
ความท้าทายของศุลกากรไทย
ในยคุสินคา้แบรนดเ์นมแพรห่ลาย

ใน Social Network

“
”

บทความโดย : นายธนิต วัฒน์ธนนันท์

	 โลกสังคมดิจิตัลยุคปัจจุบัน	 มีบทบาทอย่าง

สำาคัญต่อวิถีการดำารงชีวิตของคนทุกชนชั้นในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป	 ทำาให้การส่งต่อค่านิยมต่างๆ	 เกิดขึ้นได้

อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 รวมถึงค่านิยมในการบริโภค

สินค้าแบรนด์เนมราคาสูง	 ประเภทกระเป๋า	 รองเท้า	

นาฬิกา	 เสื้อผ้า	 ยี่ห้อดังจากต่างประเทศ	ซึ่งกลายเป็นสิ่ง

ที่แสดงถึงฐานะทางสังคมและรสนิยมชั้นสูงของบรรดานัก

ธุรกิจ	ดารา	เซเลบริตี้	รวมถึงเศรษฐีรุ่นใหม่ที่กำาลังก้าวขึ้น

สู่ชนชั้นระดับสูงเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ	 ส่งผลให้กระแสค่า

ความนิยมในตัวสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศของผู้

บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงข้ึน

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	21	และเพิ่มมากขึ้นเป็น

ลำาดับจนถึงปัจจุบัน	

	 ในขณะเดียวกัน	 การดำาเนินธ ุรก ิจในสังคม 

ดิจิตัล	 หรือ	 E-Commerce	 กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

และเป็นที ่ร ู ้จ ักอย่างแพร่หลาย	 ทำาให้ผ ู ้บร ิโภค 

ทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกกลุ่มอาชีพ	ทุกชนชั้นล้วนเข้าถึงสื่อสาร

สนเทศ	 ในรูปแบบ	 Social	 media	 ผ่านเครือข่าย	 Social	 

network	 อาทิ	 Facebook,	 Instagram	 ,	 Line	 และ	 

Twitter	บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื ่อสาร

ประเภท	 Smartphone	 หรือ	 Tablet	 ได้ทุกที่ทุกเวลา	 

เป็นยุคที่การรับรู ้ข้อมูลสินค้า	 การค้นหาข้อมูลสินค้า	 

การติดต่อซื้อขายสินค้าทำาได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

เพียงปลายนิ้วสัมผัส	 ส่งผลให้สถานการณ์การซื้อขาย

สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 

มีผู้ขายจำานวนมากอาศัยช่องทางดังกล่าวในการขาย

สินค้าออนไลน์บน	 Social	 network	 โดยที่ผู้ซื้อไม่จำาเป็น

ต้องซื้อจากตัวแทนจำาหน่ายสินค้าที่ประกอบธุรกิจอย่าง

ถูกต้องในประเทศไทยหรือเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า

ตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการตามห้างสรรพสินค้าอีกต่อไป	



ภาพการขายสินค้าแบรนด์เนมบน	Social	Network

	 หากจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมในปัจจุบัน	

ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าอาจแบ่งออกได้เป็น	 3	 กลุ่ม	

ตามวัตถุประสงค์และพฤติกรรมในการซื้อและใช้สินค้า

แบรนด์เนม	ได้ดังนี้

	 1.กลุ่มผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจร่ำารวยและชื่นชอบ

สินค้าแบรนด์เนม	 ซื้อสินค้าแบรนด์เนมเนื่องจากความมี

รสนิยมชื่นชอบสินค้าหรูหรา	 และใช้เป็นของใช้ส่วนตัว

ในชีวิตประจำาวัน	 หรือเพื่อเป็นของสะสม	 บุคคลกลุ่มนี้

สามารถเดินทางไปซื้อสินค้าที่ต่างประเทศได้ด้วยตนเอง	

หรือซื้อจากผู้แทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศ

ได้โดยไม่มีข้อจำากัดด้านกำาลังทรัพย์สินเงินทอง	

	 2.กลุ่มดารา	 นักร้อง	 นักแสดง	 Net-idol	 นัก

ธุรกิจหน้าใหม่	 ที่ต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนมเพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของการทำางาน	 หรือเพื่อแสดงฐานะทางสังคม

ที่สูงขึ้น	 มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศด้วยตนเองในบางครั้ง	 หรือซื้อจากผู้ขายบน	 

Social	 Network	 ในแวดวงที่รู้จักกันดี	 ซึ่งบางครั้งก็ยัง

เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าดังกล่าวไปด้วยอีกทางหน่ึง

	 3.กลุ่มนักศึกษา	 พนักงานบริษัท	 มนุษย์เงินเดือน	 

ท่ีต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนมตามแฟช่ันหรือเพราะความ

