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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปราม          
ยาเสพติดไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด       
ไปปฏิบัติ ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร
และการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ จ านวน 
10 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ มีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงของศุลกากร และมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางด้าน   การข่าว รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ระบบ X - Ray ตู้คอนเทนเนอร์ 
ระบบติดตามทางศุลกากร e - Lock และระบบ CCTV ในส่วนปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการน า
มาตรการไปปฏิบัติ มีดังนี้ 1) ระบบบริหารความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุม 2) ระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ตรวจสอบสินค้า 3) บุคลากรที่ไม่เพียงพอและขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ 4) การประสานงานที่เกิด
ความซ้ าซ้อนและความล่าช้า 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่
ทันสมัย และ 6) ด้านสถานที่ของท่าเรือกรุงเทพที่ไม่เหมาะสม  

ค าส าคัญ : การน ามาตรการไปปฏิบัติ ยาเสพติด ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
 
 
 
 
 
 

 
  บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ :
กรณีศึกษา ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

ปัญหายาเสพติดเป็นภัยอันตรายที่คุกคามมวลมนุษยชาติทั่วโลก เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชากรต ่าลง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่บั่นทอน
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยมีการที่ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ถือเป็นนโยบายสาธารณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือที่จะได้มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาค
ส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่
อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัย
คุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้มีการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดให้โทษนั้น ถือเป็นของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามา    
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ    
น ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ปัญหา  
และอุปสรรคของกระบวนการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ       
ในการพัฒนากระบวนการของการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการวิจัย เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่
เกี่ยวข้องกับการน ามาตรการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ และการวิจัยสนาม ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ปฏิบัติงาน
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เกี่ยวข้องกับการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ จ านวน 10 คน ได้แก่ นักวิชาการศุลกากร ระดับช านาญการ 5 คน และนักวิชาการศุลกากร 
ระดับปฏิบัติการ 5 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการปราบปราม 3 คน เจ้าหน้าที่เอกซเรย์  
3 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสินค้าขาเข้า 2 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจ
สินค้าขาออก 2 คน 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 การวิจัยเอกสาร พบว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ  
ทุกภาคส่วน ในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน      
ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความม่ันคงต่าง ๆ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ที่ใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือการยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่โดยก าหนดเป้าหมาย  และแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคี            
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล 
แก้ปัญหาแบบองค์รวม ด้วยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เน้นผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ    
โดยก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม   

 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้มีการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดให้โทษนั้น ถือเป็นของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามา    
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 การวิจัยสนาม พบว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี ้

 1. กระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
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 1) หลักการบริหารความเสี่ยง Risk Management เป็นระบบบริหารความเสี่ยงของกรม
ศุลกากรที่มาจากส่วนกลาง เรียกว่า Central Profile ที่ใช้ก าหนดความเสี่ยงอย่างครอบคลุมให้แก่
หน่วยงานศุลกากรทั้งประเทศ รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงเฉพาะของส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพที่เรียกว่า Local Profile  

 2) ด้านการข่าว มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานของศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทาง
ศุลกากร ทั้งข่าวกรองจากหน่วยงานรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ
กองทัพไทย รวมถึงข่าวกรองที่ไม่เปิดเผยชื่อ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

 3) ระบบ X - Ray กรมศุลกากรได้น ามาตรการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ ในการ
ตรวจสอบสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก รวมถึงสินค้าผ่านแดน ที่ขนส่งด้วยระบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร ป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร และเป็นการอ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งทางส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้ท าการติดต้ังไว้ จ านวน 2 เครื่อง  

 4) ระบบ e - Lock เป็นระบบติดตามทางศุลกากร Tracking System ภายใต้เทคโนโลยี
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e - Lock) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานที่ใช้ในการรับ - ส่ง และบันทึก
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ e - Lock เพ่ือท าการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามตู้สินค้าที่บรรทุกสินค้าที่        
มีความเสี่ยง  

