
 

 

• บทบาทของศุลกากรในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและสขุอนามัยของ
ประชาชน 

• EU กับการประมงผิดกฎหมาย 
• ประสบการณ์ของศุลกากรเปรูในการ

ปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่า 

• ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ควบคุมการน าเข้า
ยาปราบศัตรูพืชอย่างไร ? 

ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๒ ประจ ำเดือนกมุภำพนัธ ์๒๕๖๐ 
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e)  
บรรณาธิการท่ีปรกึษา 

นายรงัสฤษฎ ์พฒันทอง  

อคัรราชทตู (ฝ่ายศลุกากร) 

นายเทิดศกัด์ิ สวุรรณมณี  

อคัรราชทตูที่ปรึกษา (ฝ่ายศลุกากร) 

นายภิสรรคร์ฐั นิลพนัธ ์ 

เลขานกุารเอก (ฝ่ายศลุกากร) 

 

กองบรรณาธิการ 

นายน าโชค ศศิกรวงศ ์ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ  

Customs Policy Monitoring Unit 

 

จดัท าโดย 

ส านกังานท่ีปรกึษาการศลุกากร 

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทย  

ณ กรงุบรสัเซลส ์
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Dreve du Rembucher 89, 1170 

Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

http://brussels.customs.go.th 

Email: thai-customs@skynet.be 

 

 

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ร้ายแรงในระดับโลกซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัยของประชาชน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ในปัจจุบัน มลภาวะทางอากาศ น ้า และดิน การสูญพันธุ์ของพืชป่า
และสัตว์ป่า และการใช้ทรัพยากรจนหมดสิ น ได้ขยายวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ นมาก่อน 

 ในปัจจุบัน มีอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่วัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้
กับอาญชากรรมสิ่งแวดล้อม โดยศุลกากรมีบทบาทส้าคัญในการบังคับใช้เพื่อให้บทบัญญัติใน
อนุสัญญาสัมฤทธิ์ผลด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาเหล่านั น 

  ในการนี  องค์การศุลกากรโลกได้เริ่มโครงการสิ่งแวดล้อมและจัดท้าเครื่องมือต่าง ๆ ตั งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบค้าพืช
ป่าและสัตว์ป่า การลักลอบค้าขยะอันตรายและสารท้าลายชั นโอโซน และการลักลอบค้ายาปราบ
ศัตรูพืช พร้อมกันนี  องค์การศุลกากรโลกยังได้สร้างความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องด้วย 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี  ท่านผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์การศุลกากรโลก ความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั งประสบการณ์ของสหภาพยุโรป 
เนเธอร์แลนด์ และเปรู ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม  

 พวกเราหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี จะช่วยให้ท่านผู้ อ่านได้ตระหนักถึงภัยของ
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และบทบาทส้าคัญของศุลกากรในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของ
พวกเราทุกคนครับ 

 

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 

 

Credit: Harvard 

University 

Credit: The Straight Times 
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โครงการดา้นสิ่ งแวดลอ้มของ  

WCO 

อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาที่ร้ายแรงในระดับโลกซึ่งมี
ผลกระทบซับซ้อนมากมายต่อความ
ม่ันคงระหว่างประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัยของ
ประชาชน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต 
ในปัจจุบัน มลภาวะทางอากาศ น ้า 
และดิน การสูญพันธุ์ของพืชป่าและ
สัตว์ป่า และการใช้ทรัพยากรจน
หมดสิ น ได้ขยายวงกว้างอย่างที่ไม่
เคยเกิดขึ นมาก่อน 

เพ่ือต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าว 
ประชาคมระหว่างประเทศได้ ให้
สัตยาบันความตกลงระหว่างประเทศ
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมหลายฉบับซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่น 

• อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์
ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  
( Convention on International 
Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) หรือเรียกโดย
ย่อว่า ไซเตส (CITES)  

• พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสาร
ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal 
Protocol on Substances that Deplete 
the Ozone Layer) 
• อนุ สัญญาบาเซิ ลว่ าด้ วยการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและ
การก าจัดซึ่งของเสียอันตราย (Basel 
Convention on the Control of 
Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes and 
Their Disposal) 
• อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสาร
มลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm 
Convention on Persistent Organic 
Pollutants) 

• อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้ วย
กระบวนการแจ้ งข้อมูลสารเคมี
ล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์
บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ 
(Rotterdam Convention on the Prior 
Informed Consent Procedure for 
Certain Hazardous Chemicals and 
Pesticides in International Trade) 
• พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Cartagena 
Protocol on Biosafety) 

ในการนี้ ศุลกากรมีบทบาทส าคัญใน
การบังคับใช้ความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ 
โดยตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๔ องค์การ
ศุลกากรโลกได้เข้าร่วมอย่างแข็ง

ขันในโครงการริเริ่มศุลกากรสีเขียว 
(Green Customs Initiative (GCI)) กับองค์กร
อ่ืน ๆ ในโครงการ โดยมี โครงการCredit: ClipartFox 
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สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Programme หรื อ 
UNEP) เป็นผู้ประสานงาน  

ศุลกากรสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เกี่ ยวกั บความตกลงพหุ ภาคี ด้ าน
สิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๕๑ คณะมนตรี
องค์ การศุ ลกากรโลกได้ ลงมติ รั บ 
Recommendation concerning Actions 
Against Cross-Border Environmental 
Offences ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะแก่ศุลกากร
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปราบปรามการกระท าความผิดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก องค์การศุลกากรโลกได้เริ่ม
โครงการสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนมีนาคม 
๒๕๕๕ เพ่ือต่อสู้กับอาชญากรรมทาง
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่า การ
ลักลอบค้าขยะอันตรายและสาร
ท าลายชั้นโอโซน และการลักลอบค้า
ไม้ โดยในแต่ละปี จะมีรายงานสถาน
กาณ์และความคืบหน้าของโครงการ
ผ่านรายงานการค้าที่ผิดกฎหมาย 
(Illicit Trade Report) 

เพ่ือสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
WCO ยังได้จัดท าเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ENVIRONMENT ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สื่ อ ส า รแบบ  real-time ส าหรั บ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศ และเครือข่าย
ในระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชญากรรม
สิ่ งแวดล้ อมแบบ e-learning ด้ วย
โปรแกรม CLiKC  

ในการด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์การศุลกากรโลกพยายามอย่าง

ต่อเนื่องในการขยายความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ โดยในหลายปีที่ผ่านมา 
องค์การศุลกากรโลกได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจกับเลขาธิการไซเตส 
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซิล โครงการ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งสหประชาชาติ  
Lusaka Agreement Task Force และ  
TRAFFIC ซึ่งเป็นองค์การนอกภาครัฐ 
(NGO) ที่ท างานอย่างแข็งขันในด้าน
การค้าพืชป่าและสัตว์ป่าในบริบทการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ในหลายปีที่ผ่านมา องค์การศุลกากร
โลกได้พยายามสร้างความตระหนักต่อ
ผู้น าถึงภัยที่ เกิดจากอาชญากรรม
สิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๕๘ มีสมาชิก
คณะมนตรีองค์การศุลกากรโลก ๑๗๙ 
ประเทศได้มีมติรับ WCO Declaration 
on the Illegal Wildlife Trade เพ่ือแสดง

Credit: Mother Jones 
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ถึงความมุ่งมั่นของประชาคมศุลกากร
นานาประเทศในการค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องและประสานกัน 

ล่าสุด องค์การศุลกากรโลกได้ลงนาม 
United for Wildlife Transport 
Taskforce Buckingham Pace 
Declaration เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ เป็นเอกสารเป็นผลจากการ
ท า ง า น ร่ ว ม กั น ข อ ง ผู้ น า ใ น
อุตสาหกรรมการขนส่ ง องค์กร
อนุรักษ์ และองค์การระหว่างประเทศ
หลายองค์ การ เ พ่ือปราบปราม
เส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วย
มาตรการที่ เป็นรูปธรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการขนส่ง 

ในบทความต่อ ๆ  ไป จะขอน าเสนอผล
การปฏิบัติงานขององค์การศุลกากร
โลกและของศุลกากรประเทศสมาชิก
ในการป้ องกั นและปราบปราม
อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้ม 

ที่มา: WCO. Environmental 
Programme. 
http://www.wcoomd.org/en/topi
cs/enforcement-and-
compliance/activities-and-
programmes/environmental-
programme.aspx 

 

Credit: Tierportraet 
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ศลุกากรเนเธอรแ์ลนด ์

ควบคมุการลกัลอบคา้ยาปราบศตัรพืูช

อยา่งไร 

ตลาดซื้อขายยาปราบศัตรูพืช 

ผิดกฎหมายก าลังขยายตัวไปทั่วโลก 
ดั งที่ ปรากฏจากจ านวนครั้ งใน 
การจั บกุ มและ อุ บั ติ เ หตุ หรื อ
ผลกระทบที่ เกี่ ยวข้องที่ เพิ่มขึ้น  
โดยจากผลการปฏิบัติ งานของ
ส านักงานต ารวจยุโรป (Europol) 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ พบว่า 
ในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๑๒ วัน ได้ตรวจพบการฝ่าฝืน
กฎ หมา ยถึ ง  ๑ ๐ ๐  ค ดี  จ า ก 
การตรวจสอบ ๓๕๐ ครั้งที่ท่าเรือ
และท่าอาศยานขนาดใหญ่ใน ๗ 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้ง
ท่าเรือรอตเตอร์ดัมและท่าอากาศ
ยานนานาชาติ Schiphol  

