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PROGRAM GLOBAL SHIELD

ความเป็็นมาและการดำำาเนินงานความเป็็นมาและการดำำาเนินงาน
ของโครงการ Global Shieldของโครงการ Global Shield

กรณีีศึึกษาการเข้าร่วมโครงการ  Global Shield กรณีีศึึกษาการเข้าร่วมโครงการ  Global Shield 
ของป็ากีสถาน ของป็ากีสถาน 

และกล่่มป็ระเทศึในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางและกล่่มป็ระเทศึในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง

การเข้าร่วมโครงการ  Global Shield ของศึ่ลกากรไทย การเข้าร่วมโครงการ  Global Shield ของศึ่ลกากรไทย 
และแผน PGS Project GLOBAL ของ WCOและแผน PGS Project GLOBAL ของ WCO



สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่าน 

	 ปััญหาการก่อการร้ายเป็ันปััญหาท่ี่�เกิดข้ึ้�นในทุี่กภููมิิภูาคท่ี่�วโลก	ซ้ึ่�งที่ำาลายท่ี่�งช่ีวิตและ
ที่ร่พย์สิินขึ้องปัระชีาชีนและเจ้้าหน้าท่ี่�อย่างต่อเน่�อง	 โดยผูู้้ก่อการร้ายม่ิกก่อเหตุความิไม่ิสิงบ	
จ้ากระเบิดแสิวงคร่�อง	(Improvised explosive devices: IEDs)	ซ้ึ่�งเป็ันระเบิดท่ี่�ผู้ลิตได้จ้าก
ว่ตถุุดิบในคร่วเร่อน	แต่ก็สิามิารถุสิร้างความิเส่ิยหายได้ไม่ิน้อยไปักว่าระเบิดท่ี่�เป็ันอาวุธสิงครามิ	
หน่วยงานต่าง	ๆ	จ้้งได้พยายามิคิดหาวิธ่การเพ่�อช่ีวยสิก่ดก่�นและย่บย่�งการผู้ลิตและการเข้ึ้าถุ้ง			
ระเบิดแสิวงเคร่�องขึ้องผูู้้ก่อการร้าย	 โดยศุุลกากรถุ่อเป็ันหน่วยงานหน้�งท่ี่�ม่ิบที่บาที่สิำาค่ญ								
ในภูารกิจ้ด่งกล่าว

 ศุุลกากรม่ิบที่บาที่ในการสิก่ดก่�นการขึ้นย้ายสิารต่�งต้นและชิี�นส่ิวนสิำาหร่บการนำาไปั
ผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�องบริเวณท่ี่าเร่อหร่อพรมิแดนต่าง	 ๆ	 ซ้ึ่�งเป็ันบที่บาที่ในเชิีงป้ัองก่น							
(Preventive Action)	ท่ี่�จ้ะช่ีวยให้หน่วยงานด้านความิม่ิ�นคงอ่�น	ๆ	ท่ี่�งที่หารและตำารวจ้ปัฏิิบ่ติ
หน้าท่ี่�ได้อย่างปัลอดภู่ยและม่ิปัระสิิที่ธิภูาพมิากข้ึ้�น	 ในการน่�	 องค์การศุุลกากรโลก	 (WCO)      
จ้้งได้ริเริ�มิโครงการ	 Global	 Shield	 (Program	 Global	 Shield:	 PGS)	 เพ่�อช่ีวยเสิริมิ											
ข่ึ้ดความิสิามิารถุขึ้องศุุลกากรท่ี่�วโลกให้สิามิารถุร่บม่ิอก่บปััญหาระเบิดแสิวงเคร่�องได้ด่ยิ�งข้ึ้�น

	 อน้�ง	โครงการด่งกล่าวดำาเนินการมิาอย่างต่อเน่�องต่�งแต่ปีั	2553	(2010)	และม่ิแผู้น		
ท่ี่�จ้ะขึ้ยายโครงการไปัจ้นถุ้งปีั	 2568	 (2025)	 จ้ดหมิายข่ึ้าวศุุลกากร	 CPMU News	 ฉบ่บน่�						
จ้้งขึ้อนำาเสินอข้ึ้อมูิลเก่�ยวก่บโครงการ	 PGS	 พร้อมิท่ี่�งเสินอกรณ่ศุ้กษาจ้ากสิาธารณร่ฐอิสิลามิ
ปัาก่สิถุาน	กลุ่มิปัระเที่ศุแอฟริกาตะว่นตกและแอฟริกากลาง	และผู้ลการเข้ึ้าร่วมิโครงการขึ้อง
ศุุลกากรไที่ย	 เพ่�อให้ท่ี่านผูู้้อ่านได้ร่บที่ราบบที่บาที่ขึ้องศุุลกากรในงานด้านการต่อต้าน											
ภู่ยก่อการร้าย	และทิี่ศุที่างนโยบายขึ้อง	WCO	ในปัระเด็นด่งกล่าวต่อไปั
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	 	 	 ระเบิดแสิวงเคร่�อง	 (Improvised explosive devices: 

IEDs)	 เป็ันชีนิดระเบิดท่ี่�ผูู้้ก่อการร้ายใช้ีในการก่อความิไม่ิสิงบ																									
มิากท่ี่�สุิด	 เน่�องจ้ากเป็ันระเบิดท่ี่�ถูุกผู้ลิตจ้ากสิารเคม่ิต่�งต้น																																																						
ท่ี่�หาได้ง่ายและม่ิราคาถูุก	 องค์การสินธิส่ิญญาแอตแลนติกเหน่อ																																																																			
(North	 Atlantic	 Treaty	 Organization:	 NATO)	 รายงาน
ว่าม่ิการโจ้มิต่ด้วยระเบิดแสิวงเคร่�องมิากถุ้ง	 2,991	 คร่�ง																
ในปีั	2555	(2012)	ส่ิงผู้ลให้ม่ิผูู้้เส่ิยช่ีวิตท่ี่�งที่หารและพลเร่อน
รวมิก่นมิากกว่า	 4,000	 คน	 ใน	 69	 ปัระเที่ศุท่ี่�วโลก	 และ
องค์กร	Action	on	Armed	Violence	(AOAV)	ย่งรายงาน
ว่าในช่ีวงปีั	2553	(2010)	ถุ้งปีั	2563	(2020)	ม่ิการโจ้มิต่ด้วย							
ระเบิดแสิวงเคร่�อง	11,971	คร่�ง	คิดเป็ันร้อยละ	48	ขึ้องสิถิุติ
การโจ้มิต่ด้วยว่ตถุุระเบิดจ้ากกลุ่มิผูู้้ก่อการร้าย

					ท่ี่�งน่�	กลุ่มิผูู้้ก่อการร้ายได้ใช้ีพรมิแดนระหว่างปัระเที่ศุ
และห่วงโซ่ึ่อุปัที่านโลกในการล่กลอบค้าและขึ้นย้ายสิารเคม่ิต้อง
ห้ามิ		หร่อม่ิการล่กลอบค้าสิินค้าต้องห้ามิ	(Contraband)	ชีนิดอ่�น	ๆ 																																																														
เพ่�อนำาเงินไปัสิน่บสินุนเคร่อข่ึ้ายขึ้องตนเอง	 สิถุานการณ์
ด่งกล่าวช่ี�ให้เห็นถุ้งความิสิำาค่ญขึ้องศุุลกากรในฐานะ																								
แนวป้ัองก่นความิม่ิ�นคงขึ้องชีาติ	 โดยศุุลกากรม่ิบที่บาที่ใน																																																					
การลดความิเส่ิ�ยงที่างความิม่ิ�นคงเหล่าน่�	 โดยอาศุ่ย																			
ความิเช่ี�ยวชีาญด้านการค้าระหว่างปัระเที่ศุและการบริหาร
จ่้ดการความิเส่ิ�ยงขึ้องตู้สิินค้า	 เพ่�อเสิริมิศุ่กยภูาพใน																																																												
การป้ัองก่นและปัราบปัรามิผูู้้ก่อการร้ายร่วมิก่บหน่วยงาน																																																												
ที่างความิม่ิ�นคงอ่�น	ๆ
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บทบาทของศ่ึลกากรในการลักลอบค้าบทบาทของศ่ึลกากรในการลักลอบค้า
สารตั�งต้นระเบิดำแสวงเคร่�องสารตั�งต้นระเบิดำแสวงเคร่�อง

และความเป็็นมาของโครงการ Global Shieldและความเป็็นมาของโครงการ Global Shield
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				ในการน่�	องค์การศุุลกากรโลก	(WCO)	ได้ร่วมิม่ิอก่บ
องค์การตำารวจ้อาชีญากรรมิระหว่างปัระเที่ศุ	(Interpol)	และ
สิำาน่กงานว่าด้วยยาเสิพติดและอาชีญากรรมิแห่งสิหปัระชีาชีาติ	
(UNODC)	เพ่�อดำาเนินโครงการ	Global	Shield	(Program	

Global Shield: PGS)	 เพ่�อร่บม่ิอก่บปััญหาการล่กลอบค้า
สิารต่�งต้น	 (Precursor)	 สิำาหร่บการผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�อง
มิาต่�งแต่ปีั	 2553	 (2010)	 ซ้ึ่�งเริ�มิแรกระบุให้เป็ันโครงการ									
ระยะส่ิ�นใช้ีระยะเวลา	 6	 เด่อนเท่ี่าน่�น	 แต่โครงการด่งกล่าว
ปัระสิบความิสิำาเร็จ้เป็ันอย่างมิากท่ี่�งแง่ขึ้องการสิก่ดก่�น											
การขึ้นย้ายสิารต่�งต้นและการแลกเปัล่�ยนข้ึ้อมูิลการข่ึ้าว
ระหว่างศุุลกากรปัระเที่ศุต่าง	 ๆ	WCO	 จ้้งได้ปัร่บสิถุานะ																																																								
ให้เป็ันโครงการระยะยาวท่ี่�ย่งคงดำาเนินการมิาจ้นถุ้งปััจ้จุ้บ่น

     ในปีั	2565	(2022)	WCO	ได้ลงนามิข้ึ้อตกลงการให้		
เงินสิน่บสินุนจ้ากสิหภูาพยุโรปั	(European Union: EU)	และ
กระที่รวงการต่างปัระเที่ศุแห่งสิหร่ฐอเมิริกา	(US Department 

of State)	ซ้ึ่�ง	WCO	จ้ะนำาเงินสิน่บสินุนจ้ากท่ี่�งสิองข้ึ้อตกลง	
มิาขึ้ยายและเพิ�มิกิจ้กรรมิใหม่ิในโครงการ	 PGS	 ในช่ีวง				
เวลา	3	ปีั	น่บจ้ากกลางปีั	2565	(2022)	ถุ้งช่ีวงกลางปีั	2568	
(2025)	 แสิดงให้เห็นว่าปััญหาการล่กลอบขึ้นย้ายสิารต่�งต้น																																																		
ระเบิดแสิวงเคร่�องและอาวุธปัระเภูที่อ่�น	 ๆ	 ย่งคงเป็ัน															
ปััญหาใหญ่ท่ี่�ศุุลกากรในทุี่กภููมิิภูาคท่ี่�วโลกควรให้ความิสิำาค่ญ