 5) ระบบ CCTV เป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งระบบกล้องวงจรปิดทั้งระบบนี้จะถูกควบคุม
จากส่วนกลางของกรมศุลกากร เพ่ือใช้ในการติดตามและบันทึกถึงกระบวนการท างาน ในกรณีที่
ต้องการพิสูจน์หรือมีเหตุการณ์ที่ต้องการจะตรวจสอบ โดยมีการติดตั้งทั้งส่วนจุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือ 
ท่าอากาศยาน ที่ท าการศุลกากรทั่วประเทศ  

 2. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด        
ไปปฏิบัติของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 1) ระบบบริหารความเสี่ยง Risk Management ในการก าหนด Local Profile ของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ที่อาจไม่ครอบคลุม รวมถึงการสั่งการตรวจ “เปิดตรวจ” ที่มี
ลักษณะเป็นการสุ่มชื่อของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสุ่มชื่อขาดเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบยาเสพติด      ก็อาจจะไม่สามารถตรวจพบความผิดในการลักลอบเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

 2) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในวิธีการตรวจสอบสินค้าแบบสุ่มตรวจของส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ และหากไม่พบความผิดจะไม่สามารถตรวจตู้สินค้าที่เหลือได้ เนื่องจากกรมศุลกากรมี
นโยบายในการอ านวยความสะดวกทางการค้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเป็น
หลัก รวมถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่อาจครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนย้ายได้อย่างครบทุกขั้นตอน  

 3) บุคลากรของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งในแต่ละวันจะมีสินค้าที่น าเข้าและ
ส่งออกในปริมาณมาก ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้า
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ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
สินค้าท่ีอาจมีการลักลอบเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดเป็นสินค้าเฉพาะที่มีการพัฒนาเพ่ือให้
ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

 4) การประสานงาน ในการตรวจของสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยในการการลักลอบกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทางส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจะต้องประสานงานทั้งในส่วน
ควบคุมทางศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และกองสืบสวนและปราบปรามของกรมศุลกากร รวมถึง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง และหากต้องประสานงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในทุก ๆ ครั้ง 
อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่  

 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ทางส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมีการใช้เครื่อง          
X - Ray จ านวน 2 เครื่อง และมีระบบติดตามทางศุลกากร Tracking System บนอุปกรณ์ e - Lock 
แต่ด้วยเครื่อง X - Ray เป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ท าให้ประสิทธิภาพของเครื่อง
มีข้อจ ากัด รวมถึงอุปกรณ์ e - Lock ที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการเสื่อมสภาพ 
นอกจากนี้เครื่องตรวจสอบเอกลักษณ์ของสาร Raman Spectrometer และชุดตรวจสอบสารเสพติด
ทางเคมีน้ ายามาร์ควิส ที่ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยังถูกจ ากัดอยู่ที่ส่วนควบคุมทางศุลกากรเพียงเท่านั้น  

 6) สถานที่ พ้ืนที่ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่ชุมชนที่มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงมีโอกาสในการท าการลักลอบขนถ่ายยาเสพติดสูง และรูปแบบการ
จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการน ามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปของปฏิบัติส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 1) ระบบบริหารความเสี่ยง Risk Management ควรมีการปรับปรุงระบบการเลือก
ตรวจสอบสินค้าในพ้ืนที่ Local Profile โดยจัดให้มีคณะกรรมการในพ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล ปรับปรุงการน าข้อมูลด้านการข่าว ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อยู่เสมอ มีการบูรณาการ
ในการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของแต่ละหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวกับด้าน
การข่าว นอกจากนี้ควรมีการประสานงานระหว่างประเทศด้วย เพ่ือให้มีข้อมูลทางด้านการข่าวที่มาก
ขึ้น แม่นย า รัดกุม และสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเงื่อนไขระบบบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 2) ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ ควรมีการก าหนดทบทวนประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้   
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และให้อ านาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสินค้าที่มีความเสี่ยง    
เพ่ือท าให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการตรวจสินค้าที่อาจมีการลักลอบเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้อาจมี
การน าเทคโนโลยี fast scan ที่สามารถตรวจสินค้าได้ 100% แทนการสุ่มตรวจ มาใช้ควบคู่ในวิธี
ปฏิบัติตามประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ 