ยาปราบศั ตรู พื ช เป็ นสิ นค้ าที่ มี 
การควบคุมอย่างเคร่งครัดชนิดหนึ่ง 

เนื่องจากอาจมีผลกระทบที่รุนแรง
ต่อสุขอนามัยของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต 
และสิ่ งแวดล้ อม จึ งต้ องได้ รั บ
อนุญาตจากหน่ วยงานรั ฐก่อน 
การวางจ าหน่าย โดยกระบวนการ 
ขอใบอนุญาตใช้เวลาระยะเวลานาน
และมีต้นทุนสูง โดยอาจใช้เวลาถึง 
๑๐ ปีนับแต่วันที่ประดิษฐ์คิดค้น 
และมีค่าใช้จ่ายถึง ๒๘๐ ล้านยูโร 
(ประมาณ ๑๑,๒๐๐ ล้านบาท) ด้วย
เหตุนี้ จึงเกิดการลอกเลียนแบบยา
ปราบศัตรู พืชที่ ได้รับการรับรอง  

การจ าหน่ายยาปราบศัตรูพืชที่ไม่ได้
รับการรับรอง การปลอมแปลงฉลาก 
และการส าแดงเท็จ โดยบ่อยครั้ง
พบว่า ยาปราบศัตรูพืชไม่ได้ถูกส าแดง
เป็นสินค้าอันตราย เอกสารการขนส่ง
ไม่ชั ดเจน ติดฉลากเท็จหรือส่ อ
ความหมายให้เข้าใจผิด  

การลักลอบค้ายาปราบศัตรูพืชและยา
ปราบศัตรูพืชลอกเลียนแบบเกิดจาก

Credit: HealthTap 
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อุปสงค์หรือความต้องการยาปราบ
ศัตรู พืชราคาถูกที่ เพ่ิมขึ้นในช่วง
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
เนื่องจากยาปราบศัตรูพืชที่ครอบคลุม
ศัตรูพืชหลายชนิดส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมในวงกว้ าง ยาปราบ
ศัตรูพืชประเภทนี้หลายชนิดจึงถูก
จัดเป็นสินค้าต้องห้าม ส่งผลให้ผู้
ลักลอบมีแรงจูงใจหารายได้จาก 
การลักลอบค้าขายยาปราบศัตรูพืช
เพ่ือสร้างก าไรมหาศาล ในขณะที่มี
ความเสี่ยงในการถูกจับกุมต่ า
เพราะเครือข่ายอาชญากรรม
เหล่านี้ใช้ห่วงโซ่โลจิสติกส์ที่มี
ความซับซ้อนและข้ามผ่าน
ชายแดนหลายประเทศ ในบาง
กรณีพบว่า ผู้ลักลอบขายยา
ปราบศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร
โดยตรงอยู่บ่อยครั้ง 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ศุลกากร 
หน่วยงานรัฐอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชนได้ร่วมมือกันต่อสู้กับ
อาชญากรรมดั งกล่ า ว  โดย ใช้
ร ะบบสื่ อ ส า รขอ งศุ ล กากร ใน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือด าเนินการ
จับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 

องค์การอาหารและยา (Dutch Food 
and Consumer Product Safety: 
NVWA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

บังคับใช้กฎหมายยาปราบศัตรูพืช 
จัดท าประวัติความเสี่ยงและป้อนตัว
บ่งชี้ลงในระบบประเมินความเสี่ยง
อัตโนมัติของศุลกากร เช่น การอ้างอิง
ถึ งสารออกฤทธิ์  วิ ธีการบรรยาย
สรรพคุณผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัท
น าเข้ า ซึ่ งล้ วนเป็นปัจจัยในการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญ ทั้ งนี้  
องค์การอาหารและยาจะจัดท า

ประวัติและตัวบ่งชี้ให้เป็นปัจจุบัน
เสมอตามผลการตรวจจับร่วมกันกับ
ศุลกากร 

ในส่วนของศุลกากรนั้น จะใช้ข้อมูล
จากองค์การอาหารและยาข้างต้นเพ่ือ
คัดแยกสินค้าที่ต้องสงสัยออกมาเพ่ือ
ตรวจสอบ โดยศุลกากรจะตรวจสอบ
เอกสารและฉลาก หากพบความ
ผิดปกติศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปยัง
องค์การอาหารและยาเพ่ือทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ และแจ้งให้ศุลกากร
ทราบเพ่ือด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป  

การร่วมมือประสานงานกันระหว่าง ๒ 
องค์กร ช่วยให้ศุลกากรใช้ระยะเวลา
น้ อยลงในการตรวจสอบ และ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความช านาญซึ่งกันและกัน โดยใน
กรณีที่จ าเป็น องค์การอาหารและยา
จะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ายาปราบ
ศัตรูพืชผิดกฎหมาย ทั้งในแง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพย์ สิ นทางปัญญา ต้อง

อาศัยความร่ วมมือในระดับ
ระหว่างประเทศ เนื่องจากหากสินค้า
ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดของประเทศ
หนึ่ ง ผู้ลักลอบจะเปลี่ยนเส้นทาง
ขนส่งไปยังท่าหรือประเทศอ่ืน เพราะ
มีแรงจูงใจในการแสวงหาก าไรจาก
ลักลอบค้ายาปราบศัตรูพืช และด้วย
เหตุนี้เอง จึงไม่ควรส่งยาปราบศัตรูพืช
ผิดกฎหมายกลับไปให้ผู้ส่งออก 