				จ้ดหมิายข่ึ้าว	CPMU News	ฉบ่บน่�	จ้้งขึ้อนำาเสินอข้ึ้อมูิล
เก่�ยวก่บโครงการ	PGS	 เพ่�อให้หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	และ
สิาธารณชีน	ได้ร่บที่ราบข้ึ้อมูิลเก่�ยวก่บบที่บาที่ขึ้องศุุลกากร
ในการสิก่ดก่�นสิารต่�งต้นสิำาหร่บการผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�อง	
และเพ่�อให้เห็นแนวโน้มิที่างนโยบายด้านการป้ัองก่นและ																																																						
ปัราบปัรามิการก่อการร้ายสิากลขึ้อง	 WCO	 โดยจ้ะเริ�มิ
จ้ากการนำาเสินอความิเป็ันมิาขึ้องโครงการ	 PGS	 แนวที่าง						
ดำาเนินงานขึ้องโครงการด่งกล่าว	 กรณ่ศุ้กษาขึ้องศุุลกากร
สิาธารณร่ฐอิสิลามิปัาก่สิถุาน	 ปัฏิิบ่ติการ	 ALAMBA	 ขึ้อง				
กลุ่มิปัระเที่ศุแอฟริกาตะว่นตกและแอฟริกากลาง	 ก่อนจ้ะ
สิรุปัด้วยผู้ลการเข้ึ้าร่วมิโครงการ	 PGS	 ขึ้องศุุลกากรไที่ย														
และแผู้นการขึ้ยายโครงการ	PGS	ด้วย	PGS Project GLOBAL 
ขึ้อง	WCO

ความเป็นมาข่อง
โครงการ Global Shield

					ภูายหล่งจ้ากเหตุวินาศุกรรมิ	11	ก่นยายน	2544	(2004)	
หร่อเหตุการณ์	 9/11	 ณ	 สิหร่ฐอเมิริกา	 ในระยะเริ�มิต้น																																																																
WCO	ได้สิร้าง	SAFE	Framework	of	Standards	(	SAFE	

FoS) to Secure and Facilitate Global Trade	ในปั	ี2545	
(2005)	เพ่�อเป็ันเคร่�องม่ิอปัอ้งก่นการก่อการร้ายขึ้องศุุลกากร
ในระด่บโลก	 โดยม่ินำาเสินอแนวที่างการพ่ฒนารูปัแบบ																																																													
การที่ำางานให้ม่ิปัระสิิที่ธิภูาพมิากข้ึ้�น	 เช่ีน	 การส่ิงข้ึ้อมูิล										
การเดินที่างขึ้องผูู้้โดยสิารและสิินค้าที่างอิเล็กที่รอนิกส์ิ			
แนวปัฏิิบ่ติ	 การบริหารจ่้ดการความิเส่ิ�ยงแบบอ่ตโนม่ิติ	
เที่คโนโลย่ตรวจ้สิอบแบบไม่ิเปิัดตรวจ้	 (Non-Intrusive	
Inspection: NII)	 เช่ีน	 การใช้ีเคร่�อง	 X-Ray	 และกรอบ
ความิร่วมิมิ่อระหว่างหน่วยงานศุุลกากรและหน่วยงานอ่�น	ๆ

 © RTLnieuws

เหตุุวินิาศกรรม 9/11 ณ นครนิวิยอรค์ สหรฐัอเมรกิา



 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  3

ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 11  ธัันวาคม 2565
CPMU
NEWS

	 	 	 	 ต่อมิา	WCO	 ได้เห็นความิจ้ำาเป็ันขึ้องการม่ิโครงการ			
เพ่�อร่บม่ิอก่บปััญหาการก่อการร้ายในปัระเด็นเฉพาะต่าง	ๆ	
จ้้งได้ต่�งโครงการด้านความิม่ิ�นคง	(WCO	Security	Program)1 
ซ้ึ่�งปัระกอบไปัด้วยโครงการย่อย	6	โครงการ	ได้แก่

1.	 โครงการควบคมุิผูู้้โดยสิาร	(Passenger	Controls)
2.	 โครงการ	Global	Shield	(PGS)

3.	 โครงการด้านการควบคุมิการค้าสิินค้าท่ี่�ม่ิความิสิำาค่ญ
เชิีงยุที่ธศุาสิตร์	(Strategic	Trade	Control	Enforcement	

(STCE)	Program)

4.	 โครงการด้านการค้าอาวุธท่ี่�ม่ิขึ้นาดเล็กและนำ�าหน่กเบา	
(Small	Arms	and	Light	Weapons	(SALW)	Project)

5.	 โครงการควบคุมิด้านการสิน่บสินุนที่างการเงินแก่
การก่อการร้าย	(Terrorist	Financing)

6.	 โครงการริเริ�มิด้านความิม่ิ�นคงท่ี่�พรมิแดน	(Border	
Security Initiative) 

	 	 	 	 โดยโครงการ	Global Shield เป็ันโครงการแรกใน	
WCO	 Security	 Program	 ท่ี่�เป็ันการรวมิหน่วยงานใน
สิาขึ้าต่าง	ๆ	 ท่ี่�งศุุลกากร	ตำารวจ้	และภูาคเอกชีนมิาร่วมิก่น			
ตรวจ้สิอบสิารเคม่ิต่�งต้นสิำาหร่บผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�อง																																																			
เคร่�องจุ้ดระเบิด	 (Detonator)	 และเคร่�องส่ิงส่ิญญาณ	
(Transmitter)	 ซ้ึ่�งในระหว่างการดำาเนินโครงการคร่�งแรก
ในปีั	 2553	 (2010)	 ม่ิการตรวจ้ย้ดสิารเคม่ิต้องห้ามิได้
มิากกว่า	 1,000	 เมิตริกต่น	 และส่ิวนปัระกอบขึ้องระเบิด
มิากกว่า	 1,000	 ชิี�นส่ิวน	 จ้้งได้ม่ิการดำาเนินโครงการ														
มิาอย่างต่อเน่�อง

1สิามิารถุอ่านข้ึ้อมูิลเพิ�มิเติมิเก่�ยวก่บโครงการ	WCO	Security	Program	ได้ใน
จ้ดหมิายข่ึ้าว	CPMU News ปัระจ้ำาเด่อนพฤษภูาคมิ	2564

	 	 	 	 ในปััจ้จุ้บ่น	 โครงการน่�ได้ขึ้ยายพ่�นท่ี่�ยุที่ธศุาสิตร์
จ้ากเดิมิท่ี่� เ น้นพ่�นท่ี่� ภูู มิิภูาคเอเช่ียกลาง	 สิาธารณร่ฐ
อิสิลามิอ่ฟกานิสิถุาน	 ปัาก่สิถุาน	 และสิาธารณร่ฐอินเด่ย																														
ให้ครอบคลุมิภููมิิภูาคเอเช่ียตะว่นออกเฉ่ยงใต้	 หมู่ิเกาะ
ในมิหาสิมุิที่รแปัซิึ่ฟิก	 เพ่�อให้สิอดคล้องก่บสิถุานการณ์
ขึ้องกลุ่มิก่อการร้ายท่ี่�กระจ้ายต่วออกไปัย่งภููมิิภูาคต่าง	 ๆ											
โดยม่ิปัระเที่ศุสิมิาชิีก	WCO	เข้ึ้าร่วมิโครงการแล้วมิากกว่า	
100	 ปัระเที่ศุ	 รวมิถุ้งปัระเที่ศุไที่ยท่ี่�เข้ึ้าร่วมิโครงการต่�งแต่																																				
ปีั	2560	(2017)	

 © WCO
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                                      การดำาเนินงานข่องการดำาเนินงานข่อง
โครงการ Global Shield โครงการ Global Shield 
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				การดำาเนินโครงการ	Global Shield แบ่งออกได้เป็ันสิอง
ส่ิวนหล่ก	ค่อ	การที่ำากิจ้กรรมิเพ่�อเสิริมิสิร้างข่ึ้ดความิสิามิารถุ	
(Capacity	 Building)	 และการที่ำากิจ้กรรมิเชิีงปัฏิิบ่ติการ	
(Operational	 activities)	 โดยในส่ิวนขึ้องกิจ้กรรมิเสิริมิ
สิร้างข่ึ้ดความิสิามิารถุม่ิกิจ้กรรมิหล่ก	ด่งน่�

• PGS Regional/National Awareness 
Raising Workshops 

    การอบรมิเพ่�อเสิริมิสิร้างความิตระหน่กรู้เก่�ยวก่บ					
ความิอ่นตรายและล่กษณะการล่กลอบค้าสิินค้าต้องห้ามิ
เพ่�อการผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�องในบริเวณชีายแดน					
ให้แก่หน่วยงานศุุลกากร	 และหน่วยงานด้านการบ่งค่บใช้ี
กฎหมิายในระด่บภููมิิภูาค	หร่อในระด่บปัระเที่ศุ

• PGS Regional Train-the-Trainer 
Workshops 

   โค ร งก า ร ฝึึ กอบรมิ วิที่ย ากรจ้ ากหน่ วย ง าน
ศุุลกากรขึ้องปัระเที่ศุต่าง	 ๆ	 ในภููมิิภูาค	 เพ่�อให้																																		
ผูู้้ฝึึกอบรมิเห ล่า น่� ม่ิ ท่ี่กษะในการวางแผู้นและ																																																	
จ่้ดการฝึึกอบรมิเจ้้าหน้าท่ี่�ในปัระเด็นท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องก่บ				
การจ่้ดการสิารต่�งต้นและชิี�นส่ิวนขึ้องระเบิดแสิวงเคร่�อง
ภูายในหน่วยงานได้เอง	

 © WCO

การอบรม Train-the-trainer แก่ศุลกากรในภููมภิูาคแอฟรกิากลาง
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• การฝึึกอบรมด้านทัี่กษะเฉพาะที่าง
     ข่องเจ้ัาหน้าท่ี่� 
     การฝึึกอบรมิเพ่�อเสิริมิท่ี่กษะเฉพาะ	 อาทิี่	 เที่คนิค						

การตรวจ้สิอบและการระบุชีนิดสิารเคม่ิ	 การบริหาร
จ่้ดการความิเส่ิ�ยงขึ้องตู้สิินค้า	 ให้แก่เจ้้าหน้าท่ี่�	 ซ้ึ่�งม่ิก
ออกแบบมิาให้เหมิาะสิมิก่บสิถุานการณ์การล่กลอบ				
ขึ้นย้ายสิินค้าต้องห้ามิในภููมิิภูาคหร่อในภููมิิภูาคน่�น	ๆ	

