยัทกัษะในการประกอบอาชญากรรมพืนฐาน เช่น แก๊งทีเขา้มาลว้งกระเป๋า

เพือฉกเงิน และโทรศพัทมื์อถือไอโฟนรุ่นใหม่ โดยจะแฝงตวัมาตามงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ซึงพอรู้ว่า

มีกาํหนดการจะบินเขา้มาฉกโทรศพัท์แลว้บินกลบัในวนัเดียวกนั นอกจากนียงัมีการลว้งกระเป๋า

ตามศูนยก์ารคา้ใหญ่ๆ ซึงนอกจากจะลว้งกระเป๋าแลว้ ยงัมีการจี ปลน้ หลอกลวงนักท่องเทียวใน

เมืองไทยเป็นบางครัง สาํหรับแก๊งทีมีการโจรกรรมรถยนต์เขา้มาเกียวขอ้ง โดยร่วมมือกบัแก๊งคน

ไทย 

สาํหรับแก๊งบางแก๊งจะแฝงตวัมากับแรงงานต่างด้าวทีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยและ

ประกอบอาชญากรรมกบัคนชาติเดียวกนัหรือคนไทยและนักท่องเทียวในประเทศไทย นอกจากนี

ยงัมีแก๊งทีเกียวขอ้งกบัการโจรกรรมรถจกัรยานยนตข์า้มไปฝังอืน ในขณะทีแก๊งบางแก๊งจะเขา้มามี

พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมทีแตกต่างออกไป กล่าวคือ จะใชว้ิธีการตะเวนหารถหรูเพือ

ทุบรถโจรกรรมของมีค่าภายในรถยนต์ทีเจ้าของวางทิ งไวใ้นรถยนต์ บางครังมีการไปเฝ้าอยู่ที

ธนาคาร เมือเหยอืเบิกเงินสดออกมาก็จะตามไปจนเมือเหยอืเผลอ ทิงเงินไวใ้นรถเพือไปทาํธุระ ก็จะ

ทุบรถแลว้โจรกรรมเงินสดไป รวมทงัแก๊งอาชญากรรมทีเขา้มาเพือกระทาํผิดดว้ยการปลน้ทรัพย์

จากเจา้ของทรัพยโ์ดยเฉพาะนกัท่องเทียวต่างชาติทีไปกดเงิน ดว้ยการทาํร้ายร่างกายเพือแย่งฉกเงิน 

รวมทงัพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งบางแก๊งทีเขา้มากระทาํผิดดว้ยการหลอกลวงนักท่องเทียว

ต่างชาติใหเ้ล่นการพนนั หรือ หลอกใหช้าวไทยไดมี้การบริจาคเงินช่วยเหลือ  

อย่างไรก็ตาม แก๊งอาชญากรทีแตกต่างจากแก๊งอาชญากรในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยทวัไปคือแก๊งชาวมาเลเซีย ซึงจะประกอบอาชญากรรมชนัสูง โดยเฉพาะการสกิมมิงตูเ้อทีเอ็ม

เพือดูดเงินจากตูเ้อทีเอม็ โดยใชว้ิธีดูดขอ้มูลลูกคา้ธนาคารทีมาใชบ้ริการตูเ้อทีเอ็มแลว้นาํขอ้มูลไป

ใชใ้นการกดเงินสดตามตูเ้อทีเอ็มในต่างจงัหวดั เมือไดเ้งินไปเป็นจาํนวนมากจากนันจึงส่งเงินให ้

หัวหน้าแก๊งทีอยู่ในต่างประเทศ รวมทงัแก๊งจากประเทศอินโดนีเซียส่วนหนึงทีเขา้มาประกอบ

อาชญากรรมชันสูงทีเกียวข้องกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดว้ยการเปิดเล่นหวย หรือ การพนัน

ออนไลน ์แลว้ใหล้กูคา้ชาวอินโดนีเซียทีตอ้งการเสียงทายหวยทีออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม 

ลาว และพม่า ไดเ้ขา้มาเล่นและโอนเงินมาให ้
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โดยภาพรวมแลว้จะเห็นไดว้่า แก๊งชาวต่างชาติทีเขา้มาทาํผดิในประเทศไทยในคดีเกียวกบั

ทรัพยสิ์นนีจะมีการประกอบอาชญากรรมชนัสูงทีมีการใชเ้ทคโนโลยีและความรู้เฉพาะทางในการ

โจรกรรม รวมทงัการประกอบอาชญากรรมพืนฐาน เช่น การลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์และฉ้อโกง โดย

การกระทาํผิดซึงมาจากชาวตะวนัตกและอาเซียนบางประเทศจะประกอบอาชญากรรมชันสูง 

ในขณะทีอาชญากรทีมาจากประเทศในแอฟริกา อเมริกาใต้และเอเชียตะวนัตกจะเกียวข้องกับ

อาชญากรรมระดบัรองลงมา และอาชญากรทีมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะประกอบอาชญากรรม

พืนฐานเป็นหลกั โดยเฉพาะการลักทรัพย์ การฉ้อโกงและการชิงทรัพย ์เป็นต้น ทังนีน่าจะ

เนืองมาจากการเดินทางเข้าออกประเทศไทยสามารถทาํได้สะดวก เนืองจากมีชายแดนติดกัน 

นอกจากนียงัมีความกลมกลืนกบัคนไทย จึงทาํใหไ้ม่เป็นทีสงัเกต สงสยั สามารถแฝงตวัเขา้ไปในฝงู

ชน หรือนั งในธนาคารโดยไม่เป็นทีสังเกตแลว้เขา้โจรกรรม เมือกระทาํผิดสาํเร็จก็เดินทางกลบั

ประเทศไดง่้าย ค่าใชจ่้ายในการเดินทางก็ไม่สูงจึงคุม้ค่าในการทีจะเขา้มากระทาํผดิเลก็ๆนอ้ยๆ หรือ

ความผดิทีไดท้รัพยสิ์นไปครังละไม่สูง และผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่เป็นผูที้ขาดความรู้และทกัษะใน

การประกอบอาชญากรรมชนัสูงซึงตรงกนัขา้มกบัชาวตะวนัตกทีจะใชว้ิธีการประกอบอาชญากรรม

ชนัสูงทีไดผ้ลตอบแทนสูง คุม้ค่าต่อการเดินทางมาไกล นอกจากนียงัใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆทียงัไม่เคย

ปรากฏในประเทศไทยทําให้เหยือไม่ทันระวังตัว มีโอกาสสูงทีจะทาํให้สําเร็จ การประกอบ

อาชญากรรมทีตอ้งใชร่้างกายติดต่อกบัผูเ้สียหายหรือมีการปรากฏตวั จะทาํให้ผูเ้สียหายเห็นความ

แตกต่างและเป็นทีสงัเกต ชาวตะวนัตกจึงไม่เลือกประกอบอาชญากรรมดงักล่าว รายละเอียดโดย

สรุปปรากฏตามแผนภาพที 1 
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ประเภทอาชญากรรมและแก๊งชาวต่างชาตทิีประกอบอาชญากรรมเกยีวกบัทรัพย์ในประเทศไทย 

 

อาชญากรรมชันสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 อาชญากรรมชันสูง – พนืฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปลอมแปลงบตัรเงินสด/สกิมมิง เอทีเอม็ 

- ปลอมแปลงบตัรเครดิต 

 

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาตริายสําคญั 

เยอรมนั   ฝรังเศส  

รัสเซีย     ยเูครน 

โรมาเนีย  องักฤษ  

สวีเดน   ลตัเวีย 

โมร็อกโก จีน 

มาเลเซีย   

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาตริายสําคญั 

เวียดนาม   ลาว    

กมัพชูา   พม่า 

อินโดนีเซีย   ฟิลิปปินส์  

 

 

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาตริายสําคญั 

-กลุ่มลาตินอเมริกา ไดแ้ก่ โคลมัเบีย 

เปรู เมก็ซิกนั กวัเตมาลา ลาตินอเมริกาอืน ๆ 

-กลุ่มแอฟริกาใต ้ผวิสี  อาทิ ไลบีเรีย

แคเมอรูน  ไนจีเรีย  คองโก ไอเวอรีโคสต ์

- อิรัก อิหร่าน  ตุรกี 

- แอลจีเรีย  

-กลุ่มเอเชีย อินโดนีเซีย มาเก๊า ฮ่องกง 

มาเลเซีย เกาหลีใต ้พม่า  

- กรีดลว้งกระเป๋า  

- งดัแงะหรือทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น 

- ลกัทรัพยต์ามหา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้  

- ขโมยรถจกัรยานยนต ์

- หลอกลวงนกัท่องเทียวต่างชาติ  

- ปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื 

 

- โจรกรรมตูเ้อทีเอม็ เจาะตูเ้ซฟธนาคาร 

-โจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมลูค่าสูง  

-โจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน/ลกัทรัพยต์าม

โรงแรม/สนามบิน 

- เงินดาํ / หลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต 

- หลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน 

- เปิดเล่นการพนนั /เล่นหวย   การพนนัออนไลน ์

- ลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน 

 

อาชญากรรมพนืฐาน 
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- พนืทีในการกระทําผดิ 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่า แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น 

เขตกรุงเทพมหานครมีพืนทีการกระทาํผดิในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทงัพืนทีในจงัหวดัต่าง ๆ ใน

ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวดัท่องเทียวทีสําคัญของประเทศโดยเฉพาะ อ.พทัยา จ.ชลบุรี 

รวมทงัจังหวดัท่องเทียวอืน ๆ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี  เป็นต้น  โดยพฤติกรรมการ

กระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดมี้ความเชือมโยงของพฤติกรรม

ในการกระทาํผดิในพืนทีอืน ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึงอาจเป็นเพราะการกระจาย

ตวักนักระทาํผดิ และส่วนหนึงอาจเนืองจากเพือตอ้งการหลบเลียงการถกูจบักุมจากเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

จึงมีการกระจายตัวกระทําผิดในพืนทีต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกเหนือจากพืนทีในเขต

กรุงเทพมหานคร นอกจากนี อาจเป็นเพราะลกัษณะการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

ก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยมี์ลกัษณะการกระทาํผิดทีไร้พรมแดน โดยมีเครือข่ายการกระทาํผิดทีมี

ความเชือมโยงทงัทีเป็นการกระทาํผดิในต่างประเทศ ในพืนทีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัทีมี

ความเชือมโยงกนัทงัหมด อนัส่งผลต่อความเสียหายต่อเหยืออาชญากรรมทีมีจาํนวนมาก รวมทงั

ปัญหาและอุปสรรคของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทย  

 

- พฤตกิรรมการกระทําผดิทแีสดงออกถงึความเป็นอาชญากรรมข้ามชาต ิ

สาํหรับพฤติกรรมการกระทาํผดิทีแสดงออกถึงความเป็นอาชญากรรมขา้มชาติของแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจาํแนกไดด้งันี  

1. พฤตกิรรมการกระทําผดิทีมลีกัษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาตติามข้อกาํหนดของ 

อนุสัญญาสหประชาชาตเิพอืต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

จากพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเกียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดของพฤติกรรมอาชญากรรมขา้มชาติตาม

ขอ้กาํหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติกาํหนดคาํนิยาม

และความหมายของคาํว่า “องคก์รอาชญากรรม” ไวว้่า 

กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลทีมี 

การจดัตงัร่วมกนัตงัแต่ 3 คนขึนไป และตงัมาเป็นระยะเวลาหนึงและร่วมกนักระทาํความผดิร้ายแรง

ตงัแต่หนึงฐานความผดิขึนไป  หรือความผดิทีกาํหนดไว ้(established) ในอนุสญัญานีเพือใหไ้ดม้า

ซึงประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพยสิ์นอืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 
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 อาชญากรรมร้ายแรง นนั อนุสญัญาฯ ระบุว่า “การกระทาํความผดิซึงสามารถลงโทษโดยการจาํกดั

อิสรภาพซึงมีอตัราขนัสูงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 ปี หรือโดยโทษทีหนกักว่านนั” 

  อาชญากรรมขา้มชาติ ในขอ้ 3 ของอนุสญัญาฯ ซึงว่าดว้ย “ขอบเขตการใชบ้งัคบั” ระบุไว้

ชดัเจนว่า ลกัษณะความผดิต่อไปนี ใหถื้อว่าเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ หาก 

1. ความผดินนักระทาํลงในประเทศมากกว่าหนึงประเทศ 

2. ความผดินนักระทาํลงในประเทศหนึง แต่ส่วนสาํคญัของการตระเตรียมการการ 

วางแผน การสงัการ หรือ     การควบคุม  ไดก้ระทาํในอีกประเทศหนึง 

3. ความผดินนักระทาํลงในประเทศหนึง แต่เกียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรมซึงมีส่วน 

เกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึงประเทศ หรือ 

4. ความผดินนักระทาํลงในประเทศหนึงแต่มีผลกระทบทีสาํคญัเกิดขึนในอีกประเทศ 

หนึง 

 

สาํหรับความสอดคลอ้งของพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ 

เหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครกบัขอ้กาํหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อตา้น

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ คือ พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยข์องแก๊งจากกลุ่มประเทศยโุรป และแก๊งมาเลเซีย ทีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิเกียวกบั 

การปลอมแปลงบตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอม็  หรือ การสกิมมิง  ความผดินนักระทาํ

ลงในประเทศมากกว่าหนึงประเทศ ความผิดนันกระทาํลงในประเทศหนึง แต่ส่วนสาํคญัของการ

ตระเตรียมการการวางแผน การสั งการ หรือ     การควบคุม  ไดก้ระทาํในอีกประเทศหนึง รวมทงั

ความผดินนักระทาํลงในประเทศหนึง แต่เกียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรมซึงมีส่วนเกียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผดิทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึงประเทศ หรือความผดินันกระทาํลง

ในประเทศหนึงแต่มีผลกระทบทีสาํคญัเกิดขึนในอีกประเทศหนึง 

ในขณะทีแก๊งอาชญากรรมอืน ๆ ซึงมกัเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime) จะ 

มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทําผิดของอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อกาํหนดของ

อนุสญัญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติในประเด็นของความผดินนักระทาํ

ลงในประเทศหนึง แต่ส่วนสําคญัของการตระเตรียมการ การวางแผน การสั งการ หรือ     การ

ควบคุม  ไดก้ระทาํในอีกประเทศหนึง กล่าวคือ พฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึงกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐาน 

(street crime) โดยแก๊งอาชญากรรมเกือบทงัหมดมีการตระเตรียมการ  การวางแผน การสงัการ หรือ 

การควบคุมการกระทาํผดิในอีกประเทศ หากแต่ไดเ้ขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย ภายหลงัจากที

ไดก้ระทาํผดิแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครส่วนหนึงได้
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เดินทางออกจากประเทศไทย และกลบัเขา้มากระทาํผดิในประเทศอีกครัง สลบัสบัเปลียนหมนุเวียน

ในการกระทาํผดิในประเทศไทย  

 

2. พฤตกิรรมการกระทําผดิทีมลีกัษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาตติามข้อกาํหนด 

ตามความหมายของพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาต ิพ.ศ.2556   

ความหมายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตงัแต่สามคนขึนไปทีรวมตวักันช่วง

ระยะเวลาหนึงและร่วมกนักระทาํการใด โดยมีวตัถุประสงค์เพือกระทาํความผิดร้ายแรงและเพือ

ไดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ทางวตัถุอย่างอืนไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางออ้ม 

“องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ” หมายความว่า องคก์รอาชญากรรมทีมีการกระทาํความผดิ 

ซึงมีลกัษณะอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 

(1) ความผดิทีกระทาํในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึงรัฐ 

(2) ความผดิทีกระทาํในรัฐหนึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสงัการ การสนบัสนุน 

หรือการควบคุมการกระทาํความผดิไดก้ระทาํในอีกรัฐหนึง 

(3) ความผดิทีกระทาํในรัฐหนึง แต่เกียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรมทีมีการกระทาํความผิด

มากกว่าหนึงรัฐ 

(4) ความผดิทีกระทาํในรัฐหนึง แต่ผลของการกระทาํทีสาํคญัเกิดขึนในอีกรัฐหนึง 

 

 สาํหรับการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น 

เขตกรุงเทพมหานครทีสอดคลอ้งกบัความหมายของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมี

ส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556   

ไดแ้ก่  

- การกระทาํผดิของแก๊งจากกลุ่มประเทศยโุรป ประกอบดว้ยแก๊งรัสเซีย เยอรมนั  

ฝรังเศสยเูครน โรมาเนีย องักฤษ และการกระทาํผดิของแก๊งมาเลเซียทีมีการกระทาํผิดเกียวกบัการ 

สกิมมิง หรือ การปลอมแปลงบตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอ็ม โดยมีการนาํขอ้มูลของ

เหยือทีเป็นลูกค้าธนาคารจากต่างประเทศมากดเงินจากตู ้เอทีเอ็มในประเทศไทย รวมทังมีการ

คดัลอกขอ้มลูของลกูคา้จากธนาคารในประเทศไทยดว้ยการสกิมมิงจากเครืองเอทีเอ็ม นาํไปกดเงิน

ยงัต่างประเทศ รวมทงัยงัมีการวางแผน หรือ มีเครือข่ายในการกระทาํผิดจากต่างประเทศ อนัเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความผิดทีกระทาํในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึงรัฐ  ความผิดทีกระทาํในรัฐ



340 

 

หนึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสงัการ การสนบัสนุนหรือการควบคุมการกระทาํความผิด

ไดก้ระทาํในอีกรัฐหนึง  ความผิดทีกระทาํในรัฐหนึง แต่เกียวขอ้งกบัองค์กรอาชญากรรมทีมีการ

กระทาํความผิดมากกว่าหนึงรัฐ และความผิดทีกระทาํในรัฐหนึง แต่ผลของการกระทาํทีสาํคัญ

เกิดขึนในอีกรัฐหนึง 

 ดงันนั จึงสามารถสรุปไดว้่า พฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีมีลกัษณะความผิดเป็นอาชญากรรมขา้มชาติตาม

สอดคลอ้งกับความหมายของพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556  และอนุสญัญาสหประชาชาติต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

ค.ศ.2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000) มีลกัษณะที

สาํคญั คือ  

- อาชญากรรมชันสูง (high crime)   

เป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการกระทาํผดิ เป็นอาชญากรรมที 

ไม่มีหนา้ตา คือ การสกิมมิง หรือ การปลอมแปลงบตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอ็ม โดย

ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครืองมือสาํคญัในการประกอบอาชญากรรม โดยเป็นการกระทาํผดิทีผูก้ระทาํผิด

ได้มีการวางแผนการกระทาํผิดในประเทศหนึง หากแต่มีการกระทาํผิดในประเทศหนึงและมี

ผลกระทบของการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัอีกประเทศหนึง 

 

3. พฤตกิรรมการกระทําผดิทีเป็นเพยีงผู้กระทําผดิเป็นชาวต่างชาตทิไีด้ข้ามชาต ิ

เข้ามากระทําผดิในประเทศไทย 

  จากผลการศึกษาปรากฏวา่ พฤติกรรมการกระทาํผดิของแกง๊อาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่มีลกัษณะทีสาํคญั คือ  

 เป็นอาชญากรรมทีกระทาํผดิโดยการรวมกลุ่มของแก๊งอาชญากรรม 

ตงัแต่ 3 คนขึนไป ทีเป็นชาวต่างชาติหากแต่ไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย 

   จากผลการศึกษาปรากฏว่าแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงชาวต่างชาติทีมีการรวมกลุ่มตงัแต่ 3 คนขึนไป 

เพือเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย แมจ้ะมีการวางแผนการกระทาํผิดจากต่างประเทศหากแต่ผล

ของการกระทาํผิดไดมี้ผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นสาํคญั ไม่มีผลกระทบทีเชือมโยงมากกว่า

ประเทศไทย ซึงพฤติกรรมการกระทาํผดินีอาจไม่มีความสอดคลอ้งกบัความหมายของอาชญากรรม

ขา้มชาติตามความหมายขององคก์ารสหประชาชาติ หากแต่เป็นลกัษณะของแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีไดเ้ขา้มากระทาํผิดเกียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง ๆ 

โดยเฉพาะจงัหวดัท่องเทียวทั วประเทศ หากแต่การประกอบอาชญากรรมของแก๊งอาชญากรรม

ชาวต่างชาติดงักล่าวเป็นปัญหาทีสาํคญัของการกระทาํผิดทีเกียวกบัทรัพย ์โดยมีชาวต่างชาติทีได้
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รวมกลุ่มเป็นแก๊งและเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย โดยใชป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการ

กระทาํผดิ  

 อาชญากรรมพนืฐาน 

การกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับอาชญากรรมพืนฐาน 

(street crime)  เป็นหลกั กล่าวคือ หากเป็นการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมทีชาวต่างชาติไดข้า้ม

ชาติเขา้มากระทาํผิดในประเทศทีมีพฤติกรรมการกระทาํผิดไม่สอดคลอ้งกบันิยามขององค์การ

สหประชาชาติจะมีพฤติกรรมการกระทาํทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐาน โดยเป็นอาชญากรรมที

มีการกระทําผิดในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเท่านัน ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ หากแต่เป็นการกระทาํผิดทีมีจาํนวนมากกว่าการกระทาํผิดของ

อาชญากรรมขา้มชาติตามนิยามขององคก์ารสหประชาชาติ 

  ▪  พฤติกรรมการกระทําความผิดทีกระทําในรัฐหนึง แต่การตระเตรียม 

การวางแผน การสังการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทําความผดิได้กระทําในอกีรัฐหนึง 

พฤติกรรมของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขต 

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556 ในประเด็นของพฤติกรรมการ

กระทาํผดิทีกระทาํในประเทศไทย หากแต่ไดมี้การตระเตรียม การวางแผน การสั งการ หรือ การ

สนบัสนุน หรือ การควบคุมการกระทาํผดิในอีกประเทศหนึง ดงัจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมการกระทาํ

ผิดของแก๊งจากประเทศยุโรปทีมีพฤติกรรมการกระทาํผิดในการปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตร

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิง ทีได้มีการเตรียมการ วางแผนการสั งการ หรือ 

ควบคุมการกระทาํผดิในต่างประเทศหากแต่ใชป้ระเทศไทยเป็นประเทศในการกดเงิน เป็นตน้  

  หรือ แก๊งกลุ่มประเทศละตินอเมริกาทีมีการกระทาํผิดเกียวกับการโจรกรรม

ทรัพยสิ์นทงัในและนอกเคหะสถาน ไดมี้การการเตรียมการ วางแผนการสั งการ หรือ ควบคุมการ

กระทาํผิดในต่างประเทศ หากแต่เข้ามากระทาํผิดในประเทศไทยและส่งเงินกลบัไปยงัประเทศ

รวมทงัเมือมีการกระทาํผดิเรียบร้อยแลว้จะมีการออกจากประเทศไทยเพือหลบเลียงการจบักุม แลว้

จึงมีการกลบัเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยอีกครัง  

  แก๊งกลุ่มประเทศผิวสี หรือ ประเทศจากแอฟริกนัทีมีการกระทาํผิดเกียวกบัการ

หลอกลวงเงินดาํและหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต ไดมี้การการเตรียมการ วางแผนการสั งการ หรือ 

ควบคุมการกระทาํผดิในต่างประเทศ หากแต่เขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย 

  แก๊งกลุ่มประเทศตะวนัออกกล่าวทีมีพฤติกรรมในการกระทาํผิดดว้ยการปลอม

แปลงหนงัสือเดินทางและเขา้ไปลกัทรัพยใ์นโรงแรม รวมทงัการหลอกแลกธนบตัร ส่วนหนึงเป็น
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การกระทาํผิดทีมีการเตรียมการ วางแผนการสั งการ หรือ ควบคุมการกระทาํผิดในต่างประเทศ 

หากแต่เขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยเช่นเดียวกนั 

  และแก๊งกลุ่มประเทศเอเชียซึงโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีเกียวขอ้ง

กบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime)  เป็นหลกัเป็นการกระทาํผิดทีมีการเตรียมการ วางแผนการ

สั งการ หรือ ควบคุมการกระทาํผิดในต่างประเทศ หากแต่เข้ามากระทําผิดในประเทศไทย

เช่นเดียวกนั   หากแต่แก๊งมาเลเซียมีการกระทาํผดิทีการปลอมแปลงบตัรเครดิต บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ เอทีเอม็ หรือ การสกิมมิง ทีไดมี้การเตรียมการ วางแผนการสงัการ หรือ ควบคุมการกระทาํผิด

ในต่างประเทศหากแต่ใชป้ระเทศไทยเป็นประเทศในการกดเงิน เช่นเดียวกนั  

 

 ดงันนั จึงสามารถสรุปไดว้่าพฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

เกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีมีลกัษณะความเป็นอาชญากรรมขา้มชาติทีสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดของอนุสญัญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ  ไดแ้ก่ แก๊งยุโรป

และแก๊งมาเลเซียทีมีพฤติกรรมการกระทาํผิดเกียวกบัอาชญากรรมชนัสูง (high crime) โดยการ

คดัลอกขอ้มลูของลกูคา้จากธนาคารในประเทศไทยดว้ยการสกิมมิงจากเครืองเอทีเอ็ม นาํไปกดเงิน

ยงัต่างประเทศ รวมทงัยงัมีการวางแผน หรือ มีเครือข่ายในการกระทาํผิดจากต่างประเทศ อนัเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความผิดทีกระทาํในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึงรัฐ  ความผิดทีกระทาํในรัฐ

หนึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสงัการ การสนบัสนุนหรือการควบคุมการกระทาํความผิด

ไดก้ระทาํในอีกรัฐหนึง  ความผิดทีกระทาํในรัฐหนึง แต่เกียวขอ้งกบัองค์กรอาชญากรรมทีมีการ

กระทาํความผิดมากกว่าหนึงรัฐ และความผิดทีกระทาํในรัฐหนึง แต่ผลของการกระทาํทีสาํคัญ

เกิดขึนในอีกรัฐหนึง 

 หากแต่พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น 

เขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามความหมายของพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556   ในประเด็นทีว่า

เป็นความผดิทีกระทาํในรัฐหนึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสงัการ การสนบัสนุน หรือการ

ควบคุมการกระทาํความผิดไดก้ระทาํในอีกรัฐหนึง โดยมีเครือข่ายทีเชือมโยงกบัผูก้ระทาํผิดใน

ต่างประเทศ ผูที้เขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย และบางส่วนมีคนไทยร่วมกระทาํผดิ  
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2. สาเหตุในการกระทําผดิของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุเกยีวกบัทรัพย์ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 สาํหรับสาเหตุสาํคญัในการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย์

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  

2.1 ลกัษณะของประเทศไทย 

สาํหรับเหตุผลสาํคญัทีทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ขา้มาก่อเหตุเกียวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครเนืองจากลกัษณะของประเทศไทยทีอาจเอือใหเ้กิดการกระทาํผดิต่อ

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์โดยลกัษณะของประเทศไทยทีเอือต่อการกระทาํ

ผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่  

 

- การเดนิทางเข้า-ออกประเทศได้ง่าย 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยส์ามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยได ้

ง่าย ทงัทีเป็นการเดินทางโดยผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย รวมทงัการลกัลอบ

เขา้เมืองโดยวิธีการไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายดว้ยการผา่นช่องทางธรรมชาติ เนืองจากประเทศไทยมี

ลกัษณะภูมิประเทศทีมีพรมแดนธรรมชาติติดต่อกบัประเทศเพือนบา้นทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติสามารถลกัลอบเดินทางเขา้-ออกประเทศไดง่้าย  

- การส่งเสริมการท่องเทียว 

จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเทียงของรัฐบาล เนืองจากประเทศไทยมีเมือง 

ท่องเทียวทีมีความสวยงาม จึงไดมี้การส่งเสริมใหน้กัท่องเทียวไดเ้ขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย 

โดยรายไดห้ลกัส่วนหนึงของประเทศไทยจึงมาจากการส่งเสริมการท่องเทียวใหน้กัท่องเทียวไดเ้ขา้

เทียวในประเทศไทยเป็นหลกั โดยมีดงัจะเห็นไดจ้ากมีประเทศจาํนวน ประเทศทีไม่ตอ้งขอวีซ่าใน

การเขา้ประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุดในการพกัอาศยัในประเทศไทยเป็นระยะเวลา15 วนั 30 วนั 

และสูงสุดไม่เกิน 90 วนั ซึงรวมทงักลุ่มประเทศในยโุรป อเมริกาใต ้ ประเทศในเอเชียซึงรวมทงั

มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นตน้  

 จากนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวของประเทศไทยดงักล่าวขา้งตน้ โดยการเปิดโอกาสให้

นกัท่องเทียวต่างชาติส่วนหนึงไดมี้การเดินทางเขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า อาจเป็นสาเหตุ

หนึงทีทาํใหอ้าชญากรขา้มชาติไดแ้ฝงตวัเขา้มากบันกัท่องเทียวและใชป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางใน

การประกอบอาชญากรรม รวมทงัอาจเป็นสาเหตุสาํคญัทีดึงดูดในอาชญากรขา้มชาติไดเ้ขา้มาใช้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการกระทาํผดิ  

- วฒันธรรมทดีีงาม 

เนืองจากประเทศไทยมีวฒันธรรมทีดีงาม โดยเฉพาะวฒันธรรมในการตอ้นรับแขก 
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ทีมาเยอืนในประเทศไทยมานบัแต่โบราณจนกระทงัถึงปัจจุบนั จึงอาจเป็นเหตุผลหนึงทีสาํคญัใน

การทาํใหน้กัท่องเทียวต่างชาตินิยมเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย รวมทงัอาชญากรขา้มชาติได้

นิยมเขา้มาในประเทศไทย เนืองจากการใหก้ารตอ้นรับทีอบอุ่น ใบหนา้ทียมิแยม้แจ่มใสในการให้

การตอ้นรับนกัท่องเทียวต่างชาติ อนัส่งผลสาํคญัต่อการดึงดูดใจนกัท่องเทียวต่างชาติใหเ้ขา้มา

ท่องเทียวหรือกระทาํผดิในประเทศไทยนนัเอง ดงัจะเห็นไดจ้าก สมาชิกของแก๊งอาชญากรขา้มชาติ

รายหนึงทีใหเ้หตุผลในการกระทาํผดิในประเทศไทยว่า 

 

“ เข้ามากระทาํผิดในประเทศไทยเพราะต้องการหาเงินส่งกลบับ้าน เพราะประเทศของ 

พวกตนแถบแอฟริกาใต้มีฐานะยากจน และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้

สะดวกสบาย 

เข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายแต่กเ็ลือกทาํอาชญากรรมได้เงินง่ายกว่าทีใดในโลก จึง 

ตัดสินใจเข้าเมืองไทยมากระทาํผิดจนกระทังถกูจับกุม” 

 

- เป็นประเทศกาํลงัพฒันาโดยอาจไม่มคีวามเจริญทางเทคโนโลยมีากนกั 

สาํหรับเหตุผลหนึงทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์โดยเฉพาะการ 

กระทาํผดิเกียวกบัแก๊งสกิมเมอร์ในการปลอมแปลงบตัรเครดิต หรือ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอม็ 

อาจสืบเนืองมาจากประเทศไทยเป็นประเทศทีกาํลงัพฒันา โดยอาจไม่มีความเจริญทางเทคโนโลยี

มากนกั จึงอาจทาํใหแ้ก๊งสกิมเมอร์ทงัจากประเทศในยโุรปไดเ้ลือกประเทศไทยในการกระทาํผดิ 

เพราะอาจเห็นว่าโอกาสในการถกูจบักุมจะมีนอ้ย เนืองจากประเทศไทยอาจไม่มีความเจริญในดา้น

เทคโนโลยดีา้นการสกิมเมอร์มากนกั เจา้หนา้ทีตาํรวจหรือผูเ้กียวขอ้งอาจไม่มีความรู้ในดา้นนีมาก

นกั โอกาสในการถกูจบักุมของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวจึงมีนอ้ย  

 

- เป็นศูนย์กลางทีมสีาธารณูปโภคสําหรับโจรครบครัน 

สาํหรับเหตุผลสาํคญัทีอาจทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ขา้มาก่อเหตุเกียวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครและพืนทีอืน ๆ ของประเทศไทย อาจเนืองจากประเทศไทยเป็น

ประเทศทีมีสาธารณูปโภคขนัพืนฐานอยา่งครบครัน จนอาจกล่าวไดว้่า ประเทศไทยอาจเป็นหนึงใน

ประเทศทีมีสาธารณูปโภคสาํหรับโจรครบครัน ซึงประกอบดว้ย 

 ยาเสพตดิ   

เป็นสิงทีหาไดง่้ายในประเทศไทย เนืองจากติดกบัประเทศทีเป็นแหล่ง 

สาํคญัในการผลิตยาเสพติด รวมทงัยาเสพติดส่วนหนึงมีการผลิตในประเทศไทย อนัแสดงใหเ้ห็น

ถึงยาเสพติดเป็นสิงทีหาไดง่้ายในประเทศไทย และอาจเป็นเหตุผลหนึงทีดึงดูดใหอ้าชญากรขา้ม
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ชาติทีตอ้งการกระทาํผดิเกียวขอ้งกบัยาเสพติด หรือ การกระทาํผดิเกียวกบัทรัพยห์ากแต่มีความ

เกียวขอ้งกบัยาเสพติดไดเ้ดินทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย 

 อาวุธ           

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีอาวุธหาซือไดง่้าย เพราะส่วนหนึงอาจมี 

การผลิตอาวุธปลอมในประเทศไทย รวมทงัอาวุธปลอมส่วนหนึงอาจหาซือไดจ้ากประเทศเพือน

บา้นแลว้จึงนาํเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย จึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึงทีทาํใหอ้าชญากรขา้ม

ชาติทีตอ้งการกระทาํผดิเกียวขอ้งทรัพยไ์ดเ้ดินทางเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย เพราะอาจเห็นว่า

หากมีความจาํเป็นตอ้งใชอ้าวุธในการกระทาํผดิก็สามารถหาไดง่้ายในประเทศไทย 

 หนังสือเดนิทางปลอม 

ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นประเทศทีมีการผลิตหนงัสือเดินทางปลอม 

มากทีสุดในโลก แมใ้นปัจจุบนัประเทศไทยจะมีความกวดขนัในการจบักุมผูที้ผลิตหนงัสือเดินทาง

ปลอม  หากแต่ชาวต่างชาติทีตอ้งการหนงัสือเดินทางปลอม หรือ วีซ่าปลอมยงัคงสามารถหาไดใ้น

ประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากการจบักุมผูก้ระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการผลิตหนงัสือเดินทาง หรือ     

วีซ่าปลอมทียงัคงมีอยา่งต่อเนือง  ดงันนัการทีประเทศไทยเป็นประเทศทีสามารถหาซือหนงัสือ

เดินทางปลอมไดไ้ม่ยาก จึงอาจเป็นเหตุผลทีสาํคญัทีทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

เกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย โดยใชห้นงัสือเดินทางปลอมสาํหรับเขา้ประเทศ

ไทย รวมทงัเมือเขา้มาในประเทศไทยส่วนหนึงไดมี้การใชห้นงัสือเดินทางปลอมในการเช่ารถ หรือ 

ซือสินคา้ หรือ อุปกรณ์ในการกระทาํผดิ  

 กฎหมาย   

กฎหมายทีเกียวขอ้งทีทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบั 

ทรัพยไ์ดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยทีสาํคญัไดแ้ก่ นโยบายทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการ

ท่องเทียว ทาํใหก้าํหนดระเบียบปฏิบติัในการเขา้ประเทศทีกาํหนดใหป้ระเทศส่วนหนึงไม่ตอ้งขอวี

ซ่าในการเขา้ประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาสูงสุดในการพกัในประเทศไทยสูงสุดถึง 90 วนั 

อนัเป็นสิงทีเอือ หรือ ดึงดูดใจใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ขา้มากระทาํ

ผดิในประเทศไทยไดง่้ายกว่าการเดินทางไปยงัประเทศอืน ๆ ทีจะตอ้งมีการขอวีซ่า ซึงอาจสร้าง

ความยุง่ยากในการเดินทางเขา้ประเทศมากกว่าประเทศไทย  

   นอกจากนี กฎหมายทีสาํคญัทีอาจทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดต้ดัสินใจเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยไดง่้าย คือ บทลงโทษทีเกียวขอ้งกบั

การลกัทรัพยที์อาจมีบทลงโทษทีนอ้ยกว่าประเทศอืน  ๆ ดงัจะเห็นไดจ้าก สมาชิกของแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยร์ายหนึงไดก้ล่าวว่า  
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“ ทีพวกตนไดเ้ลือกเขา้มาลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนนั เนืองจากตนได้ศึกษาข้อกฎหมายใน