ที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานในระดับ
ระหว่างประเทศเพ่ือปราบปราม
การค้ายาปราบศัตรูพืชผิดกฎหมาย
โดย Europol นอกจากนี้ องค์การเพ่ือ

Credit: compliance Signs 
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ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) ยั ง ได้ จั ดตั้ ง
เครือข่าย NOPCE (Network of Officials 
for Pesticide Compliance and 

Enforcement) ซึ่งมีหน่วยงานรัฐของ
ทั้ งประเทศสมาชิกและไม่ ได้ เป็น
สมาชิกองค์การฯ เข้าร่วม โดยสมาชิก
เครือข่ายใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการมาถึง
ของยาปราบศัตรู พื ชที่ ไม่ ได้ รั บ
อนุญาตหรือผิดกฎหมาย 

ในปัจจุบัน ข้อท้าทายที่ส าคัญในการ
ปราบปรามยาปราบศัตรู พืชผิ ด
กฎหมายเกิดจากวิธีการใหม่ ๆ ที่ 
ผู้ลักลอบใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

กล่ าวคื อ ผู้ ลั กลอบหยุ ดน าเข้ า
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป แต่หันมาน าเข้า 
“ ส า รทา ง เ ทคนิ ค ”  ( technical 
substances) เ พ่ื อน ามาผลิ ต เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ส า เร็ จรู ปในประเทศ
ปลายทางต่อไป โดยในบางประเทศ 
กฎหมายควบคุมการน าเข้าสารทาง
เทคนิคยังไม่มีความรัดกุมเท่ากับ
กฎหมายควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป 

ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างความส าเร็จใน 
การต่ อสู้ กั บอาชญากรรมทาง
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและ

ระดับระหว่างประเทศ การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทาง
ศุลกากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
รวมทั้ งการจัดตั้ งห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่จะช่วยให้การ
ตรวจสอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ศุลกากรและ
หน่วยงานรัฐควรติดตามแนวโน้ม 
ใหม่ ๆ ในการลักลอบค้ายาปราบ
ศัตรูพืชและแก้ไขกฎหมายเพ่ือมิให้
เป็ นช่ องว่ างให้ ผู้ ลั กลอบอาศั ย
ประโยชน์ 

ที่มา: WCO news, June 2016, 
หน้า ๒๒-๒๔ 

 

 Credit: Port of Rotterdam 
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Airport Wildlife Trafficking Assessment Tool  

เครือ่งมือใหมใ่นการต่อส ูก้บัการลกัลอบคา้พืชป่าและสตัวป่์า 
ในปัจจุบัน ผู้ลักลอบค้าพืชป่าและ

สัตว์ป่าได้อาศัยระบบการขนส่งทาง
อากาศที่มีความเชื่อมโยงถึงกันมาก
ขึ้นในการลักลอบขนส่งพืชป่าและ
สัตว์ป่า ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๑๙ ล้าน
เหรี ยญสหรัฐในแต่ละปี  แม้ ว่า 
ก า ร จั บ กุ ม แ ล ะ ด า เ นิ น ค ดี
อาชญากรรมเหล่านี้จะเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐ เช่น ศุลกากร แต่
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการบิน และการท่า
อากาศยาน มี ความส าคั ญใน 
การป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่าเช่นกัน 
เพราะพนักงานสายการบินและการ
ท่าอากาศยานเป็นแหล่งข้อมูลข่าว
กรองที่ส าคัญ ด้วยเหตุนี้ สมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
( International Air Transport 
Association ห รื อ  IATA) จึ ง ไ ด้

ท างานร่วมกับอุตสาหกรรมการบิน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศุลกากรและหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ใน
กา รป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ระหว่างการประชุมการค้าพืชป่าและ
สัตว์ป่าผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife 
Trade Conference) ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ ได้ประกาศ
เปิดตัว Airport Wildlife Trafficking 
Assessment Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่พัฒนาร่วมกันกับองค์การศุลกากร
โลก (WCO) ภายใต้การสนับสนุนจาก
องค์ กรเ พ่ื อการพัฒนาระหว่ าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United 
States Agency for International 
Development หรือ USAID)  และ
ส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย

Credit: IATA 

Credit: Club of Mozambique 
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การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปา่
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)  

Airport Wildlife Trafficking 
Assessment Tool เป็นเครื่องมือใหม่
ล่าสุดในอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
อากาศ โดยจะช่วยให้พนักงานใน 
ท่าอากาศยานประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของตน 
ประเมินความเสี่ยง จัดการข้อมูล 
ข่าวกรอง การสร้างความตระหนักแก่
พนั กงาน กระบวนการรายงาน 
นอกเหนื อไปจากนโยบายการ
ตรวจสอบ air cargo และสัมภาระ
ผู้ โดยสาร โดยองค์การศุลกากร
ศุลกากรโลกได้เริ่มทดลองใช้งานใน
โครงการน าร่อง ณ ท่าอากาศยาน
น า น า ช า ติ ม า ปู โ ต  ( Maputo 
International Airport) กรุ งมาปู โต 
ป ร ะ เ ท ศ โ ม ซั ม บิ ก  เ มื่ อ เ ดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และคาดว่า จะ
น ามาใช้งานทั่วโลกในปี ๒๕๖๐ นี้ 

