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บทคัดย่อ 

 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์การ พิธีการศุลกากร ปัจจัยในการเลือกสุม่ตรวจผูโ้ดยสารของ
เจ้าหน้าท่ีช่องเขียว ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรส านักงานศลุกากรตรวจของผูโ้ดยสาร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจยัสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบว่า ในการเรียกสุ่มตรวจผูโ้ดยสารของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร 
มีปัจจัยดังนี้ 1) ประเทศต้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมา โดยแบ่งตามกลุ่มประเทศและชนิดของที่น าเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
สินค้าฟุ่มเฟือย จากกลุ่มทวีปยโุรป ฮ่องกง สิงคโปร์ เครื่องส าอางจากประเทศเกาหลี ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปา่ จาก
กลุ่มประเทศแถบแอฟริกา เป็นตน้ 2) ลักษณะของสัมภาระ เช่น จ านวนหรือน้ าหนักสมัภาระที่มากเกินปกติ หรือจ านวน
สัมภาระทีไ่ม่สมัพันธ์กับจ านวนผูโ้ดยสาร และ 3) ลักษณะ หรือพฤติกรรมของผู้โดยสาร เช่น รีบเดิน ไม่สบตา คุยโทรศัพท์ 
ปิดบังใบหน้า เป็นต้น 

ค าส าคัญ: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศุลกากร สุ่มตรวจ 

บทน า 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนา้ที่หน่ึงของรัฐบาลในทุกสมัยคือการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อน ามาบริหารจัดการ
ประเทศ โดยหน่วยงานหลักในการเก็บภาษีอากรได้แก่ 1) กรมสรรพากร มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรจากรายได้ และการอุปโภค 
บริโภคภายในประเทศ 2) กรมสรรพสามติ มีหน้าที่เก็บภาษีอากรจากสินค้าและบริการชนิดพิเศษ และ 3) กรมศุลกากร       
มีหน้าที่เก็บภาษีอากรจากการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ฉ ในหมวดการปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดกรอบนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในด้านเศรษฐกิจวา่ ให้รัฐมีการปรับปรุงระบบภาษีอากรเพื่อเพิ่มพูนรายไดร้ัฐในด้านต่างๆ รวมถึงการจดัเก็บ
อากรศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกรมศลุกากรได้ก าหนดแผนงานสอดรับกับแนวทางปฏิรูปประเทศ โดยออก 

นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรมศุลกากร, 2560) ซึ่งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นท่ี 4 
ไว้ว่าให้กรมศลุกากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเกบ็ภาษีอากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลไวด้้วยเช่นกัน 

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง ปัจจัยในการเรียกสุ่มตรวจผู้โดยสารของเจ้าหนา้ที่ศุลกากร : กรณีศึกษา ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 3 
ส่วนบริการผู้โดยสาร ส านกังานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 



 
 

 ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศลุกากร
กระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรจากการน าสินคา้ หรอืของใช้ส่วนตัวเข้ามาภายในราชอาณาจักร ตาม
พระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ.2560 อีกท้ัง อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงการคลัง ก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่ศุลกากร มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร และรายได้อื่น การควบคุมตรวจสอบตามกฎหมาย รวมถึง
การด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร และการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง 

 ฝ่ายบริการผูโ้ดยสาร ส่วนบริการผูโ้ดยสาร เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานศลุกากรตรวจของ
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเก็บภาษีอากรจากการน าเข้าสินค้า หรือของใช้ส่วนตัวท่ี
ติดตัวมากับผู้โดยสาร (อากรปากระวาง) โดยมีจดุปฏิบตัิงานหลัก คือ ช่องมีของต้องส าแดง (ช่องแดง) และช่องไม่มีของต้อง
ส าแดง (ช่องเขียว)  ซึ่งผู้โดยสารมหีน้าท่ีส ารวจตนเองว่ามีของต้องส าแดงหรือไม่ (หลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศกรมศลุกากร
ที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่น าติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกับ
ตนทางท่าอากาศยาน) ถ้ามีของต้องส าแดงให้เข้าช่องแดง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบของพร้อมรับช าระภาษี แต่ถ้าผูโ้ดยสารไม่มี
ของต้องส าแดง ให้เดินออกทางช่องเขียว โดยเจ้าหน้าท่ีจะท าการเลือกสุ่มตรวจผูโ้ดยสาร หากพบว่าผู้โดยสารที่เดินเข้าช่อง
เขียว มีความผิดตามกฎหมายศลุกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการศุลกากร เจ้าหนา้ที่มีอ านาจด าเนินคดีกับผู้โดยสารที่
กระท าความผิดนั้น  