 3) บุคลากรของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
สินค้า ควรมีการร้องขออัตราก าลังเพ่ิมตามความเหมาะสม และควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ ความช านาญ ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้า และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ          
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ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ควรมีการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมกลับมาท าการถ่ายทอด
ให้เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องได้เรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติต่อไป 

 4) การประสานงาน ควรมีช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ประจ า รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศ เพ่ือท าให้เกิดความรวดเร็ว แม่นย า และถูกต้องในการ
ตรวจสอบสินค้า ในส่วนของการประสานงานระหว่างฝ่ายของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ    
อาจมีการก าหนดให้มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องมาประจ าการ ตลอด 24 ชั่วโมง  

 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ควรจัดหาเครื่อง X - Ray หรือมีการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น และควรมีเครื่อง X - Ray ขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูง มาใช้ในการตรวจสอบ
สินค้าลักษณะ LCL ในส่วนของกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ e - Lock ควรได้รับการเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอ
และพร้อมใช้งาน รวมถึงมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีการบูรณาการเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ให้สามารถ
ท างานร่วมกันหรือสามารถทดแทนกันได้  

 6) สถานที่ ควรมีการประสานกับการท่าเรือซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ในการจัดท าแผนแม่บท      
การบริหารจัดการพ้ืนที่เขตท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการควบคุม 
ทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับสภาพพ้ืนที่ อาคารส านักงาน และเขตหวงห้ามในพ้ืนที่อ่อนไหว 
หรือมีการเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้า - ออก และจัดให้มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
ก่อนทางเข้า - ออก ลานบรรจุ เพ่ือท าการตรวจสอบสินค้า 

 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
ไปของปฏิบัติส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 1) ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือน าเอาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่เหมาะสมมาปฏิบัติ และมีการบูรณาการ      
การท างานในการตรวจสอบสินค้าที่อาจเป็นยาเสพติดของแต่ละฝ่ายของส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควรมีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ไว้โดยเฉพาะ เพ่ือจะได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเกิดความต่อเนื่องในการด าเนิน
มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 2) ควรมีการน าแนวทางสุนัขดมกลิ่น K9 โดยการผลักนโยบายในการจัดท าโครงการ K9 
Customs ด้วยการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการฝึกสุนัขดมกลิ่น รวมถึงการดูแล 
และจัดหาสถานที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด         
ไปปฏิบัติ 

 3) ควรมีการก าหนดให้มีค่าเสี่ยงภัยที่เหมาะสมเป็นค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน   ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับสินบน
และรางวัลที่มีการประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
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อภิปรายผล 