Mr. Alexandre de Juniac ผู้อ านวยการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IATA 
เห็นว่า “การลักลอบค้าพืชป่าและ
สัตว์ป่ารวมทั้งสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ 
เป็นปัญหาที่อุตสาหกรรมการบินให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ในการแก้ไขสถานการณ์ท่ีน่าเศร้าสลด

นี้  พวกเราท างานอย่างใกล้ชิดกับ 
USAID ROUTE องค์การศุลกากรโลก 
ไซเตส และองค์การอ่ืน ๆ  เพ่ือให้การ
ลักลอบค้ากระท าได้ยากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์
มรดกทางธรรมชาติอันมีค่ายิ่งให้แก่
ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์
ต่อไป”  

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
IATA และสายการบิน ๒๖ สาย ได้ลง
นามใน United for Wildlife Transport 
Taskforce Buckingham Palace 

Declaration ร่วมกับองค์การศุลกากร
โลก เพ่ือแสดงสร้างความตระหนักถึง
การลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่า 
ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือตรวจจับผู้
ลักลอบ และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  

สายการบิน ท่าอากาศยาน และ
ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้ลงนามใน 
Declaration ดั งกล่ าว ได้ แก่  DHL 
Express UK & Ireland, Emirates Airline, 
Kenya Airways, African Airlines 
Association, Air Berlin, Air China Cargo, 
Air India, Air Mauritius, Air Serbia, Air 
Seychelles, Airports Council 
International, Alitalia, Bangkok Airways, 
Bulgaria Air, Cathay Pacific Airways, 
Etihad Airways, Finnair, International 
Airlines Group (IAG), Jet Airways, Luxair, 

Qantas, Qatar Airways, South African 
Airways, SriLankan Airlines, Thai 
Airways, Virgin Australia and Heathrow 
Airport Holdings Ltd. 

 

“ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ
เป็นหูเป็นตาของหน่วยงานใช้บังคับ
กฎหมาย และเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญ
ในการก าจัดการลักลอบค้าพืชป่า
และสัตว์ป่าให้สิ้นซากจากห่วงโซ่
อุปทาน โดย Assessment Tool จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการฯ ตรวจพบ
จุดอ่อนในกระบวนการและการ
ปฏิบัติงานที่ผู้ลักลอบอาศัยแสวงหา
ประโยชน์ รวมทั้งช่วยเสริมจุดอ่อน
ใ ห้ แ ข็ ง แ ก ร่ ง ขึ้ น ”  Mr. Kunio 
Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากร
โลก 

ที่มา:  
http://www.iata.org/pressroom/ 
pr/Pages/2016-11-17-01.aspx 
http://www.chinaaviationdaily.co
m/news/58/58313.html 

 

Credit: Clipart Kid 
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ศลุกากรเปรกูบัการปราบปราม 
การลกัลอบคา้สตัวป่์าและพืชป่า 
เปรูเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงทั้งในเขตชายฝั่ง ภูเขา 
และป่าไม้ โดยมีสายพันธุ์พืชป่าและ
สัตว์ป่าจ านวนมากที่เป็นที่ต้องการใน
หมู่นักสะสม และกว่า ๔๐๐ สายพันธุ์
ตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ นอกจาก
จะเป็นภัยต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพแล้ว การลักลอบค้าสัตว์ป่า
และพืชป่ายังก่อให้เกิดการแข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมส าหรับผู้ค้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ใน
บทความนี้ จะขอกล่าวถึงบทบาทและ
ความพยายามของศุ ลกากรเปรู  
(SUNAT) ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าที่
ผิดกฎหมาย 

การน าเข้า/ส่งออกพืชป่าและสัตว์ป่า
ในเปรู ต้องมีเอกสารประกอบตามที่
ก าหนด โดยอาจเป็นใบอนุญาตขนส่ง
สัตว์ป่าหรือพืชป่า และใบอนุญาต 
ไซเตส หากเป็นสายพันธุ์ที่ ได้รับ 
การคุ้มครองตามอนุสัญญาไซเตส โดย

ใบอนุ ญาตไซเตสออกโดยสอง
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้แก ่

๑. กรมป่าไม้  พืชป่า และสัตว์ป่า 
(National Forest and Wildlife Service 

หรือ SERFOR) สังกัดกระทรวงเกษตร
และชลประทาน (Ministry of Agriculture 
and Irrigation)  

๒. กระทรวงการผลิตและการค้า
ระหว่างประเทศ (Ministry of Production 

and Foreign Trade หรื อ PRODUCE) มี
หน้าที่ก ากับดูแลสายพันธุ์พืชน้ าและ
สัตว์น้ าตามภาคผนวก I, II และ III ของ
อนุสัญญาไซเตส 

ระหว่างการประชุม National Contact 
Points of the WCO Regional Intelligence 
Liaison Office (RILO) for South America 