 การเลือกสุ่มตรวจผู้โดยสารจึงเป็นสิ่งส าคญัในการป้องปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีความช านาญ และมีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกผูโ้ดยสารเพื่อท า
การตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในกรณีนีไ้ว้อย่างประจักษ์ชัด และเป็นรูปธรรม ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกสุ่มตรวจผูโ้ดยสาร เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเก็บอากรศุลกากรตามกรอบปฏิรปู
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลของกรมศุลกากรและส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้

 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ระเบียบ
กฎหมาย สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนกิส์ รายงานการวจิัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร (Population) ของการวิจัยนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 3 ส่วนบริการผู้โดยสาร 
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ที่ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการสุ่มตรวจผู้โดยสาร 



 
 

 2.กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ
เลือกกลุม่ตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศกึษาได้แก่ เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน ณ ช่องไม่มีของต้องส าแดง 
(ช่องเขียว) จ านวน 15 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์
เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณจ์ะท าการ
สมัภาษณ์เป็นรายบุคคล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอยีด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 
 2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วจิัยรวบรวมข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured 
interview or formal interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบสมัภาษณ์ซึง่เป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ์ ผู้วิจัยมีการนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณล์่วงหน้า โดยขออนุญาตบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพการสมัภาษณ์ทุกครั้ง 
 

 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
ดังนี ้
 1.ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 



 
 

 4.น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย ปัจจัยในการเรียกสุ่มตรวจ
ผู้โดยสารของเจ้าหน้าที่ศุลกากร สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการใช้เกณฑ์เรียกสุ่มตรวจผู้โดยสาร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 

 พิธีการศุลกากรเป็นขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บอากรของหน่วยงานกรมศุลกากร ส าหรับกรณสี านักงานศุลกากร
ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ เป็นการเก็บอากรจากของที่ติดตัวมากับผูโ้ดยสาร ซึ่งเดนิทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางอากาศยาน ซึ่งผู้วิจัยจะแยกอภิปรายเกี่ยวกับช่องตรวจของผู้โดยสาร วิธีการตรวจผูโ้ดยสาร และ การจัดเก็บ
อากรปากระวาง มีสาระส าคญั ดังนี ้

 1.ช่องตรวจผู้โดยสาร 

 1.1 ช่องเขียว (Nothing to declare) ส าหรับผูโ้ดยสารที่เดินทางเขา้มาในราชอาณาจักรซึ่งไม่มีของตอ้งเสียอากร  
ไม่มีของต้องห้ามหรือของต้องก ากัดเข้ามาพร้อมกับตน เพื่อให้ผ่านการตรวจท่ีช่องเขียวซึ่งมีป้ายสีเขยีวมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ว่า “NOTHING TO DECLARE” ภาษาไทยว่า “ไม่มีของต้องส าแดง”  
 ไม่มสีิ่งของต้องส าแดง หมายถึง ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งไม่มีของต้องช าระภาษอีากร ไม่มีของ
ต้องห้าม หรือของต้องก ากัดเข้ามาพร้อมกับตน ให้เดินผ่านช่องเขียว หรือช่องไม่มีของต้องส าแดง โดยของที่ได้รับยกเว้นอากร
มีดังนี ้ 

 1) ของติดตัวที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมตน ส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจ านวนพอสมควร มีราคารวมกันไม่
เกิน 20,000 บาท ซึ่งมิใช่ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือเสบยีงอาหาร  

 2) บุหรีไ่ม่เกิน 200 มวนหรือยาสบูไม่เกิน 250 กรัมหรือน้ าหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 250 กรัม  