ประเทศไทยเบาทีสุดถ้าหากถูกจบัได้  

เพราะทีประเทศอินโดนีเซียนันกฎหมายรุนแรงมากเรืองการลักทรัพย์ถงึกบัตัดมือ และตน

เคยทาํงานทีประเทศมาเลเซีย กฎหมายเข้าถงึประหารชีวติเลย   

แต่ประเทศไทยกฎหมายลงโทษไม่รุนแรง แก๊งของตนจึงเลือกมาทาํทีประเทศไทย ซึงที

ผา่นมามีชาวอินโดนีเซียเขา้มาประเทศไทยจาํนวนมาก” 

 ใช้เงนิซือได้ทุกอย่าง 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ขา้มากระทาํผดิใน 

ประเทศไทยส่วนหนึงอาจเนืองจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันาทีประชาชนใน

ประเทศส่วนหนึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัค่านิยมในดา้นวตัถุนิยม ทีผูก้ระทาํผดิสามารถใชเ้งินในการ

ซือไดเ้กือบทุกอยา่ง เริมตงัแต่ขนัตอนในการเขา้ประเทศทีไม่ถกูตอ้งส่วนหนึงอาจมีการใหเ้งินแก่

เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งในการเขา้ประเทศ ซึงอาจมีเจา้หนา้ทีส่วนหนึงทีเป็นส่วนนอ้ยไดมี้ส่วนร่วมต่อ

การกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยต์งัแต่การรับสินบนในการเขา้

ประเทศ รวมทงัอาจมีการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูที้ลกัลอบพาเขา้เมืองดว้ยช่องทางธรรมชาติ  รวมทงัเมือ

แก๊งอาชญากรขา้มชาติไดเ้ขา้มาในประเทศสามารถใชเ้งินในการซือสิงของทีตอ้งการได ้ไม่ว่าจะ

เป็นสถานทีพกัอาศยัอยา่งดี โดยทีเจา้หนา้ทีจะไม่ทราบถึงสถานทีในการพกัอาศยั เพราะหากมีการ

จ่ายเงินในราคาแพงตอบแทนแก่เจา้ของทีพกั เจา้ของทีพกัดงักล่าวส่วนหนึงจะไม่แจง้ขอ้มลูไปยงั

เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง เพราะระบบการประสานขอ้มลูเรืองสถานทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติยงัไม่

สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเป็นระบบทีสามารถเชือมโยงขอ้มลูต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 ศูนย์กลางคมนาคม 

ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทีสามารถเดิน 

ทางเขา้ออกประเทศไทยไดง่้าย เพราะมีสนามบินนานาชาติในหลายจงัหวดั จึงทาํใหแ้ก๊งอาชญากร

ขา้มชาติส่วนหนึงไดเ้ขา้ออกประเทศไทยไดง่้าย เมือกระทาํผดิเสร็จเรียบร้อยแลว้จะมีการเดินทาง

กลบัประเทศ หรือ เดินทางไปพกัทีประเทศขา้งเคียง เมือเงินหมดแลว้จึงมีการเดินทางเขา้มาใน

ประเทศไทยเพือกระทาํผดิอีกครัง รวมทงัเมือกระทาํผดิเสร็จเรียบร้อยจะออกจากประเทศไทย สลบั

ปรับเปลียนหมุนเวียนเดินทางเขา้ออกประเทศไทย จนกระทงัถกูจบักุม อนัเป็นสิงทีแสดงใหเ้ห็นว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศทีเป็นศนูยก์ลางในการคมนาคมทีทาํใหแ้ก๊งอาชญากรขา้มชาติมีการเดิน

ทางเขา้มากระทาํผดิและเดินทางออกจากประเทศเพือหลบเลียงการจบักมุไดง่้าย  

 ค่าครองชีพในประเทศไทยไม่แพงมากเมอืเปรียบเทยีบกบัประเทศอนื  

เหตุผลหนึงทีอาจทาํใหแ้ก๊งอาชญากรมีการเดินทางเขา้มากระทาํผดิใน 
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ประเทศไทยมาก อาจเนืองจากค่าครองชีพในประเทศไทยทีไม่สูงมากนกั แก๊งอาชญากรขา้มชาติ

สามารถเขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยสามารถหาทีพกัซึงมีราคาไม่สูง ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง

กบัการดาํรงชีวติ อาทิ ค่าอาหาร ทีราคาไม่สูง จึงอาจเป็นสิงทีทาํใหแ้ก๊งอาชญากรขา้มชาติไดใ้ห้

ความสนใจต่อการเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทยจนกระทงัอาจกล่าวไดว้่า ใชป้ระเทศไทยเป็น

สวรรคข์องแก๊งอาชญากรขา้มชาติในการประกอบอาชญากรรม 

 

2.2  สาเหตุจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิก่ีอเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

 สาํหรับสาเหตุจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

  การไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายหรือบทลงโทษในการกระทําผดิของประเทศ 

ไทย 

อาจเนืองจากไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายหรือบทลงโทษของการกระทาํผดิในประเทศ 

ไทย เพราะเห็นว่าแก๊งอาชญากรของตนเองเป็นการกระทาํผิดทีตอ้งใชท้กัษะ หรือ ความเชียวชาญ

พิเศษในการกระทาํผดิ รวมทงัมีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน จึงสามารถหลบเลียงการจบักุมจาก

ตาํรวจได ้รวมทงัอาจเห็นว่าบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัทรัพยใ์นประเทศไทย มี

บทลงโทษทีไม่สูงเมือเปรียบเทียบกบัประเทศอืน ๆ รวมทงัประเทศของตน ซึงเมือพิจารณาถึงความ

คุม้ค่าในการเสียงต่อประโยชน์ทีจะไดรั้บและโทษทีจะไดรั้บ เห็นว่ามีความคุม้ค่าต่อการเขา้มาเสียง

กระทาํผดิในประเทศไทย อนัสอดคลอ้งแนวคิดของสาํนกัคลาสสิค  (Classical School)   ซึงแนวคิด

นีมีความเชือว่า มนุษยมี์เจตจาํนงอิสระ(Free will) ในการตดัสินใจเลือก 

การกระทาํโดยคิดถึงผลดีผลเสีย คนทีประกอบอาชญากรรม เนืองจากเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์

มากกว่าโทษทีไดรั้บ และไม่เกรงกลวับทลงโทษ  โดยเป็นแนวคิดทีสนใจการกระทาํทีแสดงออกมา  

ไม่ไดส้นใจผูที้แสดงพฤติกรรมออกมา 

 อนัเป็นสิงทีแสดงให้เห็นว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุเกียวกับทรัพย์ในเขต

กรุงเทพมหานครไดก้ระทาํผิดเนืองจากมีการตัดสินใจเลือกการกระทาํผิดเพราะเห็นว่าเป็นการ

กระทาํทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ คือ มีรายไดที้ไดรั้บจากการกระทาํผดิเป็นมลูค่ามหาศาลมีความคุม้ค่า

ต่อความเสียงในการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี แก๊งอาชญากรดงักล่าวอาจไม่มีความเกรง

กลวัต่อโทษทีจะไดรั้บ เพราะอาจเห็นว่าเป็นบทลงโทษทีไม่รุนแรง รวมทงัอาจเห็นว่าสามารถหลบ

เลียงการถูกจบักุมจากเจา้หน้าทีตาํรวจ หรือ แมจ้ะถูกจบักุมจากเจา้หน้าทีตาํรวจแต่อาจใชว้ิธีการ

ประกนัตวัและหลบหนีออกจากประเทศไทยเพือหลบเลียงต่อการถกูดาํเนินคดี 
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 ลกัษณะของประเทศแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีประกอบอาชญากรรม 

สาเหตุทีสาํคญัประการหนึงทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ขา้มากระทาํผดิเกียว 

กบัทรัพยใ์นประเทศไทย ส่วนหนึงอาจเนืองมาจากลกัษณะของประเทศของแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีประกอบอาชญากรรม โดยอาชญากรขา้มชาติส่วนหนึงอาศยัอยูใ่นประเทศทีมีอาณาเขตติดต่อ

กบัประเทศไทย ทาํใหส้ามารถเดินทางเขา้ออกประเทศไทยเพือเขา้มากระทาํผดิและเดินทางออก

จากประเทศไทยไดง่้าย  

รวมทงัลกัษณะทีสาํคญัอีกประการหนึงของลกัษณะประเทศทีแก๊งอาชญากรขา้มชาติส่วน

หนึงไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย คือ สภาพเศรษฐกิจของประเทศทีอาชญากรขา้มชาติได้

อาศยัอยู ่ ซึงส่วนหนึงประสบกบัสภาวะยากจน  เพิงพน้จากภาวะสงคราม หรือ สภาพ

ภายในประเทศทีไม่สงบสุข ดงัจะเห็นไดจ้ากผูก้ระทาํผดิสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดก้ล่าวว่า 

 

“ เข้ามากระทาํผิดในประเทศไทยเพราะต้องการหาเงินส่งกลบับ้าน เพราะประเทศของ 

พวกตนแถบแอฟริกาใต้มีฐานะยากจน และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้

สะดวกสบาย” 

 

ดงันนั ลกัษณะของประเทศทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดอ้าศยัอยูอ่าจเป็นเงือนไขทีสาํคญั

อีกประการหนึงในการทาํใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  

 

2.3 สาเหตุจากเหยอือาชญากรรม 

สาเหตุทีสาํคญัประการหนึงในการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ 

เกียวกบัทรัพยที์เกียวขอ้งกบัเหยอือาชญากรรม ไดแ้ก่  

 การเปิดโอกาสของเหยอืให้กระทําผดิ   

สาเหตุในการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยใ์น 

กรุงเทพมหานคร ส่วนหนึงอาจเกิดจากการทีเหยอืเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิ โดยเฉพาะการกระทาํผดิ

ทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime)  ซึงผูที้ตกเป็นเหยืออาชญากรรมมกัเป็นผูห้ญิง 

หรือ คนชรา โดยแก๊งอาชญากรรมดงักล่าวจะมีการสังเกต หรือ เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเหยือ

อาชญากรรมจนกระทงัเห็นถึงโอกาสทีเหยอืเปิดโอกาสใหก้ระทาํผดิ จึงไดใ้ชโ้อกาสดงักล่าวในการ

โจมตีหรือกระทาํผิดต่อเหยือ ซึงการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกับ

ทฤษฎีกิจวตัรประจาํวนั (Routine Activity Theory)  ซึงทฤษฎีนีเชือว่าอาชญากรรมเกิดจากปัจจยั 3 

ประการ เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลตอ้งตกเป็นเหยอือาชญากรรม ไดแ้ก่  
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1. ผูก้ระทาํความผดิทีไดรั้บการจูงใจ (Motivated Offenders)  

2. เป้าหมายทีเหมาะสม (Suitable Targets)  

3. การขาดผูดู้แลทีมีความสามารถ (The Absence of Capable Guardians) 

  โดยอาจกล่าวไดว้่า ผูที้ตอ้งตกเป็นเหยือของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติอาจเกิดจาก

กิจวตัรประจาํวนัในการดาํรงชีวิตของเหยอือาชญากรรมทีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดอาชญากรรม โดยมี

แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีเห็นว่าไดรั้บค่าตอบแทนจาํนวนมากจากการกระทาํผิด  มีเป้าหมายทีเหยือ

ซึงมีกิจวตัรประจาํวนัทีอาจขาดการดูแลปกป้องทรัพยที์เหมาะสม เป็นตน้ แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีกระทาํผดิเกียวกบัทรัพยส่์วนหนึงจึงมีการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีกิจวตัรประจาํวนั ทีเหยอื

ไดมี้การปฏิบติัตนเป็นกิจวตัรในชีวิตประจาํวนั อาทิ การไปทาํงานในตอนกลางวนัซึงจะมีการกลบั

บา้นในตอนคาํ อาชญากรขา้มชาติจะอาศยัช่วงจงัหวะทีไม่มีคนอาศยัอยู่ในบา้นในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวในการประกอบอาชญากรรม หรือ การประกอบอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัการทุบรถเพือ

ขโมยเงินทีไดเ้บิกจากธนาคาร แก๊งอาชญากรดงักล่าวจะขบัรถสะกดรอยตาม เพือติดตามพฤติกรรม

กิจวตัรทีเหยอืไดก้ระทาํ จนกระทงัเหยอืไดเ้ผลอไม่ไดดู้แลทรัพยสิ์น จึงไดทุ้บรถเพือขโมยทรัพยสิ์น 

เป็นตน้  

 เหยอืมส่ีวนร่วมในการกระทําผดิ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ความโลภ 

สาํหรับสาเหตุในการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครส่วนหนึงอาจเกิดจากเหยอืมีส่วนร่วมในการกระทาํผดิ โดยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ความโลภของเหยอื โดยแก๊งอาชญากรขา้มชาติไดใ้ชค้วามโลภของเหยอืเป็น

เครืองมือในการกระทาํผดิ  ดงัจะเห็นไดจ้ากการกระทาํผดิของแก๊งฟิลิปปินส์ทีมีการหลอกลวงเหยอื

ใหเ้ล่นไพ่แลว้หลอกลวงเอาเงิน เป็นตน้ หรือ การกระทาํผดิของแก๊งผวิสีทีมีการหลอกเหยอืดว้ยเงิน

ดาํ ทีเป็นการใชค้วามโลภของเหยอืเป็นเครืองมือสาํคญัในการหลอกลวงเหยอื รวมทงักรณีการ

กระทาํผดิของแก๊งผวิสีทีมีการหลอกลวงเหยอืทางอินเตอร์เน็ตใหเ้หยอืหลงรัก แลว้หลอกใหเ้หยอืมี

การโอนเงินค่าสิงของทีจะหมนั เป็นตน้ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยอืทีมีส่วน

ร่วมในการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยเ์ป็นสาํคญั  
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3. ผลกระทบของการกระทําผดิทเีกยีวข้องกบัอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบั 

ทรัพย์  

 สาํหรับผลกระทบของการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบั

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบทีสาํคญั ดงันี  

- ผลเสียหายต่อเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ ทัวโลกรวมทงัประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดก่้อใหเ้กิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทวัโลกรวมทงัประเทศ

ไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษารายไดห้ลกัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีมีพฤติกรรมการ

กระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมพืนฐาน (street crime) จะมีพฤติกรรมการกระทาํผดิทีมีรายได้

สูงสุดไม่ตาํกว่าเดือนละ 1 แสนบาท ในขณะทีหากเป็นพฤติกรรมการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบั

อาชญากรรมชนัสูง (high crime) จะมีรายไดสู้งสุดมากกว่า 1,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะการกระทาํผดิ

ของแก๊งสกิมเมอร์ขา้มชาติทีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมลูค่ามหาศาลแลว้ ยงัเป็น

ปัญหาสาํคญัทีมีการกระทาํผดิไปในประเทศต่าง ๆ และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ 

ไปทวัโลก ดงัจะเห็นไดจ้าก 

ตาํรวจสหรัฐอเมริกาไดจ้บักุมผูต้อ้งสงสยัทงัหมด 6 ราย ทงัหมดเป็นชาวอเมริกนัทีอาศยัใน

นครนิวยอร์ค อาจถกูตดัสินจาํคุกเป็นระยะเวลาสูงสุด 7 ปี 5 เดือน และถูกสั งปรับอีกกว่า 250,000     

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 7,500,000 บาท ในคดีร่วมกนัก่ออาชญากรรมดา้นการเงินขา้มชาติ 

หลงัทงัหมดนาํบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ปลอม ATM ไปตระเวนกดเงินสดจาํนวน 2.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

จากตู ้ATM 140 จุดในนิวยอร์ค โดยโฆษกสาํนกังานอยัการเขตอีสทดิ์สทริกในนครนิวยอร์คเผยว่า 

ผูต้ ้องสงสัยทังหมดมีส่วนเกียวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมการเงินข้ามชาติ มีสมาชิกใน 20 

ประเทศทวัโลก ใชว้ิธีเจาะระบบฐานขอ้มูลธนาคารประเทศต่าง ๆ ก่อนปลอมบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ใหผู้ร่้วมกระทาํผิดนาํไปกดเงินสด ขณะทีตาํรวจสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเงินสดทีถูกถอน

ออกมามีจาํนวนกว่า 45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 1,350 พนัลา้นบาท ก่อนหน้านีในเดือน

กุมภาพนัธ ์2556 ตาํรวจในประเทศเยอรมนีไดจ้บักุมชาวดทัซ ์จาํนวน 2 ราย นาํบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ATM ปลอมไปกดเงินสดในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (ไทยรัฐ ,10 มีนาคม 2557) 

 

- ผลกระทบต่อการท่องเทียวของประเทศไทย 

เนืองจากประเทศไทยไดเ้ป็นประเทศทีส่งเสริมการท่องเทียว โดยรายไดห้ลกัของ 

ประเทศส่วนหนึงของประเทศมาจากการท่องเทียว จึงทาํใหป้ระเทศไทยมีมาตรการในการส่งเสริม

การท่องเทียวโดยเฉพาะมาตรการในการเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งขอวีซ่าของประเทศส่วนหนึง อนั

ส่งผลทาํใหก้ารเขา้ออกประเทศไทยสามารถกระทาํไดง่้ายกว่าประเทศอืน และเป็นสิงทีดึงดูดใจให้
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อาชญากรขา้มชาติไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการประกอบอาชญากรรม อนัส่งผลกระทบ

ต่อการท่องเทียวของประเทศไทยโดยตรง เนืองจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยส่์วนหนึงไดก้ระทาํผดิต่อนกัท่องเทียวต่างชาติ โดยเฉพาะการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรม

ในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึงไดแ้ฝงตวัในการกระทาํผดิเนืองจากมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยคลึงกบัคนไทย 

อนัส่งผลทาํใหน้กัท่องเทียวต่างชาติเขา้ใจผดิคิดว่าเป็นพฤติกรรมของคนไทยในการกระทาํผิด ซึง

การกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จึง

ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวของประเทศทีอาจ

ทาํใหน้กัท่องเทียวต่างชาติอาจไม่ตอ้งการเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทยเนืองจากประสบกบัปัญหา

อาชญากรรมนนัเอง    
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4. ปัญหาในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพย์ 

ข้ามชาตใินประเทศไทย 

 สาํหรับปัญหาในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย  

 

1. ปัญหาทีเกยีวข้องกบัแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิก่ีอเหตุคดเีกยีวกบัทรัพย์ในเขต 

