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คานา
ปัจจุบันสถานการณ์การยาเสพติดยังคงมีความรุนแรง เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดยังคง
ลักลอบลาเลียงยาเสพติดมาจากแหล่งผลิตมายังแหล่งพักคอยตามแนวชายแดนเป็นจานวนมากเพื่อรอโอกาส
ที่จะลักลอบลาเลียงเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดน ขบวนการค้ายาเสพติดจะใช้วิธีลักลอบขนยาเสพติด
เข้าประเทศไทยโดยหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลบเลี่ยงจากการตรวจของเจ้าหน้าที่ การซุกซ่อนที่แปลกใหม่หรือ
พิสดาร การจ้างวานเด็กเยาวชนขนยาเสพติด และรูปแบบยาเสพติดชนิดใหม่ที่ขบวนค้ายาเสพติดพัฒนาขึ้น
การจับกุมจึงกระทาได้ยากขึ้น นอกจากว่าเจ้าหน้าที่จะมีแหล่งข่ าวที่ดีจึงจะสามารถจับกุมผู้กระทาความผิดได้
ด่านศุลกากรเชียงแสนมีจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา เป็นที่นิยมของนักเสี่ยงโชค ทั้งคนไทย คนลาว
คนพม่ า และชาวจี น เดิ น ทางเข้ า -ออก เป็ น จ านวนมาก ยิ่ ง วั น จั น ทร์ พุ ธ ศุ ก ร์ ผู้ โ ดยสารชาวจี น
จะเดิ น ทางเข้ า ออก มากเป็ น พิ เ ศษ เนื่ อ งจากมี ไ ฟล์ บิ น ตรงจากจี น ถึ ง สนามบิ น นานาชาติ แ ม่ ฟ้ า หลวง
จังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคา ทางสปป. ลาวอนุญาตให้นักธุรกิจ
ชาวจี น เช่าพื้น ที่ร ะยะยาวดาเนิ น ธุรกิจ เกี่ย วกับการพนันเปิดบ่อนกาสิโนคิงส์ โรมัน ซึ่ งจากการข่าวระบุว่า
เป็ น พื้ น ที่ เ อื้ อ ในการติ ด ต่ อ ซื้ อ ขายยาเสพติ ด รวมทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ พั ก ยาเสพติ ด เพื่ อ รอการล าเลี ย ง
เข้ามาภายในประเทศไทย
ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ดแห่ งชาติ ก าหนดให้ ปั ญ หายาเสพติด
เป็ น ปั ญหาเฉพาะหน้ าที่ต้ องได้รั บ การป้ องกันและแก้ ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เ ข้มงวดและจั ด การ
กับปัญหาอื่น ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ตามเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหา
ยาเสพติ ด และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด โดยมี ก ารมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบยึ ด ถื อ
เป็นแนวปฏิบัติ กรมศุลกากรเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนาเข้า
และส่งออก ยาเสพติดให้โทษ รวมถึงเป็นการปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจกรมศุลกากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมทางศุลกากร เพื่อปกป้องสังคม ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการเพิ่ม ประสิทธิภาพในกาป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติ ด และคลั ง ข้ อ มู ล ภาพเอกซเรย์ บ างส่ ว นที่ ส ามารถน ามาเป็ น แนวทางในการสั ง เกต
ให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสน ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจปราบปรามยาเสพติด
ประกอบด้วย 1.การวิเคราะห์ข้อมูล ๒.ทักษะการสั งเกต ๓.ทักษะการ ๔. ทักษะการสอบถาม ๕. ทักษะ
การตรวจค้น 6. ข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาหรับการตรวจค้นแบบ X-ray หลักการตรวจค้นเพื่อหารองรอย
การดัดแปลง และคลังข้อมูลภาพจากแฟ้มจับกุมยาเสพติดที่ผ่านมา หวังว่าเป็นประโยชน์และสามารถนามาใช้
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกัน
ปราบปรามยาเสพติ ด ณ ด่ า นศุ ล กากรเชี ย งแสน อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน และประเทศชาติ