 

 3) เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร 

 1.2 ช่องแดง (goods to declare) ส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งมีของต้องเสยีอากรหรือ
ของต้องก ากัดเข้ามาพร้อมกับตน เพื่อให้ผ่านการตรวจท่ีช่องแดงซึ่งมีป้ายสีแดง มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ “GOODS TO 
DECLARE” ภาษาไทยว่า “มีของต้องส าแดง” 

 ของที่ต้องช าระอากร หมายถึง ของที่ผู้โดยสารน าเข้ามามีปริมาณเกนิกว่าที่จะใช้ส าหรับส่วนตัวและ/หรือมีมลูค่ารวม
ทั้งหมดเกิน 20,000 บาท 

 ของต้องก ากัด หมายถึง ของที่กฎหมายควบคุมการน าเข้าและการสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร การน าเข้าและการ
ส่งออกของต้องก ากัดจะต้องไดร้ับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 



 
 

 ของต้องห้าม หมายถึง ของที่ห้ามน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน าผ่านราชอาณาจักร เช่น ยา
เสพติด วัตถุหรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยส์ินทางปัญญา ธนบัตร หรือ
เหรียญกษาปณ์ปลอม และสตัว์ป่าสงวน 

 2.วิธีการตรวจผู้โดยสาร 

 วิธีการตรวจผู้โดยสารที่ผ่านช่องเขยีว พนักงานศุลกากรจะใช้ระบบขอ้มูลผูโ้ดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีมีมาตรฐาน (standardized risk assessments : SRAs) จากฐานข้อมูลการจับกมุ ข้อมูลการข่าว การ
ประเมินจากค าพูด (verbal) และมิใช่ค าพูด (non–verbal) เพื่อการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารก่อนการสุ่ม
ตรวจ ที่ช่องเขียว รวมทั้งสุ่มตรวจหีบห่อสัมภาระของผูโ้ดยสารที่เดนิทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือสุ่มตรวจด้วยเครื่อง X–
Ray เมื่อผูโ้ดยสารน าสัมภาระผ่านเครื่อง X-Ray แล้ว กรณีมีเหตุอันควรสงสยั พนักงานศุลกากรจะท าการเปิดหบีห่อสัมภาระ
เพื่อตรวจสอบโดยละเอียด หรือตรวจค้นตัวผู้โดยสารและหากตรวจพบของต้องอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด ในการ
น าเข้าจะด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

 วิธีการตรวจผู้โดยสารที่ผ่านช่องแดง ผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจช่องแดง เมื่อไดย้ื่นหนังสือเดินทาง (passport) แล้ว 
พนักงานศุลกากรจะเปิดตรวจหีบห่อสัมภาระ ของผู้โดยสารและด าเนินการจัดเก็บอากรให้ครบถ้วน 

 3.การจัดเก็บอากรปากระวาง 

 พนักงานศุลกากรจะจัดเก็บอากรปากระวาง อันประกอบด้วยอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) โดยจัดเก็บแยกตามพิกัดอัตราศุลกากร พิกัดอัตราสรรพสามิต ประมวลรัษฎากรหรือ
กฎหมายอื่น แล้วแต่กรณ ีโดยหีบห่อสัมภาระของผูโ้ดยสารทีต่ิดตัวเข้ามาอยู่ในหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี ้

 3.1 เป็นของที่ผู้โดยสารน าตดิตัวเข้ามาพร้อมกับตน (accompanied baggage) ในวันเดินทางมาจากต่างประเทศ
โดยมมีูลค่ารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท 

 3.2 ไมเ่ป็นของต้องห้ามหรือของตอ้งก ากัดในการน าเข้า เว้นแต่ ได้รบัอนุญาตหรือได้ปฏิบัตติามระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

 3.3 ผู้โดยสารพร้อมช าระค่าอากรในวันน าเข้า สามารถช าระค่าอากรด้วยเงินสดหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส ์(บัตรเดบิต/
บัตรเครดติ) โดยผู้โดยสารช าระคา่ธรรมเนยีมการใช้บัตรอิเล็กทรอนกิส์ตามอตัราที่ธนาคารก าหนด 

