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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณแผนดิน 2559 จํานวน 400,000 บาท ใน
การศึกษาสถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา และแนวทาง
และมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออก ขณะทีร่ัฐไทยไดการดําเนินคดีจับกลุมผูกระทําความผิด อาจเปนการแกปญหา
ที่ปลายเหตุ เน่ืองจากไดมีการลักลอกนําเขามาอยูเรื่อย ๆ ดังน้ัน ตองพิจารณาในสวนของขบวนการ
เริ่มตนวา ขบวนการน้ีมีแรงจูงใจอยางไร วิธีการและรูปแบบกระทําความผิดอยางไร และพฤติกรรม
การบริโภคบุหรี่เถ่ือนเปนอยางไร ตลอดจนปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง (นโยบาย) และอื่น ๆ 
ประกอบกันดวย เพื่อแสวงหาปญหาตนทางในการที่จะสรางมาตรการหรือกลไกการปองกันการ
ลักลอบ ซึ่งอาจจะชวยลดปริมาณการลักลอบลงมาบางบางระดับ 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่
กรุณาสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อฝกนักวิจัย และแสวงหาคําตอบจากโครงการวิจัยน้ี อันสงผลเปนแนวทาง
เบื้องตนใหกับการปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของตอไป และขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใน
การเปนตัวกลางประสานและอํานวยความสะดวกในการผลิตผลงานวิจัย และขอขอบพระคุณผูให
ขอมูลทุกทานใหสละเวลาใหสัมภาษณ การเขารวมการสานเสวนา และการระดมความคิด อันเปน
ประโยชนตองานวิจัยในครั้งน้ีเปนอยางย่ิง 
 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาการวิจัยช้ินน้ี จะกอใหเกิดคุณประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนภาคตะวันออกที่สอดคลองกับบริบท และเกิดการพัฒนาที่มั่นคงและพรอมที่จะดํารงตนอยู
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลกตอไป 
 
 

คณะผูวิจัย 
สิงหาคม 2561 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรม
การบริโภคบุหรี่เถ่ือน และแนวทางและมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก การดําเนินการวิจัยใชวิธีบูรณาการ 
(Instigated Research) ระหวางเชิงคุณภาพ คือ การลงสูสนามโดยการสรางความไวเน้ือเช่ือใจแก
ผูใหขอมูลสําคัญ การเก็บรวบรวมขอมูลใชทั้งวิธีการสัมภาษณทั่วไป และการสัมภาษณเจาะลึก การ
ตรวจสอบขอมูลวิธีการสามเสา และการวิเคราะหขอมูล และเชิงปริมาณ คือ การใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
 ผลการวิจัย พบวา สถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา ไดแก (1) จังหวัดสระแกว (2) จังหวัดจันทบุรี และ (3) จังหวัด
ตราด ทั้งสามจังหวัด ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 
 รูปแบบการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน พบวา (1) กองทัพมด (2) รานคาปลอด
ภาษี (3) รานคารายยอยบริเวณชายแดนฝงประเทศไทย (4) การขนสงที่มาพรอมรถเข็นขนาดใหญ
ขามแดน (5) การขนสงทางทะเลดวยเรือประมง 
 ปจจัย/เงื่อนไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคา พบวา (1) ปจจัยโครงสราง
ภาษีสรรพาสามิตบุหรี่ภายในประเทศ (2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
กัมพูชา (3) ชองทางที่สะดวกตามแนวพรมแดนระหวางประเทศไทย – กัมพูชา (4) การรับรู และ
ความเช่ือของประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชาที่มีตอบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี (5) 
ผลตอบแทนการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีมูลคาสูงกวาที่ขบวนการหรือกลุมผูกระทําความผิดจะ
ไดรับโทษ (6) การบังคับใชกฎหมายของทั้งเจาหนาที่รัฐไทยและกัมพูชา และ (7) การขยายตัวความ
ตองการบุหรี่ราคาถูก 
 ขณะแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาของทั้งสามพื้น
มีความสอดคลองกัน คือ บทบาทของสถานศึกษา บทบาทของผูนําชุมชน การสรางเครือขายชุมชน 
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน การสราง
กระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ิน บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการใช
ความเช่ือทางศาสนา ตลอดจนการสรางมาตรการและกลไกทางการเมือง และสังคม มาตรการและ
กลไกทางภาษี และมาตรการและกลไกทางกฎหมาย 



(3) 

 ขอเสนอแนะเชิงมาตรการและกลไก การแทรกแซงและกดดันกลุมผูกระทําความผิดโดย
การสรางเครือขาย แตอยางไรก็ตาม หากยังความตองการสูบบุหรี่ราคาถูกภายในประเทศสูง 
ขบวนการน้ีก็ยังคงดํารงอยูแนนอน แตหากรัฐกําหนดนโยบายวาดวยมาตรการและกลไกทางภาษีใหมี
ความเทากัน หรือใกลเคียงกันทั้งภูมิภาค ผูสูบบุหรี่ภายในประเทศอาจไมตองการบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี 
เพราะกังวลในเรื่องคุณภาพ ความสะดวก และราคาก็เปนได และสวนสุดทายการกําหนดโทษทาง
กฎหมายโดยเปลี่ยนจากโทษจําคุกมาเปนโทษปรับมากข้ึน โดยคํานวณจากปริมาณของกลาง และ
รายไดของกลุมผูกระทําความผิดแทน 
 
คําสําคัญ: บุหรี่เถ่ือน, การลักลอบ, พ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออก 
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Abstract 
 
 This research aimed to study the problem situation, the level of perception 
and consumption behavior of Illegal cigarettes and ways and corrective measure to 
illegal smuggling and consumption of imported Illegal cigarettes on the Thai – 
Cambodian border in the eastern provinces. The research methodology was 
qualitative research (Instigated Research) to the field by establishing the credibility of 
the key informants. The data were collected using interview and in-depth interview, 
triangular data checking and data analysis. and quantitative research to be the 
questionnaire. 
 The research found that the problem situation, the level of perception and 
consumption behavior of illegal imported cigarettes on the Thai – Cambodian border 
was as follows: (1) So Kaeo province (2) Chantaburi province (3) Trat Province were 
agreement. 
 The form of Illegal cigarette smuggling found that: (1) army ants smuggling 
(2) duty-free shops (3) retail shops on border (4) Transported with large trolleys 
across the border (5) Marine transported with fishing boats. 
 Factor/condition of Illegal cigarette smuggling found that: (1) the tax 
structure of domestic cigarettes (2) the economic and political changes within 
Cambodia; (3) the convenient channels along the border (4) the perception and 
beliefs of people on Illegal cigarette smuggling (5) the return of smuggled cigarette 
was higher than the punishment (6) Law enforcement and (7) Expansion of demand 
for cheap. 
 The Thai – Cambodian border cigarette smuggling approach was consistent 
with the role of education, role of community leader, community networking, 
establishment of international cooperation network, community Learning exchange, 
participation process from local people, the role of local administration and religious, 
measures and mechanisms for political and social measures tax and law. 



(5) 

 Feedback measures and mechanisms:-  Intervention and pressure on the 
offender group by networking. However if the demand for cheap cigarette is high this 
process still exists. If the Thai government determines that the measures and 
mechanisms of taxation are equal or similar to the whole region. Domestic smokers 
may not want to smoke cigarettes because of concerns about quality, convenience 
and price and the imposition of legal penalties by changing from imprisonment to 
more by calculated from the volume of the medium and the income of the offender 
group. 
 
Keywords: Illegal cigarettes, smuggling, area study of border in eastern areas 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (Smuggling Illicit Cigarette) เปนปญหาที่พบในหลาย ๆ 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนดังกลาว นอกจากจะทําใหรัฐตาง ๆ สูญเสียรายไดจาก
การเก็บภาษีอยางมหาศาลแลว ผลกระทบกระเทือนอีกดานหน่ึงของพิษภัยจากบุหรี่ก็ยังทําใหเกิด
ปญหาทางดานสุขภาพ ปญหาทางดานสังคม และปญหาทางดานความมั่นคงของประเทศอีกดวย 
เน่ืองจากการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน อาจมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการหรือกลุมอาชญากรขามชาติ 
โดยธุรกิจและรายไดจากขบวนการน้ีอาจไปสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายตามมาอีกมากมาย 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยของจิรบูรณ โตสงวน พบวา บุหรี่ถือเปนสินคาที่มีการลักลอบนําเขา
หนีภาษีผิดกฎหมายที่กวางขวาง และมีปริมาณมากที่สุด โดยมีการลักลอบนําเขาในเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งในป พ.ศ.2538 ไดมีการลักลอบนําเขาบุหรี่ ประมาณ 4 แสนลานมวน ซึ่งเทากับ ประมาณ 
1 ใน 3 ของบุหรี่นําเขาถูกกฎหมายทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอ
การบริหารจัดการประเทศมากกมาย ยกตัวอยางเชน เน่ืองจากมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี 
เมื่อบุหรี่เหลาน้ันเขามาในประเทศได ก็จะมีราคาคอนขางถูกลงมาก อาจมีผลตอกําลังซื้อของคนใน
ประเทศ หากในแตละประเทศน้ัน ๆ มีการกําหนดนโยบายเพิ่มภาษีบุหรี่ เพื่อใหคนที่มีกําลังซื้อนอย
เลิกสูบบุหรี่ และปองกันนักสูบหนาใหมอีกทางหน่ึงดวย แตหากมีบุหรี่หนีภาษีเปนทางเลือกในการสูบ
นักสูบเหลาน้ันก็จะหันมาสูบบุหรี่หนีภาษี นอกจากจะมีผลทางดานสุขภาพแลว ผลกระทบกระเทือน
อีกดานหน่ึงก็คือ การทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีอยางมหาศาล (จิรบูรณ โตสงวน, 2553: 
4) 
 ปจจุบันเปนที่รูกันวาที่มาของบุหรี่เถ่ือนน้ัน เปนขบวนการที่บริษัทบุหรี่รูเห็นและเปน
ขบวนการที่มืออาชีพดูแลอยู บุหรี่เถ่ือนมีประโยชนอยางมหาศาลตออุตสาหกรรมบุหรี่ เพราะอยางไร
ก็ตามบุหรี่ก็ยังคงขายออกสูตลาดนํารายไดเขาผูผลิต แตรัฐบาลของประเทศน้ัน ๆ ตางหากที่จะ
สูญเสียรายไดจากการเก็บภาษี บุหรี่เถ่ือนจะมีราคาถูก ซึ่งทําใหเด็กสามารถซื้อบุหรี่ได บุหรี่เถ่ือนไม
ตองเสียภาษีใด ๆ หรือไมมีขอจํากัดในการสงออก และบริษัทบุหรี่ใชขออางเรื่องบุหรี่เถ่ือนมากดดัน
รัฐบาลไมใหข้ึนภาษีบุหรี่ สําหรับประเทศไทยในชวงที่ยังไมเปดตลาดบุหรี่ใหแกบุหรี่ตางประเทศ การ
กระจายของบุหรี่เถ่ือนจะเปนไปเพื่อใหลูกคารูจักและนําไปสูการเปดตลาดบุหรี่ในโอกาสตอไป แต
สําหรับประเทศที่เปดตลาดแลว บุหรี่เถ่ือนจะมีราคาถูกกวาบุหรี่ที่เสียภาษี ซึ่งจะเปนขออางของบรษัิท
บุหรี่เพื่อมิใหข้ึนภาษีอีก เพราะจะทําใหมีบุหรี่เถ่ือนมากข้ึน (สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, 2550: 5 – 33) 
 ประเทศไทยไดลงนามเขารวมเปนสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตและนําไปสู
การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN-FTA: ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึ่ง
เปนความตกลงระหวางกลุมประเทศสมาชิกเพื่อใชมาตรการทางภาษีโดยการลดอัตราภาษีศุลกากรให



2 

เหลือรอยละ 0 – 5 จากมาตรการดังกลาวสงผลใหมีการนําเขาและสงออกสินคาประเภทตาง ๆ 
รวมทั้งยาสูบและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตามมา ผลที่ตามมาอยางมีนัยสําคัญคือ ความสะดวกในการ
เขาถึงและการทะลักเขามาของบุหรี่เถ่ือนตามชายแดนที่สามารถเคลื่อนยายไดอยางสะดวกสบาย
ย่ิงข้ึน ดังน้ันการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนในประเทศไทยถือเปนปญหาสําคัญประการหน่ึงทีเ่กดิข้ึนและ
ปรากฏมาอยางตอเน่ือง แตยังไมสามารถจะจัดการปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลอง
กับปรากฏการณอัตราการสูบบุหรี่ของคนในประเทศไทยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทั้งในกลุมเยาวชนและ
ผูใหญ 
 ภายใตการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนที่ประเทศสมาชิกตาง ๆ กําลังกาวเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 น้ี จังหวัดหวัดในเขตชายแดนภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราดน้ัน ถือเปนจังหวัดที่ต้ังอยูบนเสนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เปนจังหวัดประตูสูอาเซียนที่มีการเคลื่อนยายไปมาของสินคาตาง ๆ รวมถึงการลักลอบนําบุหรี่เถ่ือน
เขาทางบริเวณชายแดนดวยลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออํานวย มีทั้งภูเขาและทะเล ซึ่งโครงการวิจัยน้ีได
กําหนดพื้นที่ที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 พื้นที่ ดังตอไปน้ี 
  1. จังหวัดสระแกว มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง ไดแก ดานถาวรบานคลองลึก อําเภอ
อรัญประเทศ เปนเขตติดตอกับพื้นที่ของประเทศกัมพูชา ปอยเปต อําเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียน
เจย 
  2. จังหวัดจันทบุรี มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง ไดแก 
   2.1 ดานถาวรบานแหลม อําเภอโปงนํ้ารอน เปนเขตติดตอกับบานกรอมเรียง อําเภอ
กรอมเรียง จังหวัดพระตะบอง 
   2.2 ดานถาวรบานผักกาด อําเภอโปงนํ้ารอน เปนเขตติดตอกับบานคลองจะกรอม 
กรุงไพลิน 
 นอกจากน้ี จังหวัดจันทบุรีมีจุดผอนปรน 3 แหง ไดแก (1) จุดผอนปรนบานซับตารี อําเภอ
สอยดาว เปนเขตติดตอกับบานโอลําดวน อําเภอพนมปรึก จังหวัดพระตะบอง (2) จุดผอนปรนบาน
บึงชนังลาง อําเภอโปงนํ้ารอน เปนเขตติดตอกับบานสวายเลง อําเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง 
และ (3) จุดผอนปรนบานสวนสม อําเภอสอยดาว เปนเขตติดตอกับบานโอลั๊วะ อําเภอพนมปรึก 
จังหวัดพระตะบอง 
  3. จังหวัดตราด มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง ไดแก ดานถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลอง
ใหญ เปนเขตติดตอกับจามเยียม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง และมีจุดผอนปรน 2 แหง ไดแก 
(1) จุดผอนปรนบานหมื่นดาน ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร เปนเขตติดตอกับบานศาลเจาอําเภอ
สัมลูด จังหวัดพระตะบอง และ (2) จุดผอนปรนบานมะมวง ตําบลนนทรี อําเภอบอไร เปนเขตติดตอ
กับบานฉอระกา อําเภอสํารูด จังหวัดพระตะบอง 
 ซึ่งบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการวิจัย พบวา ต้ังแตเดือนตุลาคม 2553 ถึงมกราคม 2554 
กรมสรรพสามิตมีสถิติจับกุมผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบได  2,448 คดี มีคาปรับ 
88,574,210.27 บาท โดยเขตแดนที่มีการลักลอบกระทําผิดมาก คือ จังหวัดสระแกว และจังหวัดตาม
แนวชายแดนภาคตะวันออก 



3 

 ขณะที่ในปงบประมาณ 2553 ต้ังแตตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 น้ัน สถิติการจับกุม
ผูกระทําผิด ตามพระราชบัญญัติยาสูบของปงบประมาณเดียวกันอยูที่  9,483 คดี มีคาปรับ 
197,067,949.37 ลานบาท 
 สถิติที่เพิ่มสูงข้ึนในทุกปซึ่งบงบอกถึงการลักลอบนําเขาสินคาผิดกฎหมายที่เพิ่มมากข้ึนน้ัน
การลักลอบนําเขาไทย ตามชองทางผานดานถาวรระหวางประเทศไทย – กัมพูชา ทราบวา มีการลัก
นําบุหรี่และสุราตางประเทศเขามามาก คิดเปนเงินมูลคา กวา 50 ลานบาทตอวัน (MGR online, 
2558) อยางไรก็ตาม เจาหนาที่รัฐก็ยังคงจับขบวนการและกลุมผูกระทําความผิดดังกลาวอยูเรื่อยไป 
โดยเฉพาะทางภาคใตของประเทศไทย 
 การดําเนินคดีจับกลุมผูกระทําความผิดอาจเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เน่ืองจากไดมี
การลักลอกนําเขามาอยูเรื่อย ๆ ดังน้ัน เราจะตองพิจารณาในสวนของขบวนการเริ่มตนวา ขบวนการน้ี
มีแรงจูงใจอยางไร วิธีการและรูปแบบกระทําความผิดอยางไร และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
เปนอยางไร ตลอดจนปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง (นโยบาย) และอื่น ๆ ประกอบกันดวย เพื่อ
แสวงหาปญหาตนทางในการที่จะสรางมาตรการหรือกลไกการปองกันการลักลอบ ซึ่งอาจจะชวยลด
ปริมาณการลักลอบลงมาบางบางระดับ และที่สําคัญคือประเด็นที่นาสนใจที่วาทามกลางกระแสโลกา
ภิวัตนที่เช่ือมทุกสวนของโลกใหกลายเปนหน่ึงเดียวกันน้ัน พลวัตรของสถานการณปญหาการลักลอบ
นําเขาและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนบริเวณชุมชนชายแดนภาคตะวันออกของไทยเปนอยางไร มีแนวทาง
การแกไขปญหาการลักลอบนําเขาและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนหรือไม อยางไร 
 

2. คําถามการวิจัย 
 
 2.1 สถานการณปญหาการบริโภคบุหรี่เถ่ือน การรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทยในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเปนอยางไร 
 2.2 แนวทางและมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทยในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกควรเปนอยางไร 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 
 3.1 เพื่อศึกษาสถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 3.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
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4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 
 4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ กําหนดพื้นที่ศึกษาเฉพาะบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก คือ จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งมีจุดผานแดนถาวรรวมทั้งสิ้น 4 
แหง คือ 
  4.1.1 บานแหลม อําเภอโปงนํ้ารอน เปนเขตติดตอกับบานกรอมเรียง อําเภอกรอมเรียง 
จังหวัดพระตะบอง  
  4.1.2 บานผักกาด อําเภอโปงนํ้ารอน เปนเขตติดตอกับบานคลองจะกรอม กรุงไพลิน 
  4.1.3 บานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ เปนเขตติดตอกับจามเย่ียม อําเภอมณฑลสีมา 
จังหวัดเกาะกง 
  4.1.4 บานคลองลึก ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 4.2 ขอบเขตดานประชากร กําหนดกลุมเปาหมายออกเปน 5 กลุม คือ 
  4.2.1 กลุม เจาหนาที่รัฐ 
  4.2.2 กลุมรานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออก 
  4.2.3 กลุมผูสูบ/ผูซื้อบุหรี่เถ่ือน 
  4.2.4 กลุมผูลักลอบคาบุหรี่เถ่ือน สามารถดําเนินการไดเฉพาะผูคารายยอยตาม
ชายแดน 
  4.2.5 ชุมชนบริเวณชายแดน 
 

5. ประโยชนของโครงการวิจัย 
 
 5.1 ทราบศึกษาสถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 5.2 ทราบแนวทางและมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 5.3 ผลการศึกษาจะนําไปสูมาตรการเชิงนโยบายในการแกปญหาและปองกันการลักลอบ
การคาบุหรี่เถ่ือนในบริเวณชายแดนภาคตะวันออกภายใตการเปนประชาคมอาเซียน 
 5.4 ผลการศึกษาจะนําไปสูมาตรการเชิงนโยบายในการปองกันและแกปญหาการบริโภค
บุหรี่เถ่ือนของชุมชนชายแดนภาคตะวันออกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6. สมมติฐานการวิจัยและการกําหนดตัวแปร 
 
 6.1 สถานการณปญหาการบริโภคบุหรี่เถ่ือน การรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทยในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกมีความเปนพลวัตรภายใตปจจัยสําคัญ 
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ไดแก ปจจัยเชิงเศรษฐกิจ ปจจัยเชิงการเมือง ปจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเชิง
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
 6.2 แนวทางแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทยในพื้นที่
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่มีประสิทธิภาพเกิดจากความรวมมือระหวางกลุมเจาหนาที่รัฐ กลุม
รานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือน กลุมผูสูบ/ผูซื้อบุหรี่เถ่ือน ชุมชนบริเวณชายแดน 
 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 7.1 บุหรี่เ ถ่ือน (บุหรี่หนีภาษี) (Cigarette) หมายถึง บุหรี่ที่มิไดผลิตเพื่อจําหนายใน
ประเทศ มีการลักลอบนําเขาประเทศโดยไมไดผานพิธีการทางศุลกากรตามกฎหมาย มีทั้งบุหรี่
ตางประเทศ และบุหรี่เพื่อการสงออกของโรงงานยาสูบที่มีการนํากลับเขาประเทศ 
 7.2 เขตชายแดนประเทศไทย – กัมพูชาในภาคตะวันออก หมายถึง บริเวณชายแดน
ประเทศไทย ไดแก จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 7.3 กองทัพมด หมายถึง คนที่รับจางขนบุหรี่ นําเขาบริเวณชายแดนภาคตะวันออก 
(จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) โดยใชวิธีตามจํานวนควบคุมของกฎหมายศุลกากรตอคนตอครั้ง
ละไมเกิน 2 Carton (คอรตตอน) หรือไมเกิน 200 มวน 
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8. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 จากกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการลักลอบและการ
บริโภคบุหรี่เ ถ่ือน ไดแก ปจจัยเชิงเศรษฐกิจ เชิงการเมือง เชิงสังคมและวัฒนธรรม และเชิง
ความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีอาจสงผลตอ หรือทําใหสถานการณปญหาการ
บริโภคบุหรี่เถ่ือน การรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทยภาคตะวันออก
เกิดข้ึนหรือไม เพียงใด โดยทําการเก็บรวมรวบขอมูลทั้งในภาพรวม (ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ) และ
เชิงลึก (ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ) จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ที่คณะผูวิจัยไดเลือก
ตัวอยางเชิงคุณภาพตามทฤษฎีโครงสราง ขณะเดียวกับก็จะเก็บรวบรวมจากความคิดเห็นการตอบ
แบบสอบแบบของกลุมตัวอยางในโครงการวิจัย ซึ่งทั้งสองกลุมน้ีประกอบดวย กลุมเจาหนาที่รัฐ 
รานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือน กลุมผูสูบ/ผูซื้อบุหรี่เถ่ือน ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนบริเวณ
ชายแดน และนํามาตรวจสอบขอมูล และความนาเช่ือถือของขอมูล จนไดขอสรุปในการกําหนด หรือ
สรางแนวทางแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทยภาคตะวันออก 
 

สถานการณปญหาการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
การรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่
เ ถ่ื อน นํา เข าทางชายแดนไทยภาค
ตะวันออก 

ปจจัยที่มผีลตอการลักลอบ 
และการบรโิภคบุหรี่เถ่ือน 

- ปจจัยเชิงเศรษฐกจิ 
- ปจจัยเชิงการเมือง 
- ปจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
- ปจจัยเชิงความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 

- กลุม เจาหนาที่รัฐ 
- รานคาปลอดภาษี/รานคา
บุหรี่เถื่อน 
- กลุมผูสูบ/ผูซ้ือบุหรี่เถื่อน 
- ชุมชนบริเวณชายแดน 

แนวทางแกไขการลักลอบและ
การบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทยภาคตะวันออก 
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9. โครงเนื้อหาของโครงการวิจัย 
 
 บทท่ี 1 บทนํา: ความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามการวิจัย วัตถุประสงคของ
โครงการวิจัย ขอบเขตของโครงการวิจัย ประโยชนของโครงการวิจัย สมมติฐานการวิจัยและการ
กําหนดตัวแปร นิยามศัพทเฉพาะ และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 บทท่ี 2 ขอความคิดท่ัวไปวาดวยการคาชายแดน ผลกระทบการเพ่ิมภาษีสรรพสามิต 
และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี: แนวความคิดวาดวยชายแดน: พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และการ
ลักลอบนําเขาสินคาเถ่ือนหนีภาษี และขอความคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และผลกระทบ
จากกฎหมายการควบคุมบุหรี่ดวยการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนี
ภาษี 
 บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย: ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย การลงสูสนาม การ
เก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ 
 บทท่ี 4 บริบทของพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา: บริบทชายแดนในเขตจังหวัดสระแกว จันทบุรี 
และตราดพอสังเขปในภาพรวม และแผนที่ทางอากาศกําหนดตําแหนงบอนคาสิโนชายแดนตาม
ชายแดนในจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 บทท่ี 5 ผลการศึกษา ดังตอไปน้ี: 
  1. สรุปภาพรวมระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน 
และระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
  2. ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
   2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
   2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
   2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
  3. ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
   3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
   3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
   3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
  4. ชุมชนที่ 3 คือ ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
   4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
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   4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
   4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
  5. สรุปภาพรูปแบบการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
  6. ปจจัยของเงื่อนไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคาผิดกฎหมาย
ชายแดนภาคตะวันออก จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
  7. ภาพรวมขอเสนอแนวทางการแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน
ประเทศไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 บทท่ี 6 สรุปผล และขอเสนอแนะ 



บทท่ี 2 
 

ขอความคิดท่ัวไปวาดวยการคาชายแดน ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิต  
และการลักลอบนําเขาบุหร่ีเถ่ือนหนีภาษี 

 

1. แนวความคิดวาดวยชายแดน: พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และการลักลอบนําเขาสินคา
เถ่ือนหนีภาษี 
 