กรุงเทพมหานคร   

ปัญหาและอุปสรรคทีสาํคญัของตาํรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมทีมีทกัษะ

ความชํานาญในการประกอบอาชญากรรม มีการวางแผน และตระเตรียมในการประกอบ

อาชญากรรมอยา่งแยบยลอยา่งต่างประเทศ รวมทงัมีการประกอบอาชญากรรมทีมีการแบ่งงานกนั

ทาํดว้ยความชาํนาญ บางแก๊งมีการใชเ้ทคโนโลยขีนัสูงในการประกอบอาชญากรรม  นอกจากนี มกั

มีเครือข่ายในการกระทาํผิดทีมีสมาชิกของแก๊งจาํนวนมากทังภายในและต่างประเทศทีมีการ

ประสานแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน  เมือตาํรวจมีการปราบปรามการกระทาํผิดในพืนทีหนึง อาทิ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล แก๊งดงักล่าวจะมีการเปลียนสถานทีในการกระทาํผิดไปในสถานทีอืน  ๆ 

โดยเฉพาะจงัหวดัท่องเทียว รวมทงัจากจาํนวนสมาชิกของแก๊งทีมีจาํนวนมากและแบ่งงานกนัทาํ

ตามความชาํนาญอยา่งชดัเจน มีการวางแผนเพือหลบเลียงการจบักุมจากเจา้หน้าทีตาํรวจทาํให้การ

จบักุมตวัผูก้ระทาํผิดสามารถกระทาํไดย้าก รวมทงัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติดงักล่าวมกัมีปัญหา

การปลอมแปลงหนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ โดยแก๊งอาชญากรขา้มชาติจะใชเ้อกสาร

ปลอมในการติดต่อหรือแสดงเป็นหลกัฐานในการดาํเนินชีวิตในประเทศไทย อาทิ การเช่ารถ เช่า

บา้น การเช่าห้องพกั การทาํธุรกรรมในการติดต่อซือขายอุปกรณ์ต่าง ๆ อนัเป็นอุปสรรคทีสาํคญั

ของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการติดตามจบักุมผูก้ระทาํผดิแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ 

และแมจ้ะจบักุมเป็นแก๊งอาชญากรรมในประเทศไทยได ้หากแต่แก๊งอาชญากรรมดงักล่าว

จะไม่ใหก้ารซดัทอดไปยงัเครือข่ายหรือหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมทีแทจ้ริงทีอาจเป็นตวับงการการ

กระทาํผดิในต่างประเทศ อนัส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคของเจา้หน้าตาํรวจในการดาํเนินคดีกบั

แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ 

นอกจากนี ยงัประสบปัญหาการกระทาํผดิซาํของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก๊ง 

อาชญากรรมทีกระทาํผิดเกียวกับอาชญากรรมพืนฐาน (Street Crime) หรือ อาชญากรรมขนัสูง 

(High Crime)    ทีมกัจะมีการกระทาํผิดซาํ แมเ้จ้าหน้าทีตาํรวจจะสามารถจับกุมตัวและเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรมจนกระทงัถกูลงโทษดว้ยการจาํคุก หากแต่เมือพน้โทษผูก้ระทาํผดิมกัจะมีการ
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เปลียนชือนามสกุล และเดินทางเขา้ประเทศไทยเพือกระทาํผดิซาํอีกครัง อนัแสดงให้เห็นถึงการไม่

เกรงกลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย 

 

2. ปัญหาเรืองพยานหลกัฐาน และการดําเนินคดี 

 สาํหรับปัญหาทีสาํคญัประการหนึงในการป้องกนัปราบปรามและการดาํเนินคดีกบัแก๊งลกั

ทรัพยข์า้มชาติ  ไดแ้ก่ ปัญหาพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดี ทงัทีเป็นพฤติกรรมการกระทาํผิดใน

รูปแบบของอาชญากรรมพืนฐาน (Street Crime) และอาชญากรรมขันสูง (High Crime)     

โดยเฉพาะการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัการสกิมมิงเอทีเอม็ทีมีเทคนิคในการประกอบอาชญากรรมที

สลบัซบัซอ้น มีการแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน มีผูที้คอยสั งการหรือบงัคบับญัชาจากต่างประเทศ 

รวมทงัการหาพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีค่อนขา้งยาก โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความเชียวชาญของ

เจา้หน้าทีตาํรวจในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือดาํเนินคดีกับแก๊งดงักล่าว การดาํเนินคดีจึง

สามารถใช้พยานหลกัฐานทีสาํคญัจากกลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV ซึงจะประสบปัญหาในเรือง

ประสิทธิภาพของกลอ้งวง ปัญหากลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV 

 นอกจากนี ยงัประสบปัญหาของผูเ้สียหายในการเป็นพยานในการดําเนินคดี เพราะ

ผูเ้สียหายส่วนหนึงไม่สามารถเป็นพยานในการดําเนินคดี หรือ ผู ้เสียหายส่วนหนึงทีเป็น

นักท่องเทียวต่างชาติไม่ต้องการเป็นพยานในการดําเนินคดีเพราะไม่ต้องการเอาเรืองในการ

ดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  

 รวมทงัประสบปัญหาปัญหาการยนืยนัตวับุคคลของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ เนืองจากระบบ

การจดัเก็บขอ้มลูเกียวกบัลายนิวมือผูก้ระทาํผดิยงัไม่สามารถนาํมาใชใ้นการระบุตวัตนทีถกูตอ้งของ

แก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  ในกรณีทีแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดห้ลบหนีออกนอกประเทศและกลบัเขา้

ประเทศโดยการเปลียนชือนามสกุล  

เนืองจากการขาดพยานหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ รวมทงัประสบปัญหาในการให ้

ประกนัตวั เนืองจากจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศ ซึงหากไม่ใหป้ระกนัตวัจะขดัต่อหลกัการ

ดาํเนินคดีอาญาทีมุ่งเนน้เรืองสิทธิมนุษยชน รวมทงัปัญหาขอ้กาํหนดของกฎหมายทีไม่เอือต่อการ

ป้องกนัปราบปรามและการดาํเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรขา้มชาติ  

 

3. ปัญหาจากตวัผู้เสียหาย 

ปัญหาจากผูเ้สียหายทีไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะหาก

ผูเ้สียหายเป็นนักท่องเทียวต่างชาติทีอาศยัอยู่ในประเทศไทยไม่นาน หรือ นักท่องเทียวทีรีบกลบั

ประเทศอาจไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินคดีกบัแก๊งขา้มชาติดงักล่าวมากนัก นอกจากนี หาก

เป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัแก๊งลกัทรัพยป์ระเภทปลอมแปลงบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ เอทีเอ็ม หรือ 

แก๊งสกิมเมอร์ ซึงเป็นอาชญากรรมขนัสูง (High Crime)   มกัจะไม่มีผูเ้สียหาย หรือ เจา้ทุกข์เขา้แจง้
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ความอยา่งแทจ้ริง หากแต่โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะเป็นเจา้ทุกข์และแจง้ความในการดาํเนินคดีกบั

แก๊งดังกล่าว ซึงหากเป็นกรณีของผูเ้สียหายหรือ เจา้ทุกข์ทีอยู่ต่างประเทศ เจ้าหน้าทีตาํรวจจะ

ประสบปัญหาในการประสานงาน หรือ ติดต่อกบัผูเ้สียหายเพือดาํเนินคดีกบัแก๊งดงักล่าว 

รวมทังปัญหาจากผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการกระทําผิด โดยผูเ้สียหายส่วนหนึงไม่

ระมดัระวงัในการดูแลทรัพยสิ์นของตน รวมทงัผูเ้สียหายส่วนหนึงมีส่วนร่วมในการกระทาํผิดจาก

การทีถกูแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยห์ลอกลวงโดยใชค้วามโลก หรือ ความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยอืเป็นเครืองมือสาํคญัในการประกอบอาชญากรรม 

 

4. ปัญหาลกัษณะทีสําคญัของประเทศไทย 

ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเทียวทีมากเกินไป  รวมทงัความสมัพนัธข์อง 

ประชาชนในสงัคมกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทีประชาชนในสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กนัมาก

นัก ทาํให้ประชาชนไม่สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ด ้  

 

5. ปัญหาการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจ 

สาํหรับปัญหาในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 

ทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีเกียวข้องกับเจ้าหน้าทีตาํรวจทีปฏิบัติงานกับอาชญากรรมทีมี

ลกัษณะเป็นการแกปั้ญหาทีปลายเหตุมากกว่าการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทีตน้เหตุ รวมทัง

ปัญหาระบบการจัดเก็บขอ้มูลของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติทียงัไม่มีความสมบูรณ์แบบในการ

เชือมโยงข้อมูลทีเกียวข้องกับแก๊งอาชญากรรมทีก่อเหตุเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาไม่มีการสาํรวจ ติดตาม เพือการควบคุมการพกัอาศยัของคนต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    นอกจากนี เจา้หนา้ทีตาํรวจยงัประสบกบัปัญหาเรืองภาษา ในการสือสารระหว่าง

เจา้หน้าทีตาํรวจและผูก้ระทาํผิด โดยบางสถานีตาํรวจไม่มีล่ามภาษาของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติที

สามารถใชติ้ดต่อสือสารได ้รวมทงัปัญหาการขาดแคลนเจา้หน้าทีตาํรวจทีมีความเชียวชาญในการ

ปฏิบติังานแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์เนืองจากการโยกยา้ยสลบัสบัเปลียน

ตาํแหน่งหน้าที นอกจากนี การวางคนไม่ตรงกับงาน เนืองจากเจา้หน้าทีตาํรวจมีการโยกยา้ยการ

ปฏิบติังานบ่อย ทาํให้อาจขาดเจา้หน้าทีตาํรวจทีมีความเชียวชาญในการปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบั

การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติอย่างแทจ้ริง โดยขาดการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ทีเป็น

ระบบและการถ่ายทอดความรู้เดิมใหแ้ก่ผูที้ปฏิบติังานใหม่  

 

 ดงันนั จึงสามารถสรุปไดว้่าปัญหาในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติของ

เจา้หนา้ทีตาํรวจประกอบดว้ยปัญหาทีเกียวขอ้งกบัปัญหาเกียวกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ ปัญหา
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ลกัษณะของประเทศไทย ปัญหาทีเกียวข้องกับผูเ้สียหาย และปัญหาในการปฏิบัติหน้าทีของ

เจา้หนา้ทีตาํรวจโดยตรง ซึงส่งผลต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพย ์

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 1 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัปัญหาของเจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปราม 

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์

ปัญหาการป้องกนัปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาตทิก่ีอเหตุคดี

เกยีวกบัทรัพย์ 

แก๊งอาชญากรรม 

ขา้มชาติ 

ลกัษณะของ 

ประเทศไทย 

กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

เหยอื 
การปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ทีตาํรวจ 

ลกัษณะของ 

อาชญากรรมขา้มชาติ 
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5. แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ของ

เจ้าหน้าทีตาํรวจทีประสบความสําเร็จ 

 

 แนวทางการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั 

ทรัพยข์องเจา้หน้าทีตาํรวจทีประสบความสาํเร็จเกิดขึนไดเ้นืองจากแนวทางทวัไปของเจา้หน้าที

ตาํรวจในการป้องกนัปราบปราบแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยแ์ละแนวทาง

เฉพาะในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ อาทิ การทาํ

ความเขา้ใจ หรือ มีทศันคติทีถูกตอ้งต่อชาวต่างชาติทีเข้ามาในประเทศไทย  การศึกษาขอ้มูลที

เกียวขอ้งกบัประเทศทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย การวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยโ์ดยตรง  การปฏิบติังานในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ตามทีผูเ้สียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผู ้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดําเนินคดีแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติ  การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนระมดัระวงัภยัจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย ์ การตรวจตราพืนทีทีเสียงต่อการประกอบอาชญากรรม  การใช้

พยานหลกัฐานทีสาํคญัจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจอยา่ง

รวดเร็วโดยการทาํงานเป็นทีมและแบ่งงาน    กนัทาํ  การสร้างการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ 

ธนาคาร และประชาชนทวัไปทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพย ์ การขยายผล

เพิมเติมเพือจบักุมผูก้ระทาํผดิในแก๊งเพิมเติม  การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ 

การใชก้ฎหมายเฉพาะในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  

 การป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หน้าที

ตาํรวจก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยข์องชาวไทยและต่างประเทศเป็น

มลูค่ามหาศาล อยา่งไรก็ตาม การป้องกนัปราบปรามดงักล่าวอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้

หากมีระบบในการจดัเก็บขอ้มลูของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นระบบ ซึงหากเจา้หน้าทีตาํรวจ

สามารถทราบถึงประวติัอาชญากรและป้องกนัไม่ให้บุคคลดงักล่าวสามารถเขา้ประเทศไทยเพือ

กระทาํผดิได ้จะเป็นการป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไม่ให้เขา้มากระทาํผิด

ในประเทศไทยได ้หากแต่ปัจจุบนัการดาํเนินการของเจา้หน้าทีตาํรวจมกัจะกระทาํได้เมือแก๊ง

ดงักล่าวไดเ้ขา้มาในประเทศไทย หรือ มีการกระทาํผดิในประเทศไทยเป็นทีเรียบร้อยแลว้ เนืองจาก

ระบบฐานข้อมูลทีเกียวข้องกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติในประเทศไทยทียงัไม่มีระบบในการ

จดัเก็บทีมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง นอกจากนี การดาํเนินการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรม

ขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หนา้ทีตาํรวจมกัจะมีลกัษณะเดินตามอาชญากรรมทีมีการ

พฒันารูปแบบใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  

 นอกจากนี จากการจดัการความรู้ดา้นการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพฯ พบว่าเจา้หน้าทีตาํรวจประสบความสําเร็จในการป้องกัน
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ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยเ์มือสามารถจบักุมผูก้ระทาํผิดมา

ดาํเนินคดีไดเ้ป็นหลกั รวมทงัเมือแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไม่กระทาํผดิ หรือ กระทาํผดินอ้ยลงเป็น

สาํคญั หากแต่อาจไม่ไดมี้การพิจารณาถึงการดาํเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทีดาํเนินงานต่อ

จากเจา้หนา้ทีตาํรวจ อนัอาจสืบเนืองจากภาระงานของเจา้หน้าทีตาํรวจทีมีมาก จึงอาจไม่สามารถ

ติดตามคดีอาชญากรรมขา้มชาติไดอ้ยา่งต่อเนือง 

  ซึงปรากฏว่าปัญหาในการดํา เนินคดี ต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ส่วนหนึง คือ  

กระบวนการยุติธรรมประสบปัญหาในการดาํเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกับทรัพย์ค่อนข้างมาก เนืองจากปัญหาทีเกิดจากเจ้าหน้าทีตํารวจมีการตังข้อหาแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยด์ว้ยขอ้หาลกัทรัพยธ์รรมดาไม่เกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ผดิทีเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ 

 จากผลการศึกษาปรากฏว่าเจ้าหน้าทีตาํรวจโดยส่วนใหญ่เมือจับกุมแก๊งอาชญากรรม     

ข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ได้ โดยส่วนใหญ่จะมีการตังข้อหาการลกัทรัพยท์ั วไปกับ

ผูก้ระทาํผดิ ซึงจะตอ้งมีการดาํเนินคดีดว้ยการใชก้ฎหมายอาญาในการดาํเนินคดีและการลงโทษเป็น

หลกั ในขณะทีหากเจา้หนา้ทีตาํรวจมีการตงัขอ้หาแก่แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยด์ว้ยการตงัขอ้หาเป็นการลกัทรัพยใ์นรูปแบบของอาชญากรรมขา้มชาติ จะทาํให้เจา้หน้าที

ตาํรวจและกระบวนการยติุธรรมสามารถดาํเนินคดีไดต้ามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม

การมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556 ทีมีกาํหนดโทษทีมีความรุนแรงมากขึน 

ในขณะทีหากมีการดาํเนินคดีอาญาตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัความผดิทีเกียวขอ้งกบัการลกัทรัพย์

จะมีกาํหนดโทษทีไม่สูงมากนัก จึงทาํให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์

สามารถขอประกนัตวัจากศาลไดเ้กือบทงัหมด  

  

 



358 

 

 

บทที 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจยั เรือง “การจดัการความรู้เกียวกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ 

ทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”  มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงรูปแบบ 

พฤติกรรมและเครือข่าย  ร่องรอย  คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร รวมทงัเพือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค

ของตาํรวจในการดาํเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร เพือศึกษาถึงมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

ก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และเพือจดัความรู้ (Knowledge Management) 

เกียวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครให้กับ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาลและประชาชนทวัไป  

โดยมีกระบวนการในการจดัการความรู้ (Knowledge Management) จากการศึกษาวิเคราะห์

ข่าวแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติจากหนังสือพิมพเ์พือทาํให้ทราบว่าแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

เกียวกบัทรัพย ์นอกจากนี การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติจากตาํรวจเจา้ของคดี 

ผูป้ฏิบติังานซึงเป็นตวัอยา่งทีดี (Best Practice) ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมดงักล่าว  

โดยจดัการความรู้จากตาํรวจผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในปฏิบติังาน 

เกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยด์ว้ยวิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง Purposive  

Sampling) จากทีปรากฏในข่าวหนงัสือพิมพที์จบักุมดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

เกียวกบัทรัพย ์รวมทงัใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบกอ้นหิมะ (Snowball Sampling) โดยให้ตาํรวจ

กลุ่มตวัอยา่งทีปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดแ้นะนาํผูที้

ปฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยที์เป็นผูที้ปฏิบติังานดี (best 

practice ) ในการป้องกนัปรามปรามปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพย ์ ซึง

ประกอบดว้ย  เจา้หน้าทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง เจา้หน้าทีตาํรวจท่องเทียว  และเจา้หน้าทีตาํรวจ

นครบาล รวมจาํนวน 20 ราย  

รวมทังการจัดการความรู้ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู ้ทีปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์ถูกจาํคุกในเรือนจาํ โดยเป็นเจา้หน้าทีเรือนจาํที

คลุกคลีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  และการจดัการความรู้ทีเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

ถกูจาํคุกในเรือนจาํ รวมทงัการศึกษาจากเหยอือาชญากรรม  
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โดยเป็นการศึกษาแก๊งลกัทรัพยต่์างชาติทีกระทาํผิดในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม

พฤติกรมในการกระทาํผดิ  รวม 18 แก๊ง ไดแ้ก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต  

แก๊งเงินดาํ (แก๊งไนจีเรีย 419)  แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ

แก๊งไนจีเรีย 419  ) แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน  แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน  แก๊ง

หลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ  แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย  การพนันออนไลน์ 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน  แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครือง

เอทีเอม็ แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมูลค่าสูง แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือ

ขโมยทรัพยสิ์น แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว  แก๊งลกัทรัพยที์

สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า  หรือ ร้านค้า  แก๊งขโมย

รถจกัรยานยนต ์แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า และแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื 

มีการจัดเก็บความรู้ทีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)  หากแต่เป็นความรู้ที

ผูป้ฏิบติังานเกียวขอ้งกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยไ์ดส้ั งสมประสบการณ์

เอาไว ้ซึงหากไม่มีการจดัเก็บทีเป็นระบบจะทาํใหผู้ที้ปฏิบติังานอาจไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น

ความรู้ทีปรากฏชดัแจง้ โดยการจดัเก็บความรู้ทีไม่ปรากฏชดัแจง้ดงักล่าวผา่นกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการเล่าเรือง  (story telling) หลงัจากทีมีการจดัเก็บความรู้ทีไม่

ปรากฏชดัแจง้(Tacit Knowledge)  หากแต่มีการสั งสมในประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานดงักล่าว

ขา้งตน้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นทีเรียบร้อย จะมี

กระบวนการในการกลั นความรู้ทีได้ทังหมดออกมาเป็นความรู้ทีปรากฏชัดแจ้ง(Explicit 

Knowledge)ในรูปแบบของรายงานการวิจยั 

หลงัจากนนัจึงไดน้าํความรู้ทีไดอ้อกเผยแพร่และแลกเปลียนในกลุ่มตาํรวจในเขตนครบาล

และทีเกียวขอ้งในรูปแบบของการสมัมนาเพือแลกเปลียนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทีเกียวขอ้ง

ใหก้บัผูป้ฏิบติังานรวมทงัประชาชนทวัไปเพือเป็นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติที ก่อเหตุ เ กียวกับทรัพย์ ภายหลังจากทีได้มีการรวบรวมจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) ทีเกียวขอ้งกบัปัญหาแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุเกียวกบัทรัพยแ์ลว้ จึงมีการ

จดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพือเป็นถ่ายทอดความรู้ทีไดม้าเป็นความรู้ทีปรากฏชดัแจง้ รวมทงั

การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของตาํรวจนครบาลและทีเกียวขอ้ง และการจดัทาํคู่มือการป้องกนั

อาชญากรรมเผยแพร่แก่ประชาชน  โดยผลการศึกษาปรากฏ ดงันี  

1. รูปแบบพฤตกิรรม และ เครือข่าย ร่องรอย คุณลกัษณะ และอตัลกัษณ์ (Identity) ของแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาตทิก่ีอเหตุคดเีกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แก๊งลกัทรัพยต่์างชาติทีกระทาํผดิในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามพฤติกรมใน 
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การกระทาํผดิ  รวม 18 แก๊ง ไดแ้ก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต  แก๊งเงินดาํ 

(หรือ แก๊งไนจีเรีย 419)  แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ 

แก๊งไนจีเรีย 419 ) แก๊งลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน  แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน  แก๊ง

หลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ  แก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวยหรือการพนันออนไลน์ แก๊ง

โจรกรรมทรัพยสิ์นตามบา้นเรือน  แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอ็ม หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครือง

เอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมูลค่าสูง แก๊งงัดแงะหรือทุบรถยนต์เพือ

ขโมยทรัพยสิ์น แก๊งลกัทรัพยต์ามโรงแรม หรือ ทีพกัตามสถานทีท่องเทียว  แก๊งลกัทรัพยที์

สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลกัทรัพยใ์นบริเวณหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้  แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต ์

แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า และแก๊งปลน้ทรัพยแ์ละใชก้าํลงัประทุษร้ายเหยอื 

 แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีทงัการ 

ประกอบอาชญากรรมชนัสูงทีมีการใชเ้ทคโนโลยี ทกัษะความเชียวชาญและความรู้เฉพาะทางใน

การประกอบอาชญากรรม โดยการกระทาํผิดซึงมาจากชาวตะวนัตกและอาเซียนบางประเทศจะ

ประกอบอาชญากรรมชนัสูง  ไดแ้ก่  สกิมมิง เอทีเอม็  และปลอมแปลงบตัรเครดิต 

ในขณะทีแก๊งอาชญากรรมทีมาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวนัออกกลางและ 

เอเชียจะเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมระดบัรองลงมา ไดแ้ก่  โจรกรรมตูเ้อทีเอ็ม เจาะตูเ้ซฟธนาคาร 

โจรกรรมเครืองเพชร ทองเครืองประดบัมูลค่าสูง  เงินดาํ    หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต  โจรกรรม

ทรัพยสิ์นตามบ้านเรือน/ลกัทรัพยต์ามโรงแรม/สนามบิน  และหลอกแลกธนบตัรและขโมยเงิน 

รวมทงัการเปิดเล่นการพนนั เล่นหวย/การพนนัออนไลน ์ลวงทาํธุรกรรมเงินหยวน  

และอาชญากรทีมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชญากรรมพืนฐานเป็น 

หลัก ได้แก่  กรีดล้วงกระเป๋า งัดแงะหรือทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ตาม

หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้ ขโมยรถจกัรยานยนต ์ หลอกลวงนักท่องเทียวต่างชาติ ปลน้ทรัพยแ์ละใช้

กาํลงัประทุษร้ายเหยอื  

สาํหรับมลูค่าความเสียหายทีเกิดจากการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ 

คดีเกียวกบัทรัพยไ์ดก่้อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมลูค่ามากกว่าปีละ 1,000 ลา้นบาท   

2. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาตทิก่ีอเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สําหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้า ทีตํารวจในการป้องกันปรามปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  

ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ ซึงเกียวขอ้งกบัแก๊งลกั

ทรัพยข์้ามชาติทีมีลกัษณะเป็นอาชญากรอาชีพ อนันําไปสู่ปัญหาด้านการจับกุมตวัผูก้ระทาํผิด 

นอกจากนี ยงัประกอบด้วยปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือ 
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เอกสารปลอมต่าง ๆ  ปัญหาการหลบหนีกลบัเขา้ประเทศ ปัญหาการกระทาํผิดซาํ และการไม่เกรง

กลวัต่อกฎหมายของประเทศไทย 

ปัญหาจากผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ปัญหาจากตวัผูเ้สียหายไม่แจง้ความ ไม่เอาเรือง รวมทงัเหยอื  

หรือ ผูเ้สียหายเปิดโอกาสใหแ้ก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติกระทาํผดิ 

ปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีตาํรวจ ประกอบดว้ยปัญหาระบบการจดัเก็บขอ้มูลที

เกียวขอ้งกบัอาชญากรขา้มชาติของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  ปัญหาไม่มีการสาํรวจ ติดตาม เพือ

การควบคุมการพกัอาศยัของคนต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ปัญหาเรืองพยานหลกัฐานในการ

ดาํเนินคดี  ปัญหาเรืองกลอ้งวงจรปิด  หรือ CCTV   ปัญหาการยืนยนัตวับุคคล  ปัญหาดา้นการ

ดาํเนินคดี   ปัญหาเรืองภาษา  ปัญหาเรืองภาระหน้าทีในการปฏิบติังานของตาํรวจ  และปัญหาการ

สลบัตาํแหน่งหนา้ทีของเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

ปัญหาจากประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัญหานโยบายเปิดรับนกัท่องเทียวต่างชาติมากจนเกินไป 

ปัญหาความสัมพนัธ์ของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะสังคมเมือง และปัญหาข้อกาํหนดของ

กฎหมายทีไม่เอือต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรขา้มชาติ  

 ปัญหาระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ และปัญหา

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั  

 ปัญหาจากลกัษณะของอาชญากรรม ซึงไม่มีระบบในการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมอย่าง

แทจ้ริง และปัญหาการเคลือนยา้ยอาชญากรรม  

3. การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีตาํรวจทีประสบความสําเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

สาํหรับการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจทีประสบความสาํเร็จในการป้องกนัปราบปราม

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ไดแ้ก่  

แนวทางทวัไปสาํหรับทุกประเภทคดี ประกอบดว้ยมาตรการทีสาํคญั ไดแ้ก่ การทาํความ 

เขา้ใจ หรือ มีทศันคติทีถกูตอ้งต่อชาวต่างชาติทีเขา้มาในประเทศไทย การศึกษาขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบั

ประเทศทีเขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  การวางแผนในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยโ์ดยตรง ซึงประกอบดว้ยการใหช้าวต่างชาติเป็นคนหาขอ้มูลให้  การวางแผน

โดยการใชเ้จา้หนา้ทีตาํรวจแฝงตวัเป็นสายลบั การปฏิบติังานในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ตามทีผูเ้สียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผูเ้สียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดําเนินคดีแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติ  การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนระมดัระวงัภยัจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพย ์  การตรวจตราพืนทีทีเสียงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้

พยานหลกัฐานทีสาํคญัจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจอยา่ง

รวดเร็วโดยการทาํงานเป็นทีมและแบ่งงานกนัทาํ  การสร้างการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ 
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ธนาคาร และประชาชนทวัไปทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพย ์ การขยายผล

เพิมเติมเพือจบักุมผูก้ระทาํผดิในแก๊งเพิมเติม การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ  

การใชก้ฎหมายเฉพาะในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติเพือผลกัดนัแก๊งอาชญากรรม

ข้ามชาติให้ออกนอกประเทศไทย สําหรับต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกันปราบปรามแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยข์องเจา้หน้าทีตาํรวจ ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของอาชญากรรมอืน ๆ ทวัไป หากแต่ผลผลิตทีไดจ้าก

การป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยจ์ะมีมลูค่าสูง โดยเฉพาะ

หากเป็นการกระทาํผดิทีเกียวขอ้งกบัแก๊ง      สกิมเมอร์ จะมีมลูค่าสูงถึง 1,000 กว่าลา้นบาท 

 

 สาํหรับแนวทางเฉพาะสาํหรับการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยบ์างประเภทคดี ไดแ้ก่  

แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอม็ ประกอบดว้ยแนวทาง การจดัเจา้หนา้ทีตาํรวจเฝ้าสงัเกตและตรวจ 

คน้ตามจุดเสียงต่าง ๆ  การติดตามพฤติกรรมการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มอย่างใกลชิ้ด  

การตรวจคน้ทีพกัอาศยัของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ แนวทางการสืบสวนโดยการให้เจา้หน้าที

ธนาคาร หรือ ผูเ้ชียวชาญร่วมในการสืบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานทีจะตอ้งมีความ

ละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั การประสานงานกบัธนาคารในการป้องกนัปราบปราม โดยการ

ประสานใหธ้นาคารแจง้พฤติกรรมชาวต่างชาติทีเปิดบญัชี หรือ มีบญัชีตอ้งสงสัย การประสานให้

เจา้หนา้ทีธนาคารแจง้เตือนลกูคา้ใหร้ะวงัภยัจากแก๊งสกิมเมอร์ การประสานกบัธนาคารให้มีความ

เคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกนัการกระทาํผิดทีเกียวข้องกับ ATM  และการประสานกับ

ธนาคารในการจบักุมผูก้ระทาํผดิ  และการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดโดยใชผู้เ้ชียวชาญจากธนาคาร

ร่วมในการพิสูจน์หลกัฐานเพือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิ นอกจากนี ยงัประกอบดว้ยการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปราบปราม ดว้ยการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนระมดัระวงั

ภยัจากแก๊งสกิมเมอร์และแจง้เตือนภยัแก่เจา้หนา้ทีตาํรวจ  

แก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิต ประกอบดว้ยแนวทางการประสานกบัทางร้านคา้ในการ 

ตรวจสอบพฤติกรรมลกูคา้ชาวต่างชาติทีใชบ้ตัรเครดิตและแจง้เจา้หน้าทีตาํรวจ  การประสานกบั

เจา้หนา้ทีธนาคารในการแจง้ขอ้มลูแก๊งบตัรเครดิตในการกระทาํผดิทนัที การติดตามพฤติกรรมการ

กระทาํผดิของแก๊งปลอมแปลงบตัรเครดิตอยา่งต่อเนือง 

แก๊งเงินดาํ / แก๊งหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 

419 )   ประกอบดว้ย แนวทางใชค้วามโลภของผูก้ระทาํผดิเป็นสิงสาํคญัในการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ 

การวางแผนซอ้นแผนเป็นทีมร่วมกบัเหยอืผูเ้สียหายเพือจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ การประชาสมัพนัธ์ให้
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ประชาชนไดรั้บทราบถึงพฤติกรรมการกระทาํผดิของ การใชเ้ทคโนโลยใีนการจบักุมตวัผูก้ระทาํผดิ 

การรวมกลุ่มทางเฟซบุ๊คของประชาชนเพือเตือนภยั 

แก๊งโจรกรรมทรัพยสิ์นตามบ้านเรือนประกอบด้วยแนวทางการใช้สายตรวจในการ

ลาดตระเวนตามหมู่บา้นทีเป็นพืนทีเสียง  การสืบสวนจากร้านทีรับซือของเก่า หรือ ร้านคา้เครือง

เพชร ทอง อญัมณี  การติดตามสืบสวนจากร้านทีให้เช่ารถ  การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที

ติดตามรถยนตที์แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดเ้ช่า  การใชส้ายลบัในการ

แฝงตวั 

แก๊งโจรกรรมตูเ้อทีเอม็ หรือ ลกัทรัพยด์ว้ยการทาํลายเครืองเอทีเอม็ ประกอบดว้ยเทคนิค

การรวบรวมพยานหลกัฐานและการจบักุมทีรวดเร็ว การวางแผน แบ่งงานกนัทาํเป็นทีมทีมี

ประสิทธิภาพ การรวบรวมพยานหลกัฐานจากกลอ้งวงจรปิด  การติดตามสืบสวนจากร้านทีใหเ้ช่า

รถ การแกะรอยจากสญัญาณจีพีเอสทีติดตามรถยนตที์ไดเ้ช่า  

แก๊งโจรกรรมเครืองเพชร ทอง เครืองประดบัมีมลูค่าสูง ประกอบดว้ยเทคนิคความรวดเร็ว 

ในการการสืบสวน  ใชภ้าพจากกลอ้งวงจรปิดในการติดตามจบักุมตวัผูก้ระทาํผิด  การเขม้งวดกบั

บุคคลสญัชาติลาตินอเมริกาในการเดินทางเขา้ออกประเทศ  ความร่วมมือของเจา้หน้าทีตาํรวจทุก

คนทีร่วมมือกนัทาํงานอยา่งเต็มที รวมทงัไหวพริบของเจา้หนา้ทีตาํรวจ ความร่วมมือของเจา้หน้าที

ตาํรวจและผูเ้กียวขอ้งทงัหมด 

แก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนตเ์พือขโมยทรัพยสิ์น ประกอบดว้ยเทคนิคการทาํงานเป็นทีมทีมี

ประสิทธิภาพ การติดตามหาข่าว การติดตามจบักุมแก๊งงดัแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพือขโมยทรัพยสิ์น

จากเสน้ทางการหลบหนีและภาพวงจรปิด  การแจง้เตือนธนาคาร  การแจง้เตือนลกูคา้ธนาคาร 

แก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์ประกอบดว้ยเทคนิค การเพิมสายตรวจในบริเวณพืนทีเสียงต่อ

การขโมยรถจกัรยานยนต ์การปลอมตวัเป็นสายลบัและการแบ่งงานกนัเพือแกะรอยและติดตามแก๊ง

ขโมยรถจกัรยานยนต ์

แก๊งกรีดลว้งกระเป๋า ประกอบดว้ยเทคนิคการจดัสายตรวจในการตรวจตรา หรือ เฝ้าระวงั 

พืนทีจุดเสียงต่อการกระทาํผิด  การตรวจคน้ในบริเวณทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติ วิธีการตกเบ็ด 

หรือ การแฝงตวัไปกบัประชาชน การขยายผลจากห้างสรรพสินคา้ การใชพ้ยานหลกัฐานทีสาํคญั

จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV การขยายผลเพิมเติมเพือจบักุมผูก้ระทาํผดิในแก๊งเพิมเติม 
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 ปัญหาและข้อจาํกดัของการศึกษา 

 สาํหรับปัญหาและขอ้จาํกดัของการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. ปัญหาการเกบ็ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีตาํรวจกลุ่มตวัอย่าง 

สาํหรับปัญหาทีสาํคญัประการหนึงของการศึกษา คือ ปัญหาการเก็บขอ้มลูจาก 

เจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่งทีประสบปัญหาไม่สามารถเก็บขอ้มลูไดง่้าย เนืองจากเหตุการณ์ชุมนุม

ทางการเมืองทีทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งไปปฏิบติัหน้าทีเกียวขอ้งกบัการรักษาความสงบของการ

ชุมนุมทางการเมือง อนัส่งผลทาํใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจไม่สามารถให้ขอ้มูลไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนด

ตอ้งมีการเลือนการใหส้มัภาษณ์บ่อยครัง  

นอกจากนี ยงัประสบกบัปัญหาเจา้หนา้ทีตาํรวจมีภาระหนา้ทีการงานมากทาํใหไ้ม่มี 

เวลาในการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งเต็มที เนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจมีภาระหน้าทีการงานทีตอ้งปฏิบติังาน

มากทาํใหแ้มจ้ะมีการนดัสมัภาษณ์เป็นทีเรียบร้อยแลว้ หากแต่บางครังก็ไม่สามารถใหข้อ้มลูแก่คณะ

ผูศึ้กษาได ้หรือ แมจ้ะสามารถให้ขอ้มูลไดแ้ต่ก็ให้ขอ้มูลไดไ้ม่เต็มที ทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งใชร้ะยะเวลา

ค่อนขา้งมากในการเก็บขอ้มลูจากเจา้หนา้ทีตาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง   

2. ปัญหาการสลบัสับเปลยีนหมุนเวยีนในการทํางานของเจ้าหน้าทีตาํรวจ 

ปัญหาการสลบัสบัเปลียนหมุนเวียนหนา้ทีในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