PGS Operations
   	โครงการ PGS	ย่งม่ิกิจ้กรรมิเชิีงปัฏิิบ่ติการระด่บภููมิิภูาค
และระด่บโลก	 ซ้ึ่�งช่ีวยให้หน่วยงานศุุลกากรและหน่วยงาน		
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องในภููมิิภูาคสิามิารถุแลกเปัล่�ยนข้ึ้อมูิลท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง
ก่บตู้สิินค้าต้องสิงส่ิย	เส้ินที่างการล่กลอบขึ้นย้ายสิินค้า	และ
เที่คนิคในการตรวจ้ย้ดอ่�น	ๆ	แบบเร่ยลไที่ม์ิ	(Real-time) 
ผู่้านเคร่อข่ึ้ายแลกเปัล่�ยนข้ึ้อมูิลขึ้อง	 WCO	 (CENcomm)	

ส่ิงผู้ลให้สิามิารถุสิก่ดก่�นการขึ้นย้ายสิินค้าต้องห้ามิได้																									
อย่างม่ิปัระสิิที่ธิภูาพมิากข้ึ้�น	ท่ี่�งน่�	ความิถุ่�ขึ้องการจ่้ดกิจ้กรรมิ
ในระด่บภููมิิภูาคจ้ะข้ึ้�นอยู่ก่บเงินทุี่นและความิจ้ำาเป็ันเร่ง
ด่วนตามิสิถุานการณ์	 โดยในปััจ้จุ้บ่นได้ม่ิการจ่้ดกิจ้กรรมิ									
เชิีงปัฏิิบ่ติการด่งกล่าวแล้ว	4	ปัฏิิบ่ติการค่อ

1.	 ปัฏิิบ่ติการ	MENA	 ปีั	 2560	 (2017)	 เน้นการที่ำางาน				
ร่วมิก่นขึ้องศุุลกากรในระด่บโลก	

2.	 ปัฏิิบ่ติการ	IMPEDE	ปีั	2562	(2019)	ในภููมิิภูาคเอเช่ีย
ตะว่นออกเฉ่ยงใต้

3.	 ปัฏิิบ่ติการ	 ALAMBA	 ปีั	 2563	 (2020)	 ในภููมิิภูาค
แอฟริกาตะว่นตกและแอฟริกากลาง

4.	 ปัฏิิบ่ติการ	East Africa	 ปีั	2563	 (2020)	ในภููมิิภูาค
แอฟริกาตะว่นออก

 

PGS Tools
  อน้�ง	 เน่�องจ้ากเจ้้าหน้าท่ี่�ต้องใช้ีอุปักรณ์พิเศุษสิำาหร่บ					
ตรวจ้สิอบเคม่ิภู่ณฑ์์และสิารปัระกอบอ่�น	ๆ 	เพ่�อปัระสิิที่ธิภูาพ
ในการที่ำางานและความิปัลอดภู่ยขึ้องเจ้้าหนา้ท่ี่�ในขึ้ณะปัฏิิบ่ติ
หน้าท่ี่�	โครงการ	PGS	จ้้งได้สิน่บสินุนอุปักรณ์พิเศุษให้แก่
ศุุลกากรท่ี่�เข้ึ้าร่วมิโครงการด่งน่�

• หนังสือ่ค่้่มืือ่ PGS Pocket Identification Wizard 

สิำาหร่บเจ้้าหน้าท่ี่�	ณ	 ท่ี่�ที่ำาการศุุลกากรบริเวณชีายแดน	
ซ้ึ่�งรวบรวมิข้ึ้อมูิลท่ี่�สิำาค่ญเก่�ยวก่บสิารต่�งต้น	 ส่ิวน
ปัระกอบขึ้องระเบิดแสิวงเคร่�อง	 และคู่ม่ิอเก่�ยวก่บ			
ความิปัลอดภู่ยระหว่างการจ่้ดการสิารเคม่ิอ่นตราย

• ชุุดีอุ่ปิกรณ์ PGS detection kits	ใช้ีสิำาหร่บการตรวจ้สิอบ
สิารเคม่ิต้องสิงส่ิยว่าเข้ึ้าข่ึ้ายเป็ันสิารเคม่ิต้องห้ามิหร่อไม่ิ	
โดยถูุกออกแบบมิาให้ใช้ีงานได้ง่าย	สิะดวกรวกเร็วและ
ม่ิความิปัลอดภู่ยต่อเจ้้าหน้าท่ี่�

• เค่รื�อ่งมืือ่ยืืนยัืนชุนิดีสารเค่มีืแบบพกพา Raman 

Spectrometer ค่อเคร่�องม่ิอระบุชีนิดขึ้องสิารเคม่ิ							
ท่ี่�งท่ี่�เป็ันขึ้องแข็ึ้ง	ขึ้องเหลว	และสิารผู้สิมิ	สิำาหร่บใช้ีงาน
ภูาคสินามิในการตรวจ้วิเคราะห์แบบไม่ิที่ำาลายต่วอย่าง	
โดยเคร่�องม่ิอน่�ใช้ีเที่คนิค	 Raman	 Spectroscopy															

ซ้ึ่�งอาศุ่ยหล่กการที่างแสิงท่ี่�สิารแต่ละต่วจ้ะม่ิล่กษณะ
การกระเจิ้งแสิงไม่ิเหม่ิอนก่น	 ซ้ึ่�งจ้ะนำาข้ึ้อมูิลท่ี่�ได้ไปั
เปัร่ยบเท่ี่ยบก่บสิเปักตร่มิขึ้องสิารเคม่ิพษิ	สิารว่ตถุุระเบิด	
สิารกลุ่มิอาวุธเคม่ิ	 และยาเสิพติดท่ี่�ม่ิอยู่ในคล่งข้ึ้อมิูล	
เพ่�อระบุชีนิดขึ้องสิารเคม่ิและย่นย่นว่าสิารชีนิดน่�นเป็ัน
สิารเคม่ิต้องห้ามิหร่อไม่ิ

 © Rigaku

เคร่�อง Raman Spectrometer ขณะตุรวิจสารเคมีนอกสถานที่ี�
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					ท่ี่�งน่�	เม่ิ�อปัระเที่ศุท่ี่�เข้ึ้าร่วมิโครงการได้ร่บการสิน่บสินุน
ข้ึ้างต้นจ้าก	 WCO	 แล้ว	 จ้ะต้องส่ิงรายงานแสิดงผู้ล								
การปัฏิิบ่ติการเพ่�อร่บการปัระเมิินและตดิตามิผู้ลจ้าก	WCO 
อยู่เป็ันระยะ	 จ้นกว่าจ้ะโครงการจ้ะสิิ�นสุิด	 โดย	 WCO                                                
จ้ะคอยให้คำาแนะนำาและให้ความิช่ีวยเหล่อเพ่�อให้โครงการ
บรรลุเป้ัาปัระสิงค์	 และจ่้ดกิจ้กรรมิแลกเปัล่�ยนความิรู้						
เช่ีนการปัระชีุมิ	 PGS Global Conference	 และจ่้ดที่ำา
รายงานวิเคราะห์ผู้ลการตรวจ้ย้ดสิารต่�งต้นและเหตุก่อการร้าย																																																										
ท่ี่� เก่�ยวข้ึ้องก่บระเบิดแสิวงเคร่�องท่ี่�วโลกเปั็นปัระจ้ำา													
ทุี่กไตรมิาสิ	(PGS Quarterly Analysis)	เพ่�อให้ศุุลกากร
สิามิารถุพ่ฒนาปัฏิิบ่ติการขึ้องตนเองได้ท่ี่นต่อเหตุการณ์

สำารเคม่ในการควบคุมข่อง
โครงการ Global Shield

    โครงการ	 PGS	 ได้กำาหนดชีนิดสิารเคม่ิควบคุมิ											
ซ้ึ่�งส่ิวนใหญ่เป็ันสิารเคม่ิท่ี่�ใช้ีได้สิองที่าง	 (Dual Use 

Chemicals)	 และม่ิการปัร่บปัรุงรายการสิารเคม่ิอยู่เสิมิอ
เพ่�อให้สิอดคล้องก่บสิถุานการณ์ขึ้องกลุ่มิผูู้้ก่อการร้าย																																																															
ท่ี่�พยายามิหาสิารเคม่ิชีนิดใหม่ิเพ่�อหลบเล่�ยงการตรวจ้สิอบ
ขึ้องเจ้้าหน้าท่ี่�อยู่เสิมิอ	 ปััจ้จุ้บ่นม่ิสิารเคม่ิในการควบคุมิ					
ด่งตารางต่อไปัน่�

© WCO
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จ้ากตารางข้ึ้างต้น	ม่ิสิารเคม่ิท่ี่�น่าสินใจ้ด่งน่�

• แอ่มืโมืเนียืมืไนเตรท่ (Ammonium nitrate) 

  สิารเคม่ิท่ี่�นิยมิใช้ีแพร่หลายในอุตสิาหกรรมิปุั�ยเพ่�อ
การเกษตร	 เน่�องจ้ากม่ิส่ิวนปัระกอบขึ้องไนโตรเจ้น				
ท่ี่�เป็ันสิารอาหารสิำาค่ญขึ้องพ่ชี	 แต่หากนำาไปัผู้สิมิก่บ
เช่ี�อเพลิงหร่อกรดกำามิะถุ่นจ้ะที่ำาให้เกิดการระเบิดได้									
ผูู้้ก่อการร้ายจ้้งได้นำาสิารชีนิดน่�ไปัผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�อง
ท่ี่�ช่ี�อว่าระเบิดีปุิ�ยื (Fertilizer Bomb)		ซ้ึ่�งระเบิดชีนิดน่�
สิามิารถุสิร้างความิเส่ิยหายไดม้ิาก	โดยเหตรุะเบิดสิำาค่ญ	
ท่ี่�เกิดข้ึ้�นจ้ากระเบิดชีนิดน่�ค่อเหตุระเบิด	 ณ	 กรุงเบรุต	
สิาธารณร่ฐเลบานอน	 ในปัี	 2563	 (2020)	 ท่ี่�คร่าช่ีวิต
ปัระชีาชีนถุ้ง	218	ราย

 © Talal Traboulsi,Reuters

 © DW

เหตุรุะเบดิที่ี�กรุงเบรุตุ ปี ี2563

แอมโมเนียมไนเตุรที่

• อ่ะซิิโตน (Acetone) 