ชื ่นชอบ	 หรือใช้สินค้าตามกระแสนิยมจากกกลุ ่ม

ที่	 1	 -	 2	 แต่ด้วยข้อจำากัดด้านรายได้	 จึงมักจะหาซื้อ

สินค้าจากผู้ขายบน	 Social	 Network	 อาจเป็นสินค้า	 

Pre-order	 หรือสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ผู้ใช้ราย

เก่ามักนำามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบน	 Social	 Network	

เนื่องจากจะได้ใช้สินค้าในราคาถูกกว่าร้านค้าตัวแทน

จำาหน่ายในประเทศไทย

	 จากการแบ่งกลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมดังกล่าว

ข้างต้น	จะพบว่ากลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมในกลุ่มที่	2	-	

3	นั้นมีจำานวนมากกว่ากลุ่มที่	1	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีข้อ

จำากัดในด้านกำาลังทรัพย์	 ย่อมต้องการแสวงหาซื้อสินค้า

แบรนด์เนมในราคาที่ถูกกว่า	 ในขณะที่สินค้าแบรนด์เนม

ที่นำาเข้ามาขายโดยผู้แทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ

ซึ่งผ่านพิธีการศุลกากรและเสียภาษีอย่างถูกต้องนั้น	 



มีราคาสูงกว่าราคาสินค้าในประเทศต้นกำาเนิดค่อนข้าง

มาก	 เนื่องจากภาครัฐจัดประเภทสินค้าแบรนด์เนมไว้ใน

หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย	 ทำาให้การนำาเข้าต้องชำาระอากรขา

เข้าในอัตราสูง	 และบริษัทผู้แทนจำาหน่ายก็มีภาระต้นทุน

สำาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าแบ

รนด์เนมด้านต่าง	 ๆ	 ที่สูงมาก	 	 ส่งผลให้ราคาจำาหน่าย

ในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย	 ดังนั้น	 จึงมีคนบางกลุ่มเห็น

ช่องทางจากกระแสความต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนม

ของตลาดในประเทศ	 และเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อ

ไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศนำาเข้ามาขาย	 

โดยอาศัยความได้เปรียบจากการลักลอบนำาเข้าสินค้า

ซึ่งไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้เสียภาษีนำาเข้า

แต่อย่างใด	 อีกทั้ง	 การขายสินค้าบน	 Social	 network	 

ไม่จำาเป็นต้องมีหน้าร้าน	 จึงลดภาระต้นทุนและค่าใช้

จ่ายในการประกอบธุรกิจ	 นอกจากนี้	 ผู้ขายบางรายนิยม

ทำาการขายสินค้าแบบ	Pre-order	คือ	การซื้อสินค้ามาขาย

ตามที่มีลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น	 หรือเลือกขายสินค้า

เฉพาะยี่ห้อและรุ่นที่กำาลังอยู่ในกระแสนิยม	ไม่จำาเป็นต้อง

ใช้เงินลงทุนในการสำารองสินค้าล่วงหน้าไว้เป็นจำานวนมาก	 

จึงขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำากว่าร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย

ในประเทศ	และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนม	 เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถซื้อ

สินค้า					แบรนด์เนมมาครอบครองได้ในราคาที่ถูกกว่า

ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 	 จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมจึงมี

ผู้ขายสินค้าแบรนด์เนมใน	 Social	 Network	 รวมถึงผู้ขาย

ที่เปิดขายสินค้าหน้าร้านตามศูนย์การค้าต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้น

เป็นจำานวนมาก	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้	 เป็นตัวการกัดกร่อนทำาให้

ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นเม็ด

เงินจำานวนมาก	 และยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้

แทนจำาหน่ายที่นำาสินค้าเข้ามาโดยเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายอีกด้วย



อัตราภาษีสำ หรับสินค้าประเภทต่างๆ 

ชนิดสินค้า อัตราภาษีศุลกากร อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

กระเป๋า 20% 7%

เสื้อผ้า 30% 7%

รองเท้า 30% 7%

นาฬิกาข้อมือ 5% 7%

ตารางแสดงอัตราภาษีสำาหรับสินค้าประเภทต่างๆ

ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของราคาสินค้าจากผู้แทนจำาหน่ายและผู้ขายสินค้าออนไลน์

	 เนื่องจากสินค้าแบรนด์เนมส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มี

ลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว	เช่น	กระเป๋า	รองเท้า	นาฬิกา	