 1. กระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ   

 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้มีการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด โดยมีการน าหลักการบริหารความเสี่ยง Risk Management ที่เป็นระบบ
บริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร รวมถึงด้านการข่าว ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานของศูนย์
ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร ตลอดจนมีการน าวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่      
มีระบบ X - Ray ที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้า และมีระบบ e - Lock ที่เป็นระบบติดตามทางศุลกากร 
เพ่ือท าการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามตู้สินค้าที่บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยง รวมถึงมีระบบ CCTV 
ที่มีการติดตั้งทั่วประเทศ เพ่ือใช้ในการติดตามและบันทึกถึงกระบวนการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dye (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 3) ที่อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ 
หมายถึงสิ่งที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยเกิดจากการเลือกหรือการตัดสินใจของรัฐบาล 
ผลของการตัดสินใจก่อให้เกิดการกระท า และสอดคล้องแนวคิดของ Easton (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  
การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 3) ที่อธิบายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึงการจัดสรรผลประโยชน์หรือ
คุณแก่สังคม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองนี้จะกระท าโดยบุคคลผู้มีอ านาจสั่งการ สิ่งที่รัฐบาล
ตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” นอกจากนี้การ
ด าเนินนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย            
ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 3) ที่ได้อธิบายถึงแนวทางด าเนินกิจกรรม
และกิจกรรมของรัฐบาลไว้ว่า แนวทางด าเนินกิจกรรม คือทางเลือกที่รัฐบาลก าหนดขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา 
บรรเทาปัญหา และ/หรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ของรัฐบาล 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด         
ไปปฏิบัติของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 1) ระบบบริหารความเสี่ยง Risk Management ที่อาจไม่ครอบคลุมตัวสินค้าที่มีความเสี่ยง
ในการลักลอบเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการสั่งการตรวจ “เปิดตรวจ” ส าหรับท าการ
ตรวจ ซึ่งในการจัดท า Local Profile นั้น จะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารทางด้านการข่าวของทางกรม
ศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการประสานงานด้านการข่าว เนื่องจาก
ขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติจะกระท ากันเป็นกลุ่มที่ตัดตอนข้อมูล ไม่ให้เชื่อมถึงกัน    
ดังนั้นข้อมูลทางด้านการข่าวจึงต้องมีความแม่นย าและรัดกุม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meter 
and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า  10) ที่อธิบายว่า การสื่อสารระหว่าง   
ผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การ หรือ
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ภายในหน่วยงานเดียวกันนั้นมีความส าคัญมาก จะต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง 
ตลอดจนไม่มีการปิดบังข่าวสารระหว่างกัน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนรมน แสงทองไชย 
(2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติ กรณีศึกษาสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติ  คือปัญหา
ด้านการข่าว เนื่องจากงานทางด้านยาเสพติดนั้น จะต้องอาศัยข้อมูลทางด้านการข่าวเป็นส าคัญ       
ถ้าขาดข้อมูลทางด้านการข่าวไปจะสามารถจับกุมได้ค่อนข้างยาก 

 2) ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในวิธีการตรวจสอบสินค้าแบบสุ่มตรวจของส านักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ หากไม่พบความผิดจะไม่สามารถตรวจตู้สินค้าที่เหลือได้ เนื่องจากกรมศุลกากรมีนโยบาย    
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเป็นหลัก 
รวมถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่อาจครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชลิดา ศรมณี (2562, 
หน้า 16) ที่อธิบายว่า ระบบราชการ หมายถึงองค์การขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างของการ
บริหารภายในที่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชา มีการแบ่งแยกหน้าที่การท างาน มีการระบุถึงอ านาจ
หน้าที่ของต าแหน่งต่าง ๆ โดยอาศัยระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ขององค์การเป็นเครื่องมือในการ
ท างานร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Berman (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, 
หน้า 18) ที่อธิบายไว้ว่า ความชัดเจนของนโยบายเป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมายของนโยบาย 
นโยบายมีวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่มาตรการในการปฏิบัติไม่ชัดเจน หน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบอาจ
ต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ หากนโยบายใดก็ตาม 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเพียงใดก็จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ พึงปรารถนาอย่าง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Marschak and Brunner (อ้างถึงใน บุญเกียรติ       
การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 18) ที่อธิบายไว้ว่า ในทางปฏิบัตินั้นหากมีการก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินงานมากเกินไป หรือมุ่งเน้นการจัดการในจุดย่อยมากเกินไป จะเป็นการสร้างเงื่อนไขผูกมัดที่  
ไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้การบริหารนโยบายไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามแผนที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติกรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบล 
มีชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า จากนโยบาย ระเบียบ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การเท่าที่ควรนัก เนื่องจากกรมศุลกากรเป็นหน่วยงาน   
ที่มีภารกิจหลายด้าน เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นเรื่องของการให้บริการทางศุลกากร เพ่ือจัดเก็บภาษี และ
มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ถือมาตรการหนึ่งในการปกป้องสังคม แต่ยังเป็นภารกิจ
รอง จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 