   เป็ันขึ้องเหลวท่ี่�ระเหยได้	 ไม่ิม่ิส่ิ	 และติดไฟได้ง่าย									
เป็ันสิารต่วที่ำาละลายท่ี่�ใช้ีในคร่วเร่อน	เช่ีน	นำ�ายาล้างเล็บ	
นำ�ายาเช็ีดคราบกาว	 หร่อ	 นำ�ายาเช็ีดล้างเคร่�องม่ิอช่ีาง													
สิารเคม่ิชีนิดน่� เ ป็ันสิารต่� ง ต้นขึ้อง	 Triacetone                                                            

triperoxide	 (TATP)	 ท่ี่�เกิดจ้ากการผู้สิมิอะซิึ่โตนก่บ
สิารไฮโดรเจ้นเปัอร์ออกไซึ่ด์	 (Hydrogen	 Peroxide)                                                           
สิารชีนิดด่งกล่าวถูุกใช้ีในการพยายามิก่อการร้ายโดย
กลุ่มิอิสิลามิห่วรุนแรงในราชีอาณาจ่้กรเดนมิาร์ก	
สิาธารณร่ฐอิตาล่	 และสิหพ่นธ์สิาธารณร่ฐเยอรมิน่			
หลายคร่�งในช่ีวงปีั	2549–2550	(2006-2007)

• ไฮโดีรเจนเปิอ่ร์อ่อ่กไซิด์ี (Hydrogen Peroxide) 

เป็ันสิารเคม่ิขึ้องเหลวใสิ	 ใช้ีเป็ันนำ�ายาฆ่่าเช่ี�อฤที่ธิ�อ่อน
เพ่�อป้ัองก่นการติดเช่ี�อจ้ากบาดแผู้ล	 นำ�ายาบ้วนปัาก	
นำ�ายาก่ดส่ิผู้มิ	 และผู้ลิตภู่ณฑ์์ที่ำาความิสิะอาดอ่�น	 ๆ				
เป็ันส่ิวนปัระกอบสิำาค่ญขึ้องสิาร	Triacetone triperoxide 
หร่อ	TATP

 © Lab Valley

 © Home Science Tools
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กรณีีศึึกษา:กรณีีศึึกษา:
การเข้าร่วมโครงการ Global Shield ของป็ากีสถาน การเข้าร่วมโครงการ Global Shield ของป็ากีสถาน 
และกล่่มป็ระเทศึในแถบแอฟริกาตะวันตกและและกล่่มป็ระเทศึในแถบแอฟริกาตะวันตกและ

แอฟริกากลาง (WCA)แอฟริกากลาง (WCA)

   ในปััจ้จุ้บ่น	 โครงการ Global Shield ได้ดำาเนินการ
ในทุี่กภููมิิภูาคท่ี่�วโลก	 เน่�องจ้ากทุี่กภููมิิภูาคม่ิความิเส่ิ�ยงต่อ														
ภู่ยก่อการร้าย	แต่โครงการ	PGS	 ก็ม่ิการปัร่บเปัล่�ยนแนวที่าง
ให้สิอดคล้องก่บล่กษณะความิท้ี่าที่ายในแต่ละพ่�นท่ี่�	 ท่ี่�งใน
แง่ขึ้องล่กษณะพรมิแดน	 ชีนิดสิารต่�งต้น	 ชีนิดระเบิดแสิวง
เคร่�องท่ี่�พบบ่อย	 และเส้ินที่างการขึ้นส่ิงขึ้องผูู้้ก่อการร้าย																	
บที่ความิน่�ขึ้อนำาเสินอกรณ่ศุ้กษาการเข้ึ้าร่วมิโครงการ	PGS	ขึ้อง
ปัาก่สิถุานซ้ึ่�งเป็ันหน้�งในปัระเที่ศุท่ี่�เข้ึ้าร่วมิโครงการต่�งแต่แรกเริ�มิ	
และกรณ่ศุ้กษาขึ้องกลุ่มิปัระเที่ศุในแถุบแอฟริกาตะว่นตกและ
แอฟริกากลางท่ี่�ร่วมิก่นที่ำาปัฏิิบ่ติการ	ALAMBA	 เพ่�อร่บม่ิอก่บ
ปััญหาระเบิดแสิวงเคร่�องในภููมิิภูาค

						ด้วยท่ี่�ต่�งที่างภููมิิศุาสิตร์อ่นม่ิพรมิแดนติดก่บอ่ฟกานิสิถุาน
เป็ันแนวยาว	 ปัาก่สิถุานจ้้งได้ร่บผู้ลกระที่บจ้ากสิงครามิและ				
การก่อการร้ายท่ี่�เกิดข้ึ้�นในอ่ฟกานิสิถุานอย่างหล่กเล่�ยงไม่ิได้																	
โดยผูู้้ก่อการร้ายได้ก่อเหตุความิไม่ิสิงบจ้ากระเบิดแสิวงเคร่�อง																																																					
ในปัาก่สิถุานบ่อยคร่�ง	 และอุปัที่านขึ้องสิารต่�งต้นระเบิด											
แสิวงเคร่�องส่ิวนใหญ่ในอ่ฟกานิสิถุานม่ิท่ี่�มิาจ้ากปัาก่สิถุาน												
โดยม่ิกเป็ันสิารแอมิโมิเน่ยมิไนเตรที่	 และโพแที่สิเซ่ึ่ยมิคลอเรต	
(Potassium chlorate)1	 ซ้ึ่�งล้วนเป็ันสิารท่ี่�ใช้ีในอุตสิาหกรรมิปุั�ย
และการเกษตร

1ใช้ีที่ำาห่วไม้ิข่ึ้ดไฟ	สิารป้ัองก่นกำาจ่้ดว่ชีพ่ชี	และสิารช่ีกนำาการออกดอกขึ้องลำาไย
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การเข้่าร่วมโครงการ PGS
 ข่องปาก่สำถาน
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	 	 	 ด้วยเหตุน่�	 ปัาก่สิถุานจ้้งได้เข้ึ้าร่วมิโครงการ	 PGS        
มิาต่�งแต่ปีั	 2553	 (2010)	 ศุุลกากรปัาก่สิถุานได้ร่บ														
การฝึึกอบรมิจ้ากผูู้้ เ ช่ี�ยวชีาญขึ้อง	 WCO และได้ร่บ															
ความิชี่วยเหล่อที่างเที่คนิคจ้ากกระที่รวงความิมิ่�นคงและ
มิาตุภููมิิแห่งสิหร่ฐอเมิริกา	 (US	 HSI)	 ให้สิามิารถุระบุ								
การขึ้นส่ิงต้องสิงส่ิยได้อย่างแม่ินยำา	 และพ่ฒนาระบบ																																																				
บริหารจ่้ดการความิเสิ่�ยงให้ม่ิปัระสิิที่ธิภูาพมิากข้ึ้�น	 โดย
ศุุลกากรปัาก่สิถุานได้ใช้ีที่ร่พยากรด่งกล่าวร่วมิม่ิอก่บ
กองท่ี่พปัาก่สิถุานในปัฏิิบ่ติการ	 Intelligence-based					
Operation	 (IBO)	 ซ้ึ่�งม่ิจุ้ดปัระสิงค์เพ่�อสิก่ดก่�นการก่อการร้าย
และการล่กลอบขึ้นย้ายสิินค้าต้องห้ามิทุี่กชีนิด	 โดยเฉพาะ										
สิารต่�งต้นและระเบิดแสิวงเคร่�องข้ึ้ามิพรมิแดน

	 ปัฏิิบ่ติการ	IBO	ถุ่อเป็ันปัฏิิบ่ติการท่ี่�ม่ิความิเส่ิ�ยงสูิง	
แม้ิว่าเจ้้าหน้าท่ี่�ที่หารจ้ะเปัน็ผูู้้ออกปัฏิิบ่ติการบริเวณแนวหน้า
โดยใช้ีข้ึ้อมิลูข่ึ้าวกรองจ้ากศุุลกากรและแหล่งข่ึ้าวอ่�น	ๆ 	แต่ม่ิ
การสิง่เจ้้าหน้าท่ี่�ศุุลกากรซึ่้�งเป็ันชุีด	Anti-smuggling	Squad 
เพ่�อที่ำาการตรวจ้สิอบสิินค้าต้องสิงสิ่ยในบางกรณ่	 อน้�ง																																
การสิก่ดก่�นการขึ้นย้ายสิินค้าขึ้องผูู้้ก่อการร้ายได้นำาไปัสู่ิ																																																								
การยิงปัะที่ะก่นระหว่างสิองฝ่ึายและความิสูิญเส่ิยขึ้อง							
เจ้้าหน้าท่ี่�หลายคร่�ง	 โดยในเด่อนสิิงหาคมิ	 2564	 (2021)											
เจ้้าหน้าท่ี่�ศุุลกากร	 3	 รายได้เส่ิยช่ีวิตในระหว่างการปัฏิิบ่ติ
หน้าท่ี่�ในแคว้น	Khyber Pakhtunkhwa	ที่างตะว่นออกเฉ่ยงเหน่อ
ขึ้องปัระเที่ศุ

© Worldatlas.com
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				นอกจ้ากการตรวจ้ตราบริเวณพรมิแดนแล้ว	ศุุลกากร
ปัาก่สิถุานย่งให้ความิสิำาค่ญก่บการตรวจ้สิอบสิินค้านำาเข้ึ้าใน
ท่ี่าเร่อและท่ี่าอากาศุยาน	โดยการตรวจ้ย้ดสิารต่�งต้นระเบิด
แสิวงเคร่�องท่ี่�ม่ิปัริมิาณมิากท่ี่�สุิดเกิดข้ึ้�นเม่ิ�อปีั	2559	(2016)																																																							
เป็ันสิาร	Acetic Anhydride	จ้ำานวนมิากกว่า	21	เมิตริกต่น	
ในตู้คอนเที่นเนอร์	 ณ	 ท่ี่าเร่อ	 Qasim	 ซ้ึ่�งม่ิต้นที่างมิา
จ้ากปัระเที่ศุแที่นซึ่าเน่ยรวมิมูิลค่ากว่า	 9	 ล้านยูโร	 โดยเจ้้า
หน้าท่ี่�สิามิารถุระบุเป้ัาหมิายในการตรวจ้สิอบได้อย่างแม่ินยำา										
จ้ากการวิเคราะห์เส้ินที่างการขึ้นส่ิงอ่นบ่งช่ี�ความิน่าสิงส่ิย	
เน่�องจ้ากแที่นซึ่าเน่ยไม่ิใช่ีผูู้้ผู้ลิตกรด	 Acetic	 เชิีงพาณิชีย์
ท่ี่�แพร่หลายเท่ี่าใดน่ก

