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DSI แสดงศักยภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

พันต ำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่ำวว่ำ ปัจจุบันมีกำรบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐและตัดไม้ท ำลำยป่ำเพ่ิมมำกขึ้น ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เคยอุดมสมบูรณ์ 
เช่น ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ พันธุ์พืช และแร่ธำตุ ถูกท ำลำยหรือน ำไปใช้ประโยชน์ทำงพำณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
รวมทั้งปัญหำภำวะมลพิษมีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น โดยทั่วโลกก ำลังประสบกับปัญหำภัยธรรมชำติ ทั้งภำวะโลกร้อน 
ภัยแล้ง และมลพิษในอำกำศ กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักในปัญหำดังกล่ำว จึงได้มุ่งมั่นในกำรทุ่มเทสรรพก ำลัง
เพ่ือรักษำควำมมั่นคงของทรัพยำกรธรรมชำติ โดยให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 
ตลอดจนด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนและ
ผู้บริโภค โดยใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด ซึ่งมีกฎหมำยที่กรมสอบสวน 
คดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ควำมผิดอำญำเกี่ยวกับ
ที่ดิน, ป่ำไม้, ป่ำสงวนแห่งชำติ, อุทยำนแห่งชำติ, กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ, วัตถุอันตรำย, แร่ และ
ควำมผิดอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน โดยในห้วงปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลกำรด ำเนินคดีอำชญำกรรมที่มี
ผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ที่สอบสวน เสร็จสิ้นแล้ว
จ ำนวน 17 คดี มีมูลค่ำควำมเสียหำยประมำณ 32,900.90 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยคดีส ำคัญ ดังนี้ 

(1)  คดีกำรออกเอกสำรสิทธิที่ดินในเขตอุทยำนแห่งชำติ
สิรินำถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษ
ทั้งสิ้น 11 คดี เนื้อที่รวม 602 ไร่ มูลค่ำควำมเสียหำยกว่ำ 22,403 ล้ำน
บำท ซึ่งได้ด ำเนินกำรส่งส ำนวนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 
โดยบำงส่วนส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป บำงคดีอยู่
ในกำรพิจำรณำคดีของอัยกำร และบำงคดีอยู่ในกำรพิจำรณำคดีของศำล 
ซึ่งล่ำสุด ศำลอำญำได้มีค ำพิพำกษำกรณีกำรออกเอกสำรสิทธิตำมโฉนด
ที่ดิน เลขที่ 42053 และ 42054 ต ำบลสำคู อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
เนื้อที่รวม 93 ไร่ มีกำรอ้ำงหลักฐำนแจ้งกำรครอบครอง ส.ค.1 เพ่ือใช้
ประกอบในกำรขอออกเอกสำรสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน คิดเป็นมูลค่ำควำม
เสียหำยกว่ำ 800 ล้ำนบำท (ตำมรำคำซื้อขำยที่ดินแปลงพิพำท) ซึ่งกรม
สอบสวนคดีพิเศษรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 19/2558 โดยสรุปค ำพิพำกษำ 
ได้ว่ำ นำยเอนก ลีประชำ (ประชำ) จ ำเลยที่ 3 มีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 พระรำชบัญญัติป่ำไม้  พ.ศ. 2484 

พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 ประมวลกฎหมำยที่ดิน และประมวลกฎหมำยอำญำ เป็นควำมผิด
หลำยกรรมต่ำงกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไป รวมจ ำคุก 15 ปี แต่ทำงน ำสืบในชั้นพิจำรณำนับว่ำ
เป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ มีเหตุบรรเทำโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ลดโทษหนึ่งในสำม คงจ ำคุก 10 
ปี และมีค ำสั่งให้จ ำเลยที่ 3 คนงำน ผู้รับจ้ำง ผู้แทน และบริวำรของจ ำเลยที่ 3 กับพวก ออกจำกเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ เขตอุทยำนแห่งชำติและเขตป่ำ และให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 42053 , 48252, 48253, 42054 
ต ำบลสำคู อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 

/(2) คดีเหมืองแร่... 
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(2)  คดีเหมืองแร่ทองค ำ บริษัท อัครำไมนิ่ง จ ำกัด หรือบริษัท อัครำ รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) 
เข้ำยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่ำและรุกล้ ำเขตพ้ืนที่ทำงหลวง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษเมื่อปี 2559 
โดยส ำนวนกำรสอบสวนแบ่งเป็น 2 คด ีได้แก่ 