เป็นการสร้างชื่อเสียง ธารงไว้ซึ่งเกียรติแห่งข้าราชการ กรมศุลกากร อีกทั้งเป็นการปกป้องสังคมจากการ
คุกคามของยาเสพติด
ร้อยตรีศักดิ์สยาม จานงค์
ผู้จัดทา
ร้อยตรีศักดิ์สยาม จานงค์
นักวิชาการศุลกากร ปฏิบัติการ
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน
1. วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
เนื่องจากด่านศุลกากรเชียงแสนมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาวทั้งทางบก
และทางน้าเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดและแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ่มผู้ผลิตในประเทศพม่า
และลาว เช่น ยาบ้ า ไอซ์ และ เฮโรอีน อีกทั้งจุดผ่ านแดนบ้านสบรวก ฝั่ ง สปป.ลาว มีการเปิดบ่อนกาสิ โน
(คิงส์โรมัน) ซึ่งจากการข่าวระบุว่าเป็นพื้นที่ ที่เอื้อในการติดต่อซื้อขายยาเสพติด รวมทั้งเป็นพื้นที่พักยาเสพติด
พร้อมที่จะลักลอบนาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ดั้งนั้นพื้นที่ด่านศุลกากรเชียงแสนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
2. ทักษะการสังเกต (Observation)
เจ้าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมหรือลักษณะท่าทางผู้โดยสารขณะที่ยืนรอผ่านพิ ธีการตรวจ
หนังสือเดินทาง ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง กาลังเดินผ่านช่องตรวจศุลกากร โดยปกติผู้กระทาผิด จะ
มีท่า ทาง มีพิรุธ แสดงอาการ ขณะยืนรอพิธีการตรวจหนังสือเดินทางจะหันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
คอยระวังตัวหรือสังเกตสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว หรือขณะกาลังเดินผ่านช่องตรวจจะแอบมองเจ้าหน้าที่
หรือ ไม่สบตาเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบุคคลนั้นน่าสงสัย
พฤติกรรม-ท่าทาง
- พฤติกรรมท่าทางมีพิรุธ ผิดปกติวิสัยคนทั่วไป
- กระสับกระส่าย เหงื่อออกมาก แววตาสีหน้ามีความกังวล มีความระแวดระวังผิดปกติ
- ใบหนา กระพริบตาถี่ กลอกดวงตา หน้าซีด หาว ขมวดคิ้ว เหงื่อออก กลืนน้าลายบ่อย
การแต่งกาย
- การแต่งกาย ผิดปกติไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกปิดยาเสพติดที่ซุกซ่อน
เสื้อผ้าสวมเสื้อกันหนาวทั้งที่อากาศร้อน ปล่อยชายเสื้อ รองเท้าใหญ่เกินไป มีส้นรองเท้าที่หนาผิดปกติ
วิเคราะห์ภาพ X-ray จะแสดงผลเพียง 3 สีเท่านั้น คือ
- สีส้ม คือ วัตถุประเภทสารอินทรีย์ เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของที่ทามา
จจากธรรมชาติ
- สีเขียว คือ วัตถุประเภทสารอนินทรีย์ที่มีความหนาแน่นต่า เช่น สิ่งของที่ทาจากพลาสติก
โพลิเมอร์ อัญมณีบางประเภท
- สีน้าเงิน คือ วัตถุประเภทสารอนินทรีย์ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น สิ่งของที่ทาจากโลหะ
ชนิดต่าง อัญมณีบางชนิด
หมายเหตุ ความเข้มของแต่ละสีขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งของที่บรรจุอยู่ในหีบ
ห่อสัมภาระ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจดจาลักษณะของภาพ Image จากแฟ้มข้อมูลภาพลั กษณะ
รูปแบบ ที่ควรสงสัยเพื่อนามาวิเคราะห์เปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระ
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-33. ทักษะการตรวจสอบ (Examination)
หนังสือเดินทาง (Passport) ในหนังสือเดินทางมีข้อมูลต่างๆ ที่บ่งบอกถึง การเดินทาง
จากไหนไปไหนบ้าง ได้มีการเดินทางเข้า -ออกประเทศที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่ เดินทางบ่อยแค่ไหน พักอยู่ในประเทศ