การเข้่าร่วมโครงการ PGS 
ข่องกลุ่ื่มประเที่ศุแอฟริกาตั้ะวันตั้ก

แลื่ะแอฟริกากลื่าง
ในปฏิิบัติั้การ ALAMBA

	 	 	 	 แม้ิ ศุุลกากรปัาก่สิถุานจ้ะม่ิความิเช่ี�ยวชีาญใน																												
การตรวจ้สิอบสิารต่�งต้นจ้ากการเข้ึ้าร่วมิโครงการ	 PGS     
มิาอย่างต่อเน่�อง	 การรายงานสิรุปัสิถุานการณ์เก่�ยวก่บ
ระเบิดแสิวงเคร่�องท่ี่�วโลกในช่ีวงเด่อนกรกฎาคมิ	2564	(2021)																																																														
ถุ้ ง เ ด่ อน มิิ ถุุน ายน	 25 65 	 ( 2 0 22 ) 	 โดย	 WCO                            
กล่บย่งช่ี�ว่าปัาก่สิถุานม่ิเหตุความิไม่ิสิงบจ้ากระเบิดแสิวงเคร่�อง
เพิ�มิข้ึ้�นร้อยละ	 51	 จ้ากปีัก่อนหน้า	 โดยเกิดเหตุการณ์								
ท่ี่�งสิิ�น	149	คร่�ง	ผูู้้เส่ิยช่ีวิต	261	ราย	ท่ี่�งน่�	Pak Institute 
of Peace Studies	 ช่ี�ว่าสิถิุติด่งกล่าวสิอดคล้องก่บการท่ี่�																																																				
กลุ่มิตาล่บ่น	 (Taliban)	 เข้ึ้าควบคุมิอำานาจ้ในอ่ฟกานิสิถุาน	
ส่ิ ง ผู้ ล ใ ห้ ม่ิ ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ข้ึ้ า มิ พ ร มิ แ ด น โ ด ย																																						
กลุ่มิ	Tehreek-eTaliban	Pakistan	(TTP)	ซ้ึ่�งเป็ันเคร่อข่ึ้าย
ขึ้องตาล่บ่นในปัาก่สิถุานเพิ�มิข้ึ้�นอย่างต่อเน่�อง

	 	 	 	 ภููมิิภูาคแอฟริกาตะว่นตกและแอฟริกากลาง	 (West	

and Central Africa: WCA)	เป็ันอ่กหน้�งภููมิิภูาคท่ี่�ปัระสิบ
ปััญหาจ้ากกลุ่มิผูู้้ก่อการร้ายมิากท่ี่�สุิดในโลก	 โดยผูู้้ก่อการร้าย
หลายกลุ่มิได้ก่อต่วข้ึ้�นในช่ีวงท่ี่�ร่ฐบาลขึ้าดเสิถุ่ยรภูาพที่าง																																																									
การ เ ม่ิองห ร่ อ ม่ิ ร า กฐ านอ่ น ซ่ึ่ บ ซ้ึ่ อนมิ า ต่� งแ ต่ก่อน																																
ยุคล่าอาณานิคมิ	 ซ้ึ่�งกลุ่มิก่อการร้ายท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุิดในภููมิิภูาคค่อ
กลุ่มิ	 Boko	Haram	 กลุ่มิมุิสิลิมิห่วรุนแรงในที่างตอนเหน่อ
ขึ้องสิหพ่นธ์สิาธารณร่ฐไนจ่้เร่ย	 และได้ขึ้ยายอิที่ธิพลไปัย่ง																																																							
ปัระเที่ศุเพ่�อนบ้าน	ได้แก่	สิาธารณร่ฐแคเมิอรูน	สิาธารณร่ฐ
ชีาด	และสิาธารณร่ฐไนเจ้อร์	กลุ่มิ	Boko	Haram	ได้ก่อเหตุ				
ความิไม่ิสิงบโดยใช้ีระเบิดแสิวงเคร่�องและความิรุนแรง																																																					
รูปัแบบอ่�น	ๆ 	หลายคร่�ง	ส่ิงผู้ลให้ม่ิผูู้้เส่ิยช่ีวิตในปีั	2557	(2014)	
มิากกว่า	5,000	ราย	และม่ิผูู้้เส่ิยช่ีวิตในปีั	2558	(2015)	มิากกว่า	
6,000	ราย

 © The Express Tribune

สาร Acetic Anhydride ทีี่�ศุลกากรปีากีสถานตุรวิจยดึได้

 © Afolabi Sotunde, Reuters

เหตุวุิางระเบดิรถยนต์ุโดยกลุม่ Boko Haram, ไนจีเรยี 2554
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	 	 	 	 ในการน่�	 ศุุลกากรขึ้องปัระเที่ศุท่ี่�เข้ึ้าร่วมิได้ร่บการฝึึก
อบรมิให้ม่ิท่ี่กษะในการตรวจ้สิอบและตรวจ้ย้ดสิารต่�งต้น	
ในช่ีวงก่อนท่ี่�จ้ะเริ�มิปัฏิิบ่ติการเป็ันเวลา	 2	 ปีั	 และในช่ีวง
การดำาเนินการ	 ม่ิการต่�ง	Operational Coordination Unit 

(OCU)	 เพ่�อช่ีวยปัระสิานงานระหว่างปัระเที่ศุ	 ณ	 กรุง
ดาการ์	ปัระเที่ศุเซึ่เนก่ลโดยม่ิการสิร้างกองกำาล่ง	Security 
and	Intervention	Forces	(SIF)	เพ่�อภูารกิจ้ภูาคสินามิท่ี่�ม่ิ																						
ความิเส่ิ�ยง	 และได้ร่บความิช่ีวยเหล่อด้านข่ึ้าวกรองจ้าก	
Regional	Liaison	Offices	Intelligence	Offices	(RILO)	

	 	 	 	 ปัฏิิบ่ติการด่งกล่าวปัระสิบความิสิำาเร็จ้เป็ันอย่างมิาก	
เน่�องจ้ากม่ิการตรวจ้ย้ดมิากถุ้ง	 119	 คร่�ง	 ในระยะเวลา
เพ่ยง	10	ว่น	โดยสิินค้าท่ี่�ถูุกตรวจ้ย้ดม่ิด่งน่�	สิาร	Cyanide 

ปัระมิาณ	36	ต่น	สิารผู้สิมิท่ี่�ก่อให้เกิดการระเบดิได้	7.8	ต่น	
สิายจุ้ดชีนวนระเบิดยาวมิากกว่า	5,200	เมิตร	กรดไนตริก	
1,052	ลิตร	ชิี�นส่ิวนระเบิด	660	ชิี�น	และสิารไฮโดรเจ้นเปัอร์
ออกไซึ่ด์	220	ลิตร	ซ้ึ่�ง	WCO	เช่ี�อว่าปัฏิิบ่ติด่งกล่าวย่งช่ีวย
เสิริมิสิร้างกรอบความิร่วมิม่ิอที่างศุุลกากรระหว่างปัระเที่ศุ
ในภููมิิภูาค	 ให้สิามิารถุร่บม่ิอก่บปััญหาระเบิดแสิวงเคร่�อง												
อย่างย่�งย่นต่อไปัในอนาคต	

			นอกจ้ากน่�	ย่งม่ิกลุ่มิ	AQIM	กลุ่มิ	Ansar Dine	และ
กลุ่มิ	Macina	 Liberation	 Front	 (FLM)	 ในสิาธารณร่ฐมิาล่																																																										
ซ้ึ่� ง ม่ิห ล่กฐาน ย่น ย่น ว่ าก ลุ่มิ ผูู้้ ก่อการ ร้ าย เห ล่ า น่� ม่ิ																	
การให้ความิช่ีวยเหล่อก่นท่ี่�งในที่างการเงิน	 กำาล่งพล	 และ
อาวุธ	 ส่ิงผู้ลกระที่บต่อช่ีวิตและที่ร่พย์สิินขึ้องปัระชีาชีน					
ท่ี่�วภููมิิภูาค	 ในเด่อนม่ินาคมิ	 2563	 (2020)	 WCO                                                         
จ้้งได้จ่้ดปัฏิิบ่ติการ	ALAMBA ซ้ึ่�งเป็ันส่ิวนหน้�งขึ้องโครงการ	
PGS มุ่ิงเสิรมิิศุ่กยภูาพขึ้องศุุลกากรในพ่�นท่ี่�ให้สิามิารถุสิก่ด
สิารต่�งต้นระเบิดแสิวงเคร่�องได้อย่างม่ิปัระสิิที่ธิภูาพ	 และม่ิ
ปัระเที่ศุสิมิาชิีกเข้ึ้าร่วมิ	14	ปัระเที่ศุ	ได้แก่	สิาธารณร่ฐเบนิน	
บูร์กินาฟาโซึ่	แคเมิอรูน	ชีาด	สิาธารณร่ฐแอฟริกากลาง	สิาธารณร่ฐ
โกตดิว่วร์	 สิาธารณร่ฐปัระชีาธิปัไตยคองโก	 สิาธารณร่ฐกิน่	
สิาธารณร่ฐไลบ่เร่ย	 มิาล่	 ไนเจ้อร์	 ไนจ่้เร่ย	 สิาธารณร่ฐ
เซึ่เนก่ล	และสิาธารณร่ฐโตโก

© WCO

ระเบดิแสวิงเคร่�องจำานวินหนึ�งที่ี�ตุรวิจยดึได้โดยศุลกากรมาลี

 © Unicef
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การเข้่าร่วมโครงการ PGS ข่องศุุลื่กากรไที่ยการเข้่าร่วมโครงการ PGS ข่องศุุลื่กากรไที่ย
แลื่ะแผนการข่ยายโครงการ PGS ข่อง WCOแลื่ะแผนการข่ยายโครงการ PGS ข่อง WCO

    WCO	เริ�มิขึ้ยายโครงการ	PGS	มิาย่งภููมิิภูาค
เอเช่ียแปัซิึ่ฟิก	 ภูายหล่งเหตุระเบิดพล่ช่ีพ																																															
ในกรุงจ้าการ์ตา	เด่อนมิกราคมิ	ปีั	2559	(2016)
ได้ช่ี�ให้เห็นว่าผูู้้ก่อการร้ายและระเบิดแสิวงเคร่�อง																
ก็ เ ป็ัน ภู่ยคว ามิ ม่ิ� นค งสิำา ค่ญใน ภูู มิิภู าค																																														
ถุ้งแม้ิว่าระด่บความิรุนแรงและความิถุ่�ขึ้อง
เหตุความิไม่ิสิงบจ้ะน้อยกว่าในภููมิิภูาคเอเช่ียกลาง	
แอฟริกา	และตะว่นออกกลาง	แต่ก็ม่ิเหตุการณ์																																																				
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องก่บระเบิดแสิวงเคร่�องอยู่เป็ันระยะ
และกระจ้ายไปัที่่�วภููมิิภูาค โดยม่ิเหตุความิข่ึ้ดแย้ง
หลายจุ้ด	อาทิี่	กลุ่มิ	Jamaat-ul-Mujahideen	