 3) บุคลากรของส านักงานศุลกากรท่าเรือ การเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้
ในการตรวจสอบสินค้าไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้      
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสินค้าที่อาจมีการลักลอบเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Rivlin (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 24) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยเรื่องบุคลากร
นั้นนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ผู้รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติต้องค านึงอยู่เสมอคือ
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จะต้องเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือความมั่นใจในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ และสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ 
(อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 37)  ที่อธิบายไว้ว่า นโยบายที่จะประสบความส าเร็จ
จะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร รวมถึงก าลังคนและคุณภาพของคน (ความรู้ด้านเทคนิค) 
อย่างเต็มที่ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบว่า 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดการฝึกอบรม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติ
กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบล มีชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของด่านศุลกากรหนองคายขาดแคลน และบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถที่เชี่ยวชาญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 4) การประสานงาน ในการตรวจของสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยในการลักลอบกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทางส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจะต้องประสานงานทั้งในส่วน
ควบคุมทางศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และกองสืบสวนและปราบปรามของกรมศุลกากร รวมถึง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง และหากต้องประสานงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในทุก ๆ ครั้ง 
อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 22)  ที่ได้สรุปว่า การน านโยบาย        
ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ ผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีอ านาจตัดสินใจ
นโยบายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้องค์การที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีสายการบังคับบัญชายาว
เกินไป และมีจ านวนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากเกินไป และสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย              
ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 37) ที่อธิบายไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ หากมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก บางครั้ง
อาจท าให้เกิดปัญหาด้านการประสานงาน นอกจากนี้ในเรื่องของจ านวนมากน้อยของจุดตัดสินใจ     
ถ้าหากจุดตัดสินใจมีมาก ความล่าช้าในการปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้นด้วย รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ (2563) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
ไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานมีความซับซ้อนของผู้บังคับบัญชาหลายระดับ     
ซึ่งโครงสร้างระดับบนไม่สอดรับกับผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง มีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน า
นโยบายไปปฏิบัติมากเกินไป และมีการรักษาวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะอัตลักษณ์ของ   
แต่ละหน่วยงาน ท าให้มีการประสานงานกันน้อย หวาดระแวงในการท างานร่วมกัน และมักมี     
ความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกัน 

 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมีการใช้เครื่อง X - Ray 
และมีระบบติดตามทางศุลกากร Tracking System บนอุปกรณ์ e - Lock  แต่ด้วยเครื่อง X - Ray 
เป็นเครื่องรุ่นเก่าที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน รวมถึงอุปกรณ์ e - Lock ที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน และมีการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ เครื่องตรวจสอบเอกลักษณ์ของสาร Raman 
Spectrometer และชุดตรวจสอบสารเสพติดทางเคมีน้ ายามาร์ควิส ที่ใช้ ตรวจหาสารเสพติด         



10 
 

ยังถูกจ ากัดอยู่ที่ส่วนควบคุมทางศุลกากรเพียงเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Brever and 
deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 24) กล่าวว่า ทรัพยากรในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติหมายรวมถึงทั้งเงินลงทุน เวลา และบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ 
แต่ในความเป็นจริงของสังคมทั่วไปนั้น มักพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
เพราะทุกสังคมล้วนมีทรัพยากรจ ากัด ข้อจ ากัดซึ่งเกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดนี้ มีอิทธิพลต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, 
หน้า 29) ที่อธิบายไว้ว่า หน่วยงานราชการมักจะหวงแหนภารกิจ ตีกรอบไม่อยากให้หน่วยงานอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมในภารกิจของตนเอง ในบางครั้งจะพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติต้องจัดท าภารกิจด้วยตนเองจนแล้วเสร็จ ไม่ยอมพ่ึงพาอาศัยเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ข้าม
หน่วยงาน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบว่า 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหาทางด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ที่ไม่เพียงพอและไม่มี       
ความทันสมัย ท าให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขาดประสิทธิภาพ และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ นรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาปฏิบัติกรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ด่านศุลกากรหนองคายมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หลายอย่าง 
เช่น เครื่องเอกซเรย์สัมภาระ เครื่องเอกซเรย์บุคคล CCTV ก็ตาม แต่เครื่องมือดังกล่าวก็ยังไม่ทันสมัย
เท่าที่ควร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ (2563) ได้ศึกษา การน านโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปัญหาและอุปสรรคด้านวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ล้าสมัย ทรุดโทรม ไม่เพียงพอ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
เฉพาะด้านเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 