นั้นนานเท่าไร มีหนังสือเดินทางที่พึ่งออกใหม่ ทาให้เรานาข้อมูลมาประเมินได้ว่าน่าสงสัยหรือไม่ ภาพถ่ายมีจุด
ที่ต้องสังเกต อาทิรอยกาวที่อาจซึมออกมา รอยฉีกขาดรอบ ๆ ภาพถ่าย ร่องรอยการใช้สารเคมีที่ด้านหลัง
ภาพถ่าย สังเกตจากร่องรอยการซึมลงไปยังหน้าที่อยู่ด้านหลังภาพถ่ายในหนังสือเดินทางเนื่องจากบางครั้งอาจ
มีการขโมยหนังสือเดินทางเล่มจริงที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล หรือยังไม่ได้ติดภาพถ่าย ออกมาจากหน่วยราชการ
หรือสถานทูต และนามากรอกข้อมูลเองทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องสังเกตรูปแบบตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ข้อมูล หมายเลข
ตราประทับลายเซ็น และอากรประทับ โดยละเอียด นอกจากนี้ยังควรต้องพยายามทาความคุ้นเคยกับหนังสือ
เดินทางของหลายประเทศด้วย เพราะการตรวจโดยใช้การสังเกตและความคุ้นเคยจะสามารถช่วยได้
บัตรผ่านแดน Border Pass บัตรประจาตัวประชาชน (Identification Card) ใบอนุญาตขับขี่
ยานพาหนะ (Driver License) บัตรแสดงตนอื่น ๆ เช่น บัตรนักศึกษา บัตรเครดิต บัตรสมาชิกองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลเดียวกับในหนังสือเดินทาง นอกจากนี้เอกสารเหล่านี้ยังสามารถ
บอกอาชีพ ฐานะทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ที่นามาใช้ในการคัดกรองบุคคล รูปถ่ายมีบุคคล
และสถานที่ในรูปถ่าย/สมุดบันทึก/เศษกระดาษที่มีข้อความมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
4. ทักษะการสอบถาม (Question)
การสัมภาษณ์และสอบถาม เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ศักยภาพและความสามารถในการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง การจับพิรุธการโกหกและพฤติกรรมในระหว่างสอบถาม อีกทั้งอาการบ่งชี้ถึงการกระทาผิด
ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ อาชีพ เหตุผลในการเดินทาง ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา สถานะครอบครัว
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือ เป็นต้น
คาถามพื้นฐาน
- สัญชาติของผู้เดินทาง
- การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศ (ไม่ใช่พลเมือง)
- ที่อยู่ของผู้เดินทาง
- วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
- จุดหมาย/ที่มา
- สิ่งของที่ซื้อหรือได้มา
- การรายงานเกี่ยวกับเงินตราหรือการนาเงินติดตัวเข้ามา
- โอกาสที่จะเป็นภัยคุกคามด้วยการลักลอบขนยาเสพติด
- ข้อมูลประจาตัว
- อาชีพ
- ความสัมพันธ์
- การเดินทางก่อนหน้านี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
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ดาเนินการสัมภาษณ์สร้างความสัมพันธ์อันดี
- สัมภาษณ์ในลักษณะเหมือนการพูดคุย และใช้น้าเสียงปกติ
- แสดงออกถึงความอดทน
- เรียกผู้ต้องสงสัยด้วยคานาหน้าชื่อและนามสกุล
- เรียกเพื่อนร่วมงานด้วยคานาหน้าชื่อ
- ถามเพื่อขอคาอธิบาย
- แต่ละคาถามควรมีเหตุผล
- ยิ้ม
- ตั้งใจฟัง
- หาสิ่งที่เหมือนกัน แสดงการตอบรับสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์พูด
5. คาถามหลัก
1. ใคร เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกถามว่าเป็นใคร
2. ที่ไหน เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ว่าผู้ถูกถามไปที่ใดมา หรือกาลังจะไปที่ใด
และนามาเทียบกับตราประทับในหนังสือเดินทาง
3. เมื่อไหร่ เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับช่ว งเวลาว่า อยู่ที่นั้นเมื่อใด และความถี่ใ น
การเดินทาง