ในบ่งคลาเที่ศุ	 ความิข่ึ้ดแย้งในภูาคใต้ขึ้องไที่ย	
ขึ้บวนการแบ่งแยกดินแดนในเกาะมิินดาเนา	
(Mindanao)	ปัระเที่ศุฟิลิปัปิันส์ิ	และกลุ่มิมุิสิลิมิ
ห่วรุนแรงในอินโดน่เซ่ึ่ย
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	 	 ในปัระเที่ศุไที่ย	 ภู่ยก่อการร้ายได้ขึ้ยายต่ว
มิากข้ึ้�น	 และส่ิงผู้ลกระที่บมิาถุ้งพ่�นท่ี่�เม่ิอง
อ่นสิร้างความิเส่ิ�ยงต่อช่ีวิตและที่ร่พย์สิินขึ้อง
ปัระชีาชีนมิากยิ�งข้ึ้�น	 เช่ีนในกรณ่เหตุระเบิด
ศุาลพระพรหมิเอราว่ณ	 แยกราชีปัระสิงค์	
กรุง เที่พมิหานคร	 ในปีั	 2558	 (2015)																											
ศุุลกากรไที่ยจ้้งได้เข้ึ้าร่วมิโครงการ	PGS ต่�งแต่
ปีั	 2560	 (2017)	 โดยได้ร่บการสิน่บสินุนที่าง
เที่คนิคจ้าก	WCO	ด้านการฝึึกอบรมิเจ้้าหน้าท่ี่�
และเคร่�องม่ิอย่นย่นชีนิดสิารเคม่ิแบบพกพา	
Raman	Spectrometer	และชุีดอุปักรณ์ PGS 

detection kits	สิำาหร่บการตรวจ้ค้นสิารต่�งต้น
ระเบิดแสิวงเคร่�อง	

© Manager Online
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	 	 	 	 ศุุลกากรไที่ยได้ดำาเนินกิจ้กรรมิขึ้องโครงการ	 PGS    
ณ	 สิำาน่กงาน/ด่านศุุลกากรท่ี่� ม่ิความิเส่ิ�ยงมิากท่ี่� สุิด																			
4	แห่ง	ได้แก่	

1.	 สิำาน่กงานศุุลกากรท่ี่าเร่อแหลมิฉบ่ง	
2.	 สิำาน่กงานศุุลกากรท่ี่าเร่อกรุงเที่พ	
3.	 สิำา น่กงานศุุลกากรตรวจ้สิินค้าท่ี่าอากาศุยาน

สุิวรรณภููมิิ	และ	
4.	 ด่านศุุลกากรสิะเดา	

				โดยเริ�มิปัฏิิบ่ติการในช่ีวงว่นท่ี่�	20	กุมิภูาพ่นธ์	2562	(2019)	
ถุ้งว่นท่ี่�	 6	 ม่ินาคมิ	2562	 (2019)	พบว่าการฝึึกอบรมิและ
การได้ร่บเคร่�องม่ิอท่ี่�สิน่บสินุนการที่ำางาน	 ช่ีวยให้เจ้้าหน้าท่ี่�
สิามิารถุตรวจ้สิอบสิารต่�งต้นและสิามิารถุที่ำา	Risk	Profiling							
ได้ม่ิปัระสิิที่ธิภูาพมิากยิ�งข้ึ้�น	โดยเจ้้าหนา้ท่ี่�สิามิารถุใชีเ้คร่�อง	
Raman	 Spectrometer	 และ	 Test Kits	 ตรวจ้สิอบชีนิด
สิารเคม่ิได้อย่างรวดเร็ว	 ซ้ึ่�งสิารเคม่ิท่ี่�ที่ำาการตรวจ้สิอบ									
ส่ิวนใหญ่ค่อโพแที่สิเซ่ึ่ยมิคลอเรต	(Potassium Chlorate) 
และยูเร่ย	(Urea)

	 	 	 อย่างไรก็ตามิ	 ไม่ิม่ิการตรวจ้พบสิารต่�งต้นท่ี่�เส่ิ�ยง									
ต่อการนำาไปัผู้ลิตระเบิดแสิวงเคร่�องในระหว่างปัฏิิบ่ติการ
ด่งกล่าว	 แต่เคร่�องม่ิอด่งกล่าวได้ช่ีวยให้เจ้้าหน้าท่ี่�สิามิารถุ
ตรวจ้ย้ดสิารเสิพติด	Methamphetamine	และโคเคนแที่น	
ซ้ึ่�งถุ่อเป็ันผู้ลพลอยได้ท่ี่�ช่ีวยเสิริมิบที่บาที่ด้านการบ่งค่บใชี้
กฎหมิายและความิม่ิ�นคงขึ้องศุุลกากรไที่ยเช่ีนก่น	

     อน้�ง	 เจ้้าหน้าท่ี่�ศุุลกากรย่งคงใช้ีท่ี่กษะและเคร่�องม่ิอ
ท่ี่�ได้จ้ากการเขึ้้าร่วมิโครงการ	 PGS	 ในการตรวจ้สิอบสิาร
ต่�งต้นและคอยตรวจ้ตราสิินค้าท่ี่�เส่ิ�ยงจ้ะม่ิความิเก่�ยวข้ึ้อง
ก่บกลุ่มิผูู้้ก่อการร้ายต่อมิาอย่างต่อเน่�อง	 เน่�องจ้ากม่ิ																		
ความิเส่ิ�ยงท่ี่�จ้ะเกิดภู่ยก่อการร้ายด้วยระเบิดแสิวงเคร่�องได้
ทุี่กเม่ิ�อ	โดยเฉพาะเมิ่�อปัระเที่ศุเพ่�อนบ้านอย่างเช่ีนเม่ิยนมิาร์	
เป็ันปัระเที่ศุท่ี่�ม่ิเหตุความิไม่ิสิงบจ้ากระเบิดแสิวงเคร่�อง														
มิากท่ี่�สุิดในโลก	 โดยม่ิเหตุระเบิดท่ี่�งสิิ�น	 1,891	 คร่�ง																																																		
ตามิรายงานสิรุปัสิถุานการณ์ขึ้อง	 WCO	 ในช่ีวงเด่อน
กรกฎาคมิ		2564	(2021)	ถุ้งเด่อนมิิถุุนายน	2565	(2022)

© Thai Customs

การอบรมเชิงิปีฏิิบติัุการและการใชิเ้คร่�อง Raman Spectrometer ตุรวิจสอบสาร Potassium Chlorate ของศุลกากรไที่ย
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			ในการปัระชุีมิ	Program	Global	Shield	

(PGS)	 Global	 Conference	 ระหว่าง																
ว่นท่ี่�	 2	 –	 4	 พฤศุจิ้กายน	 2565	 (2022)																								
ณ	 สิำาน่กงานใหญ่	 WCO	 กรุงบร่สิเซึ่ลส์ิ																																																					
ผูู้้แที่นจ้ากปัระเที่ศุท่ี่�เข้ึ้าร่วมิโครงการมิากกว่า	
100	 ปัระเที่ศุ	 และหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 อาทิี่																																																																							
EUROPOL	 INTERPOL	UN	 และ	 Defense 

Threat	 Reduction	 Agency	 (DTRA)	 ขึ้อง
สิหร่ฐอเมิริกา	 ได้เห็นชีอบท่ี่�จ้ะแลกเปัล่�ยน
ข้ึ้อมูิลข่ึ้าวสิารท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องก่บสิารต่�งต้นและ
ระเบิดแสิวงเคร่�องให้แก่ก่นและก่นมิากข้ึ้�น																			
เพ่�อส่ิงเสิริมิกลยุที่ธ์การสิก่ดก่�นขึ้บวนการ
ก่อการร้ายด้วยความิร่วมิม่ิอระหว่างองค์กร	
(Inter-agency	 Cooperation)	 ระหว่างหน่วย
งานศุุลกากรและหน่วยงานที่หาร	 ตำารวจ้	 และ					
เสิริมิสิร้างปัระสิิที่ธิภูาพขึ้องระบบการปัระเมิิน
ความิเส่ิ�ยง

แผนการข่ยายโครงการ PGS ข่อง WCO

			ในการน่�	WCO	ได้นำาเสินอแผู้น	PGS Project 
GLOBAL	ซ้ึ่�งเป็ันแนวดำาเนนิโครงการระยะใหมิ่
ท่ี่�ได้ร่บการสิน่บสินุนจ้าก	EU	และกระที่รวงการ
ต่างปัระเที่ศุสิหร่ฐฯ	ไปัจ้นถุ้งช่ีวงกลางปีั	2568	
(2025)	โดยม่ิเป้ัาหมิายเพ่�อสิร้างการที่ำางานร่วมิ
ก่นในระด่บโลก	(Global	Approach)	ไปัพร้อมิ	ๆ 																																																				
ก่บปั ฏิิ บ่ ติก า ร ในระ ด่บ ภูู มิิภู าค	 ท่ี่� เ น้ น																			
แลกเปัล่�ยนข้ึ้อมูิลระหว่างหน่วยงาน	 โดย	
WCO	 จ้ะจ่้ดที่ำารายงานสิ รุปัสิถุานการณ์																																							
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องก่บระเบิดแสิวงเคร่�อง	(PGS	Analysis) 
ในทุี่กไตรมิาสิ	 (Quarterly	 basis)	 พร้อมิท่ี่�ง										
จ่้ดที่ำาจ้ดหมิายข่ึ้าว	 และคู่ม่ิอการปัฏิิบ่ติงาน																																			
ท่ี่�ม่ิการปัร่บปัรุงอยู่เสิมิอให้สิอดร่บก่บชีนิด
ขึ้องระเบิดแสิวงเคร่�องท่ี่�ม่ิการเปัล่�ยนแปัลง																
อยู่ตลอดเวลา	 และให้สิามิารถุร่บม่ิอก่บ											
ภู่ยคุกคามิชีนิดใหม่ิ	เช่ีน	อาวุธจ้าก	Unmanned 

Aerial	Vehicles	(UAV)	หร่อโดรน	เป็ันต้น

© vectorpocket, Freepik
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ข้่อสำรุป
 โครงการ	 PGS	 เป็ันโครงการท่ี่�ช่ีวยส่ิงเสิริมิบที่บาที่ขึ้องศุุลกากรในแง่			
การบ่งค่บใชี้กฎหมิายและความิมิ่�นคงท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องก่บระเบิดแสิวงเคร่�อง	 ซ้ึ่�งเป็ัน
ภูารกิจ้ท่ี่�ม่ิช่ีวิตขึ้องปัระชีาชีนและเจ้้าหน้าท่ี่�เป็ันเดิมิพ่น	WCO	และศุุลกากรท่ี่�วโลก
จ้้งพยายามิท่ี่�จ้ะยกระด่บข่ึ้ดความิสิามิารถุในการตรวจ้สิอบและสิก่ดก่�นสิารต่�งต้น
และชิี�นส่ิวนระเบิดแสิวงเคร่�องบริเวณพรมิแดนอยู่เสิมิอ	แต่แม้ิว่าโครงการ	PGS 
จ้ะดำาเนินการมิามิากกว่า	10	 ปีัแล้ว	 ต่วเลขึ้เหตุการณ์ระเบิดแสิวงเคร่�องท่ี่�วโลกก็
ย่งไม่ิม่ิแนวโน้มิท่ี่�จ้ะลดลง	 เน่�องจ้ากการก่อการร้ายเป็ันปััญหาความิม่ิ�นคงท่ี่�เกิด
จ้ากท่ี่�งปััจ้จ่้ยที่างการเม่ิอง	ปัระว่ติศุาสิตร์	เศุรษฐกิจ้	และส่ิงคมิ	ท่ี่�ไม่ิอาจ้แก้ไขึ้ได้
ในระยะเวลาอน่ส่ิ�น	 และไม่ิสิามิารถุแก้ไขึ้ได้ด้วยเพ่ยงหน่วยงานศุุลกากร	 ด่งน่�น	
ความิร่วมิม่ิอระหว่างองค์กรท่ี่�งศุุลกากร	ที่หาร	ตำารวจ้	จ้้งเป็ันห่วใจ้สิำาค่ญสิำาหร่บ
การร่บม่ิอปััญหาด่งกล่าวอย่างย่�งย่น		