 6) สถานที่ พ้ืนที่ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่ชุมชนที่มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด และรูปแบบการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
สินค้ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา 
การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทางกายภาพของเรือนจ ากลางคลองเปรมที่มีสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม คับแคบ 
ท าให้ไม่สามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้เท่าที่ควร  

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการน ามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปของปฏิบัติส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 1) ระบบบริหารความเสี่ยง Risk Management ควรมีการปรับปรุงระบบการเลือก
ตรวจสอบสินค้าในพ้ืนที่ Local Profile โดยจัดให้มีคณะกรรมการในพ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล ปรับปรุงการน าข้อมูลด้านการข่าว ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาปฏิบัติกรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง 
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จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดท า Profile ทางด้านยาเสพติดของด่านศุลกากรหนองคาย 
ร่วมกับการใช้ข้อมูลทางด้านการข่าว และควรมีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะ 

 2) ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ ควรมีการก าหนดทบทวนประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้อ านาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสินค้าที่มีความเสี่ยง            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ (2563) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกัน   
และปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดภารกิจและ       
การมอบหมายงาน ต้องค านึงถึงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ก าหนดนโยบาย    
ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่  
ส่วนการสั่งการของรัฐบาลและผู้สั่งการทางนโยบายฯ ให้สั่งการเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายนี้โดยตรง
เท่านั้น และมีลักษณะสั้น กระชับ ชัดเจน และรวดเร็ว รวมถึงหน่วยงานทั้งหมดที่น านโยบายไปปฏิบัติ
ต้องมีอ านาจหน้าที่และมีกฎหมายรองรับ  

 3) บุคลากรของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ควรมีการร้องขออัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับปริมาณงาน และควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ       
การตรวจสอบสินค้า และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ ควรมีการน า
ความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมกลับมาท าการถ่ายทอดให้ เจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ : 
ศึกษากรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีโอกาส
เข้ารับการศึกษาอบรมทางด้านเทคนิคการหาข่าวและเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจ าที่มีความ
เข้มข้น และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนรมน 
แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติกรณีศึกษา
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการขออัตราก าลังเพ่ือมาปฏิบัติงานด้านนี้เพ่ิมเติมโดยเฉพาะ และควรจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมด้านยาเสพติด เพราะการท างานด้านนี้ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือความเชี่ยวชาญและช านาญในการน าไปปฏิบัติ รวมถึงยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ (2563) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากรต้องมีการจัดก าลังโดยเฉพาะ      
ให้เหมาะสมและเพ่ิมทักษะตลอดเวลา รวมทั้งการสนับสนุนและเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับบุคลากร 

 4) การประสานงาน ควรมีช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ประจ า เพ่ือท าให้เกิดความรวดเร็ว แม่นย า และถูกต้อง ในส่วนของการประสานงานระหว่างฝ่ายของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเอง อาจมีการก าหนดให้มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอ่ืน ๆ          
ที่เก่ียวข้องมาประจ าการ ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอดคล้องกับแนวคิดของ
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 29) ที่อธิบายไว้ว่า ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ก าหนดให้มีการยุบ
รวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ าซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน และพยายามวางระบบการบูรณาการโครงการ        
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีลักษณะเป็นการประสานงานการปฏิบัติจากหลาย



12 
 

หน่วยงาน เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ (2563) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ควรแบ่งภารกิจงานให้ปฏิบัติร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืน และต้องให้มีการประชุม วางแผน ระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน การประชุมด้าน         
ยาเสพติดโดยตรงที่รับมาปฏิบัติต้องประชุมอย่างต่อเนื่อง ใช้ชุดท างานชุดเดียว และร่วมหารือมากข้ึน  