 แนวความคิดวาดวยบทนิยามของรัฐในทางความสัมพันธระหวางประเทศ อาจมองไดวา
เขตแดนพรมแดนและชายแดนของรัฐยอม ไดแก พื้นที่กายภาพทางภูมิศาสตรที่อยูภายใตอํานาจ
อธิปไตยของรัฐแนวที่ใชเปนเสนกําหนดแบงเขตแดนระหวางรัฐทั้งที่เปนแนวที่มนุษยประดิษฐข้ึนเอง
ลงบนพื้นที่ทางกายภาพ เชน เสนรุงเสนแวงหรือกําแพง และแนวที่เปนอยูโดยธรรมชาติ เชน ภูเขา
แมนํ้าทะเลสาบเปนตนและพื้นที่ที่อยูบริเวณรอยตอระหวางพรมแดนของรัฐหน่ึงกับอีกรัฐหน่ึงภายใต
นิยามขางตนน้ี เขตแดนรัฐมีบทบาทหนาที่หลายประการดวยกันที่สําคัญ ดังตอไปน้ี (Holsti, 2004:) 
  1) เขตแดนเปนตัวกําหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ที่อํานาจทางกฎหมายของรัฐใชบังคับได 
  2) เขตแดนเปนแนวปองกันภัยและอันตรายตาง ๆ ไมวาจะเปนกองกําลังของศัตรูผู
รุกรานและสิ่งอันไมพึงประสงค เชน ยาเสพติด ของเถ่ือน การคามนุษย และบุคคลอันไมพึงปรารถนา 
เปนตน รัฐจะวางกําลังและบุคลากร เชน กองทัพ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ตํารวจตระเวนชายแดน 
ศุลกากร เปนตน พรอมกับเครื่องมือที่จําเปนสําหรับตรวจสอบและปองกันการรุกล้ําเขามาของคน
พาหะและวัตถุที่ไมพึงประสงค 
  3) เขตแดนชวยกําหนดขอบเขตของชุมชนทางการเมืองในบางรัฐพื้นที่เขตแดนของรัฐ
กับพื้นที่ชุมชนทางการเมืองที่วางอยูบนอัตลักษณรวมทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา หรือความเปนมา
ทางประวัติศาสตรซอนกันพอดีก็ไมมีปญหา แตถาพื้นที่ทั้งสองเหลื่อมกันมากก็มักนําไปสูความขัดแยง
ทางสังคมระหวางกลุมคนที่มีอัตลักษณที่แตกตางกัน 
  4) เขตแดนเปนดานกํากับและตรวจสอบการไหลเวียนเขาออกอันเกิดจากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อเก็บขอมูลภาษีและอากรรวมทั้งตรวจสอบมาตรฐาน 
  5) เขตแดนเปนกรอบของการสรางมาตรฐานที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันใหเกิดภายในเขต
แดน เชน การใชเงินตรา ระบบมาตราช่ังตวงวัด กฎหมาย เปนตน 
  6) เขตแดนสะทอนใหถึงเห็นความกํากวมและหลากหลายของนัยความหมายเกี่ยวกับ
พื้นที่ดังกลาววา สามารถเปนไดทั้งเครื่องแบงแยกสกัดกั้นและเปนการจัดระยะหางหรือเปนจุดชุมทาง
ใหคนมาพบกันบาง บงนัยถึงโอกาสในการเช่ือมตอกับโลกภายนอก ในขณะที่อีกบางคําแฝงนัยทาทาย
ถึงอันตรายการไรความเจริญหรือข่ือแปของระเบียบและกฎหมาย และความหางไกลจากศูนยอํานาจ 
นัยความหมายเหลาน้ีเปนผลมาจากการสถาปนาอํานาจรัฐ การจัดความสัมพันธทางการเมืองสังคม
และเศรษฐกิจ ภายในรัฐและความสัมพันธระหวางรัฐสิ่งที่เปนตัวกําหนดนัยความหมาย รวมทั้ง
สภาพการณและพลวัตความเปนไปในเขตพื้นที่ที่ลอมรอบรัฐ 
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 อยางไรก็ตาม ปจจุบันพื้นที่ชายแดนในภาพเปนจริงไดถูกนิยามใหมอยางสิ้นเชิง และไม
เปนพื้นที่ชายขอบ ไรระเบียบ ทุรกันดาร และยากจนอีกตอไป ตรงกันขามพื้นที่ชายแดนกลายเปน
พื้นที่เศรษฐกิจใหมทดแทนพื้นที่เมือง และคอย ๆ พัฒนาการเจริญเติบโตมาเรื่อย ๆ และที่สําคัญมิได
เปนพื้นที่แหงความขัดแยงกันระหวางสองรัฐอยางในอดีต แตเปนพื้นที่ในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกัน 
คอนขางมีเสถียรภาพ ความมั่นคง มีการพัฒนาโครงการตาง ๆ การเคลื่อนยายผูคน ทุน ตลาดขาม
แดนไปมาของทั้งสองรัฐทําใหระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง ซึ่งเปดโอกาสใหกับคนชายแดนในการ
สรางความสัมพันธทางสังคม เศรษฐกิจระหวางกัน ทําใหมีการไหลเวียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอด
เปนพื้นที่ที่มีลักษณะบูรณาการเขาหากัน ทําใหมีเสถียรภาพและความมั่นคงความแตกตางทางการ
เมืองถูกกําจัดออกไป ทําใหชนชายแดนทั้งสองฝงมีการติดตอคาขายและขามพรมแดนไปมาไดอยาง
ปกติมีการลงทุนการผลิตและการเคลื่อนยายแรงงานขามไปมาที่ไมมีการควบคุมเขมงวดมากนัก 
ชายแดนในลักษณะน้ีจึงมีความมั่นคงทั้งทางการเมืองการทหารและเศรษฐกิจ (Martinez, 1994) 
 จะเห็นวาในการนิยามความหมายและการจัดแบงลักษณะของพื้นที่ชายแดนน้ัน ทําใหเห็น
ภาพสถานการณของชายแดนไทย – กัมพูชาไดเปนอยางดี หลังจากสงครามภายในประเทศกัมพูชา
สงบลง ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ดําเนินนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา ภายใตกระแส
ของโลกไรพรมแดน ประเทศไทย – กัมพูชาที่มีพรมแดนติดตอกันตางมุงสรางสัมพันธภาพทางการคา
การลงทุนทางเศรษฐกิจระหวางกันมากย่ิงข้ึน การคาชายแดนระหวางไทย – กัมพูชาในที่น้ีแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ กลาวคือ (1) การคาชายแดน (Border Trade) ซึ่งเปนลักษณะของการ
คาขายสินคาทั้งนําเขาและสงออกตรงบริเวณชายแดนที่มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน
ระหวางผูซื้อกับผูขาย สวนใหญจะเปนการแลกเปลี่ยนสินคา หรือการซื้อขายสินคาจํานวนไมมากนัก 
และ (2) การคาขามแดน (Cross-border Trade) เปนการคาขามแดนโดยเปนการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาทั้งนําเขา และสงออกเปนการสงออกหรือนําเขาขามพรมแดนที่มีข้ันตอนผานพิธีการทาง
ศุลกากร สวนใหญจะเปนการขนสงสินคาที่มีปริมาณมากไปยังประเทศเพื่อนบาน หรือการขนสงสนิคา
ผานไปยังประเทศที่สาม (เสถียร ฉันทะ, 2557: 55 – 56) 
 การคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานน้ันรัฐบาลไทยอนุญาตใหมีการ
คาขายระหวางกัน ณ จุดผานแดน หรือพื้นที่บริเวณชายแดนประเทศที่รัฐบาลไทยกําหนดไวมี  3 
ประเภท ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ที่มีการประกาศจุดผานแดน
ถาวร มีการแบงจุดผานแดนตามลักษณะภูมิศาสตรและหนาที่  ดังตอไปน้ี (สถาบันการขนสง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 และเสถียร ฉันทะ, อางแลว: 57 – 56)  
  1) จุดผานแดนถาวร (Permanent Crossing Point) เปนจุดที่ใหมีการเปดการคาขาย
และสัญจรไปมา โดยคํานึงถึงความพรอมในดานตาง ๆ ของทั้งสองประเทศ การเปดจุดผานแดนถาวร
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใชอํานาจ
ตามมาตรา 11 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ในการประกาศเปดจุด
ผานแดนถาวรเปนจุดผานแดนถาวรที่ประกาศเปดใหมีการสัญจรไปมาทั้งบุคคล สิ่งของและ
ยานพาหนะ มีการดําเนินดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 และพิธีการศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยการเปดจุดผานแดน
ถาวรข้ึนอยูกับมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเปดจุดผานแดน สํานักงานสภาความมั่นคง
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แหงชาติซึ่งมีการวางหลักเกณฑแนวทางการเปดจุดผานแดนถาวรไว คือ (1) มีปริมาณการคาและการ
เดินทางเขา – ออก ของบุคคลมากและสม่ําเสมอ หรือเปนพื้นที่พรมแดนที่มีโครงการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจการคาหรือดานอื่นที่สําคัญของทั้งสองประเทศ (2) มีความพรอมดานคมนาคมเปนจุดหรือ
ชองทางเช่ือมโยงดานคมนาคมกับเมืองหลักของแตละประเทศหรือในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค (3) 
มีความพรอมของสวนราชการและหนวยงานดูแลอํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน (4) เปนการตก
ลงในระดับนโยบายของรัฐบาลที่เห็นพองตองกันทั้งสองประเทศอยางเปนทางการ (5) ไมมีปญหา  
ตาง ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงทั้งกอนและหลังเปดจุดผานแดนถาวร หากมีตองไดรับการแกไขจนไม
เปนปญหาอีกตอไป (6) พิจารณาประกอบกับการพิจารณาจุดอื่น ๆ  ที่ใกลเคียงหรือมีความเกี่ยวกันกัน
ในภาพรวม เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดหรือการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และ (7) การกอสรางหรือดําเนินการใด ๆ บริเวณจุดผานแดนตองไมเกิดผลกระทบตอสันปนนํ้า และ
หลักเขตแดน 
  2) จุดผานแดนชั่วคราว (Temporary Crossing Point) เปนจุดผานแดนที่ทาง
ราชการไทยประกาศเปดใหมีการสัญจรไปมาของบุคคลและ/หรือยานพาหนะของประเทศไทยกับ
ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันทางบกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใดการหน่ึงโดยเฉพาะในหวงเวลาที่
กําหนดไวแนนอน เมื่อครบกําหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะแลวจะประกาศผิดจุดผานแดน
ช่ัวคราวทันที เชน นําเขาและสงออกสินคาบางอยางการสงผูอพยพกลับประเทศการสงสิ่งของ
ชวยเหลือประชาชนของประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกันขององคการระหวางประเทศ เปนตน 
ซึ่งรัฐไทยมีหลักเกณฑ คือ (1) เปดเปนการเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจําเปนเฉพาะกรณีช่ัวคราวเทาน้ัน 
ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคาและในบริเวณน้ันหรือบริเวณใกลเคียงไมมีจุดผานแดนประเภทอืน่หรอื
มีแตไมสามารถใชหรือไมเหมาะสมกับการใชดวยเหตุผลตาง ๆ และ (2) อํานาจการเปดเปนของ
กระทรวงมหาดไทย โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  3) จุดผอนปรนการคา (Check Point for Border Trade) เปนจุดผานแดนที่จังหวัด
ชายแดนประกาศเปด โดยมีวัตถุประสงคผอนปรนใหมีการคาขายบริเวณชายแดนในพื้นที่ที่มีเขตแดน
ทางบกติดตอกับประเทศเพื่อนบาน โดยกําหนดประเภทสินคาที่ทําการคาขายและจํานวนวงเงินไดที่
ทําการคาขายผานจุดผอนปรนเทาที่จําเปนตอการอุปโภคบริโภคของประชาชนตามแนวชายแดนของ
ทั้งสองประเทศปจจุบันผอนปรนใหทําการคาขายไดในวงเงินไมเกิน 500,000 บาทตอคนตอวัน ซึ่ง
สภาความมั่นคงแหงชาติไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปดจุดผอนปรนการคาเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดชายแดน และพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจะไม
มีการเรียกเก็บภาษีอากรสินคาที่นําเขามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในปริมาณเล็ก ๆ นอย ๆ ณ จุดผอน
ปรนการคา แตการนําเขาสินคาที่มีลักษณะเปนการคาเพื่อเอากําไร จะตองเสียภาษีอากรตาม
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวของจึงมีการกําหนดหลักเกณฑ คือ (1) เปดตามเจตนารมณของ
การเปดจุดผอนปรนการคาอยางแทจริง กลาวคือ เพื่อการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา เครื่องอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผู
ประกาศเปดและพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการวัน เวลา ประเภทและมูลคา
การคาของการผอนปรนการคาและหลักเกณฑวิธีการเขา – ออก (2) ถือเปนนโยบายในการสงเสริมให
มีจุดผอนปรนการคานอกจากเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและการคาระดับประชาชนกับแลวยังเปน
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การสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชนทั้งสองประเทศดวย และ (3) การกอสรางหรือดําเนินการ
ใด ๆ บริเวณจุดผานแดนตองไมเกิดผลกระทบตอสันปนนํ้า และหลักเขตแดน 
 ขณะที่พื้นที่ชายแดนกลายมาเปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ ปจจุบันสินคาที่มีความ
ตองการของผูบริโภคสูง แตราคาในประเทศเพื่อนบานถูกกวาในประเทศตนเอง และตนเองก็ตองการ
บริโภคสินคาที่ถูกกวาประเทศของตนอีกดวย จึงเกิดขบวนการลักลอบคานําเขาสินคาเถ่ือนหนีภาษี
ดังกลาว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหสินคาหลายประเภท โดยเฉพาะสินคา
ตองหาม และสินคาตองสําแดงพิธีการศุลกากรอันเปนที่ตองการของผูบริโภค จึงเปนที่มาของ
ขบวนการลักลอบคาสินคาเถ่ือนหนีภาษีขามแดน จะเห็นวาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน แมวา
จะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาลใหกับประเทศคูคาที่มีพื้นที่ติดตอกันก็ตาม แตขณะเดียวอีกดาน
มืดหน่ึงพื้นที่ชายแดนก็เปนแหลงผลิต แหลงลักลอบคาสินคาหรือบริการผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด 
สินคาหนีภาษี การคามนุษย เปนตน พื้นที่ชายแดนจึงเปนทั้งพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหมที่สรางมูล
มหาศาลใหแกรัฐคูคา และในขณะเดียวกันก็เปนดานมือของกลุมธุรกิจนอกระบบ หรือธุรกิจผิด
กฎหมายไปพรอม ๆ กันดวย 
 

2. ขอความคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และผลกระทบจากกฎหมายการ
ควบคุมบุหรี่ดวยการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนภีาษ ี
  