อ่�างอิ่ง

WCO.	“WCO	and	Partners	Commit	to	Collaboratively	Fight	Against	IED	Threat.”	
	 https://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/november/wco-and-partners-
	 commit-to-collaboratively-fight-against-ied-threat.aspx.	Accessed	15	December	2022	
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

ศุุลก�กรึเยอรึมน่ัตรึวจยึดนั�ฬิิก�ละเมิดที่รัึพย์สิำนัที่�งปัญญ�
ม�กกว่� 2,000 เร่ึอนั

	 	 	 	 	 	 เม่ิ�อว่นท่ี่�	 1	 ธ่นวาคมิ	 2565	 (2022)	 ศุุลกากรสิหพ่นธ์สิาธารณร่ฐเยอรมิน่รายงานการตรวจ้ย้ดนาฬิิกาละเมิิด
ที่ร่พย์สิินที่างปััญญาจ้ำานวน	 2,164	 เร่อน	ณ	 ท่ี่าอากาศุยานแฟรงก์เฟิร์ต	 (Frankfurt Airport)	 หล่งจ้ากเจ้้าหน้าท่ี่�พบ											
ความิผิู้ดปักติในสิินค้าถุ่ายลำาท่ี่�ม่ิต้นที่างจ้ากเขึ้ตบริหารพิเศุษฮ่องกง	 และม่ิปัลายที่างไปัย่งสิาธารณร่ฐมิาซิึ่โดเน่ย																																																			
เม่ิ�อว่นท่ี่�	24	ตุลาคมิ	2565	(2022)

				ในการน่�	เจ้้าหน้าท่ี่�ได้ต่�งข้ึ้อสิงส่ิยเก่�ยวก่บเคร่�องหมิายการค้าขึ้องสิินค้าด่งกล่าว	เน่�องจ้ากเป็ันสิินค้าท่ี่�ม่ิมูิลค่าสูิงและ
ถูุกขึ้นส่ิงในปัริมิาณท่ี่�มิากผิู้ดปักติ	คิดเป็ันมูิลค่าปัระมิาณ	170	ล้านยูโร	อย่างไรก็ตามิ	นาฬิิกาเหล่าน่�ม่ิความิคล้ายคล้ง
ก่บสิินค้าขึ้องจ้ริงมิาก	ศุุลกากรเยอรมิน่จ้้งได้ขึ้อความิช่ีวยเหล่อจ้ากบริษ่ที่ผูู้้ผู้ลิตท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องอ่ก	11	บริษ่ที่	ให้ช่ีวยย่นย่น
ว่าสิินค้าเหล่าน่�เป็ันสิินค้าละเมิิดที่ร่พย์สิินที่างปััญญาจ้ริง

						อน้�ง	ในปีั	2564	(2021)	ศุุลกากรเยอรมิน่ได้ที่ำาการตรวจ้ย้ดสิินค้าละเมิิดที่ร่พย์สิินที่างปััญญาได้ท่ี่�ท่ี่าอากาศุยาน
แฟรงก์เฟิร์ตท่ี่�งสิิ�น	265,086	ชิี�น	คิดเป็ันมูิลค่าปัระมิาณ	38	ล้านยูโร	ซ้ึ่�งร้อยละ	83	ขึ้องสิินค้าท่ี่�ถูุกตรวจ้ย้ดม่ิต้นที่าง
มิาจ้ากสิาธารณร่ฐปัระชีาชีนจ่้น	 และท่ี่�เหล่อม่ิต้นที่างจ้ากสิาธารณร่ฐตุรก่	 ฮ่องกง	 ไต้หว่น	 และสิาธารณร่ฐสิิงคโปัร์				
โดยม่ิกเป็ันสิินค้าจ้ำาพวกนาฬิิกา	ผู้ลิตภู่ณฑ์์ยา	อุปักรณ์อิเล็กที่รอนิกส์ิ	เส่ิ�อผู้้า	รองเท้ี่า	และขึ้องเล่นเด็ก				

© PaddleYourOwnKanoo 
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WCO รึ�ยง�นัผู้ลปฏิิบัติก�รึ DEMETER VIII สำกัดกั�นั
ก�รึลักลอบข้นัย��ยข้ยะและสำ�รึที่ำ�ล�ยชั�นับรึรึย�ก�ศุ

				เม่ิ�อว่นท่ี่�	13	ธ่นวาคมิ	2565	(2022)	องค์การศุุลกากรโลก	(WCO)	รายงานผู้ลปัฏิิบ่ติการ	DEMETER	ระยะท่ี่�	8	
(Operation	DEMETER	VIII)	ซ้ึ่�งม่ิว่ตถุุปัระสิงค์เพ่�อสิก่ดก่�นการล่กลอบขึ้นย้ายขึ้ยะอน่ตราย	ขึ้ยะพลาสิติก	สิารที่ำาลาย
ช่ี�นบรรยากาศุ	(Ozone	depleting	substance:	ODS)	และสิารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	(HFCs)	ท่ี่�ส่ิงผู้ลให้เกิดภูาวะ
โลกร้อนและการเส่ิ�อมิโที่รมิขึ้องสิภูาพแวดล้อมิ	 ตามิกรอบอนุส่ิญญาบาเซึ่ลว่าด้วยการควบคุมิการเคล่�อนย้ายข้ึ้ามิแดน
ขึ้องขึ้องเส่ิยอ่นตรายและการกำาจ่้ด	และพิธ่สิารมิอนที่ร่ออลว่าด้วยสิารที่ำาลายช่ี�นบรรยากาศุ

					ปัฏิิบ่ติการด่งกล่าวดำาเนินการในช่ีวงว่นท่ี่�	1	ถุ้ง	31	ตุลาคมิ	2022	(2565)	โดยม่ิปัระเที่ศุสิมิาชิีกเข้ึ้าร่วมิ	90	ปัระเที่ศุ	
ภูายใต้การนำาขึ้อง	Regional	Intelligence	Liaison	Office	for	Asia/Pacific	(RILO	A/P)	ศุุลกากรสิาธารณร่ฐปัระชีาชีนจ่้น	
และ	Operational Coordination Unit	ณ	กรุงโซึ่ล	สิาธารณร่ฐเกาหล่

	 	 	 	 ในการน่�	 เจ้้าหน้าท่ี่�ได้ใช้ีต่วช่ี�ว่ดความิเสิ่�ยง	 (Risk	 indicators)	 และแลกเปัล่�ยนข้ึ้อมูิลเส้ินที่างขึ้นสิ่งและจุ้ดท่ี่�ม่ิ								
ความิเส่ิ�ยง	 เพ่�อระบุการขึ้นส่ิงท่ี่�ม่ิความิน่าสิงส่ิย	 นำาไปัสู่ิการตรวจ้ค้นและตรวจ้ย้ดอย่างม่ิปัระสิิที่ธิภูาพ	 โดยสิามิารถุที่ำา						
การตรวจ้ย้ดได้	 139	 คร่�ง	 ซ้ึ่�งเป็ันขึ้ยะ	 3,647	 ต่น	 ชิี�นส่ิวนขึ้ยะท่ี่�ไม่ิได้ช่ี�งนำ�าหน่ก	 8,662	 ชิี�น	 และสิารอ่�น	 ๆ	 ท่ี่�อยู่ใต้						
การควบคุมิขึ้องพิธ่สิารมิอนที่ร่ออลอ่ก	25	ต่น

					ท่ี่�งน่�	การตรวจ้ย้ดท่ี่�น่าสินใจ้ค่อการตรวจ้ย้ดถุ่งก๊าซึ่	รวมิ	1,239	ถุ่ง	บรรจุ้สิารที่ำาความิเย็นชีนิด	R134A	R507	และ	
R22	รวมิ	19,349	กิโลกร่มิ	โดยศุุลกากรสิาธารณร่ฐโปัแลนด์	และการตรวจ้ย้ดขึ้ยะอิเล็กที่รอนิกส์ิ	(E-waste)	ท่ี่�สิำาแดง
ว่าเป็ันขึ้ยะพลาสิติกสิำาหร่บการร่ไซึ่เคิล	จ้ำานวน	31,000	กิโลกร่มิ	โดยศุุลกากรสิาธารณร่ฐปัระชีาธิปัไตยปัระชีาชีนลาว

อ่�างอิ่ง
WCO.	“Transboundary	trafficking	in	waste	and	ozone	depleting	substances	tackled	through	Operation	DEMETER	VIII.”	https://www.
	 wcoomd.org/.../operation-demeter-viii.aspx.	Accessed	19	December	2022.
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สุำนััข้ดมกลิ�นัตรึวจพบแมลงมวนัง่�มส่ำนัำ��ต�ล (BMSB)
 ในักรึะเป๋�สัำมภั�รึะ ณ ท่ี่�อ�ก�ศุย�นับริึสำเบนั

							เม่ิ�อว่นท่ี่�	20	ธ่นวาคมิ	2565	(2022)	กระที่รวงการเกษตร	(Department	of	Agriculture:	DAFF)	เคร่อร่ฐออสิเตรเล่ย	
รายงานการตรวจ้พบแมิลงมิวนง่ามิส่ินำ�าตาล	(Brown	Marmorated	Stink	Bug:	BMSB)	ท่ี่�ซ่ึ่อนต่วอยู่ในกระเปั�าส่ิมิภูาระขึ้อง			
ผูู้้โดยสิารท่ี่�เดินที่างมิาจ้ากไต้หว่น	ณ	ท่ี่าอากาศุยานบริสิเบน	(Brisbane Airport)	โดยสุิน่ขึ้ดมิกลิ�นช่ี�อว่า	Petal  