บ่อยครัง ทาํใหเ้จา้หนา้ทีทีเคยปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบัการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ม่สามารถจดจาํรายละเอียดของคดีทีเคยปฏิบติัหนา้ทีไดท้งัหมด โดยตอ้ง

ศึกษาจากแฟ้มคดีทีเจา้หนา้ทีตาํรวจเคยปฏิบติังานทาํใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาค่อนขา้งมาก   
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ข้อเสนอแนะของการศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะของการศึกษา ประกอบดว้ย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 สาํหรับขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแ้ก่  

1. การเพมินโยบายเกยีวกบัความมนัคงในการตรวจอนุญาตให้คนต่างชาตเิข้ามาและอยู่ 

ในประเทศ 

 ควรมีการเพิมนโยบายเกียวกบัความมนัคงในการตรวจอนุญาตใหค้นต่างชาติเขา้มาและอยู่

ในประเทศ ซึงหากเป็นชาวต่างชาติทีเคยเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยจะตอ้งไม่อนุญาตให้เขา้

ประเทศไทย รวมทงัหากเป็นชาวต่างชาติทีมีประวติัอาชญากรเคยกระทาํผิดในประเทศอืน ๆ อาจ

ตอ้งตรวจสอบพฤติกรรม รวมทงัหา้มเขา้ประเทศ หรือ หากเขา้ประเทศจะตอ้งมีการรายงานตวัเรือง

สถานทีพกัอาศยัและมีการตรวจสอบพฤติกรรมอยา่งเขม้งวด  

 

2. การป้องกนัการเข้าประเทศทีไม่ถูกกฎหมายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิ

สาํหรับการไล่ตามจับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆทีเข้ามากระทาํผิดในประเทศไทย 

อาจเป็นเพียงการแกปั้ญหาการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีปลายเหตุ ซึงควรมีมาตรการใน

การแกไ้ขปัญหาทีตน้เหตุ โดยการป้องกนัการกระทาํผดิตงัแต่การเดินทางเขา้ประเทศไทย โดยควร

มีมาตรการในการป้องกนัทีเขม้งวด เช่น มาตรการตรวจสอบการเดินทางเขา้ประเทศไทยทีเขม้งวด 

การอบรมเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งใหมี้ความรู้ทางดา้นกฎหมายควบคู่กบัการมีจริยธรรมไม่ให้มีการรับ

สินบนเพือใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติไดเ้ดินทางเขา้สู่ประเทศไทย  จดัทาํประวติัชาวต่างชาติทีเขา้

สู่ประเทศไทยทีสามารถเชือมโยงกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เมือแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

กระทําผิด เจ้าหน้าทีตํารวจจะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนและดาํเนินคดี

ผูก้ระทาํผิดไดอ้ย่างรวดเร็ว และภายหลงัจากการดาํเนินคดีควรมีมาตรการในการผลกัดนัให้แก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติไดอ้อกนอกประเทศและไม่ควรใหเ้ขา้ประเทศไทยไดอี้กเลย  

 

3. การแก้ปัญหาหนังสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ  

แนวทางหนึงทีสาํคญัในการป้องกนัการกระทาํผิดของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ ไดแ้ก่ การ

แกปั้ญหาหนงัสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ ทีชาวต่างชาติใชเ้ป็นเครืองมือในการเขา้

ประเทศ หรือ การกระทาํผิดในประเทศไทย เพราะหากมีระบบในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง

ปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นมาตรการในการป้องกนัการกระทาํ

ผิดของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ โดยการป้องกนัการทาํหนังสือเดินทางปลอมแมปั้จจุบนันีประเทศ

ไทยจะมีมาตรการในการป้องกนัการกระทาํผิดไดม้ากยิงขึน หากแต่ยงัคงมีชาวต่างชาติทีไดเ้ข้า
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ประเทศด้วยการใช้หนังสือเดินทางปลอมเช่นเดียวกัน ดังนัน จึงมีความจาํเป็นทีจะต้องสร้าง

มาตรการในการตรวจสอบหนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมทีมีประสิทธิภาพยงิขึน   

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

 สาํหรับขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั ประกอบดว้ย 

1. การดําเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ทีมปีระสิทธภิาพ 

แนวทางหนึงทีสาํคญัของการสร้างประสิทธิภาพต่อการป้องกนัปราบปรามแก๊ง 

อาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์คือ การดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อ

เหตุคดีเกียวกบัทรัพยด์ว้ยคดีทีมีความรุนแรงกว่าคดีลกัทรัพยท์วัไป ซึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการที

เจา้หน้าทีตาํรวจตงัขอ้หาการกระทาํผิดทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดทีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรม

ขา้มชาติ เพือดาํเนินคดีตามตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556  จะมีการดาํเนินคดีทีมีกาํหนดโทษทีมีความรุนแรงมากกว่าการ

ดาํเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดในคดีลกัทรัพยท์วัไป ซึงจะเป็น

อาวุธสาํคญัในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นประเทศไทย

ได ้เพราะหากพิจารณาตามลกัษณะของพฤติกรรมการกระทาํผดิ พฤติกรรมดงักล่าวมีลกัษณะทีเป็น

พฤติกรรมการกระทาํผดิทีเป็นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ เพราะมีการเตรียมการในการกระทาํผิด

จากต่างประเทศ แลว้เขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย ซึงการดาํเนินคดีตามตามพระราชบญัญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556  จะทาํให้แก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติไม่สามารถขอประกนัตวัจากศาลไดง่้าย เพราะจดัเป็นพฤติกรรมการกระทาํผดิ

ทีมีความรุนแรงกว่าการกระทาํผิดดว้ยการลกัทรัพยธ์รรมดาทวัไป เพือทีกระบวนการยุติธรรมจะ

สามารถดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากยงิขึน  

 อยา่งไรก็ตาม หากเจา้หนา้ทีตาํรวจจะมีการดาํเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุ

คดีเกียวกบัทรัพยใ์นคดีลกัทรัพยท์วัไปตามประมวลกฎหมายอาญา เจา้หน้าทีตาํรวจจะตอ้งมีการ

ติดตามในการคัดค้านการประกันตัวในชนัศาล เพือป้องกันการหลบหนีกลบัประเทศของแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติจนกระทงัยากทีจะตามตวัมาดาํเนินคดี รวมทงัเพือป้องกนัการหลบหนีและ

อาจมีการเปลียนชือและนามสกุลและเขา้ประเทศไทยเขา้มาใหม่เพือกระทาํผดิซาํอีกครัง 

 

2. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนป้องกนัตนเองจากการกระทําผดิจากแก๊งอาชญากรรม   

ข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

 แนวทางหนึงทีสาํคญัในการป้องกนัปราบปราบการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกับทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
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ป้องกนัตนเองจากการตกเป็นเหยือของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ซึง

ประกอบดว้ย  

- การเผยแพร่ข้อมูลพฤตกิรรมการกระทําผดิของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคด ี

เกยีวกบัทรัพย์ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

  แนวทางหนึงทีสาํคญัของการป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ คือ การ

เผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชนทีจะตอ้งตกเป็นเหยอืไดรั้บทราบถึงขอ้มลูและพฤติกรรมการกระทาํผิด

ของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ เพือใหป้ระชาชนไดป้้องกนัตนเองจากการตกเป็นเหยอืของแก๊งลกัทรัพย์

ขา้มชาติ  อนัเป็นการป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติจากตวัผูที้จะตกเป็นเหยอื หรือ 

เป็นกลุ่มเป้าหมายของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  ซึงจะเป็นแนวทางหนึงในการช่วยเจา้หน้าทีตาํรวจใน

การป้องกนัแกไ้ขปัญหาแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  

- การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนป้องกนัตนเองจากการตกเป็นเหยอืของแก๊ง 

อาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

เจา้หน้าทีตาํรวจตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนระมดัระวงัตวัไม่ให้ตกเป็นเหยือ

ของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์อาทิ การป้องกนัตนเองจากการตกเป็น

เหยอืของแก๊งขโมยรถจกัรยานยนต์  โดยเจา้หน้าทีตาํรวจจะตอ้งเตือนประชาชนว่าหากมีการจอด

รถจักรยานยนต์ทุกครังไม่ควรประมาท ควรจะมีกุญแจป้องกนัการขโมยให้แน่นหนา และจอด

เอาไวใ้นทีปลอดภยั อยา่งนอ้ยก็ช่วยป้องกนัไดร้ะดบัหนึง เพือเป็นการตดัโอกาสในการกระทาํผิด

ของแก๊งดงักล่าว 

นอกจากนีเจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํหนา้ทีในการแจง้ใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัและ 

ป้องกนัตวัเองจากการกระทาํผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม  โดยเฉพาะในช่วงทีแก๊งดงักล่าวไดมี้

การกระทาํผดิมาก โดยเตือนใหป้ระชาชนทีเป็นกลุ่มเสียงต่อการตกเป็นเหยอืไดมี้การระมดัระวงัตน

จากการตกเป็นเหยือของแก๊งดงักล่าวทังทีเป็นการกระทาํผิดในรูปแบบบตัรเครดิต หรือ บัตร

อิเลก็ทรอนิกส์ ATM  ทงัทีเป็นการแจง้เตือนภยัทีบริเวณธนาคาร ตู ้ATM บริเวณร้านคา้ โดยอาจมี

ป้ายประชาสมัพนัธ ์รวมทงัการเผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ประชาชนผ่านทางเว็บไซตข์องตาํรวจ เพือให้

ประชาชนไดมี้การระมดัระวงัตวัเพือไม่ใหต้กเป็นเหยอือาชญากรรม  

รวมทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจควรมีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในสงัคมไม่เห็นแก่ความโลภ

ทีอาจทาํใหต้กเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ด ้ โดยอาจมีการ

ประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซต ์เนืองจากผูที้ตกเป็นเหยอืของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติส่วนหนึง คือ ผู ้

ทีเล่นอินเตอร์เน็ตจนกระทงัถกูหลอกลวงผา่นอินเตอร์เน็ต  

 และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลทีเป็นประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์ห้เจา้หน้าที
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ตาํรวจได้รับทราบ  รวมทังการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที 

โดยเฉพาะการแจง้เจา้หน้าทีให้ทราบถึงสถานทีพกัอาศยัของชาวต่างชาติให้เจา้หน้าทีตาํรวจได้

รับทราบ  

และแนวทางทีสาํคญัอีกประการหนึงของเจา้หน้าทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามการ

กระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์กระทาํผิดต่อนักท่องเทียวต่างชาติ

ดว้ยการการแจง้เตือนนักท่องเทียวต่างชาติให้ระวงัภยัจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นการหลอกตม้ตุ๋นในการเล่นไพ่ รวมทงัการทาํร้ายภายหลงัจากทีไปกด

เงินจากตูเ้อทีเอ็ม หรือ เมือไปซือเครืองเพชร หรือ ทองจากร้านคา้  โดยอาจมีป้ายเตือนทีบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัพืนทีเสียงภยัต่อการตกเป็นเหยือของนักท่องเทียวต่างชาติ รวมทงัป้ายเตือนทีบริเวณ

ร้านเพชร ทอง หรือ เครืองประดงัมีมูลค่าสูง เพือให้ลูกคา้ชาวต่างชาติไดต้ระหนักถึงภยัจากการ

กระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์ไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย 

 

3. การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกนัการตกเป็น 

เหยอืของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

 แนวทางหนึงทีสาํคญัของการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิดของแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

กบัเจ้าหน้าทีตาํรวจในการป้องกันการตกเป็นเหยือของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ  

  ผูป้ระกอบการร้านเพชรและประชาชนทวัไปสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกบั

เจา้หนา้ทีตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกบัทรัพยไ์ดโ้ดยการป้องกนัตนเองควบคู่กบัการป้องกนัร่วมกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจ กล่าวคือ ผูที้ 

เบิกเงินครังละจาํนวนมาก หรือนาํสิงของทีมีราคาไปจดัแสดง ซึงแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีจะก่อ

เหตุจะเฝ้าติดตามตลอดเวลา เพือความมีประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของ

แก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีมีพฤติกรรมการกระทาํผดิดงักล่าวขา้งตน้ นอกเหนือจากการปฏิบติังาน

ทีมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ทีตาํรวจแลว้  เจา้ของทรัพยเ์องก็จะตอ้งระมดัระวงัป้องกนัตนเองให้

มากขึนดว้ย ถา้จะขนทรัพยสิ์นมีค่าจาํนวนมากๆ ออกจากบา้น จากร้านคา้ก็ควรใชบ้ริการบริษทั

ขนส่งทีมีมาตรการในการป้องกนัเป็นอยา่งดี หรือการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจช่วยเหลือดูแล เพือเป็น

การป้องกนัการกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ทีคอยหาช่อง

โอกาสในการกระทาํผดิอยูต่ลอดเวลา 

        รวมทงัในส่วนของร้านทอง หรือ ร้านจาํหน่วยอญัมณีก็จะตอ้งมีมาตรการในการป้องกนั

การกระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยโ์ดยการทาํลกูกรงเหลก็ใน
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การป้องกนั และในส่วนของกระจกทีเป็นตูเ้ก็บเครืองเพชร ทอง หรือ อญัมณีของมีค่าควรทาํใน

ลกัษณะของการติดฟิลม์ทีกระจก เพราะเวลาถกูทุบแตกคนร้ายก็ไม่สามารถหยบิเอาทองไปได ้

เพราะกระจกจะไม่แตกร่วงลงมาแต่จะยงัคงอยูเ่ป็นแผน่เหมือนเดิมคนร้ายไม่สามารถลว้งเขา้ไป

หยบิเพชร ทอง หรือ อญัมณีของมีค่าได ้  

และเจา้หนา้ทีตาํรวจจะตอ้งมีการประชุมผูป้ระกอบการร้านเพชร ทอง อญัมณีของมีค่า 

ร่วมกับเจา้หน้าทีตาํรวจ เพือวางมาตรการในการสร้างการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการ

กระทาํผดิของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์ทีมีพฤติกรรมการกระทาํผิดที

คลา้ยคลึงกนั  

นอกจากนี สาํหรับแนวทางการป้องกนัการกระทาํผิดของแก๊งลักทรัพยใ์นโรงแรมหรือ

สถานทีพกัสาํหรับนกัท่องเทียว 

ผูป้ระกอบการโรงแรมจะตอ้งเปลียนรหสับตัรมาสเตอร์การ์ดทีใชเ้ปิดเซฟเป็นประจาํ เพือ 

ป้องกนัไม่ให้คนร้ายนาํข้อมูลดังกล่าวไปใชก่้อเหตุ  รวมทงัเจา้หน้าทีตาํรวจต้องแจ้งให้เจา้ของ

โรงแรมหรือเจา้ของสถานทีพกั ใหเ้ลือกซือการ์ดเปิดประตูห้อง หรือการ์ดและรหัสของตูเ้ซฟของ

ลูกคา้ทีติดตงัไวใ้นห้องทีมีความปลอดภยัในระดบัทีดี และแนะนาํให้เปลียนรหัสตูเ้ซฟหรือรหัส

เปิดประตูใหม่อยูเ่สมอเพือป้องกนัไม่ใหแ้ก๊งคนร้ายก่อเหตุไดง่้าย ส่วนตูเ้ซฟในห้องพกั ควรเปลียน

รหสัมาสเตอร์คียที์ไดม้าจากโรงงานเสียใหม่ เพือป้องกนัไม่ใหค้นร้ายสามารถเปิดตูเ้ซฟไดอี้กต่อไป

และควรติดตงักลอ้งวงจรปิดในตามจุดล่อแหลม  

 

4. ความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลการเข้าพกัอาศัยของชาวต่างชาตใิห้มากขึน 

ควรมีความเขม้งวดในการแจง้ขอ้มลูการเขา้พกัอาศยัของชาวต่างชาติใหม้ากขึน   

โดยการใหช้าวต่างชาติทีจะเขา้พกัในประเทศไทยไดมี้การแจง้ขอ้มูลของสถานทีพกัอาศยั รวมทงั

เจา้ของสถานทีพกัอาศยัจะตอ้งมีการประสานแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจใหรั้บทราบถึงขอ้มลูการพกัอาศยั

ของชาวต่างชาติ โดยเจา้หน้าทีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองจะตอ้งมีความเขม้งวดต่อมาตรการในการ

แจ้งข้อมูลการเข้าพกัอาศยัของคนต่างชาติทีสามารถประสานกับเจ้าของสถานทีพกัได้ เพือที

เจา้หนา้ทีตาํรวจจะสามารถตรวจสอบพฤติกรรม รวมทงัติดตามจบักุมในกรณีทีแก๊งลกัทรัพยข์า้ม

ชาติดงักล่าวไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  

เจ้าหน้าทีตาํรวจจะต้องมีการประสานกับเจา้ของทีพกัอาศยัในการแจง้การเช่าพกัของ

ชาวต่างชาติ รวมทงัในกรณีทีใหช้าวต่างชาติเขา้พกัและมีพฤติกรรมน่าสงสยั เช่น มีเงินใชจ่้ายอย่าง

ฟุ่มเฟือยโดยไม่มีงานประจาํทาํ ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีตาํรวจเพือตรวจสอบพฤติกรรมการกระทาํผิดโดย

ทนัที  
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5. ความเข้มงวด หรือ ตรวจสอบพฤตกิรรมของผู้เช่ารถโดยผู้ให้เช่ารถ 

ผูใ้หเ้ช่ารถ หรือ เต็นทร์ถจะตอ้งมีความเขม้งวดกบัชาวต่างชาติทีมาเช่ารถ กล่าวคือ หากพบ

ชาวต่างชาติมาเช่ารถยนต์เป็นกลุ่ม ผูใ้ห้เช่ารถ หรือ เต็นท์รถเช่าจะตอ้งเขม้งวดในการตรวจสอบ

เอกสารการเช่ารถ โดยเฉพาะในรายทีเอกสารบางอย่างไม่ครบให้ประสานงานกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ

ช่วยตรวจสอบ รวมถึงกรณีนาํรถยนตไ์ปแปลงสภาพ เช่น แก๊งเมก็ซิกนัทีมกัจะนาํรถไปติดฟิลม์ทึบ

และสวมทะเบียนปลอมเพือใชก่้อเหตุ โดยหากเจา้ของรถทีใหเ้ช่า หรือ เต็นท์รถทราบถึงพฤติกรรม

ความผดิปกติดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าทีตาํรวจทราบทนัทีหากมีพบพฤติกรรมน่าสงสัยของ

ชาวต่างชาติทีมาเช่ารถ  

 

6. การเกบ็ข้อมูลของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมปีระสิทธิภาพ  

การป้องกนัการกระทาํผดิทีดีของแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ คือ การเก็บขอ้มลูที 

เกียวขอ้งกบัชาวต่างชาติ หรือ นกัท่องเทียวต่างชาติทีเขา้มาในประเทศไทยให้ไดม้ากทีสุด สาํหรับ

ทอ้งทีทีมีชาวต่างชาติเข้ามาพกัอาศยั ควรจะมีข้อมูลการเขา้พกัของชาวต่างชาติในโรงแรม หรือ 

บริเวณทีพกันัน ๆ ส่วนการเข้าพกัในบ้านเช่าทีเป็นชุมชนก็ควรให้ต ํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล

ชาวต่างชาติในพืนทีนนั เพราะหากมีขอ้มลูเกียวขอ้งกบัชาวต่างชาติทีเขา้มาพกัอาศยัในประเทศไทย

มากก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมทีกระทาํผดิโดยชาวต่างชาติ 

นอกจากนี หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะตอ้งมีการตรวจสอบพฤติกรรมของ 

นกัท่องเทียวต่างชาติทีมีพฤติกรรมตอ้งสงสยั ตงัแต่กระบวนการของตรวจคนเขา้เมือง โดยเฉพาะ

นกัท่องเทียวทีมีการเขา้ออกประเทศไทยมีความถีค่อนขา้งมาก โดยมีการหมุนเวียนสลบัสับเปลียน

ปล่อย โดยอาจเป็นแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยที์เขา้ออกประเทศไทยเพือ

กระทาํผดิ  จึงควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักท่องเทียวต่างชาติทีมีพฤติกรรมตอ้งสงสัยใน

การเขา้ประเทศ 

 

7. การแลกเปลยีนข้อมูล แผนประทุษกรรมของอาชญากรต่างชาตริะหว่างหน่วยงาน 

ทีเกยีวข้อง 

 เจ้าหน้าทีตาํรวจควรมีการแลกเปลียนข้อมูล แผนประทุษกรรมของอาชญากรข้ามชาติ

ระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภายในและระหว่างประเทศ เพือทาํให้การป้องกนัปรามปรามการ

กระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน  

รวมทงัการประสานความร่วมมือกบัต่างประเทศในการจบักุมแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติที

ก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์เนืองจากแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติมีการเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทย

จาํนวนมาก โดยเฉพาะเมือประเทศไทยมีการรวมกลุ่มในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาํให้แก๊ง
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ดงักล่าวบางส่วนสามารถเขา้ออกประเทศไทยเพือกระทาํผิดไดง่้ายขึน ดงันัน เจา้หน้าทีตาํรวจตอ้ง

ทาํหน้าทีในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีตาํรวจระหว่างประเทศในการป้องกนัปราบ

ปราบแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย ์เนืองจากแก๊งดงักล่าวมีการกระทาํผิดที

เกียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศอืน ๆ  ดังนัน หากเจ้าหน้าทีตาํรวจไทยสามารถ

ดาํเนินการร่วมมือในการป้องกนัปราบปรามแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพย์

ร่วมกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจระหว่างประเทศได ้จะทาํใหเ้กิดประโยชน์กบัประเทศต่าง ๆ ทวัโลก  

 

8. การมหีน่วยงานสนับสนุนด้านภาษาและล่ามแปล 

ควรมีหน่วยงานสนับสนุนดา้นภาษาและล่ามแปลทีมีการปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ 

โดยอาจประสานงานกบัสถานทูตเพือขอล่ามแปลสาํหรับติดต่อสือสารกบัผูก้ระทาํผิด  รวมทงัการ

ประสานงานกบัทางสถาบนัการศึกษาเพือขอสนับสนุนดา้นภาษาและล่ามแปล รวมทงัสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติควรมีหน่วยงานสนับสนุนดา้นภาษาและล่ามแปลทีสามารถช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบติังานในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ โดยเฉพาะในกรณีที

เมือแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติไดถ้กูจบักุมดาํเนินคดี เพือจะทาํใหก้ารดาํเนินคดีกบัแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ

ทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  

 

9. การบังคบัใช้กฎหมายทีมปีระสิทธิภาพ 

ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายทีมีประสิทธิภาพต่อการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิดของ

แกง๊ลกัทรัพยข์า้มชาติ โดยมีการปรับปรุงกฎหมายใหมี้ความทนัสมยัต่อการป้องกนัปรามปรามและ

การดาํเนินคดีต่ออาชญากรขา้มชาติ อาทิ  

 ควรมีกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการลงโทษผูที้ลกัขโมยขอ้มลูผูอื้นโดยเฉพาะขอ้มูลจากลูกคา้

ธนาคารไปกระทาํผิด (Identity Theft)  หรือ การลงโทษผูก้ระทาํผิดทีเป็นชาวต่างชาติทีเขา้มา

กระทาํผิดในประเทศไทยซาํให้มีความรุนแรงเพือไม่ให้ชาวต่างชาติอืน ๆ ใช้ประเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางในการกระทาํผดิ นอกจากนี จะตอ้งมีการลงโทษทีมีความรวดเร็วเพือเป็นการป้องปราม

พฤติกรรมการกระทาํผดิของแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติ  

 นอกจากนี ควรมีบทลงโทษทีมีความรุนแรงสาํหรับเจา้หน้าทีของรัฐทีมีส่วนร่วมในการ

กระทาํผดิ อาทิ การเปิดโอกาสใหมี้การเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย การร่วมกบัแก๊งอาชญากรรมขา้ม

ชาติในการกระทาํผดิเป็นตน้  

ตลอดจนประเทศไทยเป็นประเทศทีมีการส่งเสริมการท่องเทียว ดงันัน หากมีนักท่องเทียว

หรือชาวต่างชาติทีเขา้มากระทาํผิดในประเทศไทยควรมีกฎหมายทีกาํหนดบทลงโทษทีมีความ
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รุนแรง เพราะเป็นการลงโทษผูที้คิดจะเขา้มากระทาํผิดไม่ไดเ้ขา้มาเทียวให้เกิดความเกรงกลวัไม่

ตอ้งการมากระทาํผดิในประเทศไทย  

และหากผูก้ระทาํผิดในแก๊งแก๊งขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบัทรัพยมี์การกระทาํผิดเกิน 3 

ครัง ควรมีการประสานกบัตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองไม่ให้บุคคลดงักล่าวเขา้ประเทศไทย เนืองจาก

เป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลทีมีพฤติกรรมการกระทาํผิดทีมีความเป็นอาชญากรอาชีพ ซึงเข้า

ประเทศไทยมาเพือประโยชน์ในการประกอบอาชญากรรม ไม่ควรไดรั้บอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยไดอี้กเลย เพราะพฤติกรรมการกระทาํผิดทีผ่านมาเป็นสิงทีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

ของการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยซาํไดอี้ก  

 

10. การใช้พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาต ิพ.ศ.2556เป็นอาวุธสําคญัในการป้องกนัปราบปรามการกระทําผดิของแก๊งอาชญากรรม 

ข้ามชาตทิีก่อเหตุคดีเกยีวกบัทรัพย์ 

การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติตอ้งเริมขึนตงัแต่การตีความก่อนว่าก่อนกระทาํผิด

อยา่งไรเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ ซึงจะสามารถนาํ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วม

การมีองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาบงัคบัใช ้เพราะหากตีความว่าการกระทาํผิดของ

แก๊งอาชญากรรม ซึงกระทาํโดยคนต่างชาติทีเขา้มากระทาํผดิเกียวกบัทรัพยสิ์นในประเทศไทย เป็น

การกระทาํผดิประมวลกฎหมายอาญาของไทย การดาํเนินคดีก็จะเป็นไปตามกระบวนการพิจารณา

คดีเช่นเดียวกบัคนไทยทีกระทาํผดิในประเทศไทย  ซึงจะมีปัญหาหลายประการในการดาํเนินคดีต่อ

ชาวต่างชาติทีวางแผนเขา้มากระทาํผดิเป็นแก๊งในประเทศไทย ตงัแต่เรืองของการร้องทุกข์ของเจา้

ทุกข์ ซึงจะเป็นนักท่องเทียวดว้ยกนั จาํเป็นตอ้งเดินทางกลบัประเทศ การหาพยานหลกัฐาน การ

สอบสวน การจดัหาล่าม การสงัฟ้องและทีสาํคญัคือการประกนัตวั เพราะส่วนใหญ่ของผูต้อ้งหาใน

คดีทีกระทาํโดยแก๊งชาวต่างชาติจะมีทีมงานจดัการเรืองการประกนัตวัแลว้ใชว้ิธีหลบหนีประกนัไป

ต่างประเทศแทบทุกรายจนไม่สามารถนาํผูก้ระทาํผิดมาฟ้องดาํเนินคดีได ้ทาํให้กฎหมายไทยขาด

ประสิทธิภาพในการจบัผูก้ระทาํผดิ และเป็นผลใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ เลือกเขา้มากระทาํผิด

ในประเทศไทยหลายรายทีกลบัมากระทาํผดิซาํอีกโดยเปลียนชือหรือปลอมพาสปอร์ต 

แต่ถา้มีการแจง้ขอ้หาและดาํเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556 ก็จะทาํให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีเครืองมือพิเศษในการ

จัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติซึงมกัจะมีเครือจ่ายเชือมโยงและมีความสลบัซับซ้อนในการ

ดาํเนินการ ทาํให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กบัแก๊งอาชญากรรม  

ขา้มชาติ เพราะแก๊งอาชญากรรมของคนต่างชาติทีเขา้มากระทาํผดิเกียวกบัโทษในประเทศไทยไดมี้

การวางแผนและเตรียมการตลอดจนมีเครือข่ายเชือมโยงอยูใ่นต่างประเทศเขา้ข่ายการกระทาํผิดใน
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ประเทศหนึงส่งผลความเสียหายอีกประเทศหนึง ซึงเป็นนิยาม ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม

การมีส่วนร่วมในอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556 ทีให้อาํนาจเจา้พนักงานในการตาม พ.ร.บ.นีไว ้

หลายประการ เช่น ระยะเวลาในการผดัฟ้อง สามารถผดัได้ถึง 7 ฝาก ทาํให้พนักงานสอบสวน 

ไม่ตอ้งรับฟ้อง สามารถตงัขอ้หาไดค้รบถว้น และดาํเนินคดีทีมีโทษสูง ต่างจากการฟ้องในคดีลกั

ทรัพยห์รือรับของโจรธรรมดา ซึงหากมีการดาํเนินคดีฟ้องร้องไป แลว้มีการรับสารภาพก็มีการลด

โทษอีก 

 

11. การอบรมเจ้าหน้าทีตาํรวจให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกยีวกบักฎหมายและการปฏิบัตต่ิอ 

คดีอาชญากรรมข้ามชาต ิ

แนวทางทีสาํคญัในการป้องกนัปราบปรามแก๊งลกัทรัพยข์า้มชาติทีมีประสิทธิภาพ คือ การ

อบรมเจา้หนา้ทีตาํรวจใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมายและการสร้างความเชียวชาญในการ

ปฏิบติังานต่อคดีอาชญากรรมขา้มชาติ รวมทงัการอบรมทางดา้นภาษาองักฤษให้เจา้หน้าทีตาํรวจมี

ความสามารถในการสือสารกบัผูก้ระทาํผดิสญัชาติต่าง ๆทีไดเ้ขา้มากระทาํผดิในประเทศไทย  โดย

แนวทางหนึงทีสาํคญั คือ การจดัอบรมเจา้หนา้ทีตาํรวจผูป้ฏิบติังานรวมทงัพนักงานสอบสวนให้มี

ความรู้ความเขา้ใจต่อกฎหมายในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดีเกียวกบั

ทรัพยใ์นประเทศไทย โดยเฉพาะการอบรมเจา้หน้าทีตาํรวจผูป้ฏิบติังานให้มีความรู้ความเขา้ใจที

ถกูตอ้งต่อพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

พ.ศ.2556   เพือเป็นเครืองมือทีสําคญัในการดาํเนินคดีกบัแก๊งอาชญากรรมขา้มชาติทีก่อเหตุคดี

เกียวกับทรัพยไ์ดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มากกว่าการดาํเนินคดีกบัแก๊ง

อาชญากรรมขา้มชาติดว้ยประมวลกฎหมายอาญาดงัเช่นผูก้ระทาํผิดชาวไทยโดยทวัไป เนืองจาก

มาตรการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ.2556  จะมีการดาํเนินคดีทีมีกาํหนดโทษทีมีความรุนแรงมากกว่าการ

ดาํเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาสาํหรับคนไทยในคดีลกัทรัพยที์มีกาํหนดโทษไม่รุนแรง ซึง

ศาลมกัจะให้ผูต้ ้องหาได้รับการประกันตัวเกือบทังหมด และผูต้ ้องหามกัจะมีการหลบหนีใน

ระหว่างทีไดรั้บการประกนัตวั 
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ภาคผนวก ข 

ข้อกาํหนดของอนุสัญญาสหประชาชาตเิพอืต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตังในลักษณะองค์กร 

ค.ศ.2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) โดยมีประเทศ

ต่างๆร่วมลงนามในอนุสญัญาดงักล่าวกว่า 140 ประเทศ นอกจากนียงัไดมี้การร่างพิธีสารอีก 3 ฉบบั 

ไดแ้ก่ “พิธีสารเพือป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก” (Protocol 

to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children) “พิธีสาร

เพือต่อต้านการลกัลอบขนผูย้า้ยถินโดยทางบก ทางทะเลและอากาศ” (Protocol against the 

Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) และ “พิธีสารเพือต่อตา้นการลกัลอบการผลิตและคา้

อาวุธโดยผิดกฎหมาย” (Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 

Their Parts and Components and Ammunition) ซึงประเทศไทยไดร่้วมลงนามในอนุสัญญาดงักล่าว 

และยงัไดล้งนามในพิธีสารประกอบอนุสญัญาอีกสองฉบบัไดแ้ก่พิธีสารเพือป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษยฯ์ และพิธีสารเพือต่อตา้นการลกัลอบขนผูย้า้ยถินฯ 

1. การกาํหนดถ้อยคาํและนิยามความหมาย 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกาํหนดคาํนิยามและ

ความหมายของคาํว่า “องคก์รอาชญากรรม” ไวว้่า 

1. กลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร” (Organized criminal group) หมายถึงกลุ่มที 

มีการจดัโครงสร้างประกอบดว้ยบุคคลตงัแต่สามคนขึนไปทีดาํรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึงและทีมีการ

ประสานการดาํเนินงานระหว่างกนัโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตงัแต่หนึงฐาน

ความผิดขึนไป ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นอนุสัญญานี เพือให้ไดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือ

ผลประโยชน์ทางวตัถุอยา่งอืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. อาชญากรรมร้ายแรง” (Serious crime) หมายถึงการกระทาํทีเป็นความผดิซึงสามารถ 

ลงโทษโดยการทาํใหสู้ญเสียเสรีภาพขนัสูงสุดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 ปี หรือโดยโทษทีรุนแรงกว่า 

3. ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากอาชญากรรม” (Proceeds of crime) หมายถึงทรัพยสิ์นใดทีเกิดจาก 

หรือไดรั้บมาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มจากการกระทาํความผดิ 
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2. การกาํหนดให้การกระทําความผดิทีเกยีวกบัอาชญากรรมข้ามชาตเิป็นความผดิทาง 

อาญา 

เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องอนุสญัญาฯ จึงไดมี้การกาํหนดให้การกระทาํและการดาํเนิน

กิจกรรมทีผดิกฎหมายขององคก์รอาชญากรรมทีมีลกัษณะขา้มชาติตลอดจนการกระทาํทีมีลกัษณะ

เป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รอาชญากรรมขา้มชาติใหเ้ป็นความผดิทีมีบทลงโทษ 

ในทางอาญาทีทุกประเทศตอ้งมี เพือสร้างมาตรฐานและความมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ เช่น 

1. “การมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต”ิ ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 5 สรุปไดด้งันี 

รัฐภาคีตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายเพือกาํหนดใหก้ารกระทาํต่อไปนีเป็นความผดิอาญา 

1) การตกลงกบับุคคลตงัแต่หนึงคนขึนไปเพือก่ออาชญากรรมร้ายแรง เพือความมุ่งประสงค์

ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร 

2) การเขา้ร่วมการกระทาํทีเป็นความผดิอาญาของกลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร 

โดยรู้ถึงเป้าหมายของการกระทาํทีเป็นความผิดอาญานัน รวมถึงการกระทาํอืน ๆ โดยรู้ว่าการเขา้มี

ส่วนร่วมของบุคคลนนัจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายในการกระทาํความผดิอาญาทีกล่าวถึงขา้งตน้ 

3) การจดัการ การสงัการ การสนบัสนุน การยยุง การอาํนวยความสะดวกหรือการให ้

คาํปรึกษาในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงทีเกียวขอ้งกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร 

2. “การฟอกเงิน” ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 6 ซึงมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงันี 

1) รัฐภาคีตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายเพือกาํหนดใหก้ารกระทาํต่อไปนีเป็นความผดิ 

อาญา 

(1) การเปลียนสภาพหรือโอนทรัพยสิ์นโดยรู้ว่าทรัพยสิ์นนนั เป็นทรัพยสิ์นทีไดจ้าก 

การก่ออาชญากรรม เพือปกปิดหรืออาํพรางแหล่งกาํเนิดซึงผิดกฎหมายของทรัพยสิ์น หรือเพือ

ช่วยเหลือบุคคล ซึงเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิมลูฐาน 

(2) การปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะอนัแทจ้ริง แหล่งทีมา สถานทีตงั การจาํหน่ายจ่ายโอน 

การเคลือนยา้ย หรือกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นหรือสิทธิทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น โดยรู้ว่าทรัพยสิ์นนนั 

2) ใหรั้ฐภาคีพยายามใชบ้งัคบับทบญัญติัขอ้นีกบักลุ่มความผดิมลูฐานโดยกวา้งทีสุด 

3) ใหรั้ฐภาคีกาํหนดใหค้วามผดิมลูฐานรวมถึงความผดิทีกระทาํทงัในและนอกเขต 

อาํนาจของรัฐภาคีนนั อยา่งไรก็ตาม ความผดิทีกระทาํนอกเขตอาํนาจของรัฐภาคีจะเป็นความผิดมูล

ฐาน ต่อเมือการกระทาํทีเกียวข้องเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐทีมีการกระทาํ

ความผดิเกิดขึน และจะเป็นความผดิอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีทีนาํขอ้บทนีไปปฏิบติัหรือ

ใชบ้งัคบั หากการกระทาํความผดิดงักล่าวเกิดขึนในรัฐภาคีนนั 

(3) การกระทาํของเจา้หนา้ทีของรัฐต่างประเทศ หรือขา้รัฐการพลเรือนระหว่าง 

ประเทศ ตาม(1) และ(2) 
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(4) การกระทาํความผดิฐานฉอ้ราษฎร์บงัหลวงในรูปแบบอืน 

(5) การมีส่วนร่วมในการกระทาํความผดิดงักล่าวตาม (1) (2) (3) เป็นความผดิอาญาในฐานะ

เป็นตวัการร่วมดว้ย 

2) ตอ้งมีการบญัญติัให ้“เจา้หนา้ทีของรัฐ” หมายถึง เจา้หนา้ทีของรัฐหรือบุคคล 

ผูใ้หบ้ริการสาธารณะตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภายในและตามทีใชบ้งัคบัอยูใ่นกฎหมายอาญาของ

รัฐภาคีซึงบุคคลนนัปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าว 

3. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 8 มีสาระสาํคญั สรุปไดว้่า 

1) รัฐภาคีตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายเพือกาํหนดใหก้ารกระทาํต่อไปนีเป็นความผดิ 

อาญา 

(1) การให ้การเสนอให ้หรือการสญัญาว่าจะให ้ผลประโยชน์ไม่พึงไดแ้ก่เจา้หนา้ที 

ของรัฐโดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับตวัเจา้หนา้ทีเอง หรือบุคคลอืน เพือให้เจา้หน้าทีนันกระทาํการ

หรือละเวน้กระทาํการในการปฏิบติัหนา้ที 

(2) การเรียก หรือการรับผลประโยชน์ทีไม่พึงไดรั้บของตวัเจา้หนา้ทีของรัฐโดยตรง 

หรือโดยออ้ม สาํหรับตัวเจา้หน้าทีเองหรือบุคคลอืน เพือให้เจา้หน้าทีนันกระทาํการหรือละเวน้

กระทาํการในการปฏิบติัหนา้ที 

(3) การกระทาํของเจา้หนา้ทีของรัฐต่างประเทศ หรือขา้รัฐการพลเรือนระหว่าง 

ประเทศ ตาม(1) และ(2) 

(4) การกระทาํความผดิฐานฉอ้ราษฎร์บงัหลวงในรูปแบบอืน 

(5) การมีส่วนร่วมในการกระทาํความผดิดงักล่าวตาม (1) (2) (3) เป็นความผดิอาญา 

ในฐานะเป็นตวัการร่วมดว้ย 

2) ตอ้งมีการบญัญติัให ้“เจา้หนา้ทีของรัฐ” หมายถึง เจา้หนา้ทีของรัฐหรือบุคคล 

ผูใ้หบ้ริการสาธารณะตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภายในและตามทีใชบ้งัคบัอยูใ่นกฎหมายอาญาของ

รัฐภาคีซึงบุคคลนนัปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าว 

4. “การมส่ีวนร่วมของนิตบุิคคลในองค์กรอาชญากรรม” ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 10 

1) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการเท่าทีจาํเป็น ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการทางกฎหมาย

ของตน เพือกาํหนดความรับผิดของนิติบุคคล สาํหรับการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมร้ายแรงที 

เกียวกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร และสาํหรับความผดิทีบญัญติัไวโ้ดยสอดคลอ้งกบั

ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 และขอ้ 23 ของอนุสญัญานี 

2) ภายใตบ้งัคบัของหลกักฎหมายของรัฐภาคี ความรับผดิของนิติบุคคลอาจเป็นความรับผิด

ทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง 

3) ความรับผดิดงักล่าว จะตอ้งไม่กระทบต่อความรับผดิทางอาญาของบุคคลธรรมดา 

4) ใหรั้ฐภาคีแต่ละรัฐประกนัเป็นกรณีพิเศษว่า นิติบุคคลซึงรับผดิตามขอ้นี อยูภ่ายใต ้
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บทลงโทษทางอาญาหรือมิใช่ทางอาญา รวมทงับทลงโทษทางการเงินทีมีประสิทธิภาพ ไดส้ัดส่วน

และปราบปรามการกระทาํผดิได ้

5. “การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม” ตามอนุสัญญาฯ ขอ้ 23 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอา

มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอืน ๆ เท่าทีจาํเป็นเพือกาํหนดให้การกระทาํโดยเจตนา

ดงัต่อไปนีเป็นความผดิอาญา 

1) การใชก้าํลงับงัคบั การขู่ เข็ญหรือการข่มขู่ หรือการให้สัญญา การเสนอให้หรือให้

ประโยชน์ทีไม่พึงได้เพือจูงใจให้ให้การเท็จ หรือเพือแทรกแซงการให้การหรือการเสนอ

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิทีอนุสญัญานีครอบคลุมถึง 

2) การใชก้าํลงับงัคบั การขู่เข็ญ หรือการข่มขู่เพือแทรกแซงการปฏิบติัราชการในหนา้ทีของ

กระบวนการยุติธรรม หรือเจา้หน้าทีผูบ้งัคับใช้กฎหมายในส่วนทีเกียวกบัการกระทาํความผิดที

อนุสญัญานีครอบคลุมถึง 

ดงันนั ประเทศทีจะใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฯ ฉบบันี จะตอ้งมีการบญัญติัใหก้ารกระทาํ 

ความผิดดงักล่าวมาขา้งต้นเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตนหากยงัไม่มีบทบัญญัติ

กฎหมายดงักล่าว 

 

3. การกาํหนดมาตรการภายในของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการประกอบกจิกรรม 

ขององค์กรอาชญากรรม 

1. มาตรการป้องกนัการฟอกเงิน ตามอนุสัญญาฯขอ้7 สรุปสาระสําคัญ ได้ว่ารัฐภาคี

อนุสัญญาฯ จะตอ้งตรากฎหมายภาย รวมถึงระเบียบปฏิบติัในการในการกาํหนดแนวทางและวิธี

ปฏิบติั เพือป้องกนัและปราบปรามกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรมเช่น เกียวกบัการ

ทาํธุรกรรมในมาตรการป้องกนัการฟอกเงิน รัฐภาคีตอ้งกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินในประเทศของตน

จดัเก็บบนัทึกการทาํธุรกรรมของลกูคา้ไวเ้พือประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน 

แหล่งทีมาของเงิน และหา้มการเปิดบญัชีหรือทาํธุรกรรมทางการเงินโดยใชน้ามแฝงหรือชือปลอม 

2. การใชว้ิธีการสมยัใหม่ในการสืบสวนสอบสวนตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 20 กล่าวโดย 

สรุปคือ 

1) ใหรั้ฐภาคีแต่ละรัฐดาํเนินมาตรการทีจาํเป็นเพือใหมี้การใชว้ิธีการจดัส่งภายใตก้าร 

ควบคุม ทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภายในของรัฐภาคีนนั และการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ

อย่างอืน เช่น การเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์หรือการเฝ้าติดตาม ในรูปแบบ  อืน ๆ 

และการปฏิบติัการลบั โดยพนกังานเจา้หนา้ทีของรัฐนนัภายในดินแดนของตนเพือความมุ่งประสงค์

ในการต่อตา้นอาชญากรรมทีจดัตงัในลกัษณะองคก์รอยา่งมีประสิทธิผล 

2) รัฐภาคีจะไดรั้บการส่งเสริมใหท้าํความตกลงหรือขอ้ตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี 

ในความร่วมมือระดบัระหว่างประเทศเพือใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 
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3) การใชว้ิธีการจดัส่งภายใตก้ารควบคุมในระดบัระหว่างประเทศอาจรวมถึงวิธีการ 

ต่าง ๆ เช่น การสกัดและอนุญาตให้สินคา้ยงัคงสภาพเดิม หรือมีการเคลือนยา้ยหรือสับเปลียน

ทงัหมดหรือบางส่วน ทงันีดว้ยความยนิยอมของรัฐภาคีทีเกียวขอ้ง 

 

3. การคุม้ครองพยาน ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 24 มีสาระสาํคญัโดยสรุป คือ 

1) รัฐภาคีตอ้งดาํเนินมาตรการทีเหมาะสมในการใหค้วามคุม้ครองแก่พยานผูใ้หก้ารจากการ

ตอบโตห้รือข่มขู่ทีอาจเกิดขึนไดใ้นการดาํเนินคดีอาญาเกียวกบัความผดิทีอนุสญัญานี รวมถึงการให้

ความคุม้ครองแก่ญาติและบุคคลอืนทีใกลชิ้ดของพยานผูน้นัดว้ย 

2) มาตรการคุม้ครองพยานดงักล่าว รวมถึงมาตรการต่อไปนีดว้ย คือ 

(1) การกาํหนดกระบวนการใหค้วามคุม้ครองแก่ตวับุคคลดงักล่าว เช่น การยา้ยถินทีอยู่ของ

บุคคลเหล่านนั และการไม่เปิดเผยหรือจาํกดัการเปิดเผยขอ้สนเทศ เกียวกบัรูปพรรณสัณฐานและที

อยูข่องบุคคล 

(2) จดัใหมี้ระเบียบว่าดว้ยพยานหลกัฐาน การใหก้ารของพยานสามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะ

ทีประกนัความปลอดภยัของพยาน เช่น อนุญาตใหมี้การใหก้ารผา่นการใชเ้ทคโนโลยทีางการสือสาร 

เช่น การติดต่อผา่นวีดีทศัน ์หรือวิธีการอืนทีเพียงพอ 

3) การใหค้วามคุม้ครองดงักล่าวรวมถึงผูเ้สียหายทีอยู่ในฐานะพยานดว้ย ทงันี เพือให้การ

รวบรวมพยานหลกัฐานดาํเนินคดีกบัองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยงิขึน 

 

4. การริบและยดึทรัพย์สิน รวมถึงความร่วมมอืระหว่างประเทศในการริบทรัพย์สิน 

1. รัฐภาคีตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายทีสามารถริบทรัพยที์ไดจ้ากการประกอบ 

อาชญากรรมตามอนุสญัญานี ทงันี ไม่ว่าทรัพยสิ์นทีไดม้าจากการกระทาํความผดิดงักล่าวนนัจะไดมี้

การเปลียนรูปไปอย่างไร รัฐภาคีตอ้งมีมาตรการในการติดตาม พิสูจน์ การยกัยา้ย ถ่าย โอน การ

เปลียนรูปตลอดจนหลกัเกณฑ์ วิธีการคิดคาํนวณมูลค่าของทรัพยที์ไดม้านัน อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตามทีกาํหนดไวใ้นอนุสญัญาฯ ขอ้ 12 ซึงกล่าวโดยสงัเขป คือ 

1) ใหรั้ฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการดงักล่าว มาใชต้ามความจาํเป็นภายในขอบเขตที 

มากทีสุดเท่าทีเป็นไปไดต้ามระบบกฎหมายภายในของตนเพือใหส้ามารถริบทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี 

(1) ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรมทีไดรั้บมาจากความผดิทีครอบคลุมโดย 

อนุสญัญานีหรือทรัพยสิ์นทีมีมลูค่าเทียบไดก้บัทรัพยสิ์นดงักล่าว 

(2) ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือสิงอืนทีใชใ้นการกระทาํความผิด หรือเพือจะใชใ้นความผิด

ทงัหลายทีครอบคลุมโดยอนุสญัญานี 

2) ใหรั้ฐภาคีรับเอามาตรการดงักล่าว มาใชต้ามความจาํเป็นเพือใหส้ามารถทาํการ 
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พิสูจน์รูปพรรณ สืบหาแหล่งทีมา อายดัหรือยดึสิงของใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

3) หากทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรมถกูเปลียนรูปหรือแปรสภาพบางส่วน 

หรือทงัหมดเป็นทรัพยสิ์นอืน ให้ทรัพยสิ์นดงักล่าว อยู่ในความรับผิดตามมาตรการดงักล่าว แทน

ทรัพยสิ์นนนั 

4) หากทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรมถกูนาํไปปะปนกบัทรัพยสิ์นทีไดรั้บมา 

จากแหล่งทีถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้ทรัพยสิ์นดงักล่าว อยู่ในความรับผิดทีจะตอ้งถูกริบไม่เกินมูล

ค่าทีประเมินจากทรัพยสิ์น ซึงนาํไปปะปน 

5) เงินไดห้รือผลประโยชน์อืนทีไดรั้บมาจากทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรม ซึง 

เปลียนรูปหรือเปลียนสภาพมาจากทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรม หรือจากการทีทรัพยสิ์นที

ไดจ้ากการก่ออาชญากรรมถกูนาํไปปะปน ใหอ้ยูใ่นความรับผดิในลกัษณะและขอบเขตเดียวกนักบัที

ใชก้บัทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรมตามมาตรการดงักล่าวทงัหมดในขอ้นีดว้ย 

2. รัฐภาคียงัจะตอ้งกาํหนดมาตรการให้ความร่วมมือแก่รัฐอืนๆ ในกรณีทีมีการร้องขอให้

ดาํเนินการริบทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรมตามอนุสัญญาฯ นี เพือส่งคืนให้แก่รัฐผู ้

ร้องขอ ในกรณีทีทรัพยสิ์นนันตงัอยู่ในเขตอาํนาจของรัฐผูรั้บคาํร้อง ทงันี โดยตอ้งมีการกาํหนด

รายละเอียดวิธีการขนัตอน การยนืคาํร้อง การไต่สวนพิจารณา หลกัเกณ์ขอ้ตกลงระหว่างรัฐ วิธีการ

ในการส่งคืนทรัพยสิ์นทีริบ รวมถึงการหักค่าใชจ่้าย หรือส่วนแบ่ง ให้แก่รัฐผูรั้บคาํร้อง ซึงเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ฯลฯ ตามทีกาํหนดไวใ้นอนุสญัญาฯ ขอ้ 13 ซึงกล่าวโดยสงัเขป ดงันี 

1) ใหรั้ฐภาคีทีไดรั้บการร้องขอจากอีกรัฐภาคีหนึงทีมีเขตอาํนาจเหนือความผดิที 

ครอบคลุมโดยอนุสญัญานี เพือการริบทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรม ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือ

สิงอืนทีใชใ้นการกระทาํความผดิ ตามอนุสญัญานี ซึงอยูภ่ายในอาณาเขตของตน 

(1) ยนืคาํร้องขอต่อพนกังานเจา้หนา้ที โดยมีความมุ่งประสงคเ์พือใหไ้ดม้าซึงคาํสงัริบ 

ทรัพย ์และหากมีคาํสงัดงักล่าว ใหด้าํเนินการเพือใหเ้กิดผลตามนนั หรือ 

(2) ยืนคาํสั งเพือการริบทรัพยที์ออกโดยศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีผูร้้องขอต่อพนักงาน

เจา้หนา้ที เพือดาํเนินการใหเ้กิดผลตามขอบเขตทีไดรั้บการร้องขอ เท่าทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที 

ไดจ้ากการก่ออาชญากรรม ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือสิงอืนทีใชใ้นการกระทาํความผิด ซึงอยู่ในอาณา

เขตของรัฐภาคีทีไดรั้บการร้องขอ 

2) หลงัจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึงทีมีเขตอาํนาจเหนือความผดิตามอนุสญัญานี ไดมี้คาํร้อง 

ขอให้รัฐภาคีทีไดรั้บการร้องขอดาํเนินมาตรการ เพือพิสูจน์รูปพรรณ สืบหาแหล่งทีมา และอายดั

หรือยดึทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการก่ออาชญากรรม ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือสิงอืนทีใชใ้นการกระทาํ เพือ

ความมุ่งประสงคที์จะใหมี้การริบทรัพยสิ์นในภายหลงั โดยคาํสงัของรัฐภาคีผูร้้องขอหรือตามคาํร้อง

ขอโดยรัฐภาคีทีไดรั้บการร้องขอ 

3) ใหรั้ฐภาคีทีไดรั้บการร้องขอวินิจฉยัหรือดาํเนินการตามวรรค 1 และ วรรค 2 ของขอ้นี 
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โดยสอดคลอ้งและภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายภายในและวิธีพิจารณาความของตน หรือ

สนธิสญัญาความตกลง หรือขอ้ตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีซึงตนอาจมีพนัธกรณีเกียวขอ้งกบัรัฐภาคีที

ร้องขอ 

4) ใหรั้ฐภาคีพิจารณาจดัทาํสนธิสญัญา ความตกลง หรือขอ้ตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี 

เพือเพิมพนู ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างประเทศทีดาํเนินการตามขอ้นี 

 

5. การกาํหนดให้ประเทศสมาชิกมภีาระหน้าทีในการให้ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพอื 

ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

โดยตระหนกัว่าอาชญากรรมขา้มชาติเป็นปัญหาร่วมกนัทีนานาชาติจะตอ้งร่วมมือกนั 

ต่อตา้น ดงันันอนุสัญญาฯ นี จึงกาํหนดให้รัฐภาคี ต้องให้ความร่วมมือกันในการป้องกันปละ

ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ โดยมาตรการต่างๆ เช่น 

การส่งผูร้้ายขา้มแดน ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 16 

การโอนตวันกัโทษ ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 17 

การประสานความร่วมมือกนัในเรืองการบงัคบัใชก้ฎหมายและเขตอาํนาจใน 

การดาํเนินคดี ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 18, 21, 26, 27 

ความช่วยเหลือในดา้นการฝึกอบรมและวิชาการ ตามอนุสญัญาฯ ขอ้ 29 

การใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนัเพือให้มีการปฏิบติัตามอนุสัญญาฯ นี ตามอนุสัญญาฯ 

ขอ้ 30 

 

6. การกาํหนดให้ประเทศสมาชิกมกีารกาํหนดมาตรการป้องกนัการกระทําต่างๆทีจะเป็น 

การส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

อนุสญัญาฯ นี บญัญติัใหรั้ฐภาคีกาํหนดใหมี้มาตรการทางกฎหมายเพือป้องกนัองคก์ร 

อาชญากรรมขา้มชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นอนุสญัญาฯ ขอ้ 31 เช่น 

มาตรการในการป้องกนัความปลอดภยัล่วงหนา้ 

การฝึกอบรมเจา้หนา้ที 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัอาชญากรรม 

การใชม้าตรการพิเศษอืนๆ เช่น การควบคุมการนาํเขา้หรือส่งออกอาวุธปืน หรือการ 

ควบคุมการออกหนงัสือเดินทางอยา่งเขม้งวด เป็นตน้ 
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