 2.1 แนวความคิดวาดวยภาษีสรรพสามิตบุหรี ่
 ภาษีสรรพสามิตยาสูบเปนภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ชนิดหน่ึง ซึ่งภาษีสรรพสามิตจะ 
จัดเก็บจากสินคาและบริการ เชน บริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ และศีลธรรมอันดีมี
ลักษณะเปนสินคาและบริการที่ฟุมเฟอย หรือไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐ ไดแก 
เครื่องใชไฟฟา เครื่องด่ืม รถยนต สนามกอลฟ ไนตคลับและดิสโกเธค สถานอาบนํ้าหรืออบตัว 
ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน แกวและเครื่องแกว พรมและสิ่งปู
พื้นอื่น ๆ รถจักรยานยนต แบตเตอรี ่สนามแขงมา สลากกินแบงรัฐบาล กิจการโทรคมนาคม สุราแช 
สุรากลั่น ยาสูบ ไพ (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร, ออนไลน: 2559) 
 ภาษีสรรพสามิตยาสูบมีลักษณะเปนภาษีบาป (Sin Tax) คือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินคาหรือ
บริการที่เปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพหรือศีลธรรม (Demerit Goods) ผูบริโภค
สามารถงดเวนการบริโภคสินคากลุมน้ีไดโดยไมสงผลตอสุขภาพหรือความเปนอยู แตหากบริโภคสิ่ง
เหลาน้ีมากเกินไป นอกจากจะเกิดผลเสียแตตัวเองแลวจะกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม 
สินคาที่ประเทศตาง ๆ มักเก็บภาษีบาป ไดแก สุรา ยาสูบ ไพ สถานประกอบการดานบันเทิง 
เครื่องด่ืมชูกําลัง รวมถึงชา กาแฟที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เปนตน (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐ-
ศาสตร, ออนไลน: อางแลว) 
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ อัตราภาษีสรรพสามิตที่ใชกันทั่วไปมี 3 แบบ คือ (1) 
อัตราตามสภาพ (Specific Rate) คิดภาษีตามสภาพของสินคาและบริการ เชน ตอช้ิน ตอนํ้าหนัก ตอ
ครั้ง เปนตน การจัดเก็บอัตราภาษีตามสภาพรายได ภาษีจัดเก็บจํานวนแนนอน ตนทุนการบริหารการ
จัดเก็บตํ่า (2) อัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) คิดภาษี เปนรอยละของมูลคาสินคา หรือราคา
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คูณกับปริมาณราคาที่ใชในการคํานวณภาษี ไดแก ราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม ราคาขายสง ราคา
ขายปลีก อัตราตามมูลคาราคาเปนปจจัยที่สําคัญในการจัดเก็บในปริมาณสินคาที่เทากัน สินคาที่มี
ราคาสูงจะถูกจัดเกบ็ภาษีสูงกวาสินคาที่มีราคาตํ่า และ (3) อัตราแบบผสมระหวางอัตรา ตามสภาพ
และอัตราตามมูลคา หรืออัตราผสม (Compound Rate) จะคํานวณมูลคาภาษีจากอัตราตามสภาพ 
และอัตรามลูคาทั้งสองอัตราผสมกัน โดยอาจกําหนดใหคิดภาษีรวมกันจากทั้งสองอัตรา และนํามูลคา
ภาษีจากแตละอัตรามารวมกัน หรือคิดภาษีจากอัตราใดอัตราหน่ึงที่สูงกวาหรือตํ่ากวาก็ได 
(ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร, ออนไลน: อางแลว) 
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 ถูก
บัญญัติไวใน หมวด 2 ใบอนุญาตสําหรับสินคาสุรา ยาสูบ และไพ สวนที่ 2 ยาสูบ มาตรา 159 บัญญัติ
วา “บุหรี่ซิกาแรต” หมายความวา ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัด เจือปน
หรือไมซึ่งมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําข้ึนใชแทนกระดาษ หรือใบยาแหงหรือยาอัด ประกอบ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 บัญญัติวา “ผลิตภัณฑยาสูบ” 
หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกกุม (Nicotiana 
Tabacum) และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑอื่นใดที่มีสารนิโคตินเปนสวนประกอบ ซึ่งบริโภคโดย
วิธีสูบ ดูด ดม อม เค้ียว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อใหไดผลเปน
เชนเดียวกัน ทั้งน้ี ไมรวมถึงยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 ขณะที่ผูจะตองเสียภาษีสรรพาสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ถูก
บัญญัติไวใน หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สวน 2 การเสียภาษีสรรพสามิต มาตรา 16 ใหผู
ประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ผูประกอบกิจการสถานบริการ หรือผูอื่นที่กําหนดใหเปนผูมีหนาที่เสีย
ภาษีมีหนาที่เสียภาษีตามมูลคาหรือตามปริมาณของสินคาหรือบริการ หรือทั้งตามมูลคาและตาม
ปริมาณของสินคาหรือบริการน้ัน ไมเกินอัตราที่ระบุไวในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใชอยูใน
เวลาที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึน โดยชําระ (จัดเก็บ) เปนคาแสตมปยาสูบแลวนํา
แสตมปไปปดบนซองยาเสนหรือยาสูบ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับน้ีบังคับใชประกอบกัน โดยมีนัยถึงการ
จํากัดและควบคุมการสูบบุหรี่ ในขณะเดียวกันก็ยังคุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบบุหรี่ดวย ผูสูบบุหรี่
นอกจากจะซื้อบุหรี่ที่มีสูงข้ึนแลว ยังตองถูกจํากัดพื้นที่ในการสูบบุหรี่ และตองเสียคาปรับหากไมไดสบู
บุหรี่ในพื้นที่กําหนดให 
 ประเทศไทยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบโดยมีเหตุผลและวัตถุประสงคในการเก็บภาษี
ยาสูบ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน หลักอยู 2 ประการ ดังตอไปน้ี (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร, 
ออนไลน: อางแลว และชลธาร วิศรุตวงศ, 2551: 140 – 141) 
  1) เพ่ือหารายไดเขารัฐ 
   การเก็บภาษีสรรพสามิตถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญซึ่งหลายประเทศนิยมใชวิธีข้ึน
ภาษีสรรพสามิตเพื่อนํารายไดจากภาษีมาชดเชยการขาดดุล งบประมาณ แตการข้ึนภาษีในอัตราที่สูง
มาก อาจทําใหผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคโดยหนไปบริโภคสินคาชนิดอื่นทดแทนและอาจ
ทําใหมีการลักลอบผลิตหรือมีการซื้อขายสินคาหนีภาษีเพิ่มข้ึน รวมทั้งอาจทําใหรายไดภาษี
สรรพสามิตลดลงอีกดวย 
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  2) เพ่ือจํากัดและควบคุมการบริโภคบุหรี ่หรือการบรรเทาปญหาจากการบริโภคบุหรี ่
   เน่ืองจากพิษภัยจากบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสังคม ทําใหเกิดผลกระทบ
ภายนอกทางลบ (Negative Externality) เชน การสูบบุหรี่ นอกจากจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ของตัวผูสูบเอง ยังเปนผลเสียตอสุขภาพของผูที่อยูใกลเคียงซึ่งไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” และรัฐบาล
ตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการรักษาโรครายตาง ๆ ที่เกิดจากสินคาประเภทน้ี ดังน้ัน การที่รัฐบาล
กําหนดนโยบายและบัญญัติกฎหมายเพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทําใหบุหรี่ราคาสูงข้ึน มีผลตอ
ปริมาณการบริโภคบุหรี่ลดลง การควบคุมการบริโภคบุหรี่ ขณะเดียวกันการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่
ทําใหผูที่บริโภคสินคาประเภทน้ัน ๆ มาก ตองรับภาระภาษีมาก ดังน้ัน ผูที่สูบบุหรี่มากก็ไดรับภาระ
ภาษีมาก สวนผูที่ไมสูบบุหรี่ก็จะไมตองรับภาระภาษี และเมื่อภาษีสรรพสามิตบุหรี่สูงข้ึนก็จะไม
กระทบกับกลุมผูไมสูบบุหรี่ 
   นอกจากจะใชมาตรการราคาและภาษีสรรพสามิต เพื่อลดความตองการบุหรี่แลว 
ประเทศไทยยังใชนโยบาย มาตรการและกลไกที่มิใชกลไกราคาโดยการเพิ่มภาษีสรรพสามิตในการ
ดําเนินการจํากัดและควบคุมการบริโภคบุหรี่ กลาวคือ การกําหนดมาตรการบังคับใหติดฉลากของ
ผลิตภัณฑยาสูบ และติดฉลากเตือน (รูป) ที่มีผลตอจิตวิทยาของผูสูบบุหรี่ การใหความรูและการ
สื่อสารโทษของยาสูบ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ หรือการกําหนดโทษปรับหากผูสูบบุหรี่ไมสูบบุหรี่ตาม
สถานที่ที่จัดไวให เปนตน 
 2.2 ผลกระทบจากกฎหมายการควบคุมบุหรี่ดวยการเพ่ิมภาษีสรรพสามิตบุหรี ่
 ผลกระทบจากกฎหมายการควบคุมบุหรี่ดวยการเพิ่มภาษีสรรพาสามิตบุหรี่ ซึ่งประเภท
ของผลกระทบจากกฎหมายสามารถแบงได 6 ประเภท (แสวง รัตนมงคลมาส, 2543) กลาวคือ (1) 
การแบงผลกระทบตามแงมุมเน้ือหา (Content of Impact) อาจแบงออกไดเปนผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานการบริหาร ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ (2) การแบง
ผลกระทบตามแงมุมของความเปนจริงที่เกิดข้ึน (Reality) เราอาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ่งไดแกผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยที่ไมข้ึนอยูกับ
ความรูสึกนึกคิดของคน ประเภทหน่ึง คือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ไดแก
ผลกระทบที่เกิดข้ึนในความรูสึกนึกคิดของคน (3) การแบงตามแงมุมของทิศทางที่กระทบ (Direction 
of Impact) อาจแบงออกไดเปนผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) และผลกระทบทางออม 
(Indirect Impact) (4) การแบงตามแงมุมของคุณคาของผลกระทบ (Value of Impact) อาจแบง
ออกไดเปนผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เปนสิ่งที่พึงปรารถนาและ
ผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact) ไดแก ผลกระทบที่ไมเปนที่พึงปรารถนา (5) การแบง
ผลกระทบตามชวงเวลา (Time of Impact) ที่เกิดข้ึนจะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
ผลกระทบในระยะสั้น (Short Run Impact) สวนอีกประเภทหน่ึง ไดแก ผลกระทบที่เกิดข้ึนใน
อนาคต (Future Run Impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (Long Run Impact) และ (6) การแบง
ผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดข้ึน (Scope of Impact) สามารถแบงออกไดเปนผลกระทบที่มีผลในวง
กวางและผลกระทบที่มีผลในวงแคบ 
 การเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่จะสงผลทําใหบุหรี่ที่มีการจําหนายในประเทศมีราคาสูงข้ึน
กวาเดิม และการที่บุหรี่มีราคาสูงข้ึนก็จะสงผลกระทบตอผูสูบบุหรี่ในที่สุด ทั้งน้ี การสูบบุหรี่มิไดเปน
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เรื่องใหมสําหรับสังคมประเทศไทยแตประการใด เน่ืองจากคนไทยมีความคุนชินกับคําวาบุหรี่หรอืการ
สูบบุหรี่มาต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยแตละคนอาจคุนชินกับการเห็นภาพของคนสูบบุหรีใ่นที่
ตาง ๆ หรือบางคนอาจเคยไดสัมผัสรสชาติของการสูบบุหรี่มาแลวไมมากก็นอย 
 สิ่งดังกลาวขางตนชวนใหเกิดขอสงสัยวา จากการที่สังคมไทยมีความคุนเคยกับบุหรี่และ
การสูบบุหรี่น้ัน มีเหตุผลประการใดบางที่ทําใหรัฐบาลตองกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ทั้งน้ีเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะอยางย่ิงภาษีจากสินคาบุหรี่น้ันมีเหตุผล
ของการจัดเก็บภาษี กลาวคือ เปนเหตุผลในเรื่องของการจัดเก็บรายไดเขาสูรัฐ และนํารายไดดังกลาว
ไปใชในการบริหารประเทศดานตาง ๆ ซึ่งการจัดเก็บรายไดเขาสูรัฐถือวามีความสําคัญอยางย่ิงและ
เปนเหตุผลที่ไมอาจปฏิเสธได ดังจะเห็นไดจากรัฐสามารถจัดเก็บภาษีบุหรี่ไดเปนจํานวนมหาศาลในแต
ละปงบประมาณ 
 นอกจากน้ี ยังมีเหตุผลในเรื่องการควบคุมและจํากัดการบริโภคสินคาบุหรี่ เน่ืองจากการสบู
บุหรี่จะสงผลเสียตอสุขภาพของผูสูบและบุคคลรอบขางที่ไดรับควันบุหรี่เขาสูรางกาย ดังน้ัน เมือ่มกีาร
จัดเก็บภาษีบุหรี่แลว บุหรี่ก็จะมีราคาสูงข้ึนและสงผลทําใหประชาชนลดการบริโภคบุหรี่ และประการ
สุดทาย รัฐตองการควบคุมกระบวนการผลิตและจําหนายบุหรี่ใหมีลักษณะเปนสินคาควบคุมและเปน
สินคาที่มีคุณภาพ ซึ่งหากรัฐไมเขามาควบคุมกระบวนการดังกลาวแลว สินคาบุหรี่อาจสงผลกระทบ
ทางลบตอประชาชน สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไดในที่สุด 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ดวยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีเจตนารมณในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎหมายวาดวยภาษี 
สรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ 
กฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวาดวยการจัดสรร 
เงินภาษีสุรา ใชบังคับมาเปนระยะเวลานานแลว บทบัญญัติในบางสวนจึงไมสอดคลองกับสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไวใน 
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการใชทั้งแกประชาชนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และสวนราชการผูปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อใหการ 
บังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และและพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีเจตนารมณพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติหลาย
ประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งทําให การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและการคุมครอง
สุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑยาสูบไมสัมฤทธ์ิผลเทาที่ควร ประกอบกับ
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก 
ดังน้ัน สมควรปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และ
ยกระดับการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรที่
สําคัญของชาติใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและใหสอดคลองกับกรอบ อนุสัญญาดังกลาว 
 กฎหมายทั้งสองฉบับน้ี กําหนดใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขา ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ หรือผูอื่นที่กําหนดใหเปนผูมีหนาที่เสียภาษีดังกลาวไปแลวขางตน ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 4 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 “ผูประกอบการ” หมายความวา ผูผลิตหรือผู
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นําเขาผลิตภัณฑยาสูบ และใหหมายความรวมถึงผูไดรับใบอนุญาตขายยาสูบสําหรับการขายสงตาม
กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และยังมีนิยาม “ผูมีสวนเกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลหรือองคกร
ที่ทําการแทนผูประกอบการ สมาคมหรือชมรมผูเพาะปลูก ผูบม ผูคาใบยาสูบ หรือสมาคมหรือชมรม
ผูคาผลิตภัณฑยาสูบจะตองเสียภาษีสรรพสามิตดวย 
 การปดแสตมปยาสูบบนซองยาสูบจะถือวายาสูบดังกลาวไดมีการเสียภาษีเรียบรอยแลว 
โดยตองมีการปดแสตมปยาสูบกอนนําออกจากโรงงานสําหรับยาสูบที่ผลิตในประเทศ หรือกอนที่จะ
รับมอบยาสูบไปจากเจาพนักงานศุลกากรสําหรับการนําเขายาสูบ อีกทั้งกฎหมายกําหนดใหมีการเสีย
คาแสตมปยาสูบตามปริมาณยาสูบซึ่งกําหนดนํ้าหนักเปนกรัม และตามมูลคาราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรมยาสูบหรือราคานําเขา (ราคา ซี.ไอ.เอฟ.) ซึ่งในขณะน้ีการเพิ่มภาษีบุหรี่มีผลบังคับแลว 
โดยเฉพาะบุหรี่ซิกาแรต (ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัด เจือปนหรือไมซึ่งมวน
ดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําข้ึนใชแทนกระดาษ หรือใบยาแหงหรือยาอัด) ตองเสียคาแสตมปยาสูบตาม
มูลคาเปนจํานวนรอยละ 90 ของราคาขายหรือราคานําเขาแลวแตกรณี และเสียคาแสตมปยาสูบ 
(บุหรี่) ตามปริมาณเปนจํานวน 1.10 บาทตอกรัม 
 ขณะที่พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ยังบัญญัติควบคุมผูที่ประสงคจะทําการ
เพาะปลูกตนยาสูบ (มาตรา 160) ผูที่ประสงคจะซื้อใบยาแหง (มาตรา 161) ผูที่ประสงคจะผลิตยาสูบ 
(มาตรา 163) ผูที่จะประสงคจะนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัดหรือยาสบู 
(มาตรา 166) ผูใดประสงคจะขายยาสูบ (มาตรา 167) หามมิใหผูใดครอบครองยาสูบที่มิไดเสียภาษี
เกินกวาหารอยกรัม หรือยาสูบประเภทยาเสนที่มิไดเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีเกินกวาหน่ึง
กิโลกรัม เวนแตเปนผูประกอบอุตสาหกรรมที่ไดรับใบอนุญาตใหผลิตยาสูบมีไวในโรงอตุสาหกรรมหรอื 
คลังสินคาทัณฑบน (มาตรา 165) 
 การแบงประเภทใบอนุญาตขายยาสูบมี 3 ประเภท คือ (มาตรา 168) 
  (1) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 สําหรับการขายสงยาสูบ ครั้งหน่ึงจํานวนหน่ึงพัน
มวนข้ึนไปถาเปนยาสูบประเภทยาเสนครั้งหน่ึงจํานวนสองกิโลกรัมข้ึนไป ยาสูบประเภทยาเสนปรุง 
หรือยาเค้ียวครั้งหน่ึงจํานวนสองรอยกรัมข้ึนไป 
  (2) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 2 สําหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหน่ึงจํานวนตํ่ากวา
หน่ึงพันมวน ถาเปนยาสูบประเภทยาเสนครั้งหน่ึงจํานวนตํ่ากวาสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเสน
ปรุงหรือยาเค้ียวครั้งหน่ึงจํานวนตํ่ากวาสองรอยกรัม 
  (3) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 3 สําหรับการขายผลิตภัณฑยาสูบอื่น 
 เมื่อพิจารณากฎหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่และการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่
ดังกลาวขางตน จะพบวา การเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่จะสงผลทําใหบุหรี่ที่จําหนายภายในประเทศ
ปรับราคาข้ึนอีกมากพอสมควรแลวแตกรณี (คิดตามคาการผลิต) โดยประมาณ 5 – 20 บาท ซึ่ง
รัฐบาลคาดหวังวาการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในครั้งน้ี จะสงผลทําใหผูสูบบุหรี่สูบบุหรี่นอยลง และ
ปองกันผูที่คิดจะสูบบุหรี่หนาใหม วัตถุประสงคก็เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณและบรรลุเปามายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบใหลดลง อยางไรก็ดี การเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ จนทําใหบุหรี่ที่จําหนาย
ภายในประเทศมีระดับราคาสูงข้ึนน้ัน อาจมิไดสงผลใหจํานวนผูสูบบุหรี่ลดลง มิหนําซ้ําอาจไปซ้ําเติม
ใหแกปญหาเดิมใหมีขนาดใหญ กลาวคือ การที่บุหรี่ภายในประเทศมีราคาสูงข้ึน ปญหาการลักลอบ
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นําเขาสินคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีที่อาศัยพื้นที่บริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบาน (ประเทศพมา มาเลเซยี 
ลาว และกัมพูชา) ในการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีผานทางชองธรรมชาติ หรือใชวิธีการลักลอบ
พรางตาการจับกุมของเจาหนาที่รัฐ และเหตุผลประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ เมื่อสินคา
ภายในประเทศมีการปรับระดับราคาสูงข้ึน สงผลกระทบกระเทือนแกกลุมคนจํานวนหน่ึงที่ไมมี
ความสามารถหรือไมมกีําลังซื้อสินคาที่ปรับราคาสูงข้ึนดังกลาวได กลุมเหลาน้ี จําเปนตองหาทางออก
ดวยการพึ่งพาสินคาราคาถูก ซึ่งสินคาราคาถูกบางประเภท สามารถหาซื้อไดจากขบวนการลักลอบ
นําเขาสินคาเถ่ือนหนีภาษี ดังน้ัน เมื่อประชาชนภายประเทศมีความตองการ (Demand) สินคาราคา
ถูก (หนีภาษี) และขบวนการหรือกลุมผูกระทําความผิด (การลักลอบ) มีแรงจูงใจในผลตอนแทนที่จะ
ไดรับ เมื่อเปรียบเทียบกับการไดรับโทษที่จะไดรับตํ่ากวาซึ่งคุมคากวามากหากถูกจับกุม ดังน้ัน ความ
ตองการในสินคาเกิดข้ึน และมีกลุมผูที่สามารถหาสินคาเพื่อสนองความตองการน้ันใหได การซื้อขาย
สินคาเถ่ือนหนีภาษี โดยเฉพาะบุหรี่เถ่ือนตามโครงการวิจัยน้ี จึงอาจเกิดข้ึนได 
 เมื่อกระบวนการแลกเปลี่ยนดังกลาวขางตนเกิดข้ึน มาตรการและกลไกในการบังคับใช
กฎหมาย เพื่อจํากัดการบริโภคบุหรี่ ควบคุมผลิตภัณฑบุหรี่ และปองกันนักสูบบุหรี่หนาใหม จึงมิ
อาจจะบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายได มิหนําซ้ําแทนที่รัฐจะจัดเก็บภาษีไดมากข้ึน
กลับตองมีการรั่วไหลของเงินภาษีออกนอกระบบไป ซึ่งปญหาการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี
ดังกลาว อาจเปนผลสะทอนกลับของมาตรการและกลไกการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของรัฐบาลก็
อาจเปนไปได 
 ตรงขามกับงานวิจัยในป พ.ศ. 2538 ของอิศรา ศานติศาสน (2538) เรื่อง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตบุหรี่ วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคสิ่งเสพติดตาง ๆ โดยแยก
ผูบริโภคออกเปน 12 กลุม วิเคราะหอุปสงคของสินคา 4 ประเภท คือ อาหารและเครื่องด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอล เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ผลิตภัณฑยาสูบ และ สินคาอื่น ๆ โดยมุงทําการประมาณคา
ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายจายรวมเพื่อการบริโภค คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาแต
ละชนิด และคาความยืดหยุนไขวตอราคาสินคาชนิดอื่น ทําการประมาณคาอัตราการทดแทนกัน
ระหวางผลิตภัณฑยาสูบถูกกฎหมาย และบุหรี่นําเขาหนีภาษี ทําการวิเคราะหผลกระทบตอรายไดจาก
ภาษีสรรพสามิต และอัตราภาษีที่จะใหรายไดจากภาษีสูงสุด แนวทางสําหรับการบริหารรายไดจาก
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ประเด็นอื่น ๆ อีกหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายราคาบุหรี่ 
และที่สําคัญไดเสนอแนวคิดและทําการประมาณคาความยืดหยุนของการเปนผูสูบบุหรี่ข้ึนมา 
 ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา ในภาพรวมแลวสิ่งเสพติดตาง ๆ มีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค และความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาในระดับที่ตํ่ามาก ซึ่งแสดงวา
การข้ึนราคา โดยผานทางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ จะทําใหปริมาณการสูบบุหรี่ลดลงเพียงเล็กนอย
และรายไดที่รัฐจะไดจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่เพิ่มข้ึน การข้ึนอัตราภาษีแมจะทําใหผูบริโภคบางราย
หันไปซื้อบุหรี่นอกหนีภาษีมาสูบเปนการทดแทนกัน แตอัตราการทดแทนก็อยูในระดับที่ตํ่ามาก ซึ่ง
แสดงวาการข้ึนราคาโดยผานทางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ จะใหปริมาณการสูบบุหรี่ลดลงเพียง
เล็กนอยและรายไดที่รัฐจะไดจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่เพิ่มข้ึน การข้ึนอัตราภาษีน้ี  แมจะทําให
ผูบริโภคบางรายหันไปซื้อบุหรี่นอกหนีภาษีมาสูบเปนการทดแทนกัน แตอัตราการทดแทนก็อยูใน
ระดับที่ตํ่ามาก 
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 แตอยางไรก็ตามงานวิจัยของชลธาร วิศรุตวงศ และคณะ (2549) เรื่อง การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต ผลการศึกษา พบวา มาตรการภาษีจัดเปนมาตรการที่มี
ประสิทธิผลสูงในการจํากัดและควบคุมการสูบบุหรี่ ซึ่งเช่ือวา ประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทยจะมี
การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่สูงข้ึนอีกตอไปอยางแนนอน ทั้งน้ีการปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่
รัฐควรคํานึงถึงผลกระทบดานอื่น ๆ ที่จะตามมา ประกอบดวย เชน การทดแทนระหวางผลิตภัณฑ
ยาสูบอื่น ๆ กับบุหรี่ การลักลอบหนีภาษีหรือบุหรี่ปลอมแปลงการลดลงของรายไดภาษีบุหรี่และ
เพื่อใหมาตรการภาษีสงผลอยางเต็มประสิทธิภาพในการจํากัดหรือควบคุมการสูบบุหรี่รัฐควร
ดําเนินการมาตรการอื่น ๆ ควบคูกันไปอยางตอเน่ือง 
 จะเห็นไดวา ผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งสองช้ินมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ซึ่ง
คณะผูวิจัยเห็นวา สถานการณทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางภาษีสรรพสามิตยาสูบ และความตองการ
ของผูสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก (พ.ศ. 2538) ทําใหการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตในปพ.ศ. 
2538 จึงมีผลนอยมากเมื่อเทียบกับการหันไปสูบบุหรี่เถ่ือน หรือบุหรี่นอก แตปจจุบันเมื่อสถานการณ
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป การเขามาของบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีจํานวนมากข้ึน และราคาถูกกวาบุหรี่
ที่จําหนายภายในประเทศมาก และหาซื้องาย ปจจัยเหลาน้ี อาจมิไดเกิดข้ึนในปพ.ศ. 2538 ดังน้ัน 
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไปน้ัน อาจจะไมสามารถใชไดกับสถานการณใน
ปจจุบัน คณะผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นสอดคลองคลอยตามไปกับงานวิจัยของชลธาร วิศรุตวงศ และ
คณะ (2549) มากกวา เพราะมีผลการศึกษาที่สนับสนุน คือ มณฑา เกงการพานิช และคณะ (2555) 
เรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายของผูสูบบุหรี่ปจจุบันในภาคใตของไทย พบวา ผูสูบบุหรี่
ปจจุบันในภาคใตสูบบุหรี่ผิดกฎหมายรอยละ 16 โดยพิจารณาจากซองบุหรี่ที่ไมมีอากรแสตมปไทยที่
แสดงถึงการเสียภาษี คุณลักษณะของผูสูบบุหรี่ผิดกฎหมาย พบวา เพศหญิง สูบบุหรี่ผิดกฎหมายสูง
กวาเพศชายรอยละ 3 กลุมอายุตํ่าสูบสูงกวากลุมที่อายุมาก นักเรียน/นักศึกษาสูบบุหรี่ผิดกฎหมายสูง
กวากลุมอาชีพอื่น ๆ เปนกลุมที่รายไดนอย คือ ในกลุมจนถึงปานกลาง โดยจังหวัดที่พบสูงที่สุด คือ 
จังหวัดปตตานี สตูลและสงขลา ผูสูบบุหรี่ผิดกฎหมายสวนใหญรอยละ 82.5 ซื้อบุหรี่เปนซอง โดยรอย
ละ 76.9 ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุดจากรานขายของชํามากกวาน้ัน รอยละ 22.3 ของผูสูบบุหรี่ปจจุบัน และ
รอยละ 72.5 ของกลุมที่ปจจุบันสูบบุหรี่ที่ไมผิดกฎหมาย เคยมีประสบการณซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีใน 
12 เดือนที่ผานมา โดยแหลงที่ซื้อบุหรี่ที่เช่ือไดวาไมเสียภาษี คือ รานขายของชํา รอยละ 72.5 
รองลงมา คือ ตลาดมืดและพอคาเร สําหรับการรับรูเกี่ยวกับบุหรี่ผิดกฎหมาย พบวา รอยละ 9.4 ของ
ผูสูบบุหรี่ ปจจุบันและรอยละ 54.0 ของผูสูบบุหรี่ผิดกฎหมายรับรูวาบุหรี่ที่ตนซื้อสูบเปนบุหรี่ไมเสีย
ภาษีอยางแนนอน โดยสังเกตจากภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และอากรแสตมป ผูสูบบุหรี่รอยละ 17.3 มี
ความเห็นวาหาซื้อบุหรี่ผิดกฎหมายไดงาย จากการศึกษาพบ 7 ตัวแปรที่เปนปจจัยรวมกันทํานาย 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไมเสียภาษี โดยเรียงจากปจจัยที่มีอิทธิพลมากไปนอย กลาวคือ (1) การรับรูวา
บุหรี่ที่ซื้อลาสุดเปนบุหรี่ที่ไมเสียภาษี (2) จังหวัด (3) การรับรูวาบุหรี่ที่จําหนายรอบ ๆ ที่อยูอาศัยเปน
บุหรี่ไมเสียภาษี (4) ความพยายามในการซื้อบุหรี่ราคาถูกกวาปกติใน 6 เดือนที่ผานมา (5) อาชีพ (6) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และ (7) กลุมอายุ ซึ่งทั้ง 7 ปจจัยมีความสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
สูบบุหรี่ไมเสียภาษีไดรอยละ 40.8 และผลการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การ
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สํารวจกลุมผูสูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) พบวา ในดานเหตุผลในการเลือกบุหรี่ที่สูบ 
พบวา รสชาติและราคาของบุหรี่ เปนสิ่งที่ผูสูบบุหรี่คํานึงมากที่สุด 
 ดังน้ัน หนวยงานที่มีหนาที่ตองรวมกันปราบปราบการลักลอบบุหรี่หนีภาษีอยางเครงครัด 
อีกทั้งควรมีมาตรการอื่นควบคูไปดวย อาทิ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด การข้ึนภาษีอยาง
ตอเน่ือง การปรับแกกฎหมายใหเพิ่มบทลงโทษการละเมิด การรณรงคใหความรูแกเยาวชน และ
พัฒนาระบบการเฝาระวังบุหรี่หนีภาษีในพื้นที่ เพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี 
 2.3 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพ่ือการคาผิดกฎหมาย 
 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคาผิดกฎหมาย พบวา ในโครงการวิจัยช้ินน้ี 
สามารถแบงออไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ กลาวคือ (1) การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางบก (Land 
Smuggling) และ (2) การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางนํ้า (ทางทะเล) (Sea or Boat Smuggling) 
โดยการลักลอบนําเขาทางบก ไดแก การลักลอกนําเขาหลบซอนปะปนกับสินคาทั่วไปบริเวณชายแดน 
(รถเข็นขนาดใหญ) ซึ่งยากตอการตรวจคน การลักลอบนําเขาโดยใชชองทางตามธรรมชาติ การรับจาง
คนขน (กองทัพมด) โดยวิธีการเขา – ออกจุดผานแดน ซึ่งตามกฎหมายสามารถนําเขาไปไดไมเกิน 1 
คอรตตอน (Carton) ตอ 1 คน แตหากมีการเขา – ออกจุดผานแดนหลาย ๆ ครั้ง ก็สามารถนําเขา
บุหรี่ไดจํานวนมากข้ึน ดังน้ัน โครงการวิจัยช้ินน้ี จึงนิยามวา รูปแบบการกระทําแบบดังกลาวเปน
นําเขาในลักษณะใชชองโหวของกฎหมายเพื่อการคา หรือการใชนักทองเที่ยว หมายถึง การใชจํานวน
นักทองเที่ยวภายใตจํานวนควบคุมการนําเขาบุหรี่ได ซึ่งคลาย ๆ กับรูปแบบการกระทําแบบแรก และ
การใชเรือประมงทั้งเรือประมงพื้นบานและเรือประมงพาณิชยขนตามแนวชายทะเล ซึ่งโครงการวิจยัน้ี 
พบวา เกิดข้ึนเฉพาะชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา บริเวณบานหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราด สวนอีก 2 พื้นที่ (จังหวัดสระแก และจันทบุรี) ใชวิธีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนี
ภาษีผานทางบกเทาน้ัน นอกจากน้ี ขบวนการดังกลาวขางตน มิอาจจะเกิดข้ึนไดเลย หากปราศจาก
แรงจูงใจ หรือปจจัยที่ไปหนุนเสริมใหเกิดการคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน ซึ่งพอสรุปโดยสังเขปได 
ดังตอไปน้ี (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2556: 192) 
  1) ขนาดของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาเซียตะวันออกเฉียงใตที่มีลักษณะไมเทา
เทียมกัน 
  2) การไดรับผลตอบแทนสูงกวา (Benefit) หากเปรียบเทียบกับโทษที่จะไดรับ และ
ชองทางการกระทําความผิด (Cost) 
  3. บุหรี่ถือเปนสิ่งเสพติดใหโทษที่ถูกตองตามกฎหมายไทย ดังน้ัน ขบวนการลักลอบ
นําเขาจึงถือเปนเรื่องเล็กนอย และโทษจะไดรับนอย 
  4) กระบวนการผลิตบุหรี่ (กรณีบุหรี่ปลอมคอนขางงาย) มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ไม
ซับซอน และยังสามารถเคลื่อนยายเครื่องมือในการผลิตจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงไดโดยสะดวก 
รวมทั้งตนทุนในการผลิตที่ไมสูงเกินไป 
  5) กระบวนการกระจายสินคากระทําไดงายและกวางขวาง เพราะมีเครือขายรานคา
ปลีกจํานวนมาก 
  6) การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เพราะเกี่ยวของกับเจาหนาที่สวนหน่ึง ซึ่งมี
ทั้งทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่รัฐหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับบริเวณชายแดน 
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  ขบวนการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคา กอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมหลายดาน ไดแก รัฐสูญเสียรายได ทําลายสุขภาพของทั้งผูสูบ และคนรอบ
ขาง คาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน และเกิดกระบวนการผูมีอิทธิพลนอกระบบจากการ
ประมวลการศึกษาการจับกุมตามชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา พบวา ขบวนลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคา ขบวนการน้ีอาศัยพื้นที่ติดตอกับชายแดนประเทศไทย ซึ่งประเทศกัมพูชา
เปนทั้งแหลงผลิต และนําเขา หลังจากน้ันจึงลักลอบนําบุหรี่ เ ถ่ือนหนีภาษีเขามาจําหนาย
ภายในประเทศไทย เพราะการคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีความเสี่ยงและโทษปรับคอนขางสูง (ตาม
กฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. 2560) ดังน้ัน กลุมผูที่กระทําจึงตองเปนกลุมบุคคลที่มีเงินทุน อิทธิพล 
หรือมีสายสัมพันธกับฝายการเมืองและขาราชการในพื้นที่เปนอยางดีและมีเครือขายเช่ือมโยงกัน 
  2.3.1 ระดับการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีผิดกฎหมาย วิธีการที่บุหรี่เถ่ือนเขา
มายังประเทศไทยผานชายแดนภาคตะวันออก มี 3 ระดับ ไดแก (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, อางแลว: 
193 – 194) 
   2.3.1.1 การขนแบบรายใหญตามชายแดน แตละเที่ยวขนเปนจํานวนมากเปน
ขบวนการระดับชาติไมสามารถทําไดบอย เสนทางผานมักเปนดานชายแดนที่มีภูมิศาสตรติดทะเล 
พื้นที่ที่เช่ือมตอกับประเทศเพื่อนบานที่มีแหลงสงสินคา เมื่อผานชายแดนเขามาแลว บุหรี่เถ่ือนหนี
ภาษีจะถูกลําเลียงตอดวย รถยนตนําสินคากระจายไปยังรานคาสงเพื่อปลอยตอใหรานคายอยอีกทอด
หน่ึง 
   2.3.1.2 การขนแบบรายยอย เพราะขนเขามาทีละไมมาก ขบวนการขนทําดวย
กองทัพมด แบงกันขนเขามาทีละนอย พื้นที่สําคัญ คือ ดานชายแดนที่มีเขตกันชน กองทัพมดจะ
ทํางานแบบตรง ๆ ขน และฝากข้ึนรถทัวรหรือรถนําเที่ยวที่เปนหมูคณะผานเขาประเทศ ขบวนการขน
เหลาน้ีลงทุนไมสูงแตเสี่ยงมาก เพราะตองพบกับดานตรวจที่มีอยูหลายดาน โดยเฉพาะสายสืบที่น่ังดู
สถานการณที่เขตปลอดภาษี (Duty Free) ในประเทศเพื่อนบาน และสงสัญญาณใหดานไทยดักจับ
ทันที 
   2.3.1.3 การขนแบบรายบุคคล ซึ่งทุกคนมีสิทธิขนบุหรี่ราคาถูกมาได ถาเปนดานตาม
แนวชายแดน คนละ 1 คอรตตอน เจาหนาที่ถือเปนเรื่องธรรมดาไมเขมงวด เพราะถือวาไมไดคากําไร 
  2.3.2 ชองทางการเขามาของบุหรี่เถ่ือน 
  สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาสลับซับซอนต้ังแตบริเวณชายแดนภาค
ตะวันออกจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด ทําใหเจาหนาที่รัฐยากตอการดําเนินการปองปรามและ
จับกุมขบวนการน้ี อีกทั้งบางจุดของบริเวณแนวตะเข็บชายแดนจะมีเพียงเจาหนาที่รัฐไมกี่หนวยงาน
ต้ังอยู บางกรณีเจาหนาที่รัฐของหนวยงานที่รับผิดชอบเหลาน้ันอาจเปนผูกระทําผิดเสียเอง ย่ิงทําให
งายตอการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน อยางไรก็ตาม ชองทางเขตชายแดนที่ขบวนการคาบุหรี่เถ่ือนได
ลักลอบนําเขามาในประเทศไทยมีหลายจุดดวยกัน กลาวโดยเฉพาะในโครงการวิจัยน้ี คือ แนว
ชายแดนประเทศกัมพูชา (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) เน่ืองจากพื้นที่ตามแนวชายแดนมี
ลักษณะทางภูมิศาสตรที่หลากหลาย เชน พื้นที่ราบ ชองทางธรรมชาติ (ปา) ชองวางระหวางภูเขาหรือ
พื้นที่สูง ๆ หรือพื้นที่ทะเล เปนตน ทําใหมีเสนทางที่สามารถลักลอบขนและนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี
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ตามพื้นที่ของโครงการวิจัยน้ี การลักลอบขนสงและนําเขาบุหรี่ของขบวนการน้ี มีหลากหลายรูปแบบ 
สามารถจําแนกเสนทาง ดังตอไปน้ี 
   1) ทางบก พบวา มีการลักลอบขนสงและนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี โดยอําพรางบุหรี่
มากับสินคาทั่วไปใสรถเข็นสินคาขนาดใหญ และลักลอบขนสงและนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีทั้ง
รถบรรทุก รถตู และรถยนตสวนบุคคล (กระบะ) กรณีจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
   2) ทางเรือ พบวา มีการลักลอบขนสงและนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีทั้งเรือประมง
พื้นบาน และเรือประมงพาณิชย กรณีจังหวัดตราดเทาน้ัน เพราะมีทาเรือของเอกชนจํานวนมาก และ
ทาเรือตามธรรมชาติอีกดวย 
  สอดคลองกับงานวิจัยของ เสถียร ฉันทะ (2557) เรื่อง การลักลอบคาบุหรี่เถ่ือน
ชายแดนภาคเหนือไทย-ลาว-พมา: สถานการณและแนวทางการสรางกลไกความรวมมือในการควบคุม
ระหวางไทยและเพื่อนบาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ/รูปแบบและปจจัยการลักลอบ
คาบุหรี่เถ่ือนบริเวณชายแดนไทย-ลาว-พมา โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกต
ในกลุมเจาหนาที่รัฐ กลุมรานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือน และกลุมผูลักลอบคา ทําการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเน้ือหา ผลการศึกษา พบวา สถานการณการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนในชายแดนทางภาคเหนือ
ไทย-ลาว-พมา มีการลักลอบบุหรี่เถ่ือน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกบุหรี่ปลอมย่ีหอตางประเทศ 
ลักษณะที่สองบุหรี่ย่ีหอตางประเทศที่ไมเสียภาษี และลักษณะที่สามบุหรี่ปลอมของไทย โดยเสนทาง
ในการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนมี 2 เสนคือเสนทางบก ผานถนนสายหลักคือ R3A ที่เช่ือมจีนตอนใต ลาว
และเขาสูไทยผานทางอําเภอเชียงของ และเสนทาง R3B ที่เช่ือมจีนตอนใต พมา และเขาสูไทยทาง
อําเภอแมสาย และเสนทางที่สองคือทางลํานํ้าโขงโดยมาทางเรือรวมกับสินคาอื่นๆเขาสูทางอําเภอ
เชียงแสน ซึ่งรูปแบบการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก เปนการลักลอบคาบุหรี่
เถ่ือนขนาดเล็ก และรูปแบบที่สอง เปนแบบการลักลอบขนาดใหญเปนขบวนการในระดับอนุภูมิภาค 
มีกลุมขบวนการ TBC: Thai-Burma-China เปนกลุมหลักที่ทําการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนในลุมนํ้าโขง
ตอนบน ขณะที่ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือน กลาวคือ (1) ปจจัยของโครงสรางภาษี
บุหรี่ในประเทศ (2) ปจจัยการเปดตลาดการคาเสรี (3) ปจจัยการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคลุม
นํ้าโขง (4) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคจากเศรษฐกิจระบบปดมาเปนระบบ
เปด (5) ปญหาความไมสงบและเปนเอกภาพของรัฐในพมากับชนกลุมนอย (6) ลักษณะทางภูมิศาสตร
และชองทางที่สะดวกตามแนวชายแดนของไทย-พมา-ลาว (7) การยอมรับของประชาชนตอบุหรี่ใน
พื้นที่ชายแดน (8) ผลตอบแทนการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนมีมูลคาสูง (9) กระบวนการผลิตบุหรี่เถ่ือน
คอนขางทําไดงายและกระจายสินคาไดอยางกวางขวาง และ (10) การบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย
ไมเขมงวดและขาดประสิทธิภาพ (11) แรงงานขามชาติที่สูบบุหรี่ 
  สวนแนวทางการสรางกลไกความรวมมือในการควบคุมบุหรี่เถ่ือนระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานน้ันควรมีการดําเนินการ กลาวคือ ประการแรก แนวทางการสรางกลไกความ
รวมมือควบคุมบุหรี่เถ่ือนระหวางรัฐในพื้นที่ชายแดนติดตอกันและภูมิภาคอาเซียนโดยตองมีการสราง
ความรวมมือทางการบริหารจัดการรวมกันผานการจัดต้ังองคกรหรือหนวยงานรวมในระดับภูมิภาค
อาเซียน ประการที่สอง แนวทางการสรางกลไกความรวมมือทางกฎหมายควบคุมบุหรี่เถ่ือนระหวาง
ประเทศ ประการที่สาม แนวทางการสรางกลไกความรวมมือเกี่ยวกับมาตรการภาษีควบคุมยาสูบใน
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ภูมิภาคอาเซียน และ ประการที่สี่ แนวทางการสรางกลไกความรวมมือควบคุมบุหรี่เถ่ือนขององคกร
ตางๆระหวางประเทศในระดับภูมิภาค การตอตานบุหรี่จําเปนตองสรางความรวมมือในลักษณะของ
พหุภาคีที่ตองมีภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยช้ินน้ี คณะผูวิจัยใชวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตรเชิงบูรณาการ (Instigated 
Research) ระหวางเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยในสวนของวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม เพื่อ
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา และ
แนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่ เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก อยางไรก็ตาม ในสวนของวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใชคําถามเชิงโครงสรางโดยกําหนด
ผูใหขอมูลสําคัญที่มีลักษณะเกี่ยวของโดยตรงกับคําถามวิจัย ทั้งบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีจุดยืนที่เห็น
ดวยและบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีจุดยืนที่ไมเห็นดวย ในขณะเดียวกันก็จะนําประเด็นคําถามที่ใชถาม
ในแบบสอบถามมาถามผูใหขอมูลสําคัญประกอบอีกทางหน่ึงดวย ทั้งน้ี มีวัตถุประสงคหลักอยูสอง
ประการ กลาวคือ เพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลทั้งในภาพรวมและขอมูลเชิงลึก มาใชเปนกรอบสําคัญ
ที่เขามากําหนดระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยช้ินน้ี ซึ่งมข้ัีนตอนการวิจัย มีดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 2. การลงสูสนาม 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การตรวจสอบขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ 
 6. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
 1.1 ประชากรท่ีเปนเปาหมายของการวิจัย ประกอบไปดวย 3 พ้ืนท่ี ไดแก 
  1.1.1 ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จํานวน 
23,029 คน (เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว, 2559 และเทศบาลตําบลปาไร อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว, 2559) 
  1.1.2 ชุมชนชายแดนบานแหลมและชุมชนชายแดนบานผักกาด อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 4,781 คน (องคการบริหารตําบลเทพนิมิต ตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี, 2559) 
  1.1.3 ชุมชนชายแดนบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด จํานวน 4,101 คน 
(เทศบาลตําบลหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด, 2559) 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรในพื้นที่ที่ใชในการวิจัย คือ ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกวชุมชนชายแดนบานแหลมและชุมชนชายแดนบานผักกาด อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี และชุมชนชายแดนบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 

ชุมชนชายแดนภาคตะวันออก จํานวนประชากร 
1. ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศจังหวัด
สระแกว 

23,029 

2. ชุมชนชายแดนบานแหลม และบานผักกาด ตําบลเทพนิมิต 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 

4,781 

3. ชุมชนชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 4,101 
รวม 31,911 

 
 1.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) 
  1.2.1 การคํานวณสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamame) คํานวณขนาดของตัวอยางที่
เหมาะสม ดังตอไปน้ี 
   n = N 
     1+Ne² 
   n = ขนาดตัวอยาง 
   N = ขนาดประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนในการสุม (Sampling error) 
   - ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได = + 5% 
   - ความเช่ือมั่นในการสุมนอยที่สุดที่ยอมรับได คือ ความเช่ือมั่นในการสุม 95 % 
แทนคา   n = 31,911 
   1+31,911 (0.05)² 
   = 31,911 
       1+79.78 
   = 31,911 
    80.78 
   = 395.035  ≈  395 
 
  เพราะฉะน้ัน ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน โดยใชสวนเทคนิคการสุมตัวอยาง 
(Sampling Technique) จะใชการสุมแบบสองข้ันตอน (Two-Stage sampling) คือ ข้ันแรกจะใช
การสุมแบบสัดสวน และข้ันที่สองจะใชการสุมเชิงระบบ (Systematic Sampling) ดังน้ัน ในการ
คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางตามการกําหนดแบบสัดสวนจะพิจารณาสัดสวนของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามชุมชนชายแดนภาคตะวันออก 3 พื้นที่ กลาวคือ ชุมชนตลาดโรงเกลือในเขตเทศบาลเมืองอรัญ
ประเทศ และเทศบาลตําบลปาไร จังหวัดสระแกว ชุมชนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี และชุมชนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด โดยไดผลการคํานวณ ดังตอไปน้ี 
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  1.2.2 การคํานวณในแตละพื้นที่ตามสัดสวนกลุมตัวอยาง 
 
   สูตร = จํานวนกลุมตัวอยาง  x  จํานวนประชากรในแตพื้นที่ 
                        จํานวนประชากรทั้งหมด 
 
   1.2.2.1 ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
   = 395 X 23,029 
       31,911 
   = 285 คน 
   1.2.2.2 ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
   = 395 X 4,781 
       31,911 
   = 59 คน 
   1.2.2.3 ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
   = 395 X 4,101 
       31,911 
   = 51 คน 
 
ตารางท่ี 3.2 สรุปการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางตามการกําหนดแบบสัดสวนจําแนกตามชุมชน
ชายแดนภาคตะวันออก ชุมชนตลาดโรงเกลือในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และเทศบาลตําบลปา
ไร จังหวัดสระแกว ชุมชนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี และชุมชนตําบลหาดเล็ก 
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 

ชุมชนชายแดนภาคตะวันออก จํานวนประชากร สัดสวน (รอยละ) 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
1. ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ 
อําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว 

23,029 72.17 285 

2. ชุมชนชายแดนบานแหลม และ
บานผักกาด ตําบลเทพนิมิต อําเภอ
โปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 

4,781 14.98 59 

3. ชุมชนชายแดนหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด 

4,101 12.85 51 

รวม 31,911 100 395 
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2. การลงสูสนาม 
 
 สนามที่ใชในการศึกษา ไดแก ชุมชนชายแดนภาคตะวันออก 3 จังหวัด: จังหวัดสระแกว 
จันทบุรี และตราด ซึ่งมีจุดผานแดนถาวรประเทศไทย – กัมพูชา ดังตอไปน้ี 
 2.1 ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ เทศบาลตําบลปาไรและเทศบาลเมืองอรัญประเทศ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เปนเขตติดตอกับบานปอบเปต อําเภอโอโจรว จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
 2.2 ชุมชนชายแดนบานแหลม อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบรี เปนเขตติดตอกับบาน
กรอมเรียง อําเภอกรอมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา และชุมชนชายแดนบานผักกาด 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบรี เปนเขตติดตอกับบานคลองจะกรอม กรุงไพลิน ประเทศกัมพูชา 
 2.3 ชุมชนชายแดนบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เปนเขตติดตอกับบานจาม
เย่ียม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
 อน่ึง คณะผูวิจัยไดฝกอบรมนักวิจัยภาคสนามซึ่งเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี โดยคาดหวังที่จะพัฒนาใหเปนนักวิจัยรุนใหม จํานวน 20 คน 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีการวิจัยในรูปแบบผสมดังที่กลาวไปแลวขางตน 
ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 4 รูปแบบ ดังตอไปน้ี 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเอกสาร เอกสารที่จะใชในการวิจัยน้ีจะแบงออกเปน 2 
ประเภท ดังตอไปน้ี 
  3.1.1 การวิจัยจากเอกสารช้ันตน (Primary Data) เปนขอมูลที่ยังไมไดผานการ
วิเคราะหขอมูล เชน เอกสารการประชุม รายงานขาวทางหนังสือพิมพ เปนตน 
  3.1.2 การวิจัยจากเอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เปนเอกสารที่มีการวิเคราะห
ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เปนตน 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณวิธีการสัมภาษณที่จะใชในการวิจัยน้ีมี
ลักษณะเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured or Guided Interview) โดย
อาศัยแนวการสัมภาษณ (Interview Guide) เปนเครื่องมือในรูปแบบตาง ๆ ประกอบดวย 
  3.2.1 การสัมภาษณเจาะลึก (In-dept Interview) การสัมภาษณแบบเจาะลึกน้ี
คณะวิจัยไดเก็บขอมูลโดยจําแนกผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ (Key-Informants) เปน 2 สวน 
ดังตอไปน้ี 
   3.2.1.1 การสัมภาษณเจาะลึกเพื่อเสริมขอมูลในรายละเอียด เพื่อเติมเต็มขอมูลจาก
การสํารวจ การสัมภาษณแบบกําหนดผูใหขอมูลหลัก คือ ผูที่รูเรื่องเกี่ยวกับลักลอบและปญหาการ
บริโภคบุหรี่เถ่ือนเปนอยางดี ไดแก กลุมเจาหนาที่รัฐ กลุมรานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือน กลุมผู
สูบ/ผูซื้อบุหรี่เถ่ือน กลุมผูลักลอบคาบุหรี่เถ่ือน สามารถดําเนินการไดเฉพาะผูคารายยอยตามชายแดน
และชุมชนชายแดนภาค 
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   3.2.1.2 การสัมภาษณแบบประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral History) เปนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการหรือแบบไมมีโครงสราง (Informal or Unstructured Interview) 
กลาว คือ มีเพียงคําถามวิจัยเปนแนวสัมภาษณ การสัมภาษณในที่น้ีจะกําหนดผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผู
อาวุโสหรือผูที่มีความเกี่ยวของกับหัวขอวิจัยเปนอยางดี 
  3.2.2 การสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) เพื่อการหาขอสรุปในการแนวทางแกไข
การลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทยในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
ไดแก กลุมเจาหนาที่รัฐ กลุมรานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือน กลุมผูสูบ/ผูซื้อบุหรี่เถ่ือน และชุมชน
ชายแดนภาค 
 3.3 การสังเกตการณแบบมีสวนรวมในที่น้ีหมายถึง ประสบการณจากการสังเกตที่ไดลงไป
สัมผัสบรรยากาศการคาชายแดนบริเวณพื้นที่ใชในการศึกษาดังกลาวตอนตน หลังจากน้ัน คณะผูวิจัย
จะตีความตามการสังเกตการณ ผนวกกับขอมูลจากเชิงแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณ 
 3.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
การรับรู  และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก และแนวทางแกไขการลักลอบและบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา ใน
เขตจังหวัดภาคตะวันออก ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert ที่แบงออกเปน 4 
ระดับ เพราะวิจัยช้ินน้ีเปนเรื่องที่คอนขางมีความออนไหวตอความรูสึก (Sensitive Topic) เพื่อ
ปองกันการปกปดความคิดเห็นที่แทจริง คณะผูวิจัยจึงตัดการเลือกไมปานกลางหรือไมแนใจออก 
เน่ืองจากในวัฒนธรรมไทยมักจะเลือกอยูตรงกลางเมื่อมีปญหาขัดแยงกัน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู และ
พฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก สวนที่ 3 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก และสวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหกลุมตัวไดแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 
 