 
- คดีกำรด ำเนินกิจกำรเหมืองแร่โดยเข้ำยึดถือครอบครอง

พ้ืนที่ป่ำและรุกล้ ำเขตพ้ืนที่ทำงหลวง บริเวณต ำบลเขำเจ็ดลูก 
อ ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และต ำบลท้ำยดง อ ำเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ 
ที่ 17/2559 โดยได้ด ำเนินกำรส่งกรณีพบกำรกระท ำควำมผิดของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วย
กฎหมำยอันเป็นควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2561 ส่วนประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในอ ำนำจของ ป.ป.ช. แต่
อยู่ในอ ำนำจของศำลยุติธรรม ได้ส่งให้พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561 ได้แก่ กรณีเจ้ำหน้ำที่ถูก
กล่ำวหำว่ำมีกำรออกโฉนดโดยมิชอบ โดยมีบริษัทเอกชนร่วม
สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิด และกรณีบริษัท อัครำฯ และพวก 
รวม 2 คน ในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 และ
พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. 2535 

- คดีกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำของบริษัท อัครำไมนิ่ง จ ำกัด หรือบริษัท อัครำ รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(มหำชน) ก่อให้เกิดมลพิษในพ้ืนที่บริเวณอ ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ 
ที่ 39/2562 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 ในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ โรงงำน, พระรำชบัญญัติแร่ 
และพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

(3)  คดีกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และจ ำหน่ำย
สินค้ำเสริมควำมงำม เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ยำที่ละเมิด
เครื่องหมำยกำรค้ำทั้งปลอมและเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำของบุคคลอ่ืน
ที่จดทะเบียนไว้แล้วในรำชอำณำจักร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำจำก อย.จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ ซึ่งเป็นกำรสืบสวน
แกะรอยเส้นทำงกำรเงินจำกกำรจับกุมเม่ือปี 2560 จนพบเบำะแส
กำรกระท ำควำมผิดของเครือข่ำยดังกล่ำว ซึ่งเชื่อมโยงมำถึงเครือข่ำย
น ำเข้ำโบท็อกซ์ และฟิลเลอร์ปลอมรำยใหญ่ จึงได้เข้ำล่อซื้อและ 

/น ำของกลำง 
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น ำของกลำงส่งตรวจพิสูจน์หลักฐำนชัดเจนว่ำเป็นสินค้ำปลอม  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 จึงขอศำลออกหมำยค้นจ ำนวน 12 จุด 
ผลกำรตรวจค้นสำมำรถยึดของกลำงได้กว่ำ 400,000 ชิ้น มูลค่ำ
กว่ำ 80 ล้ำนบำท และจำกกำรตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินย้อนหลัง
พบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง 800 ล้ำนบำท ซึ่งกรมสอบสวน 
คดีพิเศษจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยฟอกเงินต่อไป 

(4)  คดีกำรน ำสำรพำรำควอตไดคลอไรด์ และไกลโพเซต 
– ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นสำรควบคุมตำมประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม ที่เป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 มำผสมกับ
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพอินทรีย์โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย และ
ขำยผ่ำนทำงสื่อโซเซียลมีเดีย ท ำให้ผู้ซื้อไปใช้เข้ำใจผิดคิดว่ำ
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพดังกล่ำวไม่มีผลต่อสุขภำพ เป็นเหตุท ำให้ผู้ซื้อ
ได้รับอันตรำยต่อสุขภำพจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ซึ่งกำร
กระท ำดังกล่ำวเข้ำข่ำยควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย 
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรคดีพิเศษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 เรื่อง ก ำหนดรำยละเอียดของลักษณะของกำรกระท ำ
ควำมผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตำมมำตรำ 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยคดีนี้จำกกำรสืบสวนเบื้องต้น
น่ำเชื่อว่ำมีควำมเสียหำยมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และมีผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกวัตถุอันตรำยดังกล่ำวมำกว่ำ 1,000 รำย โดยเมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกำยน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณำกำรร่วมกับ
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ และกรมวิชำกำรเกษตร บุกค้น 5 จุดในจังหวัด
ปทุมธำนี และจังหวัดนครรำชสีมำ โดยสำมำรถยึดผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้เป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งได้มีกำรอำยัด
อุปกรณ์กำรผลิตไว้เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเร่ง
ด ำเนินคดีและสรุปส ำนวนเพื่อส่งพนักงำนอัยกำรฟ้องคดีต่อไป 

นอกจำกนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับกรณีที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมไว้
เป็นเรื่องสืบสวนอีกหลำยกรณี ทั้งนี้ เพื่อขยำยผลและรับเป็นคดพิีเศษต่อไป 
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