	 	 	 	 	 การตรวจ้พบคร่�งน่�ถุ่อเปั็นการตรวจ้พบแมิลงมิวนง่ามิสิ่นำ�าตาลคร่�งที่่�สิองในออสิเตรเล่ย	 โดยแมิลงชีนิดน่�															
เป็ันแมิลงศุ่ตรูพ่ชีพ่�นถิุ�นในสิาธารณร่ฐปัระชีาชีนจ่้น	 ญ่�ปุ่ัน	 สิาธารณร่ฐเกาหล่	 และไต้หว่น	 ซ้ึ่�งถุ้งแม้ิจ้ะไม่ิม่ิความิอ่นตรายต่อ
ร่างกายมินุษย์	 แต่ส่ิงผู้ลกระที่บรุนแรงต่อภูาคการเกษตรและสิิ�งแวดล้อมิขึ้องออสิเตรเล่ย	 เน่�องจ้ากสิามิารถุที่ำาลายพ่นธ์ุพ่ชี			
ในปัระเที่ศุมิากกว่า	300	ชีนิด	และขึ้ยายพ่นธ์ุได้อย่างรวดเร็ว	โดยแมิลงชีนิดด่งกล่าวม่ิขึ้นาดเล็ก	 จ้้งม่ิกแฝึงต่วอยู่ในกระเปั�า
ส่ิมิภูาระขึ้องน่กท่ี่องเท่ี่�ยวหร่อตู้ขึ้นส่ิงสิินค้า

							ในการน่�	DAFF ได้ต่�งหน่วยสุิน่ขึ้ดมิกลิ�นแมิลงมิวนง่ามิส่ินำ�าตาลข้ึ้�นโดยเฉพาะต่�งแต่ปีั	2561	(2018)	โดยฝึึกให้สุิน่ขึ้
จ้ดจ้ำากลิ�นเฉพาะต่วขึ้องแมิลง	ในปััจ้จุ้บ่น	ม่ิสุิน่ขึ้ดมิกลิ�นท่ี่�งหมิด	37	ต่ว	ซ้ึ่�งที่ำาหน้าท่ี่�ตรวจ้สิอบกระเปั�าส่ิมิภูาระและตู้สิินค้าเพ่�อ					
ตรวจ้หาว่ตถุุท่ี่�ม่ิความิอ่นตรายที่างช่ีวภูาพ	(Biosecurity Threat)	ในท่ี่าอากาศุยานและท่ี่าเร่อสิำาค่ญท่ี่�วปัระเที่ศุ	ท่ี่�งน่�	ออสิเตรเล่ย
ย่งม่ิการใช้ีสิน่ขึ้ดมิกลิ�นเพ่�อจุ้ดปัระสิงค์อ่�น	โดยท่ี่�ศุุลกากรออสิเตรเล่ย	(Australian Border Force)	ใช้ีสุิน่ขึ้ดมิกลิ�นท่ี่�งหมิด	
76	ต่ว	เพ่�อตรวจ้หาสิารเสิพติด	บุหร่�	เงินสิด	และว่ตถุุระเบิด	

© DAFF Australia
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Jane	McNaughton.	“Invasive	Stink	Bug	Detected	in	Passenger’s	Luggage	by	Sniffer	Dog	at	Brisbane	Airport.”	
	 ABC	Rural.	https://www.abc.net.au/.../bmsb-detected.../101793512.	Accessed	23	December	2022.
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ยอดก�รึตรึวจยึดอ�วุธัและชิ�นัส่ำวนัปืนัในักรึะเป๋� Carry – on 
พุ่งสูำงในัมลรัึฐเที่นัเนัสำซ่ สำหัรัึฐอเมริึก�

					เม่ิ�อว่นท่ี่�	20	ธ่นวาคมิ	2565	(2022)	หน่วยงานร่กษาความิปัลอดภู่ยด้านการขึ้นส่ิงขึ้องสิหร่ฐอเมิริกา	(Transportation 
Security Administration)	รายงานยอดการตรวจ้ย้ดอาวุธปืันท่ี่�พุ่งสูิงข้ึ้�นในท่ี่าอากาศุยานหล่กขึ้องมิลร่ฐเที่นเนสิซ่ึ่	สิหร่ฐอเมิริกา	
โดยท่ี่าอากาศุยาน	Chattanooga	ม่ิยอดการตรวจ้ย้ดเพิ�มิข้ึ้�นสูิงสุิด	ซ้ึ่�งเพิ�มิจ้ากยอดตรวจ้ย้ดเม่ิ�อ	5	ปีัท่ี่�แล้วถุ้งร้อยละ	222	
ในขึ้ณะท่ี่�ท่ี่าอากาศุยานนานาชีาติ	Nashville	และท่ี่าอากาศุยานนานาชีาติ	Memphis	ม่ิยอดการตรวจ้ย้ดเพิ�มิข้ึ้�นจ้ากปีั	2561	
(2018)	ร้อยละ	140	และร้อยละ	68	ตามิลำาด่บ

					ในปีั	2565	(2022)	เจ้้าหน้าท่ี่�ตรวจ้ความิปัลอดภู่ย	(Security Checkpoint)	ตรวจ้ย้ดอาวุธปืัน	จ้ำานวนกว่า	6,300	คร่�ง	
ซ้ึ่�งเพิ�มิสูิงข้ึ้�นจ้ากปีั	2561	(2018)	ท่ี่�สิามิารถุตรวจ้ย้ด	4,239	คร่�ง	และม่ิแนวโน้มิเพิ�มิสูิงข้ึ้�นอย่างต่อเน่�อง	ล่กษณะการซุึ่กซ่ึ่อน
ท่ี่�พบม่ิกจ้ะซุึ่กซ่ึ่อนในส่ิมิภูาระติดต่วผูู้้โดยสิาร	(Carry-on	Luggage)	และไม่ิสิำาแดงต่อเจ้้าหน้าท่ี่�		

				ท่ี่�งน่�	อาวุธปืันสิามิารถุขึ้นส่ิงที่างอากาศุได้ด้วยอากาศุยานพาณิชีย์เท่ี่าน่�น	ต้องไม่ิบรรจุ้กระสุินปืันและบรรจุ้ในกล่องปิัด
แน่นหนาในกระเปั�าส่ิมิภูาระ	Checked	–	Luggage	 เท่ี่าน่�น	 อย่างไรก็ตามิ	 ผูู้้โดยสิารต้องสิำาแดงอาวุธปืัน	 ชิี�นส่ิวน	และ
กระสุินปืันท่ี่�เคาน์เตอร์ขึ้องสิายการบินก่อนการเดินที่าง	 และควรตรวจ้สิอบกฎหมิายควบคุมิอาวุธปืันขึ้องท่ี่าอากาศุยาน														
ปัลายที่างท่ี่�อาจ้แตกต่างก่นไปัในตามิกฎหมิายท้ี่องถิุ�นขึ้องแต่ละมิลร่ฐ	 สิำาหร่บโที่ษสูิงสุิดขึ้องมิลร่ฐเที่นเนสิซ่ึ่																																																																																																															
ผูู้้กระที่ำาความิผิู้ดม่ิโที่ษปัร่บสูิงสุิดถุ้ง	15,000	ดอลลาร์สิหร่ฐ	และจ้ะถูุกบ่นท้ี่กข้ึ้อมูิลในปัระว่ติอาชีญากรรมิต่อไปั

©US TSA

อ่�างอิ่ง

Ben	Benton.	“Gun	Seizures	at	Chattanooga	Airport	Jump	at	Fastest	Rate	of	All	Major	Tennessee	Airports.”	Chattanooga	
	 Times	Free	Press.	https://www.timesfreepress.com/.../20/gun-seizures-tfp/....		Accessed	27	December	2022.
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พิธ่ัเจริึญพรึะพุที่ธัมนัต์และเจริึญจิตตภั�วนั�เพ่�อถว�ยพรึะพรึชัยมงคลแด่
สำมเด็จพรึะเจ��ลูกเธัอ เจ��ฟ้้�พัชรึกิติย�ภั� นัเรึนัทิี่รึ�เที่พยวด่

กรึมหัลวงรึ�ชสำ�ริึณ่สิำริึพัชรึ มหั�วัชรึรึ�ชธิัด�

			 ว่นท่ี่�	22	ธ่นวาคมิ	2565	นางสิาวบราล่	ร่ตนปิัณฑ์ะ	อ่ครราชีทูี่ต	(ฝ่ึายศุุลกากร)	นางสิาวน่นท์ี่นภู่สิ	สิินจ้นานุร่กษ์	
อ่ครราชีทูี่ตท่ี่�ปัร้กษา	 (ฝ่ึายศุุลกากร)	 และนางสิาวณ่ฐพร	 โพธิยอด	 เลขึ้านุการเอก	 (ฝ่ึายศุุลกากร)	 เข้ึ้าร่วมิพิธ่
เจ้ริญพระพุที่ธมินต์และเจ้ริญจิ้ตตภูาวนาเพ่�อถุวายพระพรช่ียมิงคลแด่สิมิเด็จ้พระเจ้้าลูกเธอ	เจ้้าฟ้าพ่ชีรกิติยาภูา									
นเรนทิี่ราเที่พยวด่	 กรมิหลวงราชีสิาริณ่สิิริพ่ชีร	 มิหาว่ชีรราชีธิดา	ณ	 ว่ดไที่ยธรรมิารามิ	 เม่ิองวอเตอร์ลู	 โดยม่ิ
นางสิาววารุณ่	ปัั�นกระจ่้าง	อุปัทูี่ต	เป็ันปัระธาน
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พิธ่ัลงนั�มถว�ยพรึะพรึเพ่�อถว�ยพรึะพรึชัยมงคลแด่
สำมเด็จพรึะเจ��ลูกเธัอ เจ��ฟ้้�พัชรึกิติย�ภั� นัเรึนัทิี่รึ�เที่พยวด่

กรึมหัลวงรึ�ชสำ�ริึณ่สิำริึพัชรึ มหั�วัชรึรึ�ชธิัด�

			ว่นท่ี่�	22	ธ่นวาคมิ	2564	นางสิาวบราล่	ร่ตนปิัณฑ์ะ	อ่ครราชีทูี่ต	(ฝ่ึายศุุลกากร)	นางสิาวน่นท์ี่นภู่สิ		สิินจ้นานุร่กษ์	
อ่ครราชีทูี่ตท่ี่�ปัร้กษา	 (ฝ่ึายศุุลกากร)	 และนางสิาวณ่ฐพร	 โพธิยอด	 เลขึ้านุการเอก	 (ฝ่ึายศุุลกากร)	 เข้ึ้าร่วมิพิธ่
ลงนามิถุวายพระพรเพ่�อถุวายพระพรช่ียมิงคลแด่	 สิมิเด็จ้พระเจ้้าลูกเธอ	 เจ้้าฟ้าพ่ชีรกิติยาภูา	 นเรนทิี่ราเที่พยวด่	
กรมิหลวงราชีสิาริณ่สิิริพ่ชีร	 มิหาว่ชีรราชีธิดา	 ณ	 สิถุานเอกอ่ครราชีทูี่ต	 ณ	 กรุงบร่สิเซึ่ลส์ิ	 โดยม่ินางสิาววารุณ่																
ปัั�นกระจ่้าง	อุปัทูี่ต	เป็ันปัระธาน
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