ครั้งที่ ๑๒ สหรัฐอเมริกาได้เสนอให้
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ปราบปราม
การลักลอบค้า FLYAWAY พืชป่าและ
สัตว์ป่าในระดับระหว่างประเทศ โดยมี
ศุลกากรจาก ๑๔ ประเทศเข้าร่วม 

การปฏิ บั ติ ก า ร ระหว่ า ง เ ดื อน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ ได้แก่ บราซิล ชิลี โคลอมเบีย 
เปรู  เม็กซิโก อุรุกวัย เวเนซุ เอลา 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
โปรตุเกส สเปน สวิสเซอร์แลนด์ และ 
สหราชอาณาจักร 

Credit: Public Domain Pictures 
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ศุลกากรที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
การจับกุม ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง และ
ข้อความแจ้งเตือน เมื่อมีการขนส่ง
สิ่งของที่ต้องสงสัยออกนอกประเทศ
ต้ นทางโดยไม่ ผ่ านการควบคุ ม
ตรวจสอบ ดังเช่นในกรณีที่ศุลกากร
เปรูได้แจ้งเตือนศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
เมื่อมีการขนส่งนกต้องสงสัยฝ่าฝืน
อนุสัญญาและกฎหมายสัตว์ป่าจ านวน 
๑๗๐ ตัวข้ามแดนไปยังคู เวต โดย
ศุลกากรเปรูเสนอให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ตร ว จสอบระหว่ า ง ขอ งอยู่ ใ น 
ความควบคุมของศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
ผลการตรวจสอบพบว่า เป็นสายพันธุ์
น ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม

พระราชบัญญัตินกอพยพ  จึ งได้
ด าเนินการส่งออกกลับไปยังเปรู 

ในระดับภายในประเทศ ศุลกากรเปรู
ได้สร้างความร่วมมือกับส านักงาน
อัยการแผนกสิ่ งแวดล้อม (Public 
Prosecution Service specialized in 
the Environment) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติแผนกสิ่งแวดล้อม (National 
Police Force’s environmental 
division) กรมป่าไม้ พืชป่า และสัตว์
ป่า และกระทรวงการผลิตและการค้า
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างฐานข้อมูล
ข่ าวกรองและตัวบ่ งชี้ ความเสี่ ยง
เกี่ยวกับปลายทาง ผู้รับ และผู้ขนส่ง 
นอกจากนี้ การเข้าร่วมของกรมป่าไม้ฯ 
และกระทรวงการผลิตฯ ในการ

ปฏิบัติการยังมีความส าคัญในแง่ของ
การรับรองความถูกต้องทางกฎหมาย
ของสินค้าต้องก ากัดก่อนเข้ามาอยู่ใน
ความควบคุมของศุลกากร  

จากการเข้ าร่ วมการปฏิบั ติ การ 
FLYAWAY ศุ ล ก า ก ร เ ป รู ไ ด้ พ บ 
การกระท าผิดกฎหมายดังต่อไปนี้ 

• การส าแดงสัตว์มีชีวิตเป็นสัตว์ที่
ตายแล้ว 

• การจัดจ าแนกประเภทที่ไม่ถูกต้อง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงประเภทที่ต้องขอ
ใบอนุญาต 

• การส่งออกตัวอย่างที่ ไม่ ได้รับ
อนุญาตปะปนกับตัวอย่างที่ได้รับ
อนุญาต 

Credit: amazonwildlifeperu 
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• การส่งออกเกินกว่าปริมาณที่ได้รับ
อนุญาต 

• การส่งออกไปยังผู้รับที่ไม่ใช่ผู้รับที่
ระบุในใบอนุญาต 

• การส่ งออกไปยั งปลายทาง
นอกเหนือจากปลายทางที่ระบุใน
ใบอนุญาต 

• การใช้ใบอนุญาตของบุคคลอ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าใบอนุญาต
นั้นจะสามารถเปลี่ยนมือได้ 

• การเปลี่ยนแปลงเลขที่ใบอนุญาต 
• ร หั ส ร ะบุ ห น่ ว ย ง า น ที่ อ อ ก

ใบอนุญาตที่ไม่รหัสของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ หรือการไม่ระบุรหัส
ลงในแบบส าแดง 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการปฏิบัติการ 
FLYAWAY พบว่า ศุลกากรเปรูยังขาด
การสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่
ศุลกากรที่มีหน้าที่ในการปล่อยสินค้า 
ในการระบุสายพันธุ์ ที่ ได้ รั บการ
คุ้มครองตามไซเตส รวมทั้งมีความ
จ าเป็นในการสร้างกลไกการสื่อสารกับ
หน่วยงานอ่ืนอย่างรัดกุม นอกจากนี้
ยังพบว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ได้
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ส่ ง อ อ ก ร ะ บุ ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ของสายพันธุ์ที่ส าแดง
เพ่ือส่งออก ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของศุ ลกากรมี ความซับซ้ อนขึ้ น 
โดยเฉพาะในการตรวจสอบว่ า  
สายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ภายใต้
ไซเตสหรือไม ่