4. การตรวจสอบขอมูล 
 
 การตรวจสอบขอมูลในงานวิจัยน้ีใชรูปแบบการตรวจขอมูล ดังตอไปน้ี 
 4.1 การตรวจสอบการสัมภาษณโดยใชแหลงขอมูลที่ตางกันระหวางเอกสารการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกและการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในภาคสนาม 
 4.2 การตรวจสอบการสัมภาษณโดยใชผูสัมภาษณที่มีจุดยืนตางกัน เชน กลุมเจาหนาที่รัฐ 
กลุมพอคา กลุมรานคาปลอดภาษี/รานคาบุหรี่เถ่ือน กลุมผูสูบ/ผูซื้อบุหรี่เถ่ือน และชุมชนชายแดน
ภาค 
 อน่ึง ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณถูกนํามาสรุปและวิเคราะห เพื่อหาผูใหขอมูลหลักที่
คุณลักษณะตางออกไปจากผูใหขอมูลคนกอนหนา (Negative Cases) เพื่อใหไดขอมูลใหมมา
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ตรวจสอบขอสรุปเดิม จนถึงระดับที่ขอมูลที่ไดมาใหมไมสามารถปรับเปลี่ยนขอเสนอเชิงทฤษฎีที่มีอยู
ได 
 

5. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
 การวิเคราะหขอมูลในที่น้ีจะใชการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ การตีความขอมูลจาก
การสัมภาษณ และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในที่น้ีหมายถึง ประสบการณจากการสังเกตที่ได
จากการไปดูสถานการณการคาชายแดนและประสบการณกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนชายแดน 
ดังตอไปน้ี (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2555: 182 – 183) 
  5.1 การจัดหมวดหมูของขอมูลใหเปนระบบ การจัดขอมูลใหเปนระบบเพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis or Taxonomy 
Analysis) หรือการแบงชวงทางประวัติศาสตร (Periodization) เปนตน 
  5.2 การวิเคราะหกระบวนการ (Procession Analysis) เปนการจําแนกกิจกรรมที่
ตอเน่ืองตามลําดับเวลา เชน การวิเคราะหตารางลําดับเวลา (Time-ordered Matrix) ในเชิงคุณภาพ 
เปนตน 
  5.3 การวิเคราะหในเชิงเครือขาย จะใชการวิเคราะหเครือขายตามแนวสังคมวิทยาที่มี
รากฐานมาจากแนวคิดของซิมเมล (Simmel Approach) 
 

6. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 
 คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกรมหน่ึง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติพรรณนา
และสถิติอนุมาน ดังตอไปน้ี 
  1) การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจะใชการแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) และคารอยละ (Percentage) 
  2) การวิเคราะหระดับระดับการรับรู และแนวทางแกไขการลักลอบและบริโภคบุหรี่
เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก จะใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑวัด ระดับความคิดเห็น แบงเปน 5 
ระดับ ดังตอไปน้ี 
  เห็นดวยอยางย่ิง  ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 4 
  เห็นดวย    ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 3 
  ไมเห็นดวย   ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 2 
  ไมเห็นดวยอยางย่ิง  ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 1 
 
 
 



29 

 ในการตีความเกณฑเฉลี่ยจะพิจารณา ดังตอไปน้ี 
     คาเฉลี่ย     การตีความ 
  3.26 – 4.00  เห็นดวยอยางย่ิง 
  2.51 – 3.25  เห็นดวย 
  1.75 – 2.50   ไมเห็นดวย 
  1.00 – 1.75  ไมเห็นดวยอยางย่ิง 



บทท่ี 4 
 

บริบทของพื้นท่ีท่ีใชในการศึกษา 
 
 ในบทน้ี ผูวิจัยจะขอนําเสนอบริบทของพื้นที่ที่ใชในการศึกษาเปนเบื้องตน เพื่อใหเห็น
ภาพรวมของพื้นที่ในการศึกษาทั้งหมด กอนจะนําเสนอผลการศึกษาตอไป โดยมีคําถามโยงที่วา
ลักษณะของพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเปนอยางไร ลักษณะกลไกทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
เปนอยางไร มีจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรนการคาจํานวนเทาใด ซึ่งจะขอนําเสนอโดยสังเขป 
ดังตอไปน้ี 
 1.  บริบทชายแดนในเขตจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราดพอสังเขปในภาพรวม 
 2. แผนที่ทางอากาศกําหนดตําแหนงพื้นที่ที่ใชในการศึกษา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และ
ตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 แผนที่ภาพรวมที่ใชในการศึกษาของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

“บุหร่ีเถื่อน” เล่ียงกฎหมายผานทางอําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว (ตลาดโรงเกลือ
ซอนใน รถเข็น ชองทางธรรมชาติ จาง
นักทองเที่ยวขน และมดรับจางขน) 

“บุหร่ีเถื่อน” เ ล่ียงกฎหมายผานทางดาน
ถาวรบานแหลม และดานถาวรบานผักกาด 
ตําบลเทพนิมิตอําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี  (รถเข็น ชองทางธรรมชาติ จาง
นักทองเที่ยวขน และมดรับจางขน) 

“บุหร่ีเถื่อน” เล่ียงกฎหมายผานทางดานบาน
หาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ 
จังห วัดตราด  ( รถ เข็น  เ รื อประมง  จ า ง
นักทองเที่ยวขน และมดรับจางขน) 
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 1. บริบทชายแดนในเขตจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราดพอสังเขปใน
ภาพรวม 
 
 ลักษณะของพื้นที่เปนลักษณะพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดสระแกว จันทบุรี 
และตราด สามารถพิจารณาลักษณะพื้นที่ชายแดนดังกลาวไดใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะพื้นที่
ชายแดนในมิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางการเมือง ดังตอไปน้ี (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2556: 98 – 
99) 
 ลักษณะพื้นที่ชายแดนในดานเศรษฐกิจ พบวา พื้นที่ชายแดนเติบโตมาจากการคาชายแดน 
เน่ืองจากการตองพึ่งพาอาศัยกันระหวางชุมชนและเมืองตาง ๆ ที่อยูชายแดน ลักษณะการคาชายแดน
ของไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดน เปนพื้นที่ที่อยูในเขตของการประกาศกฎอัยการศึก สงผลใหเกิด
การคาที่มีการควบคุมสินคาทุกประเภททั้งที่จําเปนไปจนถึงสินคาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง โดย
มองวาสินคาเหลาน้ันเปนยุทธปจจัยที่ไมสามารถขายไดในพื้นที่ชายแดน เชน ยาเสพติด อาวุธสงคราม 
โดยเนนควบคุมในชวงแรก ๆ ตอมาในระยะหลังการควบคุมสินคาดังกลาวก็ไดผอนคลายลง หลังจาก
ที่ไดมีการผอนคลายการควบคุมสินคาบางประเภท นําไปสูการคาขายกันอยางอิสระมากข้ึน โดย
ในชวงแรกที่มีระบบการคากันในพื้นที่ชายแดนเปนการคาที่ไมเปนทางการและไดมีการปรับตัวสูการ
เปนการคาแบบเปนทางการ ภายหลังจากการประกาศนโยบายการเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา 
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 ลักษณะทางดานการเมือง พื้นที่ชายแดนจะเติบโตข้ึนมาจากภาวะสงครามนําไปสูการแสดง
ออกมาในรูปของความมั่นคงของชาติ การประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการมีเสรีใน
การครอบครองอาวุธสงครามซึ่งกอใหเกิดการมีอิทธิพลตามแนวชายแดน 
 บริบทพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาจากภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองที่ไดกลาวมาขางตน 
พบวา ในปจจุบันจะมีกลไกหลักการขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนออกมาใน 2 รูปแบบใหญ ๆ ดังตอไปน้ี 
  1.1 กลไกดานเศรษฐกิจ ในรูปของการคาชายแดนจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
  1.2 กลไกดานการเมือง ในรูปของการกําหนดจุดผานแดนในพื้นที่ชายแดนจังหวัด
สระแกว จันทบุรี และตราด 
  1.1 กลไกดานเศรษฐกิจ กลไกลดานเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการออกมาในรูปแบบการคา
ชายแดนจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราดเปนพัฒนาการทางการคาในรูปแบบตาง ๆ ตาม
สถานการณในพื้นที่ชายแดน เชน ในชวงที่มีการทําสงคราม และประกาศเปนกฎอัยการศึก การคาใน
พื้นที่ก็จะเปนในลักษณะที่ไมเปนทางการ รวมถึงมีการคาผิดกฎหมายรวมดวย รูปแบบการคาชายแดน
ในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราดสามารถสรุปรูปแบบออกเปน 3 รูปแบบ ดังตอไปน้ี 
   1.1.1 การคาแบบตลาดมืด ตัวอยาง ของการคาแบบตลาดในพื้นที่ชายแดนไทย-
กัมพูชา ที่ผูวิจัยไดศึกษา ไดแก ภาวะสงครามตามแนวชายแดนไดกอใหเกิดการคาชายแดนของ
ชาวบาน โดยเริ่มต้ังแตการคาขนาดเล็กเกี่ยวกับสินคาที่จําเปนในชวงสงครามซึ่งยังถือวาเปนยุทธ
ปจจัยในการนิยมของฝายความมั่นคง เชน สินคาประเภทผงชูรส หรือถานไฟฉาย เปนตน ชาวบานที่
เปนพอคาจะทําการคาในชวงสงคราม จะขนสงสินคาดวยตัวเอง 
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   การคาแบบตลาดมืดน้ันถือเปนการซื้อขายกันระหวางประชาชนในบริเวณแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ รูปแบบการคาเปนแบบไมเปนทางการหรืออาจเรียกวาเปนการคานอก
ระบบที่ไมผานพิธีการทางศุลกากร นอกจากน้ีอาจมีการแอบแฝงการคาสินคาที่ผิดกฎหมายดวย เชน 
อาวุธสงคราม ยาเสพติด เปนตน 
   1.1.2 การคาที่ไดรับอนุญาตตามขอตกลง (Sale on Consignment License) 
ตัวอยางเชนการคาตามชองทางที่รัฐอนุมติตามชองทางศุลกากร เชน ชองทางอนุมัติทางศุลกากรตาม
มาตรา 5 ทวิ ของพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ชองทางการคารูปแบบน้ีในกรณี
พื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดน้ัน จะพบวาเปนชองทางการคาที่เกิดข้ึนมาจากการคาขนาด
เล็กของชาวบานตามแนวชายแดนหลังจากที่มีการผอนปรนเกี่ยวกับนโยบายที่ถือวาสินคาเปนยุทธ
ปจจัยในชวงสภาวะสงคราม ชองทางการคาในรูปแบบน้ีก็ทําใหพอคาขนาดเล็กที่อยูตามแนวชายแดน
สามารถสะสมทุนได โดยการขนสงสินคาผานรถกระบะแทนที่จะเปนการสะพายเปดังเชน ภาวะ
สงคราม 
   อยางไรก็ดีในปจจุบันการคาชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรีพบวามีการเขา
มาครอบงําของธุรกิจการคาขนาดใหญ เชน บริษัท เครือ จ. กลุมชนช้ันนําทหาร นักธุรกิจทองถ่ินใน
จังหวัดจันทบุรี เปนตน สําหรับพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดจะพบวากลุมที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ
การคาคือ กลุมคนไทยสองแผนดิน ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
   1.1.3 การคาแบบสากล (Normal Trade) เปนการคาที่อยูภายใตกรอบของ
กฎหมายในภาวะปกติ เชน ในภาวะที่ไมมีสงครามระหวางชายแดนเกิดข้ึน ในกรณีของชายแดนไทย-
กัมพูชา เขตจังหวัดจันทบุรีและตราดน้ัน จุดเปลี่ยนรูปแบบการคาจากเดิมมาสูระบบการคาแบบสากล
น้ันเริ่มอยางกวางขวางเมื่อรัฐบาลสมัยพลเอกชายชาติ ชุณหะวัณ ไดประกาศนโยบายเปลีย่นสนามรบ
เปนสนามการคา ทําใหการคาระหวางไทยและกัมพูชาสามารถดําเนินไดตามปกติโดยไมตองพิจารณา
สินคาสวนใหญวาเปนยุทธปจจัยเชนเดิมอีกตอไป การคาประเภทน้ีเปนการคาที่มีการซื้อขายสินคา
ผานพิธีการทางศุลกากร เปนการคาที่มีระเบียบแบบแผนและมีการเสียภาษีอยางถูกตอง มีการเก็บ
ขอมูลเปนสถิติ อาจอยูในรูปของการประกอบคาของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลบริษัท หางราน  
ตาง ๆ เปนตน 
  1.2 กลไกดานการเมือง กลไกลดานการเมืองในรูปของจุดผานแดนจุดผานแดนน้ัน
เริ่มตนจากภาวะสงครามในพื้นที่ชายแดน เน่ืองจากภาวะสงครามทําใหมีความตองการสูงในการใช
สินคา ดังน้ัน จึงนําไปสูการเกิดข้ึนมาของการคาชายแดนไดงายอยางไรก็ดีในการเดินทางเขา-ออก
ระหวางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาน้ัน จะมีทั้งรูปแบบที่ถูกกฎหมาย และรูปแบบที่ไมถูกกฎหมาย 
รัฐไทยจึงจําเปนตองกําหนดจุดผานแดนในการเขา-ออกใหชัดเจนเพื่อเปนการควบคุมผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงของประเทศ โดยไดมีการกําหนดเปนจุดผานแดนที่ใชกันอยู
ปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบ ดังตอไปน้ี 
   1.2.1 จุดผานแดนถาวร 
   มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทั้งสองประเทศ และยานพาหนะ สามารถสัญจรไป
มาเพื่อการคา การทองเที่ยว และกิจกรรมอื่น ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศ ในสวนของประเทศไทยน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูลงนามในประกาศ
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กระทรวงมหาดไทยตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใชเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปจจุบันมีจุดผานแดนถาวรทั่วประเทศอยูทั้งสิ้น 28 แหง 
   1.2.2 จุดผานแดนชั่วคราว 
   เปนจุดที่มีการเปดเพื่อผอนผันใหมีการผานแดนได โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจ
ภายในหวงเวลาที่กําหนดไวแนนอน และเปนกิจกรรมที่ตองไมมีผลกระทบดานความมั่นคงปลอดภัย 
เมื่อผอนผันครบกําหนดเวลา หรือบรรลุ วัตถุประสงคแลว ก็จะปดจุดผานแดนทันที โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปดจดุผาน
แดนช่ัวคราวตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดนของสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ปจจุบนัมีจุดผานแดนช่ัวคราวเพียง 1 แหง ที่ชายแดนดานพมา (ดานเจดียสาม
องค อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) 
   1.2.3 จุดผอนปรนเพ่ือการคา 
   มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดานมนุษยธรรมและสงเสริม
ความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถ่ิน การผอนปรนในที่น้ีจะอนุญาตใหมีการคาขายสินคา
อุปโภค – บริโภค และยารักษาโรคที่จําเปน ซึ่งผูมีอํานาจระดับทองถ่ินของทั้งสองฝายไดเห็นชอบ
รวมกัน ทั้งน้ีการประกาศเปดจุดผอนปรนเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด และตองไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอนดวย ปจจุบันมีจุดผอนปรนเพื่อการคาทั่วประเทศทั้งสิ้นจํานวน 
39 แหง (กองการตางประเทศ, กระทรวงมหาดไทย, 2559: ออนไลน) 
   1.2.4 จุดผานแดนตามธรรมชาติ 
   มีลักษณะเปนจุดผานเขาออกของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ 
โดยไมมีกฎหมายมากําหนดดังน้ันจุดผานแดนตามธรรมชาติจึงมิไดมีหลักฐานรองรับจากทางราชการ
ของทั้งสองประเทศ สินคาสวนใหญจะเปนสินคาที่ผิดกฎหมาย 
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 2. แผนที่ทางอากาศกําหนดตําแหนงพื้นที่ที่ใชในการศึกษา จังหวัดสระแกว 
จันทบุรี และตราด 
   
  2.1 พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแกว 
  2.2 พื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี 
  2.3 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด 
 
  2.1 พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดสระแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแกว 
 
  ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสระแกวจะพบวา มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง และจุดผอน
ปรนการคา 3 แหง ดังตอไปน้ี 
   1) จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก  
   พื้นที่ของประเทศไทย บานคลองลึก อําเภออรัญประเทศ ติดตอกับพื้นที่ของ
ประเทศกัมพูชา ปอยเปต อําเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย เวลาเปด – ปด 07.00 - 20.00 น. 
ของทุกวัน เปดใชเปนจุดผานแดนถาวรเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2540 
   2) จุดผอนปรนการคา 
    2.1) จุดผอนปรนการคาบานตาพระยา 
    พื้นที่ของประเทศไทย บานตาพระยา อําเภอตาพระยา ติดตอกับพื้นที่ของ
ประเทศกัมพูชา บานบึงตะกวน จังหวัดบันเตียเมียนเจย เวลาเปด-ปด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน 
เปดใชเปนจุดผอนปรนการคาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2554 
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    2.2) จุดผอนปรนการคาบานหนองปรือ 
    พื้นที่ของประเทศไทย บานหนองปรือ อําอรัญประเทศ ติดตอกับพื้นที่ของ
ประเทศกัมพูชา มาลัย จงัหวัดบันเตียเมียนเจย เวลาเปด – ปด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน เปดใช
เปนจุดผอนปรนการคาเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
    2.3) จุดผอนปรนการคาบานเขาดิน พื้นที่ของประเทศไทย บานเขาดิน อําเภอ
คลองหาด ติดตอกับพื้นที่ของประเทศกัมพูชา พนมได (บานกิโล 13) จังหวัดพระตะบอง เวลาเปด – 
ปด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน เปดใชเปนจุดผอนปรนการคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
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  2.2 พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุร ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3 พื้นที่บริเวณชายแดนจุดผานแดนถาวรบานแหลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 พื้นที่บริเวณชายแดนจุดผานแดนถาวรบานผักกาด 
   
  ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรีจะพบวา มีจุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอน
ปรนการคา 3 แหง ดังตอไปน้ี 
   1) จุดผานแดนถาวรบานแหลม 
   จุดผานแดนถาวรบานแหลม หรือที่เรียกวาตลาดชายแดนไทย-กัมพูชาบานแหลม
ต้ังอยูที่ตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ติดตอกับบานกรอมเรียง จังหวัดพระตะบอง
ในประเทศกัมพูชา จุดผานแดนถาวรบานแหลมเปนจุดผานแดนที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลของ
ทั้งสองประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีประเทศไทยไดมีมติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2519 ประกาศให
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ตลาดชายแดนบานแหลมเปดเปนจุดผานแดนถาวร ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 จุด
ผานแดนดังกลาวกอใหเกิดการคา การสัญจรไปมา และความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ 
   จุดเดนของจุดผานแดนบานแหลม เน่ืองจากเปนจุดที่มีเสนทางตรงไปจังหวัดพระ
ตะบองไดในระยะทางที่ใกลกวาจุดผานแดนอื่น ซึ่งสามารถใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ใน
อนาคตคาดวาจุดผอนปรนบานแหลมจะเปนตลาดศูนยรวมสินคาจาก 2 ประเทศที่มีขนาดใหญ 
ประกอบกับ หากมีการรวมกลุมของประเทศในอาเซียนจะทําใหจุดผานแดนบานแหลมกลายเปน
สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากับประชาชนกัมพูชากวาหมื่นครัวเรือน 
   นอกจากน้ีภาคเอกชนไดใหความสนใจและพรอมที่จะใหความรวมมือในการพัฒนา
จุดผานแดนบานแหลม ดวยการเขาไปลงทุนสรางตลาด และมีการจัดเตรียมที่จะกอต้ังลานพักสินคา 
รวมไปถึงการจัดสรางรานคาปลอดภาษีข้ึนในพื้นที่ของกัมพูชา เปนตน (อิสิวุฒิ ต้ังเกียรติ, อางแลว: 
23) 
   2) จุดผานแดนถาวรบานผักกาด 
   จุดผานแดนถาวรบานผักกาด ต้ังอยูที่บานโอสกรอม จังหวัดไพลิน ตรงขามจุดผาน
แดนถาวรบานผักกาดตําบลคลองใหญ อําเภอโปงนํ้ารอน เปนจุดผานแดนที่มีศักยภาพสูงมากในการ
ทําธุรกิจการคาชายแดนเช่ือมโยงกับเมืองไพลินของประเทศกัมพูชา เน่ืองจากมีระยะทางหางเพียง 20 
กิโลเมตร จึงเปนปจจัยเอื้อตอการคาการลงทุน โดยเฉพาะสินคาประเภทวัสดุกอสรางเพื่อการฟนฟู
บูรณะเมืองไพลิน ซึ่งเสียหายจากการสูรบ นอกจากน้ีเมืองไพลินยังเปนที่รูจักและมีช่ือเสียงในดาน
พลอยไพลิน ซึ่งเปนที่ตองการของพอคาทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกลเคียงเปนอยางมาก 
   3) จุดผอนปรนการคาบานซับตารี บานสวนสม และบานบึงชนังลาง 
   จุดผอนปรนการคาบานซับตารี บานสวนสม และบานบึงชนังลางเปนการเปดจุด
ผอนปรนการคาภายใตอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผานความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
สําหรับวัตถุประสงคของการเปดจุดผอนปรนการคาก็เพื่อการสงเสริมความสัมพันธในระดับทองถ่ิน 
การคาขายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค และการสัญจรไปมาของประชาชน จุดผอนปรนการคาจะมีการ
กําหนดประเภทสินคา ระยะเวลาเปด และมาตรการควบคุมการเขาออก 
   จุดผอนปรนการคาบานซับตารีและบานสวนสม เปนพื้นที่เขตติดตอระหวางไทยกับ
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยจุดผอนปรนการคาบานซับตารีต้ังอยูที่ ตําบลทุงขนาน อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ติดกับบานโอลําดวง อําเภอพนมปริก จังหวัดพระตะบอง สวนจุดผอนปรน
การคาบานสวนสมต้ังอยูที่ ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ติดกับบานสังกะสี อําเภอ
พนมปริก จังหวัดพระตะบอง สําหรับจุดผอนปรนการคาบานบึงชนังลาง อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี ติดกับบานสวายเลง อําเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง 
   จุดผอนปรนการคาทั้งสามแหงเปนจุดที่มีการนําเขาไมเพื่อทําเฟอรนิเจอรที่สําคัญ 
และมีอุตสาหกรรมทําเฟอรนิเจอรรองรับ นอกจากน้ีจุดน้ียังเปนจุดที่สงออกสินคาอุปโภคบริโภคและ
การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศกัมพูชา รวมทั้งเปนการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความสงบเรียบรอยบริเวณชายแดนอีกดวย 
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  2.3 พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดตราด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 4.5 พื้นที่บริเวณชายแดนจุดผานแดนถาวรคลองใหญ 
  
  ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตราดจะพบวา มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง และจุดผอนปรน
การคา 2 แหง ดังตอไปน้ี 
   1. จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก  
   จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ตรง
ขามกับบาน จามเยียม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกงเปนจุดตรวจทางบุคคลและพาหนะทางบกที่
เดินทางเขา – ออกราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2540 
บริเวณจุดผานแดนในฝงประเทศไทยจะเปนตลาดชายแดนที่มีการคาขายสินคาอุปโภคบริโภค สวนใน
ฝงประเทศกัมพูชาจะมีบอนคาสิโนที่รูจักกันภายใตช่ือเกาะกงรีสอรท 
   2. จุดผอนปรนการคา 
   จุดผอนปรนการคาในพื้นที่จังหวัดตราด มี 2 แหง ประกอบดวยจุดผอนปรนการคา
บานหมื่นดาน ตําบลบอพลอย อําเภอบอไร จังหวัดตราด ติดกับบานศาลเจา อําเภอสัมลูด จังหวัด
พระตะบอง ประเทศกัมพูชา และจุดผอนปรนการคาบานมะมวง ตําบลนนทรี อําเภอบอไร จังหวัด
ตราด ติดกับบานฉอระกา อําเภอสํารูด จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่อเปนการซื้อขายสินคา
เพื่อการอุปโภคบริโภคในทองถ่ิน และในอนาคตหากผลักดันใหมีการเปดเปนจุดผานแดนถาวรไดจะ
ชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางประชาชนทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางระหวาง
จังหวัดพระตะบอง กับการทองเที่ยวเกาะชาง จังหวัดตราด 
  กลาวโดยสรุปแลวพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด มีจุดผานแดนถาวร
จํานวน 4 จุด ประกอบดวย จุดผานแดนบางคลองลึก จุดผานแดนบานผักกาด จุดผานแดนบานแหลม 
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และจุดผานแดนบานหาดเล็ก นอกจากน้ียังมีจุดผอนปรนการคา จํานวน 8 จุด ประกอบดวย จุดผอน
ปรนการคาบาตาพระยา จุดผอนปรนการคาบานหนองปรือ จุดผอนปรนการคาบานเขาดิน จุดผอน
ปรนการคาบานซับตารี จุดผอนปรนการคาบานสวนสม จุดผอนปรนการคาบานบึงชนังลาง จุดผอน
ปรนการคาบานหมื่นดาน และจุดผอนปรนการคาบานมะมวง 



บทท่ี 5 
 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยช้ินน้ี คณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่งในบทน้ี การกําหนด
พื้นที่ที่ใชในการวิจัยน้ัน ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางเชิงคุณภาพซึ่งไดกลาวไปแลวในบทที่ 3 โดยไดเลือก
พื้นที่ที่ใชในการศึกษา (Area Study) ออกเปน 3 พื้นที่ คือ 1) ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 2) ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
และ 3) ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ซึ่งไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในภาพรวม จํานวน 395 คน และไดกําหนดสัดสวนจําแนกตามพื้นที่อีก
ช้ันหน่ึง กลาวคือ ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือฯ จํานวน 285 คน ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิตฯ 
จํานวน 59 คน และชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็กฯ จํานวน 51 คน 
 อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และไดแบงผลการศึกษาตามพื้นที่ที่ใชในการศึกษาออกเปน 3 พื้นที่ดังกลาวขางตน 
ดังตอไปน้ี 
 1. สรุปภาพรวมระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน และ
ระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
 2. ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
  2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
  2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
  2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
 3. ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
  3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
  3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
  3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
 4. ชุมชนที่ 3 คือ ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
  4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
  4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
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  4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
 5. สรุปภาพรูปแบบการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 6. ปจจัยของเงื่อนไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคาผิดกฎหมายชายแดน
ภาคตะวันออก จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 7. ภาพรวมขอเสนอแนวทางการแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน
ประเทศไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 

1. สรุปภาพรวมระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน 
และระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
 
ตารางท่ี 5.1 ภาพรวมระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน และระดับ
แนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา ไดแก ชุมชนชายแดน
ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี และชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 

ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
1. การรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

2.80 0.90 เห็นดวย 

2. แนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

2.85 0.82 เห็นดวย 

ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ี
1. การรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

2.64 0.95 เห็นดวย 

2. แนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

2.99 0.82 เห็นดวย 

ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
1. การรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

2.81 0.73 เห็นดวย 

2. แนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา 

3.20 0.66 เห็นดวย 
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 จากตารางที่ 5.1 จะพบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับระดับการรับรู 
และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน และระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่
เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา ไดแก ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี และชุมชนชายแดน
ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ดังตอไปน้ี 
  1. ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว กลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน

ไทย – กัมพูชา อยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.80) และระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่

เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา อยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.85) 
  2. ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 

กัมพูชา อยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.64) และระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือน

นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา อยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.99) 
  3. ชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด กลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 

กัมพูชา อยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.81) และระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือน

นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา อยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 3.20) 
  อน่ึง การนําเสนอการวิเคราะหขอมูลทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในราย
ชุมชนตามรายขอของพื้นที่ที่ใชในการศึกษา คณะผูวิจัยจะขอนําเสนอโดยจะแบงออกเปน 3 ชุมชน 
ซึ่งจะวิเคราะหผลการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบทั้งภาพเชิงกวางตามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยาง (เชิงปริมาณ) และภาพเชิงลึกตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญที่
เกี่ยวของ (เชิงคุณภาพ) ทั้งน้ี การเปรียบเทียบน้ีอาจมีขอมูลที่สอดคลองตองกันบาง หรืออาจมีขอมูล
ขัดแยงกันบาง โดยคณะผูวิจัยจะนําเสนอในลําดับตอไป 
 

2. ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 
 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของชุมชนชายแดนตลาดโรง
เกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
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ตารางท่ี 5.2 คารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายได
ตอเดือน (n = 285) 
 

ขอมูลสวนบุคคล รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 139 48.77 
 หญิง 146 51.23 

รวม 285 100.00 
อายุ 16 – 25 ป 87 30.53 
 26 – 50 ป 117 41.05 
 51 ปข้ึนไป 81 28.42 

รวม 285 100.00 
   

วุฒิการศึกษา ไมไดเรียน 31 10.88 
 ระดับประถม 73 25.61 
 ระดับมัธยม 86 30.18 
 ระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเทา 
47 16.49 

 ระดับปริญญาตรี 43 15.09 
 สูงกวาระดับปริญญาตรี 5 1.75 

รวม 285 100.00 
สถานภาพ โสด 104 36.49 
 สมรส 115 40.35 
 หยาราง 11 3.86 
 หมาย 3 1.05 
 แยกกันอยู 52 18.25 

รวม 285 100.00 
อาชีพหลัก รับราชการและ

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
9 3.16 

 เจาของกิจการ 26 9.12 
 รับจาง 157 55.09 
 คาขายรายยอย 9 3.16 
 เกษตรกร 

และชาวประมง 
78 27.36 

 อื่น ๆ 6 2.11 
รวม 285 100.00 

รายไดตอเดือน 0 – 5,000 บาท 71 24.92 
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ขอมูลสวนบุคคล รายการ จํานวน รอยละ 
 5,001 – 15,000 บาท 93 32.63 
 15,001 – 25,000 