 3.4 ถ้าไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พนักงานศุลกากรจะออกหลกัฐานการรับฝากและน าไปเก็บรักษาในท่ีเก็บ
รักษาของศุลกากร (customs bond) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าโดยต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษา กรณีทีผู่้โดยสารไม่มาตดิต่อขอรับของเกินกว่า 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับฝาก พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 1.ปัจจัยในการเรียกสุม่ตรวจผู้โดยสารของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร มีดังนี ้

1.1 ประเทศต้นทางที่ผู้โดยสารเดนิทางมา โดยแบ่งตามกลุ่มประเทศและชนิดของที่น าเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย จากกลุ่มทวีปยุโรป ฮ่องกง สิงคโปร์ เครื่องส าอางจากประเทศเกาหลี ยาเสพติด ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ป่า 
จากกลุ่มประเทศแถบแอฟริกา เปน็ต้น 



 
 

1.2 ลักษณะของสัมภาระ เช่น จ านวนหรือน้ าหนักสมัภาระที่มากเกนิปกติ หรือจ านวนสมัภาระที่ไม่
สัมพันธ์กับจ านวนผูโ้ดยสาร 

1.3 ลักษณะ/พฤติกรรมของผู้โดยสาร เช่น รีบเดิน ไม่สบตา คุยโทรศัพท์ ปิดบังใบหน้า เป็นต้น 

2.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรในการเรียกสุ่มตรวจผู้โดยสาร 

 2.1 ผู้โดยสารยังขาดความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายศลุกากร และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 2.2 ผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจของเจา้หน้าท่ี  

2.3 จ านวนของผู้โดยสารมีจ านวนมาก ส่งผลให้ยากต่อการเรยีกตรวจ 

 2.4 พื้นที่ปฏิบัติงานคับแคบ 

 2.5 ปัญหาในการสื่อสารกับผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษได้ 

3.แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร 

 1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น รวมถึงสร้างจิตส านึกในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง 

 2) ปรับขยายช่องตรวจ หรือเพิ่มช่องตรวจ 

 3) มีการรวบรวมสถิติกลุ่มประเทศ สายการบินท่ีมีการกระท าความผิดบ่อยครั้ง มาแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 

 4) จัดอบรมเจ้าหนา้ที่อย่างสม่ าเสมอ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ รวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนในการเผยแพร่ข้อมูล 

 5) จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสมัภาระของผู้โดยสาร โดยน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ให้  
มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 ปัจจัยในการเรียกสุ่มตรวจผู้โดยสารของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นการใช้หลักบริหารความเสีย่งในการสุ่มตรวจ
สัมภาระของผูโ้ดยสาร โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ  ได้แก่ ปัจจัยด้านประเทศต้นทางที่ผู้โดยสารเดนิทางมา โดยแบ่งตามกลุ่ม
ประเทศและชนิดของที่น าเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย จากกลุ่มทวีปยโุรป ฮ่องกง สิงคโปร์ เครื่องส าอางจาก
ประเทศเกาหลี ยาเสพติด ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ป่า จากกลุ่มประเทศแถบแอฟริกา เป็นต้น ปัจจัยด้านลักษณะของสัมภาระ เช่น 
จ านวนหรือน้ าหนักสมัภาระที่มากเกินปกติ หรือจ านวนสัมภาระทีไ่มส่ัมพันธ์กับจ านวนผูโ้ดยสาร และปัจจัยด้านลักษณะ/
พฤติกรรมของผูโ้ดยสาร เช่น รีบเดิน ไมส่บตา คุยโทรศัพท์ ปิดบังใบหน้า เป็นต้น สอดคล้องกับ พระราชบัญญตัิศุลกากร พ.ศ.
2560 มาตรา 161 พนักงานศุลกากรอาจตรวจหรือค้นหีบห่อของผูโ้ดยสารที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ หาก
พบว่ามีของที่ยังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิไดผ้่านพิธีการศลุกากร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจ
ยึดหีบห่อหรือของนั้นไว้ได้ อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบตัพิิธีการศุลกากรของตดิตัว