4. ท าไม เพื่ อหารายละเอี ยดเกี่ ยวกั บวั ตถุ ประสงค์ ของการเดิ นทาง และเที ยบกั บ
ค่าใช้จ่าย
5. อะไร เพื่อหารายละเอียดว่านาอะไรติดตัวมา และพิสูจน์ว่าของในกระเป๋าหรือของที่
ถือมานั้นสอดคลองกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เหมาะสมกับอาชีพหรือไม่ ถือให้ผู้อื่นหรือเป็นของผู้เดินทางเอง
การจับโกหก-ทางวาจา
- เมื่อดาเนินการสัมภาษณ์ ให้ฟังคาตอบเพื่อหาสัญญาณที่แสดงถึงการหลอกลวง
- ขาด/ละเลยรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการเดินทาง
- ให้คาตอบที่
- คลุมเครือและไม่ตรงประเด็น
- อวดดีและโกรธหรือไม่พอใจ
- ตอบคาถามแบบให้ความร่วมมือมากเกินเหตุ
- ตอบคาถามแล้วเปลี่ยนคาตอบใหม่
- ทวนคาถามของท่าน
ประเภทของคาตอบ-พฤติกรรมที่จริงใจ
- ตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ตรงๆ
- ตอบคาถามอย่างชัดเจน
- ให้คาตอบที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
- ตอบคาถามโดยไม่ลังเล
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-5ประเภทคาตอบ-พฤติกรรมที่หลอกลวง
- ทวนคาถาม
- เจาะจงมากเกินเหตุ
- ไม่ให้คาตอบ
- อธิบายคาตอบ
- จาไม่ได้
- บ่น
- ประท้วง
- เป็นมิตร/ให้ความร่วมมือมากจนเกินเหตุ
5. ทักษะการตรวจค้น (Search)
ทาการตรวจค้นอย่างมีระบบขั้นตอนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
หลักสาคัญในการตรวจค้นร่างกาย
- ค้น ผู้ ห ญิงต้องใช้เจ้ าหน้าที่ผู้ ห ญิงเป็นผู้ ค้นเท่านั้น ถ้าไม่มีให้ เชิญผู้ ห ญิงมาค้นแทน
- นาตัวไปค้นในห้องค้นตัว หากไม่มีให้หาสถานที่เหมาะสม ไม่ควรค้นในที่สาธารณะเด็ดขาด
- การค้นตัว ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
- ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทาการค้นตัวปฏิบัติหน้าที่อยู่ เจ้าหน้าที่อีกคนต้องคอยเฝ้าดูพฤติกรรม
ของผู้ถูกค้นอย่างระมัดระวัง และคอยสังเกตว่าผู้ถูกค้นตัวมีการแอบซุกซ่อนหรือทิ้งสิ่งของใดหรือไม่
- ทาการค้นตัวตามขั้นตอนและทาอย่างละเอียดรอบคอบ ขณะค้นตัวปฏิบัติอย่างสุภาพ
การตรวจค้นร่างกาย มีอยู่ 3 แบบ
1. แบบลูบตัวด้านนอก (RUB DOWN)
2. แบบตรวจละเอียด (STRIP)
3. ตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ร่างกาย (X-ray BODY)
1. แบบลูบตัวด้านนอก (RUB DOWN) ใช้ในกรณีการตรวจทั่ว ๆ ไปมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ให้ผู้ถูกตรวจค้นนาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อและกางเกงออกมาให้ทั้งหมดก่อน
1.2 ให้ผู้ถูกตรวจค้นยืนหันหน้าเข้ากาแพงห่างประมาณ 50 ซ.ม. ยืนกางขาห่างกัน
พอสมควรหรือเสมอความกว้างของบ่า ชูแขนเหนือ ศีรษะแล้วให้โน้มตัวไปข้างหน้าเอาแขนยันกาแพงไว้
หรือยืนกางแขนออกและกางขาห่างกันพอสมควรหรือเสมอความกว้างของบ่า ในกรณีไม่มีผนังหรือกาแพง
1.3 เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ตรวจค้นต้องยืนอยู่หลังของผู้ถูกตรวจค้น ใช้มือทั้งสองข้าง
ลูบตัวผู้ถูกตรวจค้น ภายนอกเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่จากด้านบนลงมาด้านล่าง เพื่อหาวัตถุที่เป็นของชิ้นใหญ่
เช่น ห่อของ สิ่งของ หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธได้ เป็นต้น
2. แบบตรวจละเอียด (STRIP) การตรวจค้นแบบนี้ ต้องดาเนินการตรวจแบบลูบ ตัว
ด้านนอก (RUB DOWN) ทุกขั้นตอนก่อน แล้วพบสิ่งของต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในเสื้อนอก ตะเข็บเสื้อ กางเกง
ชุดชั้นใน ให้ผู้ถูกตรวจค้นถอดเสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ออกมาเพื่อทาการตรวจให้หมดอย่างละเอียด