บาท 
74 25.96 

 25,001 บาทข้ึนไป 47 16.49 
รวม 285 100.00 

  
 จากตารางที่ 5.2 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีขอมูลสวนบุคคล กลาวคือ เพศ 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 51.23 และรองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 
139 คน คิดเปนรอยละ 48.77 
 อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 26 – 50 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 41.05 รองลงมา 
คือ อายุระหวาง 16 – 25 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 30.53 และนอยที่สุด คือ อายุ 51 ข้ึนไป 
จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 28.42 
 วุฒิการศึกษา สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 
30.18 รองลงมา คือ ระดับประถม จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 25.61 ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 16.49 ระดับปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
15.09 ไมไดเรียน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.88 และนอยที่สุด คือ สูงกวาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.75 
 สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 40.35 รองลงมา 
คือ โสด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 36.49 แยกกันอยู จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 18.25 
หยาราง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.86 และนอยที่สุด คือ หมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
1.05 
 อาชีพหลัก สวนใหญประกอบอาชีพ รับจาง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 55.09 
รองลงมา คือ เกษตรกรและชาวประมง จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 27.36 เจาของกิจการ จํานวน 
26 คน คิดเปนรอยละ 9.12 รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และคาขายรายยอย อยางละ 9 คน 
คิดเปนรอยละ 3.16 และนอยที่สุด คือ อื่น ๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.11 
 รายไดตอเดือน สวนใหญอยูในชวงระหวาง 5,001 – 15,000 บาท จํานวน 93 คน คิดเปน
รอยละ 32.63 รองลงมา คือ 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 25.96 0 – 
5,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 24.92 และนอยที่สุด คือ 25,001 บาทข้ึนไป จํานวน 47 
คน คิดเปนรอยละ 16.49 
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 2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 
ตารางท่ี 5.3 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภค
บุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรง
เกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว (n = 285) 
 

ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

1. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได
เปนประจํา 

2.88 0.85 เห็นดวย 11 

2. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย 2.90 0.89 เห็นดวย 10 
3. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหาย
เทากับยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดอื่น ๆ 

2.64 0.94 เห็นดวย 15 

4. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบ
กองทัพมด 

2.76 1.05 เห็นดวย 13 

5. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนต
ที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน 

3.02 0.91 เห็นดวย 7 

6. การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนัก
พนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน 

2.81 0.86 เห็นดวย 12 

7. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนต
ของผูมีอิทธิพล 

2.67 1.06 เห็นดวย 14 

8. การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบ
นําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน 

3.11 0.81 เห็นดวย 4 

9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูก
กฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ 

2.98 0.74 เห็นดวย 8 

10. การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการ
ซื้อบุหรี่เถ่ือน 

3.05 0.79 เห็นดวย 6 

11. บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย 3.07 0.83 เห็นดวย 5 
12. พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย 3.19 0.79 เห็นดวย 1 
13. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่
เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการ
ลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน 

2.94 0.98 เห็นดวย 9 

14. การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามี
ความสามารถในการหลบเลี่ยงกฎหมายได 

1.54 1.06 ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

17 
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ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

15. การบริโภคบุหรี่เ ถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึง
สัญลักษณการมีฐานะทางเศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก 

1.42 0.92 ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

18 

16. บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก 1.76 0.64 ไมเห็นดวย 16 
17. การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง 3.16 1.03 เห็นดวย 2 
18. บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ 3.12 1.01 เห็นดวย 3 

รวม 2.80 0.90 เห็นดวย  
 
 จากตารางที่ 5.3 พบวา กลุมตัวอยางมรีะดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ 

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.80) ซึ่งหากพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
  1. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย 
ดังตอไปน้ี 

   1.1 พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย (X̄ = 3.19) 

   1.2 การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง (X̄ = 3.16) 

   1.3 บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ (X̄ = 3.12) 
   จากการสัมภาษณเพิ่มเติมผูประกอบธุรกิจคาขายบริเวณ ผูสูบบุหรี่ประชาชน
ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา และกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประเด็นพื้นที่ติดตอกับ
ชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย พื้นที่ของโครงการวิจัยน้ี มีระดับ “เห็นดวย” ทั้งหมด และใหการ
สัมภาษณสอดคลองกันวา ตลาดบริเวณชายแดนฝงประเทศไทยมีสินคาหลากหลายชนิดจํานวนมาก
ทั้งสินคาที่ประเทศไทยผลิตเอง สินคาหนีภาษี สินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ สินคามือสอง อาหารสด 
อาหารแหง อาหารทะเล ฯลฯ ดังน้ัน ผูที่อาศัยบริเวณชายแดนประเทศไทยของทั้งสามจังหวัดน้ีจะ
ทราบดีวาจะหาซื้อสินคาเหลาน้ีตรงที่ใด บริเวณไหน และอยางไร โดยเฉพาะการซื้อขายบุหรี่ อยางไร
ก็ตาม ผูที่อาศัยอยูในบริเวณตัวเมือง จังหวัดจันทบุรี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ไมจําเปนตองมีเครือขายซื้อ
บุหรี่ เพียงแตเดินเขาไปในตลาดแลวซื้อออกมาใหตรงกับจํานวนควบคุมของกฎหมายไทย เพียงเทาน้ี
ก็ไมถูกเจาหนาที่รัฐตรวจคนและจับกุมแนนอน ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
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 “...ที่ตลาดวางขายเยอะครับ ไมแนใจวาแทหรือปลอม แตผมวาปลอม...” 
 
 “...บุหรี่ที่ผมซื้อมันถูก ...รสชาติก็ระดับหน่ึง...บุหรี่ไทยแพง ผมซื้อไมไหว ขับรถไปกับเพื่อน
นิดเดียวเองประหยัดกวาเยอะครับ” 

นาย ฉ. 
ผูอาศัยอยูในตัวเมือง จังหวัดจันทบุร ี

สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 
 
   จากการประมวลการใหสัมภาษณ พบวา มีนัยแสดงถึงสองประการสําคัญ ๆ 
กลาวคือ ประการแรก การที่พื้นที่โครงการวิจัยมีพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน อันมีผลทําใหสินคา
ชนิดตาง ๆ  ของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนและซื้อขายกันไดตลอดเวลาทั้งสินคาที่ถูกตองตาม
กฎหมายหรือสินคาที่ไมถูกตองตามกฎหมาย และพื้นที่ติดตอกันทําใหมีชองทางไปมาหาสูกันมากมาย
ทั้งที่ทางการ และไมเปนทางการ (ชองทางธรรมชาติ) ดังน้ัน การนําเขาสินคาตาง ๆ แบบถูกตองตาม
กฎหมายหรือการลักลอบนําเขาสินคาแบบไมถูกตองจึงเกิดข้ึนไดเสมอ และยากที่เจาหนาที่รัฐจะเขา
ไปตรวจคน ตรวจตรา หรือจับกุมกลุมผูกระทําความผิดได หรืออาจในบางกรณีเจาหนาที่รัฐเปน
ผูกระทําความผิดเสียเอง ย่ิงทําใหการลักลอกนําเขาสินคาผิดกฎหมายเพิ่มโอกาสเกิดข้ึนไดมากข้ึนอีก
ดวย ประการที่สอง การที่ประเทศทั้งสองมีพื้นที่ติดตอกัน แตมีขนาดหรือระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน
มาก ทําใหสินคาบางประเภทของประเทศที่มีขนาดหรือระบบเศรษฐกิจที่เล็กกวาถูกกวาประเทศที่มี
ขนาดหรือระบบเศรษฐกิจที่ใหญกวา ปจจัยเรื่องขนาดหรือระบบเศรษฐกิจน้ีจึงมีผลทําใหราคาสินคา
และการบริการจึงมีไมเทากัน และแตกตางกัน ดังน้ัน สินคาประเภทหน่ึงโดยเฉพาะบุหรี่ที่เพิ่มภาษี
สรรพสามิตในประเทศไทยมีราคาสูงข้ึนมาก ขณะที่บุหรี่ที่มีรสชาติใกลเคียงกัน หรือบุหรี่ราคาถูกของ
ประเทศเพื่อนบานจึงเปนที่ตองการของนักสูบบุหรี่ที่สูราคาหรือไมมีกําลังซื้อบุหรี่ภายในประเทศไทย
ได ทําใหมาตรการและกลไกในการขจัดขบวนการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีบริเวณชายแดน
ประเทศไทย – กัมพูชา ยากตอการควบคุมดูแล หรือตรวจสอบอยางละเอียดจากเจาหนาที่รัฐ และที่
สําคัญไปกวาน้ัน ความสัมพันธและเครือขายระหวางเจาหนาที่รัฐ และประชาชนบริเวณชายแดนมี
ความสนิทสนมกันมาพอสมควร อันมีผลตอการตรวจสอบอีกทางหน่ึงดวย แมเราจะพบการจับกุมการ
ลักลอกนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีได แตก็ถูกจับกุมในสวนของพื้นที่ช้ันใน มิใชบริเวณชายแดนประเทศ
ไทย – กัมพูชา 
   1.4 การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน         

(X̄ = 3.11) 
   จากการสัมภาษณเพิ่มเติมผูสัดทัดกรณีที่ประกอบธุรกิจคาขายบริเวณชายแดน
ประเทศไทย – กัมพูชา พบวา ประเด็นการเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน กลาวคือ นโยบายของรัฐบาลแตละสมัยในการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหสูงข้ึน 
ซึ่งใชมาตรการราคาและกลไกตลาดในการจําหนายบุหรี่ทั้งหลายใหมีราคาสูงข้ึน โดยมาตรการและ
กลไกดังกลาวน้ีนาจะมีผลกระทบกระเทือนตอผูสูบบุหรี่เดิมที่ตองใชเงินจํานวนมากข้ึนในการซื้อบุหรี่
มาสูบในแตละครั้ง สงผลใหผูสูบบุหรี่เดิมน้ีอาจจะพิจารณาปริมาณการสูบบุหรี่ลดลงหรืออาจเลิกสูบ
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บุหรี่ อีกดานหน่ึงมาตรการและกลไกน้ียังปองกันนักเสพรุนใหมที่กําลังจะเสพติดบุหรี่ แตอยางไรก็
ตาม แมรัฐบาลจะดําเนินแนวนโยบายการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่มากข้ึนเทาใด และอยางไรก็ตาม ก็
อาจจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอการตัดสินใจซื้อบุหรี่ของผูสูบบุหรี่เดิมมากนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงผู
สูบบุหรี่เถ่ือนบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชาตามโครงการวิจัยช้ินน้ี อันเน่ืองมาจากเหตุผล
สําคัญก็คือระดับราคาจําหนายบุหรี่ระหวางบุหรี่ถูกกฎหมายภายในประเทศ และบุหรี่เถ่ือน เพราะ
ระดับราคาจําหนายบุหรี่ทั้งสองประเภทน้ีแตกตางกันมากพอสมควรต้ังแตอดีตเปนตนมา ตัวอยางเชน 
สมัยหน่ึงบุหรี่ถูกกฎหมายภายในประเทศไทยย่ีหอหน่ึง ราคาซองละ 60 บาท แตบุหรี่เถ่ือนชายแดน 
ราคาซองละไมเกิน 10 บาท จวบจนปจจุบัน (พ.ศ.2560) บุหรี่ไทยย่ีหอเดิมดังกลาว ราคาซองละ
เกือบ 100 บาท แตบุหรี่เถ่ือนชายแดน ราคาซองละไมเกิน 12 – 15 บาท 
   ปรากฏการณของระดับราคาการจําหนายบุหรี่ของทั้งสองประเภทขางตน อาจมี
ปจจัยสําคัญ ๆ 2 ประการ กลาวคือ (1) ขนาดระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
มีขนาดเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแตกตางกันมาก ทําใหสินคาและการบริการบางประเภทที่ผลิต
ไดหรือนําเขาผานประเทศกัมพูชาที่มีขนาดระดับเศรษฐกิจเล็กกวาประเทศไทยจึงมีราคาสินคาและ
การบริการคอนขางถูก ระดับราคาสินคาและการบริการที่มีมูลคาคอนขางตํ่าก็เพื่อเหมาะสมกับการ
บริโภคของประชากรภายในประเทศของตน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาขนาดระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะใหญกวาประเทศกัมพูชา แตเมื่อพิจารณาลงไปถึงระดับรายไดของปจเจกบุคคลจะ
พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรไทยก็มิไดมีความเสมอภาคกันแตอยางใด คนที่มีฐานะ
เศรษฐกิจอยูในระดับคอนขางตํ่าหรือที่เรียกวา “คนจน” มีกําลังซื้อนอยก็มักจะบริโภคสินคาและการ
บริการที่มีระดับราคาตํ่า ดังน้ัน คนไทยเหลาน้ี หากอาศัยอยูบริเวณชายแดนใกลประเทศกัมพูชาก็
มักจะบริโภคสินคาและการบริการบางประเภทที่ผลิตหรือจําหนายจากประเทศเพื่อนบาน การบริโภค
สุราเถ่ือนหรือบุหรี่เถ่ือน หรือสินคาหน้ีภาษี หรือละเมิดลิขสิทธ์ิจึงเปนที่นิยมของคนเหลาน้ี 
   ดังน้ัน การกําหนดนโยบายการเพิ่มภาษีสรรพสามิตไมวาจะเปนการเพิ่มภาษี
สรรพสามิตสุราหรือภาษีสรรพสามิตบุหรี่ภายในประเทศก็มิอาจจะมีผลตอการลักลอกนําเขาบุหรี่
เถ่ือนมากนัก อันเน่ืองมากจากเหตุผลทางเศรษฐกิจดังที่กลาวไปแลวขางตน อยางไรก็ดี แมรัฐบาลใน
แตละยุคจะพยายามดําเนินการข้ันเด็ดขาดควบคูกับการเพิ่มภาษีสรรพสามิตก็คือมาตรการปองกัน
และปราบปรามขบวนการลักลอบนําเขาทั้งสุราเถ่ือนและบุหรี่เถ่ือนดวยการกําหนดโทษอาญาใหสงูข้ึน
เพียงใดก็ตาม แตก็ไมอาจที่จะปองกันและปราบปรามขบวนการน้ีใหหมดสิ้นไปได โดยขบวนการ
เหลาน้ีไดอาศัยปจจัยในการดําเนินการหลากหลายวิธีการ ซึ่งจะไปสอดคลองกับประเด็นคําถามขอ 
“การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่เถ่ือน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ การลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจํา” 
(ซึ่งในสวนน้ีจะขอนําเสนอในสวนตอไป) ทําใหบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา ยังคงพบเห็น
และไดยินขาวการจับกุมการลักลอบนําเขาทั้งสุราเถ่ือนและบุหรี่เถ่ือนอยูเรื่อย ๆ และที่สําคัญบริเวณ
ชายแดนก็ยังมีการจําหนายสุราและบุหรี่ที่ไมไดเสียภาษีสรรพสามิตอยูตามรานคาทั่วไปอยูแลว ดังคํา
ใหสัมภาษณของผูประกอบธุรกิจการคาชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา ที่วา 
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 “...ผมวาราคาบุหรี่มันตางกัน ตางกันมาก ตางกันมานานแลว Taxes ทั้งแดง เขียว จะข้ึน
ภาษีหรือไมข้ึน คนมันจะสูบยังไงก็สูบ...” 
 
 “...Taxes แดงจะแพงวาเขียวนิดหน่ึง แดงแซงละ 12 – 13 บาท สวนเขียว 10 – 11 
บาท” 
 

นาย ช. (นามสมมติ) 
ผูประกอบธุรกจิการคาชายแดนบริเวณตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว 

สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
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ภาพท่ี 5.1 บุหรี่ย่ีหอน้ีเปนที่นิยมของประชาชนไทยบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.2 ขอบขางของบุหรี่ย่ีหอน้ีเปนที่นิยมของประชาชนไทยบริเวณชายแดน 
 ประเทศไทย – กัมพูชา 
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   1.5 บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย (X̄ = 3.07) 

   1.6 การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.05) 
   1.7 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอน

คาสิโนชายแดน (X̄ = 3.02) 
   จากการสัมภาษณเพิ่มเติม พบวา ประเด็นการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการ
ขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน ประเด็นน้ีคณะผูวิจัยจะขอนําเสนอทั้งการรูปแบบ
นําเขาบุหรี่จากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน และการนําเขาบุหรี่เกิดจาก
การขนสงแบบกองทัพมด ดังตอไปน้ี (คลายกับรูปแบบการนําเขาบุหรี่โดยรถยนตบริการของบอน
คาสิโนชายแดน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) 
    1. รูปแบบการนําเขาบุหรี่โดยรถยนตบริการของบอนคาสิโนชายแดน 
    การนําเขาบุหรี่เกิดจากการขนโดยรถยนตบริการของบอนคาสิโนชายแดน ซึ่ง
บอนคาสิโนเกือบทุกแหงโดยเฉพาะบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา (ตามพื้นที่ในโครงการวิจัย
ช้ินน้ี) จะจัดบริการทั้งรถยนตที่น่ังสวนบุคคลระดับบุคคลหรือลูกคาสําคัญ (VIP) และการบริการจาง
เหมารถตูปรับอากาศลักษณะว่ิงประจําทางไป – กลับ ซึ่งลูกคาสามารถกําหนดนัดกับรถตูไดเลยวาจะ
ใหรับสงที่ไหน ตอนไหน เมื่อใด หากมีจํานวนคนมากพอที่ทางบอนคาสิโนกําหนดไว และรถตูที่มี
ลักษณะว่ิงประจําทางไป – กลับ แบบกําหนดระยะเวลาเปนชวง ๆ เชน รถตูคิวที่ 1 กําหนดออก
เดินทาง 7.00 น. รถตูคิวที่ 2 กําหนดออกเดินทาง 8.30 น. จนถึงรถตูคิวสุดทายประมาณ 16.00 – 
17.00 น. แลวแตสถานการณของจํานวนผูโดยสารซึ่งจะตองเดินทางไปถึงจุดผานดานถาวรกอนเวลา
เปดทําการเวลาราชการไทย จากการสัมภาษณคิวรถตู พบวา หากเปนวันจันทรถึงวันศุกร ผูโดยสาร
จะมีจํานวนไมมากนัก เฉลี่ยการเดินทางไป – กลับตอวัน ประมาณ 7 – 8 เที่ยว เฉลี่ยผูโดยสารตอวัน 
ประมาณ 50 – 80 คน และเฉลี่ยตอสัปดาห ประมาณ 300 คน แตหากเปนวันหยุดสุดสัปดาห หรือ
วันหยุดราชการ จํานวนผูโดยสารก็จะมีจํานวนมากข้ึน เฉลี่ยผูโดยสารตอวันเสารและวันอาทิตย 
ประมาณวันละ 100 – 120 คน วันหยุดราชการก็เชนเดียวกัน 
 
 “...ถาวันธรรมดาลูกคาจะไมเยอะ เฉลี่ยวันละ 50 – 80 คน แตถาวันหยุดเสาร อาทิตย 
หรือหยุดยาวจะมากหนอย 100 คนข้ึนไป อาจถึง 120 คนตอวัน ...เต็มทุกเที่ยว..” 
 

นาย ม. (นามสมมติ) 
ผูประกอบรถตูปรบัอากาศบริการ และเจาของรถตู ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแกว 
สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

 
    อน่ึง การบริการของบอนคาสิโนทั้งรถยนตสวนบุคคลระดับบุคคลหรือลูกคา
สําคัญ และการบริการรถตูทั่วไปดังกลาวขางตน การบริการน้ีบอนคาสิโนจะไมเก็บคาบริการใด ๆ 
จากผูโดยสาร และบอนคาสิโนยังใหคาตอบแทนการเดินทางเปนเงินหรือภาษาบอนคาสิโน เรียกวา 
“ชิบตาย” สําหรับผูโดยสารรถตู ซึ่งไมสามารถแลกคืนเปนเงินสดได แตสามารถนําไปเลนพนันกับ
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บอนคาสิโนน้ัน ๆ ได หากนักพนันที่ไดโควตาชิบตายดังกลาว เลนพนันไดก็สามารถแลกเปนเงินสดได 
แตหากเสียพนันและประสงคที่จะเลนพนันตอก็ตองใชเงินสดของตนเองที่นําติดตัวมาแลกเปน “ชิบ
เปน” เพื่อเลนพนันตอไป 
    อยางไรก็ตาม ตามที่คณะผูวิจัยไดอธิบายขางตน ผูโดยสาร (นักพนักรายยอย) 
สวนใหญเปนลูกคาประจําของบอนคาสิโน สวนใหญนักพนันรายยอยเหลาน้ีไมไดมีฐานะร่ํารวยแต
อยางใด ตรงกันขามมักจะเปนคนชนช้ันกลางระดับลางจนถึงคนชนช้ันลางที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า 
และสวนใหญไมไดประกอบอาชีพที่มั่นคงพอที่จะเลี้ยงตนเองได และนักพนันรายยอยบางสวนวางงาน 
เมื่อไมมีงาน และกลุมเหลาน้ีมักจะชอบเลนพนัน ซึ่งการเลนพนันในประเทศไทยเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
กลุมน้ีจึงตองเดินทางไปเลนพนัน ณ บอนคาสิโนชายแดนฝงประเทศกัมพูชา โดยการเดินทางจึงเปน
ตองใชคาใชจาย ขณะเดียวกันบอนคาสิโนชายแดนเองก็ตองการความคึกคักของลูกคา และเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกลูกคาอีกทางหน่ึง จึงจัดรถตูปรับอากาศรับสงไปกลับให กลุมน้ีจึงใชชองทาง
ดังกลาวเดินทางเพื่อไปเลนพนันยังฝงประเทศกัมพูชา แตที่ไดกลาวไปแลว กลุมน้ีสวนใหญมิไดมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีนัก ดังน้ัน การไปเลนพนันจึงอาจไมใชวัตถุประสงคของกลุมน้ี จริง ๆ ตามการ
สัมภาษณของคนขับรถตูปรับอากาศ พบวา กลุมน้ีไปเลนพนันที่บอนคาสิโนในลักษณะเปนการจาง
ของบอนคาสิโนเอง เพราะบอนไมเก็บคาเดินทางใด ๆ และเมื่อเขาไปเลนพนันภายในบอน บอนก็จะ
จัดเลี้ยงอาหารโดยไมเก็บคาใชจายเชนกัน และบอนยังจัดการประชาสัมพันธลูกคาโดยการใหชิบตาย
ซึ่งไดกลาวไปแลว ดังน้ัน กลุมน้ีเมื่อเขาไปเลนพนัน หากเลนพนันไดก็โชคดี แตหากเสียพนันก็ไมมี
ผลกระทบกระเทือนตนเองแตอยางใด เมื่อเลนพนันเสียกลุมน้ีก็จะนําเงินที่ติดตัวมาไปซื้อสุรา และ
บุหรี่ ตามจํานวนควบคุมของกฎหมายศุลกากร เพื่อมาจําหนายตอใหแกลูกคาของตนในประเทศไทย
อีกตอหน่ึง 
    นักพนันรายยอยเหลาน้ีจึงมีลักษณะคลาย ๆ กับการขนแบบกองทัพมด ซึ่งกําไร
ตอสุรา 1 ขวด (Bottle) โดยประมาณ 100 บาท และบุหรี่ 1 คอรตตอน (Carton) โดยประมาณ 70 
บาท ดังน้ัน สุรา 1 ขวด รวมกับบุหรี่ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 170 บาทตอวัน การใชชองนําเขาน้ี จึงเปน
แรงจูงใจใหแกนักพนันรายยอยทั้งหลายนิยมทํากัน อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณคิวรถตูปรับ
อากาศ ประกอบกับและการสังเกตการณของคณะผูวิจัย พบวา คิวรถตูปรับอากาศมีจํานวนหลายคิว
หลายกลุมว่ิงใหบริการไปกลับระหวางจุดรับกับบอนคาสิโนชายแดน ซึ่งมีมากกวา 15 คิวรถตู หรือ
อาจมากกวาน้ัน ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 
 “...พวกน้ีจริง ๆ ต้ังใจไปเลน แตก็ซื้อเหลา บุหรี่ติดมือมา เคากําไรดี...” 
 
 “...เหลา ตกกําไรขวดละ 100 บาท สวนบุหรี่แลวแตย่ีหอ ถา Taxes ก็ 70 – 80 บาท...” 
 

นาย ม. (นามสมมติ) 
ผูประกอบรถตูปรบัอากาศบริการ และเจาของรถตู ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแกว 
สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
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    อยางไรก็ตาม หากประมาณการปริมาณ และมูลคา โดยใชการคํานวณตาม
จํานวนผูโดยสารเดินทางไปกลับระหวางจุดรับสงกับบอนคาสิโนชายแดนเปนตัวคํานวณ โดยเฉพาะ
บุหรี่ อาจประมาณการปริมาณการนําเขาบุหรี่บริเวณชายแดนโดยสังเขป ดังตอไปน้ี 
     1) วันธรรมดา 
      1.1) ผูโดยสาร เฉลี่ยสัปดาหละ 300 คน 
      1.2) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน เดือนมี 4 สัปดาห 300 คน X 4 
สัปดาห เทากับ 1,200 คน คํานวณตามจํานวนควบคุมการนําเขาบุหรี่ตามกฎหมายศุลกากร รวมการ
นําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 1,200 คน X 1 คอรตตอน เทากับ 1,200 คอรตตอน (ตอหน่ึงคิวรถตูปรับอากาศ
บริการ) หากมีคิวรถตูปรับอากาศบริการ เฉลี่ยจํานวน 15 คิว ก็จะเทากับ 1,200 คอรตตอน X 15 
คิวรถตู เทากับ 18,000 คอรตตอนตอเดือน 
      1.3) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 18,000 
คอรตตอนตอเดือน X 12 เดือน เทากัน 216,000 คอรตตอน หรือ 2,160,000 ซอง หรือ 
43,200,000 มวน 
     2) วันหยุดสุดสัปดาห 
      2.1) ผูโดยสาร เฉลี่ยวันละ 120 คน 
      2.2) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน มวัีนหยุดสุดสัปดาห เฉลี่ยจํานวน 
8 วัน รวมผูโดยสารทั้งสิ้น 120 คน X 8 วัน เทากับ 960 คน คํานวณตามจํานวนควบคุมการนําเขา
บุหรี่ตามกฎหมายศุลกากร รวมบุหรี่ทั้งสิ้น 960 คน X 1 คอรตตอน เทากับ 960 คอรตตอน (ตอหน่ึง
คิวรถตูปรับอากาศบริการ) หากมีคิวรถตูปรับอากาศบริการเฉลี่ย จํานวน 15 คิว ก็จะเทากับ 960 
คอรตตอน X 15 คิวรถตู เทากับ 14,400 คอรตตอนตอเดือน 
      2.3) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 14,400 
คอรตตอนตอเดือน X 12 เดือน เทากัน 172,800 คอรตตอน หรือ 1,728,000 ซอง หรือ 
34,560,000 มวน 
     อน่ึง การคํานวณปริมาณ มูลคาของการนําเขาบุหรี่ขางตน คณะผูวิจัยดวย
ความบริสุทธ์ิใจและดวยความเคารพอยางย่ิง คณะฯ ไดคํานวณจากแหลงขอมูลที่มีการตรวจสอบ
ขอมูลจากหลายแหลง และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของคณะผูวิจัยเองประกอบกัน จนได
ขอสรุปลักษณะเปนคาเฉลี่ยดังกลาวขางตน ซึง่ในความเปนจริงยังมีคิวรถตูปรับอากาศบริการไมสังกัด
คิวของบอนคาสิโนชายแดนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนรถบัสนําเที่ยวขนาดใหญอีก ในสวนน้ี
คณะผูวิจัยยากที่จะคํานวณออกมาเปนตัวเลขภาพรวมเฉลี่ยดังกลาวตามขางตนได 
    2. รูปแบบการนําเขาบุหรี่เถ่ือนโดยกองทัพมด (รับจางขน) (คลายกับรูปแบบ
การนําเขาบุหรี่โดยรถยนตบริการของบอนคาสิโนชายแดน จังหวัดจันทบุร ีแตจังหวัดตราดจะนําเสนอ
ในสวนตอไป) 
    การนําเขาบุหรี่เกิดจากการขนสงแบบกองทัพมด ในกรณีตามโครงการวิจัยช้ินน้ี 
ไดนิยามคําวา “กองทัพมด” หมายถึง คนที่รับจางขนสุราและบุหรี่นําเขาบริเวณชายแดนภาค
ตะวันออก (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) โดยใชวิธีตามจํานวนควบคุมของกฎหมายศุลกากรซึ่ง
จะมีความคลายคลึงกับขอ 1 ขางตน แตแตกตางกันตรงที่กองทัพมดน้ี สวนใหญจะไมไดเปนผูเลน
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พนัน ณ บอนคาสิโนชายแดน แตเปนผูที่อาศัยอยูบริเวณชายแดน กลุมน้ีใชวิธีการนําเขาสุราและบุหรี่
ดวยการเดินเทาผานจุดตรวจดานถาวรคนเขาเมืองตามปกติ และจะเขาไปซื้อสุราและบุหรี่ตามรานคา
เครือขายฝงประเทศกัมพูชาตามจํานวนควบคุมตามกฎหมายขางตนแลวนําติดตัวกลับมาผานจุดตรวจ
ดานถาวรคนเขาเมืองเชนเดิม วิธีการน้ีจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ กองทัพมดบริเวณน้ีจะมี
อาชีพหลักกันอยูแลว และรับจางขนทั้งสุราและบุหรี่ เปนอาชีพเสริมชวงวันหยุดงาน หรือ
วันหยุดราชการเทาน้ัน และจะเดินเขาออกจุดตรวจดานถาวรคนเขาเมือง วันละ 2 ครั้ง หรือบางวัน
อาจไดถึง 3 ครั้ง ซึ่งมีกองทัพมดรับจางขนทั้งสุราและบุหรี่ประมาณกวา 70 คน สามารถคํานวณเปน
ตัวเลขโดยภาพรวมเฉพาะบุหรี่ ดังตอไปน้ี 
     1) กองทัพมดจํานวนกวา 70 คน 
     2) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอวัน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 70 คน X วัน
ละ 2 ครั้ง X 1 คอรตตอน เทากับ 140 คอรตตอน 
     การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอวัน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 70 คน X วันละ 
3 ครั้ง X 1 คอรตตอน เทากับ 210 คอรตตอน 
     3) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 140     
คอรตตอน X 30 วัน เทากับ 4,200 คอรตตอน 
     การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเ ดือน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้ งสิ้น 210        
คอรตตอน X 30 วัน เทากับ 6,300 คอรตตอน 
     4) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป  รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 4,200       
คอรตตอน X 12 เดือน เทากับ 50,400 คอรตตอน หรือ 504,000 ซอง หรือ 10,080,000 มวน 
     การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 6,300 คอรตตอน 
X 12 เดือน เทากับ 75,600 คอรตตอน หรือ 756,000 ซอง หรือ 15,120,000 มวน 
    อยางไรก็ตาม การนําเขาบุหรี่จากฝงประเทศกัมพูชาในสองรูปแบบขางตน คือ 
รูปแบบการนําเขาบุหรี่โดยรถยนตบริการของบอนคาสิโนชายแดน และรูปแบบการนําเขาบุหรี่เถ่ือน
โดยกองทัพมด (รับจางขน) จะมิใชการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีผิดกฎหมายไทยแตอยางใด ซึ่ง
เปนวิธีการใชชองทางกฎหมายในการนําเขาบุหรี่มาภายในประเทศไทยตามจํานวนควบคุมของ
กฎหมายไทย (คนละ 200 มวน) ดังน้ัน คณะผูวิจัยเพียงแตนําเสนอปริมาณนําเขาบุหรี่โดยการ
ประมาณการจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได และมีการตรวจสอบขอมูลจากหลากหลายแหลงที่มา จนได
ขอสรุปโดยการหาคาเฉลี่ยปริมาณการนําเขาบุหรี่ของแตละผูใหขอมูลสําคัญ นําไปสูการประมวลเปน
ตัวเลขเชิงประจักษดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี หากมีการต้ังคําถามสําคัญที่วา “ทําไมเจาหนาที่รัฐของ
ไทยจึงมีการจับกุมกลุมผูกระทําความผิดฐานลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีอยูเปนระยะ ๆ และมี
ประมาณ และมูลคามาก” โดยปรากฏอยูตามหนาหนังสือพิมพ สื่อสาธารณะ และขาวทั่วไป แสดงให
เห็นวา นอกจากการนําเขาโดยใชวิธีการสองรูปแบบขางตน กลุมผูกระทําความผิดความน้ียังใช
ชองทางและรูปแบบการลักลอบนําเขาแบบวิธีอื่นอีก ซึ่งในโครงการวิจัยน้ี ขอนําเสนอตามที่ไดขอมูล
สําคัญจากการสัมภาษณแหลงขอมูลที่เช่ือถือได กลาวคือ ประการแรก กลุมผูกระทําความผิดน้ี 
อาจจะอาศัยรูปแบบการนําเขาบุหรี่แบบกองทัพมด เมื่อไดบุหรี่แลวก็จะนํามาพักไวกอนรอจนได
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ปริมาณที่เหมาะสมและคุมคากับความเสี่ยงจึงนําบุหรี่ขนเขาไปสูเขตพื้นที่เมืองสําคัญ ๆ ตอไป หาก
เขาไปไดสําเร็จ กลุมผูกระทําความผิดน้ีจะไดรับกําไรมากข้ึนเปนเทาตัว 
   1.8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน 

หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ (X̄ = 2.98) 
   1.9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน (X̄ = 2.94) 

   1.10 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย (X̄ = 2.90) 
   จากการสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถาม และผูประกอบธุรกิจการคา
ชายแดน และประชาชนทั่วไป พบวา ประเด็นการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย แม
การพื้นที่เพื่อทําการสัมภาษณของคณะผูวิจัยจะกอนการบังคับใชกฎหมายฉบับใหม ซึ่งการระวางโทษ
ทางอาญายังไมสูงมากนัก แตหลังจากการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบในป พ.ศ.2560 คือ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต พ.ศ.2560 โดยมีเจตนารมณ กลาวคือ กฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิต กฎหมายวาดวย พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ 
กฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวย การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวาดวยการจัดสรร
เงินภาษีสุรา ใชบังคับมาเปนระยะเวลานานแลว บทบัญญัติในบางสวนจึงไมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี การกําหนด บทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตไวใน
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการใชทั้งแกประชาชนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และสวนราชการผูปฏิบัติงาน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อใหการ
บังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม นัยของวัตถุประสงคกฎหมายฉบับน้ี 
นอกจากจะเพิ่มอัตราพิกัดภาษีสรรพสามิตแลว วัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การเพิ่ม
ภาระทางภาษีใหแกผูสูบเดิม และปองกันผูที่กําลังจะเขาสูการสูบบุหรี่หรือนักสูบหนาใหมใหมี
วิจารณญาณในการพิจารณาวาราคาบุหรี่ที่มีการปรับตัวสูงข้ึน ตนเองจะมีกําลังซื้อบุหรี่มาสูบได
หรือไม อยางไร และเหมาะสมกับรายไดหรือไม อยางไร ทั้งน้ี ก็เพื่อการปรับพฤติกรรมผูสูบบุหรี่ใหมี
คาใชจายในการซื้อบุหรี่มาสูบมากข้ึนน้ันเอง นอกจากน้ี กฎหมายฉบับน้ียังมีมาตรการบังคับใชการลัก
ลอกนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี เพราะหากข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในประเทศ บุหรี่ตางประเทศที่มี
ราคาถูกกวาจะถูกลักลอบเขามาจําหนายในประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน จะตองมีการกําหนด
บทลงโทษทางกฎหมายใหรุนแรงมากข้ึนไปอีก เพื่อใหผูที่คิดจะกระทําความผิดฐานลักลอบนําเขาบหุรี ่
โดยไมเสียภาษีมีความเกรงกลัวตอบทลงโทษทางกฎหมายมากข้ึน ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีไดระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป และกําหนดโทษปรับต้ังแตหาเทาถึงย่ีสิบเทาของคาภาษีที่จะตองเสียตามมาตรา 
186 วรรคแรก ในกรณีมีการกระทําความผิดตามมาตรา 186 (2) นําเขาซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี 
   จากมาตรการปองกันทั้งผูสูบเดิม และนักสูบหนาใหม ตลอดจนการบังคับใช
กฎหมายกรณีหากมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเขามาในประเทศ ดูเหมือนวากฎหมายฉบับน้ี
ไดมีบทบัญญัติที่มีเน้ือหาครอบคลุมและรัดกุมตอสถานการณปจจุบันมากพอสมควร แตในความ
คิดเห็นของประชาชนที่คณะผูวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา พบวา ผูที่
ใหขอมูลสวนใหญมีความคิดเห็นวา บุหรี่เปนยาเสพติดก็จริง แตในความเช่ือของพวกเขายังมีเช่ือที่วา 
บุหรี่เปนสิ่งเสพติดที่กฎหมายไทยอนุญาตใหจําหนาย ใหสูบ และซื้อขายกันได จึงเทากับวาบุหรี่ แมจะ
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ผลิตหรือนําเขามาจากที่ใด หรือแมกระทั่งจะมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีก็ตาม พวกเขายังมี
เช่ือที่วาบุหรี่เปนสิ่งที่มีโทษทางกฎหมายก็จริง แตจํานวนโทษคงมไีมมากนัก และที่สําคัญพวกเขาไมได
ลักลอบนําเขาหรือคายาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดใหโทษ ดังน้ัน บุหรี่ที่มีการวางจําหนายบริเวณ
ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา แมบางกรณีอาจผิดกฎหมายไทย แตพวกเขาก็ยังเช่ือวามีโทษทาง
กฎหมายนอย ตลอดจนกําไรและคาจางรับขนบุหรี่ยังคงเปนแรงจูงใจใหพวกเขากระทําแบบน้ีตอไป 

   1.11 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจํา (X̄ = 2.88) 
   1.12 การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนักพนันที่อาศัยขอยกเวนทาง

กฎหมายจํานวน 200 มวน (X̄ = 2.81) 

   1.13 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบกองทัพมด (X̄ = 2.76) 
   1.14 การลักลอบนําเขาบุหรี่ เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตของผูมีอิทธิพล         

(X̄ = 2.67) 
   1.15 การลักลอบนําเขาบุหรี่ เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหายเทากับยาเสพติดผิด

กฎหมายชนิดอื่น ๆ (X̄ = 2.64) 
  2. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “ไมเห็นดวย” คือ บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่

นอก (X̄ = 1.76) 
  จากการสัมภาษณเพิ่มเติม พบวา ผูประกอบธุรกิจคาบุหรี่ฝงประเทศกัมพูชามีทั้งรานคา
ที่จําหนายสุราตางประเทศและบุหรี่ตางประเทศแท และปลอม ซึ่งหากเปนเครือขายระหวางกันหรือ
เปนผูเช่ียวชาญชองทางรานคาก็จะเขาไปซื้อสุราตางประเทศและบุหรี่ตางประเทศแท และนําออกมา
จําหนายตอภายในประเทศ แตหากเปนนักทองเที่ยวหรือบุคคลที่ไมรูชองทางรานคาอาจเขาไปซื้อสุรา
ตางประเทศและบุหรี่ตางประเทศปลอมกลับมา ดังน้ัน การที่จะไดสุราตางประเทศและบุหรี่
ตางประเทศแทจะตองอาศัยบุคคลที่รูหรือเช่ียวชาญชองทางรานคาหรือเปนเครือขายกันเทาน้ัน 
  อยางไรก็ตาม ในประเด็นน้ีกลุมผูตอบแบบสอบถามมีคําตอบ “ไมเห็นดวย” ก็
เน่ืองมาจากวาบุหรี่ที่นํามาวางจําหนายทั้งฝงชายแดนประเทศไทยและฝงชายแดนประเทศกัมพูชาไม
สามารถตรวจสอบคุณภาพและการตรวจสอบวาเปนบุหรี่ตางประเทศแทหรือไม อยางไร ประกอบกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่บริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา สวนใหญยังไมใหความสนใจวาจะเปน
บุหรี่ตางประเทศแทหรือไม กลุมน้ีจะสนใจเพียงวาบุหรี่น้ันมีราคาถูกหรือไม เพียงใด พวกเขามีกําลัง
หรือความสามารถซื้อบุหรี่ไดหรือไม และเปนบุหรี่ที่มีรสชาติที่พวกเขาตองการหรือไม และหาซื้อได
งายเทาน้ัน ดังน้ัน หากต้ังคําถามวาบุหรีท่ี่นําเขาภายใตการบังคับโดยกฎหมายไทย และบุหรี่เถ่ือนหนี
ภาษีที่ลักลอบนําเขาผานทางภาคตะวันออก อาจเปนไดทั้งบุหรี่ตางประเทศแทและปลอม เมื่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ชายแดนไมไดใหความสําคัญแกสินคาวาเปนบุหรี่ตางประเทศแทหรือปลอม อัน
อาจไมมีผลตอการพิจารณาถึงคุณภาพบุหรี่เทาใดนัก ขณะที่หากเปนบุหรี่ตางประเทศแทจะมีคุณภาพ
ดีกวาบุหรี่ที่ผลิตข้ึนดวยการลอกเลียนแบบหรือทําปลอมข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีและกรรมวิธีในการ
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ผลิตที่ดีกวา และคุณภาพของวัตถุดิบดีกวา แตอยางไรก็ตาม ทั้งสุราตางประเทศและบุหรี่ตางประเทศ
ที่มีคุณภาพดีมิไดหมายความวา ไมเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของผูด่ืมและผูสูบ 
  3. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เ ถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับ
นอย ดังตอไปน้ี 
   3.1 การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามีความสามารถในการหลบเลี่ยง

กฎหมายได (X̄ = 1.54) 
   3.2 การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึงสัญลักษณการมีฐานะทาง

เศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก (X̄ = 1.42) 
 
 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 
ตารางท่ี 5.4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว (n = 285) 
 

แนวทางการแกไขการลักลอบ 
นําเขาบุหรี่เถ่ือน 

คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

1. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการ
จัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.84 0.84 เห็นดวย 4 

2. การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือน 

2.91 0.76 เห็นดวย 3 

3. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ิน
ในการจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.79 0.86 เห็นดวย 6 

4. บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.24 0.94 เห็นดวย 1 

5. บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.08 0.68 เห็นดวย 2 

6. บทบาทขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในการ
ประชาสัมพันธผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน 

2.62 0.75 เห็นดวย 7 

7.  การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ระหว าง ชุมชนเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.83 0.73 เห็นดวย 5 
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แนวทางการแกไขการลักลอบ 
นําเขาบุหรี่เถ่ือน 

คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

8. การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบ
ของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.51 1.02 เห็นดวย 8 

รวม 2.85 0.82 เห็นดวย  
 
 จากตารางที่ 5.4 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดน

ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.85) ซึ่ง
หากพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย 
ดังตอไปน้ี 
  1. บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขา

บุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.24) 

  2. บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 
3.08) 

  3. การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 2.91) 
  4. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่

เถ่ือน (X̄ = 2.84) 
  5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่

เถ่ือน (X̄ = 2.83) 
  6. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ินในการจัดการการลักลอบ

นําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 2.79) 
  7. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธผลกระทบของการ

ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 2.62) 
  8. การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่

เถ่ือน (X̄ = 2.51) 
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3. ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 
 
 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของชุมชนชายแดนตําบลเทพ
นิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพหลัก รายไดตอเดือน 
 
ตารางท่ี 5.5 คารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอ
โปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอ
เดือน (n = 59) 
 

ขอมูลสวนบุคคล รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 26 44.07 
 หญิง 33 55.93 

รวม 59 100.00 
อายุ 16 – 25 ป 12 20.35 
 26 – 50 ป 41 69.49 
 51 ปข้ึนไป 6 10.16 

รวม 59 100.00 
วุฒิการศึกษา ไมไดเรียน 4 6.77 
 ระดับประถม 16 27.18 
 ระดับมัธยม 19 32.19 
 ระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเทา 
10 16.93 

 ระดับปริญญาตรี 6 10.16 
 สูงกวาระดับปริญญาตรี 4 6.77 

รวม 59 100.00 
สถานภาพ โสด 22 37.30 
 สมรส 34 57.63 
 หยาราง 1 1.69 
 หมาย 1 1.69 
 แยกกันอยู 1 1.69 

รวม 59 100.00 
อาชีพหลัก รับราชการและ

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
2 3.39 

 เจาของกิจการ 5 8.47 
 รับจาง 22 37.30 
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ขอมูลสวนบุคคล รายการ จํานวน รอยละ 
 คาขายรายยอย 3 5.08 
 เกษตรกร 

และชาวประมง 
19 32.20 

 อื่น ๆ 8 13.56 
รวม 59 100.00 

รายไดตอเดือน 0 – 5,000 บาท 15 25.43 
 5,001 – 15,000 บาท 37 62.72 
 15,001 – 25,000 

บาท 
6 10.16 

 25,001 บาทข้ึนไป 1 1.69 
รวม 59 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.5 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีขอมูลสวนบุคคล กลาวคือ เพศ 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 55.93 และเพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 44.07 
 อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 26 – 50 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 69.49 รองลงมา 
คือ อายุระหวาง 16 – 25 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 20.33 และนอยที่สุด คือ อายุ 51 ข้ึนไป 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.16 
 วุฒิการศึกษา สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
32.19 รองลงมา คือ ระดับประถม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 27.18 ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.93 ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
10.17 ไมไดเรียน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.77 และนอยที่สุด คือ สูงกวาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.77 
 สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพ สมรส จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 57.63 รองลงมา 
คือ โสด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 37.30 และนอยที่สุด คือ หยาราง หมาย และแยกกันอยู 
สถานภาพละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.69 คิดเปนรอยละ 1.69 
 อาชีพหลัก สวนใหญประกอบอาชีพ รับจาง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 37.30 
รองลงมา คือ เกษตรกรและชาวประมง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 32.20 อื่น ๆ จํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 13.56 เจาของกิจการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.47 คาขายรายยอย จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 5.08 และนอยที่สุด คือ รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 3.39 
 รายไดตอเดือน สวนใหญอยูในชวงระหวาง 5,001 – 15,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 62.72 รองลงมา คือ 0 – 5,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ25.43 15,001 – 
25,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.16 และนอยที่สุด คือ 25,001 บาทข้ึนไป จํานวน     
1 คน คิดเปนรอยละ 1.69 



61 

 3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ี
 
ตารางท่ี 5.6 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภค
บุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบล
เทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี (n = 59) 
 

ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

1. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได
เปนประจํา 

2.67 1.03 เห็นดวย 10 

2. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย 2.67 1.05 เห็นดวย 10 
3. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหาย
เทากับยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดอื่น ๆ 

2.64 0.93 เห็นดวย 11 

4. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบ
กองทัพมด 

2.76 1.01 เห็นดวย 9 

5. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนต
ที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน 

3.02 0.90 เห็นดวย 4 

6. การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนัก
พนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน 

2.81 0.97 เห็นดวย 7 

7. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนต
ของผูมีอิทธิพล 

2.67 1.14 เห็นดวย 10 

8. การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบ
นําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน 

2.67 1.03 เห็นดวย 10 

9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูก
กฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ 

2.98 0.92 เห็นดวย 5 

10. การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการ
ซื้อบุหรี่เถ่ือน 

3.05 0.82 เห็นดวย 3 

11. บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย 3.07 0.95 เห็นดวย 2 
12. พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย 3.19 0.92 เห็นดวย 1 
13. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่
เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการ
ลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน 

2.88 0.89 เห็นดวย 6 

14. การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามี
ความสามารถในการหลบเลี่ยงกฎหมายได 

2.79 1.00 เห็นดวย 8 
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ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

15. การบริโภคบุหรี่ เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึง
สัญลักษณการมีฐานะทางเศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก 

2.21 0.90 ไมเห็น
ดวย 

13 

16. บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก 1.86 0.68 ไมเห็น
ดวย 

14 

17. การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง 2.55 1.09 ไมเห็น
ดวย 

12 

18. บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ 3.05 1.08 เห็นดวย 3 
รวม 2.64 0.95 เห็นดวย 

 
 
 จากตารางที่ 5.6 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปง

นํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.64) ซึ่งหากพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
  1. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย 
ดังตอไปน้ี 

   1.1 พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย (X̄ = 3.19) 

   1.2 บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย (X̄ = 3.07) 
   1.3 การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่เถ่ือน และบุหรี่

เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ (X̄ = 3.05) 
   1.4 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอน

คาสิโนชายแดน (X̄ = 3.02) 
   1.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน 

หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ (X̄ = 2.98) 
   1.6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน (X̄ = 2.88) 
   1.7 การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนักพนันที่อาศัยขอยกเวนทาง

กฎหมายจํานวน 200 มวน (X̄ = 2.81) 
   1.8 การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามีความสามารถในการหลบเลี่ยง

กฎหมายได (X̄ = 2.79) 

   1.9 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบกองทัพมด (X̄ = 2.76) 
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   1.10 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจํา การลักลอบ
นําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตของผู
มีอิทธิพล และการเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน        

(X̄ = 2.67) 
   การคํานวณตามจํานวนผูโดยสารเดินทางไปกลับระหวางจุดรับสงกับบอนคาสิโน
ชายแดนเปนตัวคํานวณ โดยเฉพาะบุหรี่ อาจประมาณการปริมาณการนําเขาบุหรี่บริเวณชายแดน
โดยสังเขป ดังตอไปน้ี 
    1) วันธรรมดา 
     1.1) ผูโดยสาร เฉลี่ยสัปดาหละ 300 คน 
     1.2) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน เดือนมี 4 สัปดาห 300 คน X 4 
สัปดาห เทากับ 1,200 คน คํานวณตามจํานวนควบคุมการนําเขาบุหรี่ตามกฎหมายศุลกากร รวมการ
นําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 1,200 คน X 1 คอรตตอน เทากับ 1,200 คอรตตอน (ตอหน่ึงคิวรถตูปรับอากาศ
บริการ) หากมีคิวรถตูปรับอากาศบริการ เฉลี่ยจํานวน 7 คิว ก็จะเทากับ 1,200 คอรตตอน X 7 คิวรถ
ตู เทากับ 8,400 คอรตตอนตอเดือน 
      1.3) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 8,400  
คอรตตอนตอเดือน X 12 เดือน เทากัน 100,800 คอรตตอน หรือ 1,008,000 ซอง หรือ 
20,160,000 มวน 
     2) วันหยุดสุดสัปดาห 
      2.1) ผูโดยสาร เฉลี่ยวันละ 120 คน 
      2.2) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน มีวันหยุดสุดสัปดาห เฉลี่ยจํานวน 
8 วัน รวมผูโดยสารทั้งสิ้น 120 คน X 8 วัน เทากับ 960 คน คํานวณตามจํานวนควบคุมการนําเขา
บุหรี่ตามกฎหมายศุลกากร รวมบุหรี่ทั้งสิ้น 960 คน X 1 คอรตตอน เทากับ 960 คอรตตอน (ตอหน่ึง
คิวรถตูปรับอากาศบริการ) หากมีคิวรถตูปรับอากาศบริการเฉลี่ย จํานวน 7 คิว ก็จะเทากับ 960   
คอรตตอน X 7 คิวรถตู เทากบั 6,720 คอรตตอนตอเดือน 
      2.3) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 6,720  
คอรตตอนตอเดือน X 12 เดือน เทากัน 80,640 คอรตตอน หรือ 806,400 ซอง หรือ 16,128,000 
มวน 
     อน่ึง การคํานวณปริมาณ มูลคาของการนําเขาบุหรี่ขางตน คณะผูวิจัยดวย
ความบริสุทธ์ิใจและดวยความเคารพอยางย่ิง คณะฯ ไดคํานวณจากแหลงขอมูลที่มีการตรวจสอบ
ขอมูลจากหลายแหลง และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของคณะผูวิจัยเองประกอบกัน จนได
ขอสรุปลักษณะเปนคาเฉลี่ยดังกลาวขางตน ซึ่งในความเปนจริงยังมีคิวรถตูปรับอากาศบริการไมสังกัด
คิวของบอนคาสิโนชายแดนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนรถบัสนําเที่ยวขนาดใหญอีก ในสวนน้ี
คณะผูวิจัยยากที่จะคํานวณออกมาเปนตัวเลขภาพรวมเฉลี่ยดังกลาวตามขางตนได (เชนเดียวกับชุมชน
ชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
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    2. รูปแบบการนําเขาบุหรี่เถ่ือนโดยกองทัพมด (รับจางขน) 
    การคํานวณกองทัพมดรับจางขนบุหรี่ประมาณกวา 30 คน สามารถคํานวณเปน
ตัวเลขโดยภาพรวม ดังตอไปน้ี 
     1) กองทัพมดจํานวนกวา 30 คน 
     2) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอวัน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 30 คน X วัน
ละ 2 ครั้ง X 1 คอรตตอน เทากับ 60 คอรตตอน 
     การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอวัน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 30 คน X วันละ 
3 ครั้ง X 1 คอรตตอน เทากับ 90 คอรตตอน 
     3) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 60      
คอรตตอน X 30 วัน เทากับ 1,800 คอรตตอน 
     การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอเดือน รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 90 คอรตตอน 
X 30 วัน เทากับ 2,700 คอรตตอน 
     4) การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป  รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 1,800       
คอรตตอน X 12 เดือน เทากับ 21,600 คอรตตอน หรือ 216,000 ซอง หรือ 4,320,000 มวน 
     การคํานวณการนําเขาบุหรี่ตอป รวมการนําเขาบุหรี่ทั้งสิ้น 2,700 คอรตตอน 
X 12 เดือน เทากับ 32,400 คอรตตอน หรือ 324,000 ซอง หรือ 6,480,000 มวน 
   1.11 การลักลอบนําเขาบุหรี่ เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหายเทากับยาเสพติดผิด

กฎหมายชนิดอื่น ๆ (X̄ = 2.64) 

   1.12 การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง (X̄ = 2.55) 
  2. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
จันทบุรี พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “ไมเห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย 
ดังตอไปน้ี 
   2.1 การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึงสัญลักษณการมีฐานะทาง

เศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก (X̄ = 2.21) 

   2.2 บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก (X̄ = 1.86) 
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 3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ี
 
ตารางท่ี 5.7 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี (n = 59) 
 

แนวทางการแกไขการลักลอบ 
นําเขาบุหรี่เถ่ือน 

คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

1. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการ
จัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.71 0.99 เห็นดวย 7 

2. การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือน 

2.81 0.94 เห็นดวย 6 

3. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ิน
ในการจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.95 0.76 เห็นดวย 5 

4. บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.17 0.82 เห็นดวย 3 

5. บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.29 0.60 เห็นดวย 1 

6. บทบาทขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในการ
ประชาสัมพันธผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน 

3.19 0.77 เห็นดวย 2 

7.  การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ระหว าง ชุมชนเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.12 0.77 เห็นดวย 4 

8. การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบ
ของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.64 0.91 เห็นดวย 8 

รวม 2.99 0.82 เห็นดวย  
 
 จากตารางที่ 5.7 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดน

ตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.99) ซึ่ง
หากพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัด
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จันทบุรี พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย 
ดังตอไปน้ี 
  1. บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน     

(X̄ = 3.29) 
  2. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธผลกระทบของการ

ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.19) 
  3. บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขา

บุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.17) 
  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่

เถ่ือน (X̄ = 3.12) 
  5. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ินในการจัดการการลักลอบ

นําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 2.95) 

  6. การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 2.81) 
  7. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่

เถ่ือน (X̄ = 2.71) 
  8. การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่

เถ่ือน (X̄ = 2.64) 
 

4. ชุมชนที่ 3 คือ ชุมชนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 
 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของชุมชนชายแดนตําบลหาด
เล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ
หลัก รายไดตอเดือน 
 
ตารางท่ี 5.8 คารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายไดตอ
เดือน (n = 51) 
 

ขอมูลสวนบุคคล รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 22 43.14 
 หญิง 29 56.86 

รวม 51 100.00 
อายุ 16 – 25 ป 7 13.73 
 26 – 50 ป 23 45.10 
 51 ปข้ึนไป 21 41.17 

รวม 51 100.00 
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ขอมูลสวนบุคคล รายการ จํานวน รอยละ 
วุฒิการศึกษา ไมไดเรียน 12 23.54 
 ระดับประถม 13 25.49 
 ระดับมัธยม 9 17.65 
 ระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเทา 
6 11.76 

 ระดับปริญญาตรี 6 11.76 
 สูงกวาระดับปริญญาตรี 5 9.80 

รวม 51 100.00 
สถานภาพสมรส โสด 17 33.33 
 สมรส 34 66.67 
 หยาราง - - 
 หมาย - - 
 แยกกันอยู - - 

รวม 51 100.00 
อาชีพหลัก รับราชการและ

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
7 13.73 

 เจาของกิจการ 5 9.80 
 รับจาง 10 19.61 
 คาขายรายยอย 3 5.88 
 เกษตรกร 

และชาวประมง 
21 41.18 

 อื่น ๆ 5 9.80 
รวม 51 100.00 

รายไดตอเดือน 0 – 5,000 บาท 11 21.57 
 5,001 – 15,000 บาท 20 39.21 
 15,001 – 25,000 

บาท 
13 25.49 

 25,001 บาทข้ึนไป 7 13.73 
รวม 51 100.00 

 
 จากตารางที ่5.8 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีขอมูลสวนบุคคล กลาวคือ เพศ 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 56.86 และเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 43.14 
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 อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 26 – 50 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 45.10 รองลงมา 
คือ อายุ 51 ข้ึนไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 41.17 และนอยที่สุด คือ อายุระหวาง 16 – 25 ป 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.73 
 วุฒิการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 25.49 
รองลงมา คือ ไมไดเรียน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.77 ระดับมัธยม จํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 17.65 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 11.76 
และนอยที่สุด คือ สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 9.80 
 สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพ สมรส จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และโสด 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
 อาชีพหลัก สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรและชาวประมง จํานวน 21 คน คิดเปนรอย
ละ 41.18 รองลงมา คือ รับจาง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 19.61 รับราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.73 อื่น ๆ และเจาของกิจการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 9.80 และนอยที่สุด คือ คาขายรายยอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.88 
 รายไดตอเดือน สวนใหญอยูในชวงระหวาง 5,001 – 15,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 39.21 รองลงมา คือ 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 25.49 0 – 
5,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.57 และนอยที่สุด คือ 25,001 บาทข้ึนไป จํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 13.73 
 
 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความรู และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด 
 
ตารางท่ี 5.9 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภค
บุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบล
หาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด (n = 51) 
 

ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

1. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได
เปนประจํา 

2.96 0.81 เห็นดวย 7 

2. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย 2.59 0.79 เห็นดวย 12 
3. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหาย
เทากับยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดอื่น ๆ 

2.70 0.76 เห็นดวย 10 

4. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบ
กองทัพมด 

3.19 0.96 เห็นดวย 5 

5. การลักลอบนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนเกิดจากการขนโดย 2.37 0.62 ไมเห็น 14 
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ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

(X̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

รถยนตที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน ดวย 
6. การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนัก
พนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน 

3.19 0.68 เห็นดวย 5 

7. การลักลอบนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนเกิดจากการขนโดย
รถยนตของผูมีอิทธิพล 

2.33 0.67 ไมเห็น
ดวย 

15 

8. การลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากาการขนทางเรือประมง
พื้นบาน 

2.56 0.83 เห็นดวย 13 

9. การลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนทางเรือประมง
พาณิชย 

2.63 0.82 เห็นดวย 11 

10. การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบ
นําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน 

2.85 0.77 เห็นดวย 8 

11. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูก
กฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ 

3.33 0.65 เห็นดวย
อยางย่ิง 

4 

12. การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการ
ซื้อบุหรี่เถ่ือน 

3.11 0.89 เห็นดวย 6 

13. บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย 3.37 0.71 เห็นดวย
อยางย่ิง 

3 

14. พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย 3.48 0.73 เห็นดวย
อยางย่ิง 

2 

15. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่
เถ่ือนไดงายข้ึน 

2.78 0.75 เห็นดวย 9 

16. การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามี
ความสามารถในการหลบเลี่ยงกฎหมายได 

2.78 0.64 เห็นดวย 9 

17. การบริโภคบุหรี่เ ถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึง
สัญลักษณการมีฐานะทางเศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก 

2.37 0.62 ไมเห็น
ดวย 

14 

18. บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก 1.81 0.55 ไมเห็น
ดวย 

16 

19. การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง 2.33 0.61 ไมเห็น
ดวย 

15 

20. บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ 3.56 0.68 เห็นดวย
อยางย่ิง 

1 

รวม 2.81 0.73 เห็นดวย 
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 จากตารางที่ 5.9 พบวา กลุมตัวอยางมรีะดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือน
นําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก 

อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 2.81) ซึ่งหากพิจารณาเปนราย
ขอโดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
  1. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย 
ดังตอไปน้ี 

   1.1 บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ (X̄ = 3.56) 

   1.2 พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย (X̄ = 3.48) 

   1.3 บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย (X̄ = 3.37) 
   1.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน 

หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ (X̄ = 3.33) 
  2. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
   2.1 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบกองทัพมด และการลักลอบ 

(นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนักพนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน (X̄ = 
3.19) 

   2.2 การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.11) 

   2.3 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจํา (X̄ = 2.96) 
   2.4 การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน 

(X̄ = 2.85) 
   2.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน และการบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่

บงบอกวามีความสามารถในการหลบเลี่ยงกฎหมายได (X̄ = 2.78) 
   2.6 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหายเทากับยาเสพติดผิดกฎหมาย

ชนิดอื่น ๆ (X̄ = 2.70) 

   2.7 การลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนทางเรือประมงพาณิชย (X̄ = 2.63) 

   2.8 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย (X̄ = 2.59) 

   2.9 การลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากาการขนทางเรือประมงพื้นบาน (X̄ = 2.56) 
   จากการสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูใหขอมูลสําคัญ พบวา อยางที่กลาวไปแลวในสวน
ของบทที่ 4 บริบทของชุมชนชายแดนบานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีความแตกตางไป
จากชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และชุมชนชายแดนตําบลเทพ
นิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ตรงที่พื้นที่จังหวัดตราดมีทั้งพื้นดิน และพื้นทะเลที่ติดตอกับ
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จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ดังน้ัน หากมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเขามาประเทศไทย
จะมีโอกาสงายกวาสองจังหวัด กลาวคือ ประการแรก เทือกเขาบรรทัดที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศ
ไทยและกัมพูชา ในสวนที่แคบที่สุดอยูในจังหวัดตราด บริเวณพื้นที่ของโครงการวิจัยน้ี และยังมี
ชองทางธรรมชาติที่สามารถเดินเขาออกระหวางสองประเทศงายดายมาก ประการที่สอง หากมีการ
ลักลอบนําเขามาทางเรือประเภทตาง ๆ บริเวณทาเทียบเรือหรือทาจอดเรือจังหวัดตราดมีอยูเปน
จํานวนมากทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเจาหนาที่รัฐยากในการตรวจตรา ปองกัน และ
จับกุม บริบทของจังหวัดตราดน้ี จึงมีชองทางหรือโอกาสมากกวาสองจังหวัดดังกลาว 
   อยางไรก็ตาม ประเด็นการลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนทางเรือประมงพาณิชย 
และการลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนทางเรือประมงพื้นบาน พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูให
ขอมูลหลักยังมีความคิดเห็นแตกตางกันพอสมควร กลุมหน่ึงมีความเห็นดวยวาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีนาจะ
มาทางเรือมากกวาทั้งการลักลอบนําเขาดวยเรือประมงพื้นบานและการลักลอบนําเขาดวยเรอืงประมง
พาณิชย ซึ่งจะบรรจุใสถุงสีดํา (ถุงขยะ) เพื่อลดขอสังเกตและเปนการพลางการตรวจตราของ
เจาหนาที่รัฐดวย หลังจากนําเขาจากประเทศกัมพูชาก็ขนข้ึนทางทาจอดเรือในประเทศไทยตอไป แต
อีกกลุมผูใหขอมูลสําคัญไมเห็นดวยวามีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีทางเรือประมง เพราะ
รายไดจากการจับสัตวนํ้าดวยเรือประมงมีจํานวนมาก และเปนอาชีพสุจริต ตลอดจนไมตองเสี่ยงกับ
การถูกจับกุมของเจาหนาที่รัฐอีกดวย ดังน้ัน ชาวประมงจึงไมมีความจําเปนที่จะรับจางขนของหนีภาษี
เขามาประเทศไทยเลย อยางไรก็ดี กลุมน้ียังใหความเห็นเพิ่มเติมวา ขอเท็จจริงบุหรี่นาจะมาจากทั้ง
เรือเดินทะเล และการขนสงโดยรถยนตทางบก แตมีการขนสงภายในเขตจังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชาเทาน้ัน สวนของหนีภาษีโดยเฉพาะบุหรี่นาจะมีการลักลอกนําเขามาทางบกผานทางชอง
ธรรมชาติมากกวา ประกอบกับตํารวจนํ้าเขตรับผิดชอบ จังหวัดตราด ชวง 8 - 9 ปที่ผานมา ยังไมมี
คดีการจับกมุบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเลย 
   ขณะที่คณะผูวิจัยลงพื้นเพื่อสังเกตการณแบบมีสวนรวม พบวา ยังมีการจําหนาย
บุหรี่โดยวางจําหนายในตลาดฝงประเทศไทยจํานวนมาก จึงนาแปลกใจมากวาบุหรี่เหลาน้ีมาจากที่ใด 
อยางไร ซึ่งอาจเปนการรับขนโดยกองทัพมดสวนหน่ึง การลักลอบนําเขาทางทะเลสวนหน่ึง และการ
ลักลอบนําเขาทางชองธรรมชาติสวนหน่ึง ดังน้ัน ทําใหคณะผูวิจัยจึงไมสามารถสรุปหรือหาตัวเลขใน
การคํานวณบุหรี่จากบริเวณจังหวัดตราดได ทําใหตัวเลขในสวนน้ีหายไป 
  3. ระดับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “ไมเห็นดวย” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
   3.1 การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึงสัญลักษณการมีฐานะทาง
เศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการ

ของบอนคาสิโนชายแดน (X̄ = 2.37) 
   3.2 การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตของผูมีอิทธิพล และการ

ใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง (X̄ = 2.33) 

   3.3 บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก (X̄ = 1.81) 
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 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับแนวทางการแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด 
 
ตารางท่ี 5.10 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก 
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด (n = 51) 
 

แนวทางการแกไขการลักลอบ 
นําเขาบุหรี่เถ่ือน 

คาเฉลี่ย 

(x̄) 
S.D. 