 
 

ผู้โดยสารที่น าติดตัวเข้ามาใน หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกบัตนทางท่าอากาศยาน ข้อ 2.1 ผูโ้ดยสารที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรน าของตดิตัวเข้ามาพร้อมกับตน ซึ่งไม่มีของต้องเสยีอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด ให้ผ่านการตรวจท่ีช่อง
เขียว ซึ่งมีป้ายสเีขียวและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NOTHING TO DECLARE” ภาษาไทยว่า “ไมม่ีของต้องส าแดง” 
พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบหีบห่อสัมภาระของผูโ้ดยสารเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี ้พนักงานศุลกากรอาจใช้หลักบริหาร
ความเสีย่งในการสุ่มตรวจหีบหอสมัภาระผูโ้ดยสารหรือสุม่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เมื่อผู้โดยสารน าสมัภาระผ่านเครื่อง
เอ็กซเรย์แล้วกรณีมีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากรจะท าการเปดิหีบห่อสมัภาระเพื่อตรวจสอบโดยละเอยีดหรือตรวจค้นตัว
ผู้โดยสารหากตรวจพบของต้องเสยีอากรของต้องห้ามหรือของต้องก ากัดในการน าเข้าหรือเป็นความผดิทางศุลกากร พนักงาน
ศุลกากรจะด าเนินคดีตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 นอกจากน้ี หากน าปัจจัยที่ผู้วิจยัได้ศึกษารวบรวมมาเผยแพร่แกเ่จ้าหน้าท่ีศุลกากร จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานแก่เจ้าหน้าท่ีศลุกากร เมื่อเจ้าหน้าที่ช่องเขียวมีความแม่นย าในการสุม่ตรวจมากขึ้น จะท าให้ผู้โดยสารที่ต้องการ
ลักลอบกระท าความผิด มีแนวโนม้ที่จะตัดสินใจเดินเข้าไปส าแดงท่ีช่องแดง เนื่องจากไม่ต้องการถูกด าเนินคดีทางศุลกากร นับ
ได้ว่าเป็นแนวทางการป้องปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายศลุกากร อีกท้ังยังเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีอากรของส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ฉ ในหมวดการปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดกรอบนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านเศรษฐกิจว่า ให้รัฐมี
การปรับปรุงระบบภาษีอากรเพื่อเพิ่มพูนรายได้รัฐในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บอากรศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับกรมศุลกากรได้ก าหนดแผนงานสอดรับกับแนวทางปฏริูปประเทศ โดยออกนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรมศลุกากร, 2560) ซึง่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านที ่4 ไว้ว่าให้กรมศุลกากรเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีอากร โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการเรียกสุ่มตรวจผู้โดยสาร มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี ้

 1.ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้โดยสารไดแ้ก่ ผู้โดยสารยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศลุกากร และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าทีไ่มส่ามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา เจรญิถาวรโภคา (2561) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มผีลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บอากรของส านักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยสรุปว่า กลุ่มความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้โดยสารผู้มีหน้าท่ีช าระอากร จากกลุม่ตัวอย่างพนักงานศุลกากรจ านวน 45 คน มีจ านวน 30 คนมี
แนวความคิดเห็นวา่ ปัจจัยท่ีจะท าให้จัดเก็บอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีสาเหตุมาจากผูโ้ดยสารซึ่งมีหน้าท่ีช าระอากร 
(tax payer) เป็นส าคญั ได้แก่ ปัญหาผูโ้ดยสารขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีตามกฎหมาย ปญัหาผูโ้ดยสารไม่ให้ความ
ร่วมมือแก่เจ้าพนักงานศลุกากรตรวจค้นสัมภาระ 
 2.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานคับแคบ และผูโ้ดยสารมีจ านวนมาก ส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการตรวจ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้กล่าวสรุปว่า สภาพแวดล้อม เงื่อนไขของงาน 
หรือเง่ือนไขของสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นย่อมส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานของมนุษย์ท้ังสิ้น 
เช่น สภาพของงานและสังคมในองค์การ ได้แก่ ระบบและวิธีในการท างาน สถานท่ี และเครื่องมือเครือ่งใช้ ตลอดจนสภาพ
อาคารสถานท่ี เป็นต้น 