และเครื่องประดับ	 ได้แก่	 ต่างหู	 กำาไลข้อมือ	 เป็นต้น		 

ซึ่งจะมีขนาดเล็กแต่มีราคาสูงตั้งแต่หลักพันบาทจนถึง

หลักล้านบาท	 ฉะนั้น	 การลักลอบนำาสินค้าเหล่านี้เข้ามา

โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรของผู้ลักลอบจึงมักกระทำา

สถิติการจับกุมและวิธีการลักลอบที่ผ่านมา ในลักษณะของติดตัว ผู้ โดยสารทางท่าอากาศยาน	 

ดังจะเห็นได้จากสถิติการจับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษี	 

ณ	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในรอบ	 5	 ปี	 ที่ผ่านมา	 

พบว่าประเภทของสินค้าลักลอบหนีภาษีที่จับกุมได้มาก

ที่สุดคือ	 สินค้าแบรนด์เนม	 สามารถจับกุมได้ถึง	605	 คดี	 

คิดเป็นร้อยละ	 42	 ของคดีลักลอบหนีศุลกากรที่เกิดขึ้น	 

ณ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด
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สถิติการจบักมุคดลีกัลอบสนิคา้หนภีาษศีลุกากร	

ณ	ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	- 2561

สินค้าแบรนด์เนม สินค้าอ่ืนๆ

42%
58%

ภาพรวมการจบักมุคดลีกัลอบสนิคา้หนภีาษศีลุกากร

 ณ	ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557 - 2561

สินค้าแบรนดเ์นม สินค้าอืน่



	 ทั้งนี้	 การจับกุมคดีลักลอบสินค้าแบรนด์เนมหนี

ภาษีศุลกากรทางท่าอากาศยานในช่วงอดีตที่ผ่านมา	ส่วน

ใหญ่จะเป็นการจับกุมผู้ลักลอบและสินค้าลักลอบได้ที่

ช่องตรวจศุลกากรไม่มีสิ่งของต้องสำาแดง	 (ช่องเขียว)	 

แต่ในช่วงระยะเวลา	2	-	3	 ปีนี้	 พบว่าขบวนการลักลอบ

หนีศุลกากรประเภทสินค้าแบรนด์เนมได้เปลี่ยนรูปแบบ

และวิธีการลักลอบที่มีความแยบยลสลับซับซ้อนมากข้ึน	 

โดยหลังจากที่ ผู้ลักลอบซื้อสินค้าจากประเทศต้นทาง

แล้ว	 ก็จะแยกกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ออกจากตัวสินค้า	 

โดยจะส่งกล่องหรือบรรจุภัณฑ์เข้ามาทางไปรษณีย์	 

ส่ ว น ตัว สิน ค้า ก็จ ะ ลัก ล อ บ นำ า เ ข้ า ป ร ะ เ ท ศ ท า ง 

ท่าอากาศยานด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.การใช้ช่องทางในการขออำานวยความสะดวก

สำาหรับการผ่านช่องตรวจศุลกากรไม่มีสิ่งของต้องสำาแดง

โดยได้รับการยกเว้นการตรวจค้นหรือการเรียก	 X-Ray	

กระเป๋าสัมภาระเดินทางจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร

	 2 . ก า ร ร่ ว ม มื อ กั บ ก ลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น 

ท่าอากาศยาน	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบัตรรักษาความปลอดภัย

สำาหรับผ่านเข้า	-	ออกพื้นที่ท่าอากาศยาน	โดยการใช้ช่อง

ทางเฉพาะสำาหรับเจ้าหน้าที่	 ช่วยนำาสินค้าลักลอบออก

จากท่าอากาศยานผ่านช่องทางดังกล่าว	 โดยไม่ผ่านการ

ตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

	 3.ผู้ลักลอบนำาสิ่งของที่มีภาระค่าภาษีเข้าสำาแดง

ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่องตรวจศุลกากรมีสิ่งของต้อง

สำาแดง	(ช่องแดง)	 เพียงบางส่วน	 และเก็บ/ซุกซ่อนสินค้า

ที่มีราคาสูงไว้ในเสื้อผ้า	 รองเท้า	 ที่สวมใส่อยู่	 ตลอดจน

เก็บสิ่งของไว้บริเวณส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 เช่น	 ของ

ประเภทนาฬิกาข้อมือราคาสูง	 หรือเครื่องประดับขนาด

เล็ก	 หรือบางครั้งแบ่งสิ่งของบางส่วนไว้ในกระเป๋าขนาด

เล็กอำาพรางให้เป็นเสมือนของใช้ส่วนตัว	เป็นต้น

	 4.กลุ่มผู้ลักลอบที่เคยถูกจับกุมจะใช้วิธีการต่อ

เที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตามภูมิภาคอื่นๆ	

ภายในประเทศ	(Check	Through)	เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจ

ค้นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร	 ณ	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

เนื่องจากเกรงว่าจะโดนตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่เพราะเคย

มีประวัติการกระทำาความผิดและถูกจับกุมแล้ว

วิธีการลักลอบต่าง	 ๆ	 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น	 ปัจจุบัน

ยังคงมีขบวนการลักลอบใช้วิธีการเหล่านั้นอยู่	 อย่างไร

ก็ตาม	 งานการข่าวในการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม

และระบบควบคุมทางศุลกากรประจำาท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิที่มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้สามารถจับกุม

ขบวนการลักลอบเหล่านี้ได้เป็นประจำา	 ทำาให้ช่วงปีที่ผ่าน

มา	 ขบวนการลักลอบสินค้าแบรนด์เนมได้พยายามปรับ

เปลี่ยนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงและหลบหนีการจับกุมของ

ศุลกากร	 โดยใช้รูปแบบวิธีการเช่นเดียวกับขบวนการ

ลักลอบขนยาเสพติด	 หรือสินค้า	 CITES	 กล่าวคือ	 

เ มื่ อ ผู้ ลั ก ล อ บ เ ดิ น ท า ง ม า จ า กป ร ะ เ ท ศต้ น ท า ง	 

(ส่วนใหญ่	 คือ	 ประเทศในแถบทวีปยุโรปที่เป็นประเทศ

ต้นกำาเนิดสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังต่างๆ)	 และได้เดินทาง

มาถึงประเทศไทยผ่านเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 

ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ	 หรือท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต	 เป็นต้น	 จากนั้นผู้ลักลอบจะทำาการ

ต่อเที่ยวบิน	 (Check	 Through)	 ไปยังท่าอากาศยานของ

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดประเทศไทย	 ส่วนใหญ่	

คือ	 ประเทศลาว	 และประเทศกัมพูชา	 เนื่องจากที่ตั้ง

ของท่าอากาศยานสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

ความแยบยลผสมผสานวิธีการสลับซับซ้อน 

ที่เพิ่มมากขึ้น



ได้สะดวกและใช้เวลาไม่นาน	 โดยผู้ลักลอบจะเปลี่ยนรูป

แบบการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยโดยการเดินทางด้วย

รถยนต์ผ่านเข้ามาทางด่านพรมแดนที่ติดประเทศเพื่อน

บ้าน	

	 ในขณะที่ขบวนการลักลอบหนีศุลกากรได้มีการ

พัฒนารูปแบบวิธีการที่แยบยลและสลับซับซ้อนมากข้ึน

เรื่อย	 ๆ	 นั้น	 ศุลกากรไทยจึงจำาเป็นที่จะต้องพัฒนา

ศักยภาพของระบบการควบคุมทางศุลกากรให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด	 เพื่อให้เท่าทันขบวนการลักลอบเหล่า

นี้	 โดยผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์	 กำาหนดแนวทางการ

ทำางานด้านการสืบสวนและปราบปรามเชิงรุก	 	 พัฒนา

ระบบควบคุมทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่	 เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์กรม

ศุลกากรด้านการพัฒนาระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

และเชื่อมโยงกัน	ดังนี้

 1.การนำาระบบตรวจสอบหรือเค ร่ืองมือที่ มี

ประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมทาง

ศุลกากร

แผนภาพจำาลองเส้นทางการลักลอบหนีศุลกากร

ศุลกากรไทยจะ รับมือ กับความท้ าทาย 

รูปแบบใหม่ได้อย่างไร

	 จากจำานวนผู้โดยสารที่ใช้การเดินทางผ่านทางท่า

อากาศยาน	 มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุก	 ๆ	 ปีทั่วโลกรวม

ถึงประเทศไทย	 ทำาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยต้องปฏิบัติ

หน้าที่ให้สามารถรองรับจำานวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ระบบงานการควบคุม

ทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้

ศุลกากรไทยพัฒนาศักยภาพระบบการทำางานให้รองรับ

จำานวนผู้โดยสารที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยการใช้

ระบบตรวจสอบและเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วย

ในการคัดกรองกลุ่มผู้ลักลอบหนีศุลกากรซึ่งเป็นผู้โดยสาร

เป้าหมายคัดแยกออกจากผู้โดยสารทั่วไป	 โดยปัจจุบัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ถือว่าเป็นท่าอากาศยานหลัก

และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	ได้นำาระบบตรวจสอบและ

เครื่องมือต่างๆ	มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเสริมสร้าง

ศักยภาพการป้องกันและปราบปรามของศุลกากรไทย	

ดังนี้

	 -	ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า	

(Advance	Passenger	Processing	System:	APPS)	นำามาใช้

อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๕๘	

	 -	 ระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร	

(Passenger	Name	Record:	PNR)	ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา

ระบบและคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในปี	2562	

	 -	 ระบบตรวจสอบประวัติข้อมูลการเดินทางเข้า-

ออกราชอาณาจักรไทยของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 (	

PIBICS)

			 -		ระบบ	IBM	I2	Analyst’s	Notebook	เป็นโปรแกรม

ช่วยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ต่างๆ	 ซึ่ง

สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลหาเครือ

ข่ายผู้กระทำาความผิด

	 	 -	 ระบบกล้องวงจรปิด	 CCTV	 โดยการเพิ่มจุดติดตั้ง



กล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน	

เพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้โดยสารเป้าหมายและตรวจ

สอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการลักลอบหนีศุลกากร

	 -	เทคโนโลยีจดจำาใบหน้า	Face	Recognition	เพื่อ

ใช้ประโยชน์ในการตรวจจับใบหน้าผู้โดยสารเป้าหมาย	

และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้โดยสาร

ภายในสนามบินโดยไม่จำาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการ

ติดตาม	

 2.การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

		เนื่องจากภารกิจการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร

ภายในท่าอากาศยานซึ่งมีอาณาเขตและบริเวณพื้นที่กว้าง

ขวาง	 มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

กับระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับด้านกฎหมายของหน่วย 

งานอื่นๆ	 ฉะนั้น	 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วย

งานต่างๆ	 ภายในท่าอากาศยาน	 อาทิ	 สำานักงานตรวจ 

คนเข้าเมือง	 สำานักงานอาหารและยา	 ด่านกักสัตว์และ

พันธุ์พืช	 ด่านตรวจสัตว์น้ำา	 ท่าอากาศยานไทยและสาย

การบินต่างๆ	 จึงเป็นการลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นใน

การปฏิบัติภารกิจ	 และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ควบคุมทางศุลกากรด้านการป้องกันและปราบปรามของ

ศุลกากรอีกทางหนึ่งด้วย

  3. การปฏิบัติงานเชิงรุก

	 	 	 	 	 การปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามสินค้า

ลักลอบหนีศุลกากรทางท่าอากาศยาน	 เป็นการสืบค้น

ข้อมูลของขบวนการลักลอบจากการตรวจสอบข้อมูล

ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานปลายทาง	

วิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการเดินทาง	 สังเกตพฤติกรรม

และข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระการเดินทาง	 ตลอด

จนการสืบค้นข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์	 (	 Social	 Media)		

และปฏิบัติการวางแผนการตรวจค้นเม่ือผู้โดยสารเดินทาง

มาถึงท่าอากาศยาน	 อาจไม่เพียงพอสำาหรับการรับมือใน

ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกลุ่มขบวนการลักลอบหนี

ศุลกากรที่สลับซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน	

					 ศุลกากรไทยจะต้องพัฒนาวิธีการทำางานสืบสวน

ปราบปรามเชิงรุก	 	 สร้างระบบควบคุมทางศุลกากรที่มี

ประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ

หน่วยงานภูมิภาค	 มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร	 ตลอดจนพัฒนาการทำางานร่วมกันในการปฏิบัติ

ภารกิจ	เพื่อปราบปรามกลุ่มขบวนการลักลอบหนีศุลกากร

ที่ใช้เส้นทางหลากหลายรูปแบบได้อย่างครอบคลุม	

ก้าวต่อไปของศุลกากรไทย

	 แนวทางการป้องกันและปราบปรามขบวนการ

ลักลอบหนีศุลกากรที่มีการพัฒนารูปแบบเส้นทางการ

ลักลอบสลับซับซ้อนคาดเดาได้ยาก	 รวมทั้งมีการสร้าง

เครือข่ายกันในกลุ่มผู้ลักลอบมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กร

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทำาให้ประเทศไทยสูญเสีย

เม็ดเงินภาษีในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก

ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ	

	 การที่จะป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบ

หนีศุลกากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นั้น	 นอกจากการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรของ

แต่ละหน่วยงานแล้ว	 การบูรณาการระบบควบคุมทาง

ศุลกากรของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน	 ทั้งทางอากาศ	 ทาง

บก	 ทางเรือ	 และไปรษณีย์	 เพื่อพัฒนาระบบควบคุม

ทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน	 ถือเป็น

ยุทธศาสตร์สำาคัญในก้าวต่อไปของ

กรมศุลกากร

****************************