การ
ตีความ 

ลําดับ 

1. การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการ
จัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.26 0.75 เห็นดวย
อยางย่ิง 

5 

2. การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือน 

3.33 0.67 เห็นดวย
อยางย่ิง 

4 

3. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ิน
ในการจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.41 0.62 เห็นดวย
อยางย่ิง 

2 

4. บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.37 0.62 เห็นดวย
อยางย่ิง 

3 

5. บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.33 0.61 เห็นดวย
อยางย่ิง 

4 

6. บทบาทขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในการ
ประชาสัมพันธผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน 

3.48 0.67 เห็นดวย
อยางย่ิง 

1 

7.  การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ระหว าง ชุมชนเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

3.19 0.56 เห็นดวย 6 

8. การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบ
ของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

2.19 0.78 ไมเห็น
ดวย 

7 

รวม 3.20 0.66 เห็นดวย 
  

 จากตารางที่ 5.10 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดน

ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ภาพรวมอยูในระดับ “เห็นดวย” (X̄ = 3.20) ซึ่งหาก
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังตอไปน้ี 
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดน
ไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดยเรียงจากระดับมากไปหาระดับ
นอย ดังตอไปน้ี 
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   1.1 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธผลกระทบของการ

ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.48) 
   1.2 การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ินในการจัดการการลักลอบ

นําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.41) 
   1.3 บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบ

นําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.37) 
   1.4 การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน และบทบาทของ

ผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.33) 
   1.5 การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการลักลอบนําเขา

บุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.26) 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดน
ไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “เห็นดวย” คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน

เกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 3.19) 
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดน
ไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด พิจารณาเปนรายขออยูในระดับ “ไมเห็นดวย” คือ คือ การใชความเช่ือทางศาสนาใน

การจัดการกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน (X̄ = 2.19) 
 
ตารางท่ี 5.11 ภาพรวมการประมาณการปริมาณการนําเขาบุหรี่บริเวณชายแดนภาคตะวันออก 
จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 

รูปแบบการนําเขา ปริมาณ (บุหรี่) รวม 
ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
รูปแบบการนําเขาบุหรี่โดยรถยนต
บริการของบอนคาสิโนชายแดน 
(ตอป) 

1) วันธรรมดา 
   - 216,000 คอรตตอน หรอื 
   - 2,160,000 ซอง หรือ 
   - 43,200,000 มวน 

   - 777,600 คอรตตอน 
หรือ 
   - 7,776,000 ซอง หรือ 
   - 155,520,000 มวน 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 
   - 172,800 คอรตตอน หรือ 
   - 1,728,000 ซอง หรือ 
   - 34,560,000 มวน 

รูปแบบการนําเขาบุหรี่โดยกองทัพมด 
(รับจางขน) (ตอป) 

1) จํานวนการขน 2 ครั้ง 
   - 50,400 คอรตตอน หรือ 
   - 504,000 ซอง หรือ 
   - 10,080,000 มวน 

   - 126,000 คอรตตอน 
หรือ 
   - 1,260,000 ซอง หรือ 
   - 25,200,000 มวน 
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รูปแบบการนําเขา ปริมาณ (บุหรี่) รวม 
2) จํานวนการขน 3 ครั้ง 
   - 75,600 คอรตตอน หรือ 
   - 756,000 ซอง หรือ 
   - 15,120,000 มวน 

ชุมชนชายแดนอําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ี
รูปแบบการนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนโดย
รถยนตของบอนคาสิโน 

1) วันธรรมดา 
   - 100,800 คอรตตอน หรือ 
   - 1,008,000 ซอง 
   - หรือ 20,160,000 มวน 

   - 181,440 คอรตตอน 
หรือ 
   - 1,814,400 ซอง หรือ 
   - 36,288,000 มวน 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 
   - 80,640 คอรตตอน หรือ 
   - 806,400 ซอง หรือ 
   - 16,128,000 มวน 

รูปแบบการนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนโดย
กองทัพมด (รับจางขน) 

1) จํานวนการขน 2 ครั้ง 
   - 21,600 คอรตตอน หรือ 
   - 216,000 ซอง หรือ 
   - 4,320,000 มวน 

   - 54,000 คอรตตอน 
หรือ 
   - 540,000 ซอง หรือ 
   - 10,800,000 มวน 

1) จํานวนการขน 3 ครั้ง 
   - 32,400 คอรตตอน หรือ 
   - 324,000 ซอง หรือ 
   - 6,480,000 มวน 

ชุมชนชายแดนอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
รูปแบบการนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนโดย
รถยนตของบอนคาสิโน 

ไมทราบแนชัด - 

ไมทราบแนชัด 
รูปแบบการนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนโดย
กองทัพมด (รับจางขน) 

ไมทราบแนชัด - 

 
5. สรุปภาพรูปแบบการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 
 5.1 กองทัพมด เปนรูปแบบที่พบเห็นไดในพื้นที่ที่มีแนวชายแดนทางบกติดตอกัน (ต้ังแต
จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) สินคาที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน สวนใหญจะเปนสินคาอุปโภค
บริโภคทั่วไปมีทั้งของกินของใช ซึ่งประชาชนกัมพูชานิยมใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศไทย และ
สินคาหนีภาษีบางประเภทที่อาจปะปนพรางตามากับสินคาทั่ว ๆ ไป ซึ่งการเดินทางเขาออกของ
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กองทัพมดมักพบเห็นกันเปนประจํา ซึ่งเจาหนาที่รัฐสวนใหญจะไมตรวจคนกับกลุมเหลาน้ีมากนัก 
เพราะเห็นวาอาจเปนอาชีพเสริมในการหารายไดของกลุม โดยจะนําเขาตามจํานวนควบคุมของ
กฎหมายศุลกากร แตอาจจะมีการสงตอเพื่อจําหนายตามคําสั่งซื้อเลย หรืออาจนําบุหรี่มาพักไวกอน
รอการสงตอในกับผูซื้ออื่นตอไป 
 5.2 รานคาปลอดภาษี ในโครงการวิจัยน้ี มักจะอยูในบอนคาสิโนชายแดนประเทศไทย – 
กัมพูชา และจะตองเปนบอนคาสิโนขนาดใหญ และมีเครือขายกับเจาหนาที่รัฐของประเทศกัมพูชา
พอสมควรจึงจะเปนรานคาปลอดภาษีได รานคาปลอดภาษีน้ี ตามที่คณะผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณ
จะมีทั้งของแทและของละเมิดลิขสิทธ์ิปะปนกันไป และมีทั้งของใชและของกิน ขณะที่บุหรี่
ตางประเทศก็จะมีวางจําหนายแตไมคอยมีคนสนใจมากนัก เพราะสวนใหญมักจะหาซื้อมาจากขาง
นอกบอนคาสิโนมากกวา เพราะราคาแตกตางกันมาก ซึ่งในโครงการวิจัยน้ี รานคาปลอดภาษีอาจ
ไมใชเปนแหลงลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมายังประเทศไทยก็เปนได 
 5.3 รานคารายยอยบริเวณชายแดนฝงประเทศไทย สามารถพบเห็นการวางจําหนายบุหรี่
หลากหลายย่ีหอไดทั่วไป เมื่อคณะผูวิจัยไดสัมภาษณแหลงขอมูลวาเปนบุหรี่ตางประเทศแทหรือไม ซึง่
ผูใหขอมูลตอบวา สวนใหญเปนของละเมิดลิขสิทธ์ิหรือของปลอมที่ผลิตในประเทศกัมพูชาเอง หาก
ตองการซื้อบุหรี่ตางประเทศที่มีการนําเขาจริงจะตองไปอีกสถานที่หน่ึง ซึ่งเปนเครือขายกัน อยางไรก็
ดี หากบุหรี่วางขายอยูในรานคารายยอยฝงประเทศไทยบริเวณชายแดนใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
ของลอกเลียนแบบหรือของละเมิดลิขสิทธ์ิ (ปลอม) อยางที่ไดกลาวไปหากตองการซื้อบุหรี่ตางประเทศ
จริงจะตองเขาไปซื้อฝงประเทศกัมพูชา และจะตองใหผูรูพาเขาไปซื้อ ซึ่งเปนเครือขายกัน ตัวอยางฝง
จังหวัดเกาะ ประเทศกัมพูชาติดตอกับชุมชนตําบลหาดเล็ก ตําบลคลองใหญ จังหวัดตราด มีรานคา
รายยอยรานหน่ึงที่จําหนายทั้งสุรา ไวน และบุหรี่ตางประเทศ ซึ่งจะตองมีผูรูพาเขาไปซื้อ เปนตน และ
เปนที่นาแปลกใจวาบุหรี่ปลอมที่วางขายในฝงประเทศไทยบริเวณชายแดน หาซื้อไดงาย ราคาถูกกวา
บุหรี่ที่จําหนายภายในประเทศมาก และที่สําคัญมิไดถูกตรวจคนจากเจาหนาที่รัฐมากนัก ซึ่งรานคา
รายยอยน้ีอาจเช่ือมโยงกับกองทัพมดในขอ 1 เพราะบุหรี่ที่วางจําหนายจะตองอาศัยแรงงานรับจางขน 
หากมีไมมีแรงงานรับจางขนก็จะไมมีบุหรี่วางจําหนายใหแกลูกคา และที่สําคัญรานคารายยอยสวน
ใหญน้ี มิไดขออนุญาตในอนุญาตการจําหนายบุหรี่ จึงเปนที่นาสังเกตการณวา รานคารายยอยน้ี
จะตองรับบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมาจากกองทัพมดอีกทอดหน่ึง 
 5.4 การขนสงท่ีมาพรอมรถเข็นขนาดใหญขามแดน พอคาแมคากัมพูชารายยอยบริเวณ
ชุมชนชายแดนของทั้งสามจังหวัด แตปริมาณของชุมชนชายแดนบริเวณตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว อาจจะมีมากกวาจังหวัดจันทบุรี และตราด เพราะมีการเขาออกของสินคา
ระหวางกันเปนจํานวนมหาศาล ซึ่งบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีอาจปะปนมากับสินคาเหลาน้ีก็เปนได แตการ
ลักลอบนําเขารูปแบบน้ีอาจมีปริมาณไมมากนัก เพราะหากถูกตรวจคนเจอจะมีผลตอการคาขายสนิคา
ถูกกฎหมายของตน ซึ่งจะตองถูกตรวจสอบอยูตลอดเวลา 
 5.5 การขนสงทางทะเลดวยเรือประมงพ้ืนบานและเรือประมงพาณิชย  
 การขนสงรูปแบบน้ี ยังอาจหาขอสรุปไมได เพราะความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูลหลักยังมี
ความคิดเห็นแตกตางกันพอสมควร กลุมหน่ึงมีความเห็นดวยวาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีนาจะมาทางเรือ
มากกวาทั้งการลักลอบนําเขาดวยเรือประมงพื้นบานและการลักลอบนําเขาดวยเรืองประมงพาณิชย 
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ซึ่งจะบรรจุใสถุงสีดํา (ถุงขยะ) เพื่อลดขอสังเกตและเปนการพลางการตรวจตราของเจาหนาที่รัฐดวย 
หลังจากนําเขาจากประเทศกัมพูชาก็ขนข้ึนทางทาจอดเรือในประเทศไทยตอไป แตอีกกลุมผูใหขอมูล
สําคัญไมเห็นดวยวามีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีทางเรือประมงพื้นบานและเรือประมง
พาณิชย เพราะรายไดจากการจับสัตวนํ้าดวยเรือประมงมีจํานวนมาก และเปนอาชีพสุจริต ตลอดจน
ไมตองเสี่ยงกับการถูกจับกุมของเจาหนาที่รัฐอีกดวย ดังน้ัน ชาวประมงจึงไมมีความจําเปนที่จะรับจาง
ขนของหนีภาษีเขามาประเทศไทยเลย อยางไรก็ดี กลุมน้ียังใหความเห็นเพิ่มเติมวา ขอเท็จจริงบุหรี่
นาจะมาจากทั้งเรือเดินทะเล และการขนสงโดยรถยนตทางบก แตมีการขนสงภายในเขตจังหวัดเกาะ
กง ประเทศกัมพูชาเทาน้ัน สวนของหนีภาษีโดยเฉพาะบุหรี่นาจะมีการลักลอกนําเขามาทางบกผาน
ทางชองธรรมชาติมากกวา ประกอบกับตํารวจนํ้าเขตรับผิดชอบ จังหวัดตราด ชวง 8 - 9 ปที่ผานมา 
ยังไมมีคดีการจับกุมบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเลย 
 

6. สรุปภาพรวมปจจัยของเงื่อนไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเพื่อการคาผิด
กฎหมายชายแดนภาคตะวันออก จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 
 6.1 ปจจัยโครงสรางภาษีสรรพาสามิตบุหรีภ่ายในประเทศ 
 ปจจัยน้ี อาจจะเปนเงื่อนไขสําคัญหน่ึงของสถานการณปญหาการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน
หนีภาษีชายแดน เน่ืองจากโครงสรางภาษีสรรพสามิตบุหรี่ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและบุหรี่นําเขา
จากตางประเทศมีระดับราคาที่สูงมาก สงผลทําใหโครงสรางราคาจําหนายบุหรี่สูงข้ึนตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม ประเด็นน้ีนาสนใจก็คือ หากไมมีผูที่ตองการบุหรี่ราคาถูกขบวนการน้ีก็มิอาจจะเกิดข้ึน
ได ตรงกันขาม ขบวนการน้ีที่ดํารงธุรกิจมืดอยูไดก็เพราะมีความตองการบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีราคาถูก
มาก เมื่อมีความตองการบุหรี่ถูกมาก ขบวนการลักลอบน้ีก็ดํารงอยูไดเรื่อยมา ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
ของตลาดและกลไกราคา ประกอบกับเมื่อสามารถลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมาได ขบวนการน้ี
ก็จะไดรับคาตอบแทนที่สูงมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม และการลงโทษที่
ไดรับ 
 6.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศกัมพูชา 
 ประเทศกัมพูชาไดยุติสงครามภายในประเทศไทย และกลับคืนสูความสงบอีกครั้งทําให
ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่อยมา ประกอบประเทศไทยก็ไดดําเนินนโยบายเปลี่ยน
สนามรบเปนสนามการคา ทําใหทั้งสองประเทศตางไดดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสอดรับกัน 
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย และการพัฒนาระบบคมนาคมระหวางประเทศ สินคาและบริการ
ตางไดผลิตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นําไปสูการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค มีการผลักดันโครงการพัฒนารวมกันหลายโครงการ รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคโครงขายคมนาคมเพื่อการขนยายสินคาที่สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม การ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจรวมกันดังกลาวไดกอใหเกิดขบวนการลักลอกนําเขาสินคาเถ่ือนหนีภาษี
มากมาย และเพิ่มข้ึนพรอม ๆ กับการพัฒนาทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงขายระบบคมนาคม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี ที่ตัวสินคาบุหรี่มีลักษณะลักลอบนําเขาไดงาย 
ตรวจคนจากเจาหนาที่รัฐยาก ไมถือวาเปนยาเสพติดใหโทษผิดกฎหมาย และที่สําคัญผลตอบแทน
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คุมคามากกวาโทษที่จะไดรับ ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีลวนทําใหธุรกิจการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี
เพื่อการคาจึงคึกคัก และเติบโตอยางมากในปจจุบัน 
 6.3 ชองทางท่ีสะดวกตามแนวพรมแดนระหวางประเทศไทย – กัมพูชา 
 จังหวัดสระแกว มีระยะทางติดตอกับประเทศกัมพูชา 165 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรี มี
ระยะทางติดตอกับประเทศกัมพูชา 96 กิโลเมตร และจังหวัดตราด มีระยะทางติดตอกับประเทศ
กัมพูชา 160 กิโลเมตร และจังหวัดตราดเองยังมีพื้นที่ติดตอทางทะเลกับประเทศกัมพูชาอีกทางหน่ึง
ดวย รวมพื้นที่ของโครงการวิจัยน้ีทั้งหมดกวา 421 กิโลเมตร รวมกับพื้นที่ทางทะเล แมทั้งสามจังหวัด
จะมีดานถาวร จุดผอนปรน และจุดเสี่ยงที่เจาหนาที่รัฐเฝาระวังอยูมากมาย แตดวยลักษณะภูมิศาสตร 
ความสลับซับซอนของที่ราบ ปา และเชิงเขา และพื้นที่ทะเลทําใหเจาหนาที่รัฐยากในการปฏิบัติหนาที่
ตรวจตรา เฝาระวัง และการจับคุม และที่สําคัญเจาหนารัฐไทยอาจเขาไปมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดเสียเอง ย่ิงเพิ่มโอกาสของขบวนการน้ีสามารถลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีไดมากข้ึน และ
เพิ่มปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ ได 
 6.4 การรับรู และความเชื่อของประชาชนบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา
ท่ีมีตอบุหรีเ่ถ่ือนหนีภาษี 
 การรับรู และความเช่ือน้ี เปนเงื่อนไขที่สําคัญหน่ึง เน่ืองมาจากกวาประเทศไทยอนุญาตให
มีการจําหนายสิ่งเสพได โดยเฉพาะบุหรี่ ทําใหคนในประเทศเองเห็นวาไมวาบุหรี่จะมีการผลิตที่ใด 
หรือนําเขาจากที่ใด ก็เปนเรื่องปกติธุระที่สามารถเห็นไดอยูทุกวัน และมิใชเรื่องแปลกประหลาดแต
อยางใด บุหรี่เถ่ือนหนีภาษีแมจะผิดกฎหมายบางฉบับ แตก็ไมไดมีความรายแรงแตประการใด ซึ่ง
ตางกันยาเสพติดใหโทษประเภทอยางที่กฎหมายไดกําหนดโทษไวอยางรุนแรงถึงประหารชีวิต บุหรี่
เถ่ือนหนีภาษีในการรับรู และความเช่ือของประชาชนบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา จึงคลาย
กับสินคาทั่ว ๆ ไป ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนปกติ เมื่อการคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีเปนเรื่องคอนขางปกติ
ในการรับรู และความเช่ือแลว การที่จะสรางเครือขายเฝาระวังโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนก็
เปนเรื่องยาก 
 ขณะเดียวกัน การสูบบุหรี่จึงเปนเรื่องปกติในชุมชนชายแดนเชนกัน ไมวาบุหรี่ย่ีหอใด แท
หรือปลอมหรือไม ผิดหรือถูกกฎหมายจึงมิใชสาระสําคัญในการพิจารณาการสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่จะ
พิจารณาเพียงวารสชาติดีสําหรับตนเองหรือไม และตนเองมีกําลังซื้อบุหรี่พอหรือไม เพียงใด บุหรี่
เถ่ือนหนีภาษีจึงกลายมาเปนที่ตองการของผูสูบบุหรี่ในชุมชนชายแดนมากข้ึนเรื่อย ๆ ปจจุบัน บุหรี่
เถ่ือนหนีภาษีเขาถึงตัวเมืองในพื้นที่โครงการวิจัย และไปตามหัวเมืองสําคัญของประเทศไปแลว เพราะ
ราคาถูก หาซื้อไดงาย และมีโทษทางกฎหมายนอย (ผูซื้อและสูบบุหรี่เถ่ือนหนีภาษียังมิไดมีการ
กําหนดโทษไว) 
 6.5 ผลตอบแทนการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีมูลคาสูงกวาท่ีขบวนการหรือกลุม
ผูกระทําความผิดจะไดรับโทษ 
 หากลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีสําเร็จ เมื่อผลประโยชนที่ไดรับ (Benefit) มีมากกวา
ตนทุนที่จะไดรับ (Cost) คือ โทษทางกฎหมาย กลุมผูกระทําความผิดก็พรอมที่จะเสี่ยงลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือนหนีภาษี เน่ืองจากผลประโยชนที่ไดรับมหาศาล ผลประโยชนน้ีจึงเปนสิ่งกระตุนแรงจูงใจให
กลุมน้ีกระทําการ ผลไดที่เปนปจจัยที่สําคัญที่จูงใจนักคาบุหรี่เถ่ือนเน่ืองจากผลตอบแทนมีมูลคา
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มหาศาล ยกตัวอยาง มดที่รับจางนําเขาบุหรี่บริเวณตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกวมีรายไดเปนกําไรจากการรับจาง 70 บาทตอหน่ึงเที่ยว ซึ่งหากเปนขบวนการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือนจํานวนมากกวาน้ี ผลประโยชนที่กลุมน้ีจะไดรับจะมีจํานวนมหาศาล 
 6.6 การบังคับใชกฎหมายของท้ังเจาหนาท่ีรัฐไทยและกัมพูชา 
 การบังคับใชกฎหมายไทยอาจไมครอบคลุมทั่วถึง และอาจไมเขมงวดเพียงพอ อยางไรก็
ตาม ภายหลังรัฐไทยไดบัญญัติกฎหมาย โดยไดบัญญัติระวางปรับใหมใหมีคาปรับที่สูงข้ึนตามปริมาณ
การนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี ดูเหมือนวาจะทําใหกลุมผูกระทําความผิดเกรงกลัวโทษปรับของ
กฎหมายดังกลาว แตเหรียญมีสองดาน เหรียญอีกดานหน่ึงก็คือ กฎหมายเปรียบเสมือนอาวุธของ
เจาหนาที่รัฐในการอํานวยความยุติธรรมประชาชน และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หาก
เจาหนาที่รัฐมิไดใชกฎหมายในทางที่ ถูกตองตามเจตนารมณแหงกฎหมายน้ัน ๆ อาวุธน้ันก็จะ
กลายเปนเครื่องรีดไถประชาชนเสียเอง หรือใชกฎหมายในการหาประโยชนสวนตัวเสียเอง เชน หากมี
การจับกุมกลุมผูกระทําความผิดได แตเจาหนาที่รัฐไมปรับตามปริมาณของกลาง แตกลับไปเรียกรับ
ประโยชนอื่นเพื่อแลกกับการไมดําเนินคดี หรือดําเนินคดีแตไมดําเนินคดีตามปริมาณการจับกุมก็
เปนได เปนตน 

ขณะทีก่ารบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่รัฐกัมพูชายังมีนอย สงผลใหมีกระบวนการผลิต
สินคาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิภายในประเทศได และเน่ืองดวยขนาดของระบบเศรษฐกิจของประเทศกมัพชูามี
ขนาดเล็กกวาประเทศไทยมาก ดังน้ัน การผลิตสินคา โดยเฉพาะบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี (ปลอม) จึงมีราคา
ถูกมากหากเปรียบเทียบกับราคาจําหนายบุหรี่ภายในประเทศของประเทศไทย ผูสูบบุหรี่คนไทยที่มี
กําลังซื้อนอย หลักรัฐบาลปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ อาจหันไปหาซื้อบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมาสูบมาก
ข้ึน นอกจากรัฐจะสูญเสียการจัดเก็บภาษีแลว ผลประกอบการของโรงงานยาสูบที่รัฐไทยเปนเจาของ 
อาจมีผลกระทบกระเทือนธุรกิจอีกดวย 
 6.7 การขยายตัวความตองการบุหรี่ราคาถูก รูปแบบการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี
แบบน้ีนาจะเปนรูปแบบหลักของขบวนการน้ีมากที่สุด เพราะความตองการบุหรี่ราคาถูกมีสูง และ
บุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีตนทุนตํ่า เมื่อลักลอบนําเขามาสําเร็จจะมีคาตอบแทนคอนขางสูง ซึ่งคุมคาตอการ
เสี่ยงของขบวนน้ี และเมื่อคาตอนแทนมีคอนขางสูง ธุรกจิมืดน้ีก็ยังคงมีการดํารงอยูตอเน่ืองตลอด 

 
7. สรุปภาพรวมขอเสนอแนวทางการแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี
ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด โดยสังเขป 
ดังตอไปนี้ 
 

7.1 มาตรการและกลไกทางการเมือง และสังคม 
การสรางกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน และสรางมาตรการและกลไกความรวมมือ

ควบคุมบุหรี่เถ่ือนทั้งระหวางภายในประเทศเอง และอาเซียน ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางเจาหนาที่รัฐของทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งจากเจาหนาที่รัฐ และ
ประชาชนทองถ่ิน เปนตน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือ และการสนับสนุนทางดาน
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เศรษฐกิจแบบอื่นแทน สรางความรวมดวยรั่วมนุษยของชุมชนชายแดน สรางเครือขายในระดับพื้นที่
ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทองที่ (กํานัน และผูใหญบาน) โดยอาจแลกเปลี่ยนหรือมีการตอบ
แทนผลประโยชนบางอยางใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรางแรงกดดันตอขบวนการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี และที่สําคัญสรางมาตรการและกลไกในการแทรกแซง เพื่อให
ขบวนการน้ีมีการกระทําที่ยากข้ึน  

7.2 มาตรการและกลไกทางภาษี 
การเพิ่มภาษีสรรพสามิตภายในประเทศ อาจจะไมมีผลตอการจํากัดและลดจํานวนผูสูบบุหรี่

ตามเจตนารมณของนโยบาย และกฎหมาย เพราะผูสูบบุหรี่อาจหาชองทางอื่นในการซื้อบุหรี่ราคาถูก
มาสูบ ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางภาษีบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบที่มีความใกลเคียงกันหรือเทากันใน
ทุกประเทศของอาเซียน เปนตน หมายความวาโครงสรางภาษีเกี่ยวยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบใน
อาเซียน ควรจะมีโครงสรางภาษีในรูปแบบเดียวกันและมีอัตราที่เทากันหรือใกลเคียงกัน เพื่อลด
ชองวางความแตกตางระหวางภาษียาสูบในแตละประเทศ เน่ืองจากขนาดระบบเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศในอาเซียนมีความแตกตางกันมาก แตในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดยาก ดังน้ัน แตละประเทศ
ควรสํารวจขนาดเศรษฐกิจของตนเอง และใชการคํานวณภาษีสรรพสามิตแบบผสม เพื่อลดชองทาง
ภาษี อันสงผลใหรัฐสามารถจะไดจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลประโยชนตอ
ภาพรวมระดับประเทศ 

7.3 มาตรการและกลไกทางกฎหมาย 
การกําหนดโทษทางอาญา โดยอาจเปลี่ยนจากโทษจําคุกมาเปนโทษปรับตามปริมาณของ

กลาง และปรับโดยคํานวณจากรายไดของกลุมผูกระทําประกอบกัน เน่ืองจากที่ผานมา แมกําหนด
โทษจําคุกสูง ขบวนการบางขบวนการ เชน ขบวนการคายาเสพติด ทุกวันน้ียังพบเห็นขาวการกระทํา
ความผิดและการจับกุมอยูเรื่อยไป โทษจําคุก จําคุกตลอดชีวิต และโทษประหารชีวิตไมไดทําให
ขบวนการน้ีเกรงกลัวตอโทษแตอยางใด และตองมีโทษปรับสําหรับผูซื้ออีกทางหน่ึงดวย ดังน้ัน 
มาตรการและกลไก จะตองเช่ือมรอยกับมาตรการและกลไกทางดานสังคม และมาตรการและกลไก
ทางภาษี 