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-63. การตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ร่างกาย (X-ray BODY) ใช้ในกรณีมีข้อสงสัยหรือ
ข้อบ่งชี้นาว่าผู้ถูกตรวจค้นกลืนสิ่งของผิดกฎหมายลงไปในท้อง หรือทาการซุกซ่อนไว้ในช่องทวารให้ทาการ
X-ray ร่างกายได้ แต่ต้องทาอย่างระมัดระวังเพราะเป็นการกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพส่วนบุคคลและอาจ
ถูก ฟ้อ งร้อ งได้ ดัง นั้น เพื่อ เป็น การป้อ งกัน เจ้า หน้า ที่ร ะดับ ปฏิบัติค วรขออนุมัติจ ากผู้บัง คับ บั ญ ชา
เหนือระดับชั้นขึ้น ไป
6. ข้อควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาหรับการตรวจค้นแบบ X-ray
1. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเหนือระดับชั้นขึ้นไป
2. ผู้ต้องสงสัย ให้ความยินยอมและลงลายมือชื่อในบันทึก เพื่อให้ความยินยอมทาการ
เอกซเรย์
3. เจ้าหน้าที่เพศเดียวกับผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปทาหน้าที่ควบคุมตลอดเวลา
4. ขณะผู้ต้องสงสัยทาการเปลี่ยนเสื้อผ้า เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ควบคุมด้วยเพื่อป้องกันการนา
ของที่ซุกซ่อนทิ้งไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
5. จัดเตรียมอุปกรณ์การควบคุมตัว ได้แก่ กุญแจมือ อาวุธปืนให้พร้อมขณะควบคุมตัว
ไปทาการเอกซเรย์ในกรณีผู้หญิงมีการอ้างว่าเป็นประจาเดือน/ตั้งครรภ์
6. เมื่อพบวัตถุสงสัยจากการเอกซเรย์ แจ้งให้ผู้ต้องสงสัยดูฟิล์มรับทราบด้วย
ข้อสังเกต
*การเดิน ผิ ดปกติ การก้าวเท้าสั้ นกว่าปกติ
*ลุ ก นั่ ง ก้ ม ตั ว หรื อ งอตั ว ได้ ลาบาก
กระเป๋าและสัมภาระติดตัว ส่วนมากจะมีการจัดทาลักษณะพิเศษขึ้นมา เช่นขอบด้านข้าง
กระเป๋า ขอบล่างกระเป๋า กระเป๋าสัมภาระที่ใช้ขนยาเสพติด มีทั้งกระเป๋าทรงแข็ง ทรงอ่อน และแบบสะพายหลัง
ยี่ห้อและสภาพใหม่ของกระเป๋า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการชี้นาให้มีเหตุนามาคัดเลือกตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถ
สังเกตความผิดปกติจากกระเป๋าได้ในระหว่างการเปิดตรวจกระเป๋า ข้อสังเกตความผิดปกติของกระเป๋า เช่น
มีรอยกาวหรือได้กลิ่นกาว มีรอยตะเข็บ รอยหมุดยึดหรือสกรู น้าหนักของกระเป๋าไม่สอดคล้องกับสัมภาระ
ที่นามาใช้มือลูบดูความหนาบางสังเกตความผิดปกติของกระเป๋า
หลักการตรวจค้นเพื่อหารองรอยการดัดแปลง
1. ตรวจดูภายนอกรอบ ๆ กระเป๋า สังเกตรอยต่อ รอยโป่งนูน รอยเย็บ วัสดุที่ใช้เย็บ
มีโลหะ ที่สามารถใช้ซุกซ่อนได้ หรือไม่
2. เปดกระเปา สังเกตกลิ่นผิดปกติ เชน กลิ่นกาว กลิ่นเหม็นเรซิ่น
3. นาสัมภาระออก ลองยกน้าหนักกระเป๋าเปล่าว่าหนักปกติ หรือน้าหนักสมดุลหรือไม
4. ตรวจดูลักษณะภายในของกระเปา มองหาความพิเศษ เชน เล็ก/แคบผิดปกติ
5. ตรวจดูส วนประกอบของตัวกระเป๋า สังเกตรอยเย็บ รอยนูน รอยกาว สีเกา/ใหม
จากแฟ้มการจับกุมที่ ผ่านมามีผู้ลักลอบใช้สัมภาระติดตัวแอบซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายได้
เช่น ถุงช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี กระเป๋าถือ กระเป๋าเครื่องสาอาง กระป๋องกาแฟ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า อุกรณ์
เครื่องเขียน ทุกสิ่งที่มีช่องว่าง รู ท่อ แท่งที่กลวง ให้ซุกซ่อนยาเสพติด ให้สันนิฐานไว้ก่อน พื้นรองเท้าที่หนา
ผิดปกติ ลักษณะทางทางการเดินที่ผิดธรรมชาติ และแบบการพันรองกาย เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
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