 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ควรจัดหาเครื่อง X- Ray หรือมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น ส่วนกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ e - Lock ควรได้รับการเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอ และพร้อม
ต่อการใช้งาน รวมถึงมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบูรณาการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบว่า ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวมากขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมาปฏิบัติกรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบล 
มีชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ควรขอวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้     
ที่ทันสมัยเพ่ิมเติม เช่น เครื่องเอกซเรย์สัมภาระผู้โดยสาร เครื่องเอกซเรย์บุคคล CCTV อุปกรณ์
ตรวจจับยาเสพติดอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์ (2563) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
ไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่รัฐบาลให้ใช้อยู่  
ล้าสมัย เก่า เสื่อม ช ารุด ต้องการให้ทางรัฐบาลสนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณต่าง ๆ ให้เพียงพอ 

 6) สถานที่ ควรมีการประสานกับการท่าเรือซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ในการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เขตท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ อาคารส านักงาน และเขตหวงห้าม        
ในพ้ืนที่อ่อนไหว หรือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้า - ออก และจัดให้มีการติดตั้ง
เครื่องเอกซเรย์ก่อนทาง  เข้า - ออก ลานบรรจุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธภูมิ จิตภักดี (2553) 
ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีเรือนจ ากลาง
คลองเปรม ผลการวิจัยพบว่า ควรมีสถานที่ที่ควบคุมเป็นพิเศษกว้างขวาง และไม่แออัด เพ่ือการ
ด าเนินตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาปฏิบัติกรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ควรขยายพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
ไปปฏิบัติของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

1) ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นการเฉพาะ     
เพ่ือน าเอาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่เหมาะสมมาปฏิบัติ และมีการบูรณาการการ
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ท างานของแต่ละฝ่ายของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานด้านยาเสพติดไว้โดยเฉพาะ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ       
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 27) ที่อธิบายว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นด้านสมรรถนะของหน่วยงาน    
จึงเป็นปัจจัยหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจโยงถึงปัจจัยที่ต้องค านึง ได้แก่ บุคลากร เงินทุน 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุทธภูม ิจิตภักดี (2553) ได้ศึกษา การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ 
ศึกษากรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการจัดตั้ งหน่วยงานขึ้นมาท าหน้าที่      
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ ากลางคลองเปรมอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนรมน แสงทองไชย (2558) ได้ศึกษา การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาปฏิบัติกรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย -ลาว ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ควรมีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม   
ยาเสพติด 

 2) ควรมีการน าแนวทางสุนัขดมกลิ่น K9 โดยการผลักนโยบายในการจัดท าโครงการ K9 
Customs ด้วยการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการฝึกสุนัขดมกลิ่น รวมถึงการดูแล 
และจัดหาสถานที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 
37) อธิบายว่า นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรอย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากรทางการบริหารจะต้องได้รับการสนับสนุน
และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย       

 3) ควรมีการก าหนดให้มีค่าเสี่ยงภัยที่เหมาะสมเป็นค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Schultze, Halperin and Kanter (อ้างถึงใน บุญเกียรติ         
การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 22) ทีเ่สนอว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยการสร้างสิ่งจูงใจของฝ่ายบริหารต่อผู้ปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Bardach (อ้างถึง
ใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 23)  ที่กล่าวว่า เนื่องจากสิ่งจูงใจมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การในการจัดสรรสิ่งจูงใจ        
เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ     
ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 23) ที่ได้สรุปไว้ว่า หากสามารถจัดสรร
สิ่งจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  1) หน่วยงานที่ก าหนดนโยบายและ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ควรมีการก าหนดเป้าหมายของนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย 
ให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมร่วมกัน 2) การก าหนดนโยบายจะต้องมีการวางแผนการ
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ด าเนินงานระยะยาว และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ 3) จะต้องมีการประสานงานกับส่วน
งานทุกภาคส่วนในกรมศุลกากร รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด และ 4) เสริมสร้างบุคลากรของกรมศุลกากร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย
ด้าน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในแต่ละด้านมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และบูรณาการ
การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
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