ขอเสนอทั้งสามน้ี กลาวคือ มีการแทรกแซงและกดดันกลุมผูกระทําความผิดโดยการสราง
เครือขาย แตอยางไรก็ตาม หากยังความตองการสูบบุหรี่ราคาถูกภายในประเทศสูง ขบวนการน้ีก็
ยังคงดํารงอยูแนนอน แตหากรัฐกําหนดนโยบายวาดวยมาตรการและกลไกทางภาษีใหมีความเทากัน 
หรือใกลเคียงกันทั้งภูมิภาค ผูสูบบุหรี่ภายในประเทศอาจไมตองการบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี เพราะกังวลใน
เรื่องคุณภาพ ความสะดวก และราคาก็เปนได และสวนสุดทายการกําหนดโทษทางกฎหมายโดย
เปลี่ยนจากโทษจําคุกมาเปนโทษปรับมากข้ึน โดยคํานวณจากปริมาณของกลาง และรายไดของกลุม
ผูกระทําความผิดแทน 



บทท่ี 6 
 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 

 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางแกไขการลักลอบและบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย 
– กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกน้ีมีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ คือ 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขา
ทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 ในการนําเสนอเน้ือหาการวิจัยในบทน้ีจะแบงการนําเสนอออกเปนหัวขอ ดังน้ี 
  1. สรุปผล 
  2. ขอเสนอแนะ 
   2.1 ขอเสนอแนะเชิงมาตรการและกลไก 
   2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 
  1.1. ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 สามารถสรุปไดวา สถานการณปญหา ระดับ
การรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก ชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปนรายขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวย คือ พื้นที่ติดตอกับ
ชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือก
หลากหลายย่ีหอ การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน บุหรี่
เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย การมีโทษทางกฎหมายนอยทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่
เถ่ือน การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีใน
ประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย 
การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจํา การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนี
ภาษี) ผานนักพนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิด
จากการขนสงแบบกองทัพมด การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตของผูมีอิทธิพล 
และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหายเทากับยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดอื่น ๆ 
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  สถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปนรายขอยอย พบวา 
ประเด็นที่เห็นดวย คือ พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อบุหรี่เถ่ือนไดงาย บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวา
บุหรี่ถูกกฎหมาย การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่เถ่ือน และบุหรี่เถ่ือนมี
ใหเลือกหลากหลายย่ีหอ การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอน
คาสิโนชายแดน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจาก
การเพิ่มภาษีในประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน 
(หนีภาษี) ผานนักพนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปน
คานิยมที่บงบอกวามีความสามารถในการหลบเลี่ยงกฎหมายได การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจาก
การขนสงแบบกองทัพมด การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจํา การ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดย
รถยนตของผูมีอิทธิพล และการเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนที่
มากข้ึน ขณะที่ประเด็นที่ไมเห็นดวย คือ การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึงสัญลักษณ
การมีฐานะทางเศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก และบุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก 
  สถานการณปญหา ระดับการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปนรายขอยอย พบวา 
ประเด็นที่เห็นดวยอยางย่ิง คือ บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อ
บุหรี่เถ่ือนไดงาย บุหรี่เถ่ือนหาซื้อไดงายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จากบุหรี่ถูกกฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ ขณะที่ประเด็นที่เห็นดวย คือ 
การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนสงแบบกองทัพมด และการลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน 
(หนีภาษี) ผานนักพนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมายจํานวน 200 มวน การมีโทษทางกฎหมายนอย 
ทําใหไมเกรงกลัวในการซื้อบุหรี่เถ่ือน การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนไดเปนประจาํ 
การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนที่มากข้ึน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบบุหรี่
เถ่ือนไดงายข้ึน และการบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามีความสามารถในการหลบเลี่ยง
กฎหมายได การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมิไดทําใหชาติเสียหายเทากับยาเสพติดผิดกฎหมายชนิด   
อื่น ๆ การลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนทางเรือประมงพาณิชย การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษ
ทางกฎหมายนอย และการลักลอบบุหรี่เถ่ือนเกิดจากาการขนทางเรือประมงพื้นบาน และประเด็นทีไ่ม
เห็นดวย คือ การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึงสัญลักษณการมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เพราะเปนบุหรี่นอก และการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตที่ใหบริการของบอน
คาสิโนชายแดน การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนโดยรถยนตของผูมีอิทธิพล และการ
ใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูซื้อโดยตรง และบุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก 
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  1.2 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตลาดโรงเกลือ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปนราย
ขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวย คือ บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบของ
การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการลักลอบนําเขาบหุรี่
เถ่ือน การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ินใน
การจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่ เถ่ือน และการใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 
  ระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปนรายขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวย คือ บทบาท
ของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน บทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน บทบาทของสถานศึกษา
ในการใหความรูเกี่ยวกบัผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การสรางกระบวนการมีสวนรวมจาก
ประชาชนทองถ่ินในการจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือน และการใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน 
  ระดับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกของชุมชนชายแดนตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ภาพรวมอยู
ในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเปนรายขอยอย พบวา ประเด็นที่เห็นดวยอยางย่ิง คือ 
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ินในการจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 
การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน และบทบาทของผูนําชุมชนในการ
ช้ีแนะผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศใน
การจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน ขณะประเด็นที่เห็นดวย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน
เกี่ยวกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน ขณะประเด็นที่ไมเห็นดวย คือ คือ การใชความ
เช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 
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  1.3 รูปแบบการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน กลาวคือ (1) กองทัพมด เปน
รูปแบบที่พบเห็นไดในพื้นที่ที่มีแนวชายแดนทางบกติดตอกัน (ต้ังแตจังหวัดสระแกว จันทบุรี และ
ตราด) สินคาทีม่ีการซื้อขายแลกเปลี่ยน สวนใหญจะเปนสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไปมีทั้งของกินของใช 
ซึ่งประชาชนกัมพูชานิยมใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศไทย และสินคาหนีภาษีบางประเภทที่อาจ
ปะปนพรางตามากับสินคาทั่ว ๆ ไป ซึ่งการเดินทางเขาออกของกองทัพมดมักพบเห็นกันเปนประจํา 
(2) รานคาปลอดภาษี มักจะอยูในบอนคาสิโนชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา และจะตองเปนบอน
คาสิโนขนาดใหญ และมีเครือขายกับเจาหนาที่รัฐของประเทศกัมพูชาพอสมควรจึงจะเปนรานคา
ปลอดภาษีได รานคาปลอดภาษีน้ี ตามที่คณะผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณจะมีทั้งของแทและของ
ละเมิดลิขสิทธ์ิปะปนกันไป และมีทั้งของใชและของกิน ขณะที่บุหรี่ตางประเทศก็จะมีวางจําหนายแต
ไมคอยมีคนสนใจมากนัก เพราะสวนใหญมักจะหาซื้อมาจากขางนอกบอนคาสิโนมากกวา เพราะราคา
แตกตางกันมาก (3) รานคารายยอยบริเวณชายแดนฝงประเทศไทย สามารถพบเห็นการวางจําหนาย
บุหรี่หลากหลายย่ีหอไดทั่วไป สวนใหญเปนของละเมิดลิขสิทธ์ิหรือของปลอมที่ผลิตในประเทศกมัพชูา
เอง หากตองการซื้อบุหรี่ตางประเทศที่มีการนําเขาจริงจะตองไปอีกสถานที่หน่ึง ซึ่งเปนเครือขายกัน  
  อยางไรก็ดี หากบุหรี่วางขายอยูในรานคารายยอยฝงประเทศไทยบริเวณชายแดนให
สันนิษฐานไวกอนวาเปนของลอกเลียนแบบหรือของละเมิดลิขสิทธ์ิ (ปลอม) อยางที่ไดกลาวไปหาก
ตองการซื้อบุหรี่ตางประเทศจริงจะตองเขาไปซื้อฝงประเทศกัมพูชา และจะตองใหผูรูพาเขาไปซื้อ ซึ่ง
เปนเครือขายกัน และเปนที่นาแปลกใจวาบุหรี่ปลอมที่วางขายในฝงประเทศไทยบริเวณชายแดน หา
ซื้อไดงาย ราคาถูกกวาบุหรี่ที่จําหนายภายในประเทศมาก และที่สําคัญมิไดถูกตรวจคนจากเจาหนาที่
รัฐมากนัก ซึ่งรานคารายยอยน้ีอาจเช่ือมโยงกับกองทัพมด เพราะบุหรี่ที่วางจําหนายจะตองอาศัย
แรงงานรับจางขน (4) การขนสงที่มาพรอมรถเข็นขนาดใหญขามแดน การเขาออกของสินคาระหวาง
กันเปนจํานวนมหาศาล ซึ่งบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีอาจปะปนมากับสินคาเหลาน้ีก็เปนได แตการลักลอบ
นําเขารูปแบบน้ีอาจมีปริมาณไมมากนัก เพราะหากถูกตรวจคนเจอจะมีผลตอการคาขายสินคาถูก
กฎหมายของตน ซึ่งจะตองถูกตรวจสอบอยูตลอดเวลา (5) การขนสงทางทะเลดวยเรือประมงพื้นบาน
และเรือประมงพาณิชย การขนสงรูปแบบน้ี ยังอาจหาขอสรุปไมได เพราะความคิดเห็นของกลุมผูให
ขอมูลหลักยังมีความคิดเห็นแตกตางกันพอสมควร กลุมหน่ึงมีความเห็นดวยวาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีนาจะ
มาทางเรือมากกวาทั้งการลักลอบนําเขาดวยเรือประมงพื้นบานและการลักลอบนําเขาดวยเรอืงประมง
พาณิชย ซึ่งจะบรรจุใสถุงสีดํา เพื่อลดขอสังเกตและเปนการพลางการตรวจตราของเจาหนาที่รัฐดวย 
แตอีกกลุมผูใหขอมูลสําคัญไมเห็นดวยวามีการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีทางเรือประมงพื้นบาน
และเรือประมงพาณิชย เพราะรายไดจากการจับสัตวนํ้าดวยเรือประมงมีจํานวนมาก และเปนอาชีพ
สุจริต ตลอดจนไมตองเสี่ยงกับการถูกจับกุมของเจาหนาที่รัฐอีกดวย  
  1.4 ปจจัยของเง่ือนไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี กลาวคือ (1) ปจจัย
โครงสรางภาษีสรรพาสามิตบุหรี่ภายในประเทศ เน่ืองจากโครงสรางภาษีสรรพสามิตบุหรี่ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและบุหรี่นําเขาจากตางประเทศมีระดับราคาที่สูงมาก สงผลทําใหโครงสรางราคา
จําหนายบุหรี่สูงข้ึนตามไปดวย อยางไรก็ตาม ประเด็นน้ีนาสนใจก็คือ หากไมมีผูที่ตองการบุหรี่ราคา
ถูกขบวนการน้ีก็มิอาจจะเกิดข้ึนได ตรงกันขาม ขบวนการน้ีที่ดํารงธุรกิจมืดอยูไดก็เพราะมีความ
ตองการบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีราคาถูกมาก เมื่อมีความตองการบุหรี่ถูกมาก ขบวนการลักลอบน้ีก็ดํารงอยู
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ไดเรื่อยมา ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของตลาดและกลไกราคา ประกอบกับเมื่อสามารถลักลอบนําเขาบหุรี่
เถ่ือนหนีภาษีมาได ขบวนการน้ีก็จะไดรับคาตอบแทนที่สูงมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่จะ
ถูกจับกุม และการลงโทษที่ไดรับ (2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
กัมพูชา ประเทศกัมพูชาไดยุติสงครามภายในประเทศไทย และกลับคืนสูความสงบอีกครั้งทําให
ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่อยมา ประกอบประเทศไทยก็ไดดําเนินนโยบายเปลี่ยน
สนามรบเปนสนามการคา ทําใหทั้งสองประเทศตางไดดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสอดรับกัน 
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย และการพัฒนาระบบคมนาคมระหวางประเทศ สินคาและบริการ
ตางไดผลิตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นําไปสูการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (3) ชองทางที่สะดวกตามแนวพรมแดนระหวางประเทศไทย – กัมพูชา พื้นที่ของ
โครงการวิจัยน้ีทั้งหมดกวา 421 กิโลเมตร รวมกับพื้นที่ทางทะเล แมทั้งสามจังหวัดจะมีดานถาวร จุด
ผอนปรน และจุดเสี่ยงที่ เจาหนาที่รัฐเฝาระวังอยูมากมาย แตดวยลักษณะภูมิศาสตร ความ
สลับซับซอนของที่ราบ ปา และเชิงเขา และพื้นที่ทะเลทําใหเจาหนาที่รัฐยากในการปฏิบัติหนาที่ตรวจ
ตรา เฝาระวัง และการจับคุม และที่สําคัญเจาหนารัฐไทยอาจเขาไปมีสวนรวมในการกระทําความผิด 
(4) การรับรู และความเช่ือของประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชาที่มีตอบุหรี่เถ่ือน
หนีภาษี เน่ืองมาจากกวาประเทศไทยอนุญาตใหมีการจําหนายสิ่งเสพได โดยเฉพาะบุหรี่ ทําใหคนใน
ประเทศเองเห็นวาไมวาบุหรี่จะมีการผลิตที่ใด หรือนําเขาจากที่ใด ก็เปนเรื่องปกติธุระที่สามารถเห็น
ไดอยูทุกวัน และมิใชเรื่องแปลกประหลาดแตอยางใด ซึ่งตางกันยาเสพติดใหโทษประเภทอยางที่
กฎหมายไดกําหนดโทษไวอยางรุนแรงถึงประหารชีวิต บุหรี่เถ่ือนหนีภาษีในการรับรู และความเช่ือ
ของประชาชนบริเวณชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา จึงคลายกับสินคาทั่ว ๆ ไป ที่มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนปกติ (5) ผลตอบแทนการลักลอบคาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีมูลคาสูงกวาที่ขบวนการหรือกลุม
ผูกระทําความผิดจะไดรับโทษ (6) การบังคับใชกฎหมายของทั้งเจาหนาที่รัฐไทยและกัมพูชา การ
บังคับใชกฎหมายไทยอาจไมครอบคลุมทั่วถึง และอาจไมเขมงวดเพียงพอ อยางไรก็ตาม ภายหลังรัฐ
ไทยไดบัญญัติกฎหมาย โดยไดบัญญัติระวางปรับใหมใหมีคาปรับที่สูงข้ึนตามปริมาณการนําเขาบุหรี่
เถ่ือนหนีภาษี ดูเหมือนวาจะทําใหกลุมผูกระทําความผิดเกรงกลัวโทษปรับของกฎหมายดังกลาว แต
เหรียญมีสองดาน เหรียญอีกดานหน่ึงก็คือ กฎหมายเปรียบเสมือนอาวุธของเจาหนาที่รัฐในการอํานวย
ความยุติธรรมประชาชน และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หากเจาหนาที่รัฐมิไดใช
กฎหมายในทางที่ถูกตองตามเจตนารมณแหงกฎหมายน้ัน ๆ อาวุธน้ันก็จะกลายเปนเครื่องรีดไถ
ประชาชนเสียเอง หรือใชกฎหมายในการหาประโยชนสวนตัวเสียเอง ขณะที่การบังคับใชกฎหมายของ
เจาหนาที่รัฐกัมพูชายังมีนอย สงผลใหมีกระบวนการผลิตสินคาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิภายในประเทศได และ
เน่ืองดวยขนาดของระบบเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชามีขนาดเล็กกวาประเทศไทยมาก ดังน้ัน การ
ผลิตสินคา โดยเฉพาะบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี (ปลอม) จึงมีราคาถูกมากหากเปรียบเทียบกับราคาจําหนาย
บุหรี่ภายในประเทศของประเทศไทย ผูสูบบุหรี่คนไทยที่มีกําลังซื้อนอย หลักรัฐบาลปรับเพิ่มภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ อาจหันไปหาซื้อบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมาสูบมากข้ึน นอกจากรัฐจะสูญเสียการจัดเก็บ
ภาษีแลว ผลประกอบการของโรงงานยาสูบที่รัฐไทยเปนเจาของ อาจมีผลกระทบกระเทือนธุรกิจอีก
ดวย และ (7) การขยายตัวความตองการบุหรี่ราคาถูก รูปแบบการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี
แบบน้ีนาจะเปนรูปแบบหลักของขบวนการน้ีมากที่สุด เพราะความตองการบุหรี่ราคาถูกมีสูง และ
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บุหรี่เถ่ือนหนีภาษีมีตนทุนตํ่า เมื่อลักลอบนําเขามาสําเร็จจะมีคาตอบแทนคอนขางสูง ซึ่งคุมคาตอการ
เสี่ยงของขบวนน้ี และเมื่อคาตอนแทนมีคอนขางสูง ธุรกิจมืดน้ีก็ยังคงมีการดํารงอยูตอเน่ืองตลอด 
  1.5 ภาพรวมขอเสนอแนวทางการแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน 
กลาวคือ (1) มาตรการและกลไกทางการเมือง และสังคม การสรางกระบวนการมีสวนรวมทุกภาค
สวน และสรางมาตรการและกลไกความรวมมือควบคุมบุหรี่เถ่ือนทั้งระหวางภายในประเทศเอง และ
อาเซียน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือ และการสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจแบบอื่นแทน (2) 
มาตรการและกลไกทางภาษี การเพิ่มภาษีสรรพสามิตภายในประเทศ อาจจะไมมีผลตอการจํากัดและ
ลดจํานวนผูสูบบุหรี่ตามเจตนารมณของนโยบาย และกฎหมาย เพราะผูสูบบุหรี่อาจหาชองทางอื่นใน
การซื้อบุหรี่ราคาถูกมาสูบ ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางภาษีบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบที่มีความ
ใกลเคียงกันหรือเทากันในทุกประเทศของอาเซียน และ (3) มาตรการและกลไกทางกฎหมาย การ
กําหนดโทษทางอาญา โดยอาจเปลี่ยนจากโทษจําคุกมาเปนโทษปรับตามปริมาณของกลาง และปรับ
โดยคํานวณจากรายไดของกลุมผูกระทําประกอบกัน และตองมีโทษปรับสําหรับผูซื้ออีกทางหน่ึงดวย 
ดังน้ัน มาตรการและกลไก จะตองเช่ือมรอยกับมาตรการและกลไกทางดานสังคม และมาตรการและ
กลไกทางภาษี 
 

2. ขอเสนอแนะ 
 
 2.1 ขอเสนอแนะเชิงมาตรการและกลไก ขอเสนอแนวทางการแกไขการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือนหนีภาษีชายแดน ดังตอไปน้ี 
  2.1.1 มาตรการและกลไกทางการเมือง และสังคม 
  การสรางกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน และสรางมาตรการและกลไกความรวมมือ
ควบคุมบุหรี่เถ่ือนทั้งระหวางภายในประเทศเอง และอาเซียน ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางเจาหนาที่รัฐของทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งจากเจาหนาที่รัฐ และ
ประชาชนทองถ่ิน เปนตน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือ และการสนับสนุนทางดาน
เศรษฐกิจแบบอื่นแทน สรางความรวมดวยรั่วมนุษยของชุมชนชายแดน สรางเครือขายในระดับพื้นที่
ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทองที่ (กํานัน และผูใหญบาน) โดยอาจแลกเปลี่ยนหรือมีการตอบ
แทนผลประโยชนบางอยางใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรางแรงกดดันตอขบวนการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี และที่สําคัญสรางมาตรการและกลไกในการแทรกแซง เพื่อให
ขบวนการน้ีมีการกระทําที่ยากข้ึน 
  2.1.2 มาตรการและกลไกทางภาษี 
  การเพิ่มภาษีสรรพสามิตภายในประเทศ อาจจะไมมีผลตอการจํากัดและลดจํานวนผูสูบ
บุหรี่ตามเจตนารมณของนโยบาย และกฎหมาย เพราะผูสูบบุหรี่อาจหาชองทางอื่นในการซื้อบุหรี่
ราคาถูกมาสูบ ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางภาษีบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบที่มีความใกลเคียงกันหรือ
เทากันในทุกประเทศของอาเซียน เปนตน หมายความวาโครงสรางภาษีเกี่ยวยาสูบและผลิตภัณฑ
ยาสูบในอาเซียน ควรจะมีโครงสรางภาษีในรูปแบบเดียวกันและมีอัตราที่เทากันหรือใกลเคียงกัน เพื่อ
ลดชองวางความแตกตางระหวางภาษียาสูบในแตละประเทศ เน่ืองจากขนาดระบบเศรษฐกิจของแต



86 

ละประเทศในอาเซียนมีความแตกตางกันมาก แตในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดยาก ดังน้ัน แตละ
ประเทศควรสํารวจขนาดเศรษฐกิจของตนเอง และใชการคํานวณภาษีสรรพสามิตแบบผสม และ
จะตองพิจารณาขนาดเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวย หากมีการกําหนดโครงสรางระดับภาษีที่
แตกตางกันมาก มาตรการเพิ่มภาษีอาจเปนผลรายตอการเก็บภาษีเพื่อเปนรายไดเขาประเทศก็เปนได 
หรืออาจกําหนดราคาบุหรี่ข้ันตํ่า เพื่อใหผูสูบบุหรี่สามารถเลือกหรือเปรียบเทียบราคาบุหรีถู่กกฎหมาย
และผิดกฎหมาย เพื่อลดชองทางภาษี อันสงผลใหรัฐสามารถจะไดจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และกอใหเกิดผลประโยชนตอภาพรวมระดับประเทศ  
  2.1.3 มาตรการและกลไกทางกฎหมาย 
  การกําหนดโทษทางอาญา โดยอาจเปลี่ยนจากโทษจําคุกมาเปนโทษปรับตามปริมาณ
ของกลาง และปรับโดยคํานวณจากรายไดของกลุมผูกระทําประกอบกัน เน่ืองจากที่ผานมา แม
กําหนดโทษจําคุกสูง ขบวนการบางขบวนการ เชน ขบวนการคายาเสพติด ทุกวันน้ียังพบเห็นขาวการ
กระทําความผิดและการจับกุมอยูเรื่อยไป โทษจําคุก จําคุกตลอดชีวิต และโทษประหารชีวิตไมไดทํา
ใหขบวนการน้ีเกรงกลัวตอโทษแตอยางใด และตองมีโทษปรับสําหรับผูซื้ออีกทางหน่ึงดวย ดังน้ัน 
มาตรการและกลไก จะตองเช่ือมรอยกับมาตรการและกลไกทางดานสังคม และมาตรการและกลไก
ทางภาษี 
  ขอเสนอทั้งสามน้ี กลาวคือ มีการแทรกแซงและกดดันกลุมผูกระทําความผิดโดยการ
สรางเครือขาย แตอยางไรก็ตาม หากยังความตองการสูบบุหรี่ราคาถูกภายในประเทศสูง ขบวนการน้ีก็
ยังคงดํารงอยูแนนอน แตหากรัฐกําหนดนโยบายวาดวยมาตรการและกลไกทางภาษีใหมีความเทากัน 
หรือใกลเคียงกันทั้งภูมิภาค ผูสูบบุหรี่ภายในประเทศอาจไมตองการบุหรี่เถ่ือนหนีภาษี เพราะกังวลใน
เรื่องคุณภาพ ความสะดวก และราคาก็เปนได และสวนสุดทายการกําหนดโทษทางกฎหมายโดย
เปลี่ยนจากโทษจําคุกมาเปนโทษปรับมากข้ึน โดยคํานวณจากปริมาณของกลาง และรายไดของกลุม
ผูกระทําความผิดแทน 
 2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนในพื้นที่
ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ ประกอบกัน 
  2.2.2 ควรมีการศึกษาการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนหรือสินคาหนีภาษีอื่น ๆ บริเวณชายแดนประเทศไทยและเพื่อนบาน 
  2.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐกิจ และกฎหมายถึงผลดีผลเสียในการ
ดําเนินนโยบายเพิ่มภาษีสรรพสามิตยาสูบ (บุหรี่) เพื่ออุดชองวางความแตกตางในราคา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจัย 



โครงสรางคําถามเชิงคุณภาพ 
 
เรื่อง แนวทางแกไขการลักลอบ และบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออก ดังตอไปน้ี 
  

 1. ผลกระทบทางสังคมที่เกิดข้ึนจากจากบอนคาสิโนชายแดน 
  1.1 สถานการณปญหา การนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนอยางไร 
  1.2 รูปแบบการนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนอยาง 
  1.3 การรับรูเรื่องบุหรี่เถ่ือนของประชาชนชายแดนเปนอยางไร เพียงใด 
  1.4 พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขามีลักษณะเปนอยางไร  
  
 2. แนวทางและมาตรการแกไขการลักลอบและการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดน
ไทย – กัมพูชาเปนอยางไร 
  2.1 การสรางเครือขายในการจัดการผลกระทบที่เกิดข้ึนจากบอนคาสิโนเหมาะสม
หรือไม อยางไร 
  2.2 บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่เถ่ือนอยางไร เพียงใด หรือ
ทําไม 
  2.3 บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะบุหรี่เถ่ือนอยางไร เพียงใด หรือทําไม 
  2.4 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประชาสัมพันธบุหรี่เถ่ือนอยางไร 
เพียงใด หรือทําไม 
  2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนเกี่ยวกับบุหรี่เถ่ือนอยางไร เพียงใด หรือทําไม 
  2.6 การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับบุหรี่เถ่ือนอยางไร เพียงใด หรือทําไม 
  2.7 การใชมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับบุหรี่เถ่ือนอยางไร เพียงใด หรือทําไม 



แบบสอบถาม 
 
เรื่อง แนวทางแกไขการลักลอบ และบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – กัมพูชา 
 ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 
คําอธิบาย แบบสอบถามน้ีมี 4 ตอน 
 ตอนที่  1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 
 ตอนที่  2 คําถามเกี่ยวกับการรับรู  และพฤติกรรมบริโภคบุหรี่ เ ถ่ือนนําเขาทาง
ชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 ตอนที่  3 คําถามเกี่ยวกับแนวทางแกไขการลักลอบบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย 
– กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 ตอนที่  4 ขอเสนอแนะ 
 
คําชี้แจง โปรดเลือกเครื่องหมาย  /  ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน  
  
ตอนท่ี  1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 
 1.  เพศ 
  (  ) 1. ชาย    (  ) 2. หญิง 
 2.  อายุ ................ ป 
 3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
  (  ) 1. ไมไดเรียน   (  ) 2. ประถมศึกษา    
  (  ) 3. มัธยมศึกษา   (  ) 4. อนุปรญิญาหรือเทียบเทา  
  (  ) 5. ปรญิญาตร ี   (  ) 6. สูงกวาปริญญาตร ี
 4.  สถานภาพการสมรส 

  (  ) 1. โสด    (  ) 2. สมรส 
  (  ) 3. หยาราง   (  ) 4. มาย 
  (  ) 5. แยกกันอยู 

 5.  อาชีพหลัก 
  (  ) 1. รับจาง   (  ) 2. คาขายรายยอย 
  (  ) 3. เจาของกิจการ  (  ) 4. รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

  (  ) 5. เกษตรกร และชาวประมง (  ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ ..........................) 
 6.  รายไดของทานตอเดือน ………………….. บาท 
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คําชี้แจง คําถามถึงระดับความคิดเห็นของทาน ขอใหทานทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่
กําหนดให โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังน้ี 
 4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นดวย 
 2  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
 1  หมายถึง  ไมเห็นดวยมาก 
 
ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชา 
  ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวย
มาก 
(1) 

1. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได
เปนประจํา 

    

2. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนมีโทษทางกฎหมายนอย     
3. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน มิไดทําใหชาติเสียหาย
เทากับยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดอื่น ๆ 

    

4. การลักลอบนําเขาบุหรี่เ ถ่ือนเกิดจากการขนแบบ
กองทัพมด 

    

5. การลักลอบนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนเกิดจากการขนโดย
รถยนตที่ใหบริการของบอนคาสิโนชายแดน 

    

6. การลักลอบ (นํา) เขาบุหรี่เถ่ือน (หนีภาษี) ผานนัก
พนันที่อาศัยขอยกเวนทางกฎหมาย จํานวน 200 มวน 

    

7. การลักลอบนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนเกิดจากการขนโดย
รถยนต 
ของผูมีอิทธิพล 

    

8. การลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเกิดจากการขนทาง
เรือประมงพื้นบาน 

    

9. การลักลอบนําเขาบุหรี่ เ ถ่ือนเกิดจากการขนทาง
เรือประมงพาณิชย 

    

10. การเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศ ไมไดทําใหมีการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนเพิ่มมากข้ึน 
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ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวย
มาก 
(1) 

11. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากบุหรี่ถูก
กฎหมายเปนบุหรี่เถ่ือน หลังจากการเพิ่มภาษีในประเทศ 

    

12. การมีโทษทางกฎหมายนอย ทําใหไมเกรงกลัวในการ
ซื้อบุหรี่เถ่ือน 

    

13. บุหรี่เถ่ือนหาซื้องายกวาบุหรี่ถูกกฎหมาย     
14. พื้นที่ติดตอกับชายแดนทําใหซื้อขายบุหรี่เถ่ือนไดงาย     
15. ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนมีผลตอการลักลอบ
บุหรี่เถ่ือนไดงายข้ึน 

    

16. การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกวามี
ความสามารถในการหลบเลี่ยงกฎหมายได 

    

17. การบริโภคบุหรี่เถ่ือนถือเปนคานิยมที่บงบอกถึง
สัญลักษณการมีฐานะทางเศรษฐกิจเพราะเปนบุหรี่นอก 

    

18. บุหรี่เถ่ือนมีคุณภาพดีเน่ืองจากเปนบุหรี่นอก     
19. การใหบริการสงบุหรี่เถ่ือนที่ผูช้ือโดยตรง     
20. บุหรี่เถ่ือนมีใหเลือกหลากหลายย่ีหอ     
 
ตอนท่ี 3  คําถามเกี่ยวกับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดนไทย – กัมพูชา  
  ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 

แนวทางการแกไขการลักลอบนําเขานําบุหรี่เถ่ือน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวย
มาก 
(1) 

1. การสรางความเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ
ในการจัดการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

    

2. การสรางเครือขายชุมชนในการจัดการลักลอบนําเขา
บุหรี่เถ่ือน 

    

3. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนทองถ่ิน
ในการจัดการการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 
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แนวทางการแกไขการลักลอบนําเขานําบุหรี่เถ่ือน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ดวย
มาก 
(4) 

เห็น
ดวย 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็น
ดวย
มาก 
(1) 

4. บทบาทของสถานศึกษาในการใหความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

    

5. บทบาทของผูนําชุมชนในการช้ีแนะผลกระทบของการ
ลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

    

6. บทบาทขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในการ
ประชาสัมพันธผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่
เถ่ือน 

    

7. การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ระหว าง ชุมชนเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

    

8. การใชความเช่ือทางศาสนาในการจัดการกับผลกระทบ
ของการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือน 

    

 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะ 
 ทานมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมบริโภคบุหรี่เถ่ือนนําเขาทางชายแดนไทย – 
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ทานมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับแนวทางแกไขการลักลอบนําเขาบุหรี่เถ่ือนทางชายแดน
ไทย – กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกอยางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
       ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมอื 
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