 
 

 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายดังนี ้

 1.ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชนให้มากขึ้น รวมถึงสร้างจิตส านึกในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุพิณ เกชาคุปต์ (2561) ได้กล่าวสรุปว่า เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลท าใหส้ังคมยุคข้อมูลข่าวสารเน้นการ
ให้บริการและเข้าถึงประชาชนมากข้ึน เนื่องจากท าให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการติดต่อสือ่สารท าได้อย่าง
กว้างขวางรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการท างานซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนงานอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน และอ านาจไม่ถูกผูกขาด 
 2.ควรมีการรวบรวมสถิติกลุ่มประเทศ สายการบินที่มีการกระท าความผิดบ่อยครั้ง มาแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง
เจ้าหน้าท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวม สรา้ง จัด
ระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์การ โดยพัฒนาระบบจากข้อมลูไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ปัญญาในที่สดุ ใช้โดยองค์การตา่งๆ เพื่อท่ีจะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้
ภายในองค์การ อันน าไปสู่การจดัการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3.ควรจัดอบรมเจ้าหนา้ที่อย่างสม่ าเสมอ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ได้กลา่วสรุปว่า การบริหารงานบุคคลในรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์กี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้การ และการบริหารสมาชิกแต่ละคนในองค์การ ซึ่งจะครอบคลุมถึง การรวบรวม
เพื่อวางแผน การสรรหา การพัฒนาเจ้าหน้าท่ี การบริหารอาชีพต่าง ๆ การประเมินผล รวมถึงการน าระบบ ที่กล่าวแล้วไป
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 4.ควรจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร โดยน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ให้มากข้ึน เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า 
นวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นไปในทางบวก และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้เช่น การสร้างสรรค์
และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในตลาด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

 1.ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ัวไปให้ทราบเกีย่วกับกฎหมายศลุกากร รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนการผ่าน
ศุลกากร ในหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของกรมศลุกากร สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตนอยา่งถูกต้อง 
 2.ควรมีการจดัการความรู้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวมสถิตปิระเทศต้นทาง และเที่ยวบินของ
ผู้โดยสาร จากการจับกมุ หรือการเสียภาษีอากร และน าข้อมูลมา จดัระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยกุต์ใช้ความรู ้โดยพัฒนา
ระบบจากข้อมลูไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียกสุม่ตรวจผูโ้ดยสารให้มีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 3.ควรมีการจดัอบรมเจ้าหน้าท่ีอยา่งสม่ าเสมอในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ การสังเกตภาพจากจอ X-ray การตรวจค้นสมัภาระ ทักษะการเจรจากับผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากร และลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 4.ควรมีการจดัท าสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสมัภาระของผู้โดยสาร โดยน าเทคโนโลยีหรอืสิ่งประดิษฐ์
เข้ามาใช้ให้มากข้ึน เช่น เครื่องสแกน สัมภาระทั้งรถเข็น เครื่องช่วยยกสัมภาระ หรือแม้กระทั่ง เครื่อง X-ray คร่อมสายพาน ที่



 
 

ตรวจสมัภาระผู้โดยสารตั้งแต่ออกจากเครื่องบิน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร ผ่อนแรงเจ้าหน้าท่ี และลดแรง
ปะทะโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผูโ้ดยสาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอ่ไป จากการท าวิจัยปจัจัยในการเรียกสุม่ตรวจผู้โดยสาร พบว่า เจ้าหน้าท่ี       
แต่ละคนมีข้อมูลทีเ่กี่ยวกับเที่ยวบนิท่ีมีความเสี่ยงของตนเอง ดังนั้น ควรพัฒนา ศึกษา รูปแบบ ขั้นตอน รวมถึงปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความรู้ ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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