การปฏิบัติการ FLYAWAY ยังท าให้
พบปัญหาร่วมกันในการค้าพืชป่าและ
สัตว์ป่าระหว่างประเทศ กล่าวคือ  
ตราประทับของหน่วยงานหนึ่งไม่ได้
เป็นสิ่งยืนยันในตัวเองถึงความถูกต้อง
ตามกฎหมายในหลายๆ ประเทศ  
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและ
ควบคุมการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าจึง
ควรร่วมมือกัน 

ประสบการณ์ของศุลกากรเปรูใน 
การป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่าได้เป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับประเทศและระดับระหว่าง
ประเทศ เพ่ือต่อสู้กับอาชญากรรมทาง
สิ่ งแวดล้ อม ทั้ งนี้  จะเห็ นได้ ว่ า  
ความร่วมมือเพียงในระดับภูมิภาคนั้น
ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะขบวนการ
ลักลอบค้ าพืชป่ าและสัตว์ ป่ าได้
ขยายตัวไปข้ามทวีปไปทั่วโลก จึงมี
ความจ าเป็นที่ศุลกากรและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต้องประสานงานร่วมมือกัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

ที่มา: WCO news, October 2015, 
หน้า ๖๖-๖๘ 
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การประมงผิดกฎหมาย: 

อาชญากรรมรปูแบบใหมต่่อสายพนัธ ุใ์กลส้ญูพนัธ ุ ์

ปลาและสัตว์น ้ าเป็นหนึ่งในแหล่ง
อาหารส้าคัญของโลก โดยในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมประมงได้ขยายตัวใน
ระดับโลก ทั งในแง่ ขั นตอนการ
ด้าเนินการ การค้า และการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ข้ามผ่านหลาย
ชายแดนก่อนไปถึงตลาดผู้บริโภค
สุ ดท้ าย นอกจากนี  รายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าทั งจากการค้าขายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ เป็น
แหล่งรายได้ส้าคัญของประเทศก้าลัง
พัฒนาจ้านวนมาก ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทั งนี  จากรายงานในปี ๒๕๕๗ ของ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations หรอื 

FAO) พบว่า ข้อท้าทายประการส้าคัญ

ในการควบคุมการประมงและการค้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าระหว่างประเทศ คือ 
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า สัตว์น ้าที่
จับและน้ามาขายถูกต้องตามกฎหมาย 

การประมงผิ ดกฎหมาย ได้ แก่   
การประมงในทะเลที่อยู่ภายใต้อ้านาจ
หรือสิทธิอธิปไตยของรัฐหนึ่งโดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐ

Credit: Greenpeace 
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นั น ไม่ว่าเรือประมงจะมีสัญชาติของ
รัฐนั นหรือไม่ก็ตาม เช่น การท้าประมง
โดยไม่มีใบอนุญาต การท้าประมงใน
เขตหวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ การท้า
ประมงด้วยเครื่องมือต้องห้าม เกินกว่า
โควตา หรือจับสายพันธุ์ต้องห้าม 

นอกจากนี  การประมงผิดกฎหมายอาจ
เกิดขึ นจากการไม่รายงาน (unreported) 

โดยอาจเป็นการรายงานไม่ครบถ้วน
เพ่ือให้ปริมาณการจับอยู่ ในโควตา  
การไม่รายงานการจับสายพันธุ์ที่ไม่ใช่
สายพันธุ์เป้าหมาย หรือการไม่รายงาน
ใด ๆ เลย 

ประการสุ ดท้ าย การประมงผิ ด
กฎหมายอาจเป็นการประมงที่ไม่มี 
การควบคุม เช่น การประมงโดยเรือไร้
สัญชาติ การประมงในเขตที่อยู่ภายใต้
อ้านาจขององค์การจัดการประมงใน
ระดับภูมิภาคโดยไม่ปฏิบั ติ ตาม
กฎหมายอนุรักษ์ขององค์การนั น หรือ

การประมงโดยเรือที่ไม่ได้มีสัญชาติ
ของรัฐที่เป็นสมาชิกองค์การ 

การประมงผิดกฎหมาย นอกจากจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายความปลอดภัยใน
การเดินเรือ การขนส่งยาเสพติด 
การค้ามนุษย์  การฟอกเงิน และ 
การหนีภาษี โดยปัจจัยส้าคัญที่เอื อต่อ
การประมงผิดกฎหมาย คือ การขาด
แคลนการควบคุมที่รัดกุม การติดตาม
ตรวจสอบ และนโยบายที่ลดแรงจูงใน
ในการกระท้าผิด ทั งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ 

การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าจากการประมง
ผิดกฎหมายยากแก่การตรวจสอบ 
เนื่ องจากห่วงโซ่ โลจิสติกส์มีความ
ซับซ้อน และการจัดการควบคุม เช่น 
ระบบออกใบอนุญาต ยังคงใช้กระดาษ 
ไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเกิด

ช่ องว่ างที่ เอื อต่ อการกระท้ าผิ ด  
นอกจากนี  เพราะผลิตภัณฑ์ประมงเป็น
สินค้าที่เน่าเสียง่ายและมีปริมาณมาก 
หน่วยงานรัฐจึงไม่มีเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบ ณ ท่าเรือขาเข้าและท่าเรือ 
ขาออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อหน่วยงาน
ขาดแคลนอุปกรณ์หรือเครื่องมือทันสมัย 
เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สหภาพยุโรป
ได้ให้ความส้าคัญกับการประสานงาน
และสร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงานรั ฐและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆในห่วงโซ่โลจิสติกส์ทั ง
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก โดยสหภาพยุโรปมีระบบ EU-
TWIX ซึ่งเป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
การซื อขายพืชป่าและสัตว์ป่าในสหภาพ
ยุโรปที่มาใช้งานตั งแต่ปี ๒๕๔๘ และ

Credit: EU-TWIX 
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ได้รับการสนับสนุนจาก TRAFFIC๑ 
ระบบ EU-TWIX มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อ้านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทั่วยุโรประหว่างหน่วยงานที่ใช้
บังคับกฎหมายเกี่ยวกับพืชป่าและสัตว์
ป่า 

ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่รัฐ ๘๕๐ ราย ใน
ประเทศสมาชิก ๒๘ ประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ ใช้ระบบ EU-
TWIX เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร ต้ารวจ 
ศาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบังคับ
ใช้  CITES ในประเทศ ส้ านั กงาน  
เ ล ข า ธิ ก า ร  CITES 
คณะกรรมาธิการยุโรป 
Europol Interpol 
ส้านักงานป้องกันยาเสพ
ติ ด และปร าบ ป ร า ม
อาชญากรรมแห่ ง

สหประชาชาติ (UN Office on 
Drugs and Crime ห รื อ  UNODC) 
รวมทั งองค์การศุลกากรโลกด้วย 

ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการลักลอบค้า 
เช่น สายพันธุ์ เส้นทางขนส่ง วิธีการ  

                                                           
๑ TRAFFIC เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGO) ที่ก่อตั งร่วมกันระหว่าง World 

ปกปิด วิธีการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพ่ือ
แจ้งเตือนซึ่ งกันและกัน ที่ผ่านมา  
การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลน้ า ไปสู่ 
การจับกุมการลักลอบค้าปลาไหล
ยุโรป (Anguilla anguilla) ที่ติดฉลาก 
อ้าพรางเป็นปลาไหลญี่ปุ่น รวมทั ง 
การลั กลอบค้ าปลาฉลามและ
ผลิตภัณฑ์จากปลาฉลาม 

อย่างไรก็ตาม การระบุสายพันธุ์สัตว์
น ้ าจากผลิตภัณฑ์แปรรูป
ยังคงเป็นข้อท้าทายส้าคัญ 

จึ ง มี ค ว า ม
จ้ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ฝึ ก อ บ ร ม
เจ้าหน้าที่อย่างสม่้าเสมอ โดย

มีหน่วยงานหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ให้บริการฝึกอบรม เช่น 

TRAFFIC ซึ่งจัดฝึกอบรมด้านการ
ระบุสายพันธุ์และให้ข้อมูลสนับสนุน
ทางเอกสาร (เอกสารข้อมูล โปสเตอร์ 
คู่มือระบุสายพันธุ์ ) โดยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับปลาฉลามโดยเฉพาะนั น 
FAO ได้พัฒนาเครื่องมือชื่อ iSharkFin 
ร่วมกับ University of Vigo (ประเทศ

Wide Fund for Nature (WWF) และ 

World Conservation Union (IUCN) 

สเปน) ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์จดจ้ารูปภาพ 
(image recognition) เพ่ือช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนที่ท่าเรือ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากร และบริษัทค้าขาย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในการระบุสายพันธุ์
ปลาฉลามด้วยการสังเกตจากลักษณะ
ครีบ โดยไม่จ้ าเป็นต้องผ่ านการ
ฝึกอบรมทางอนุกรมวิธานมาก่อน 

ในส่ วนขององค์การ
ศุลกากรโลก 

ไ ด้ มี

การแก้ ไขระบบจั ดจ้ าแนก
ประเภทสินค้า (HS) ในปี ๒๕๕๕ เพ่ือ

จ้าแนกประเภทสัตว์น ้าจ้าพวกปลา กุ้ง 
หมึก และสัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง
อ่ืน ๆ ให้ละเอียดยิ่งขึ น เพ่ือการระบุ
ประเภทและการจัดเก็บสถิติท้าได้ง่าย
และละเอียดขึ น โดยคาดว่า ภายในปี 
๒๕๖๐ นี  จะมีการแก้ ไขเพ่ิมเติม
เพ่ือให้การจัดจ้าแนกประเภทมีความ
ละเอียดแม่นย้ายิ่งขึ น 

สุดท้ายนี  ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการประมงผิด
กฎหมายผ่านโครงการ ROUTES หรือ 
Reducing Opportunities for Unlawful 

Credit: Fish market Chioggia 
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Transport of Endangered Species ซึ่ ง

ก่อตั งขึ นเมื่อ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
และมีระยะเวลาด้าเนินการ ๕ ปี ใน
การประสานงานและด้าเนินกิจกรรมที่
สนับสนุนภาคการขนส่งในการลดทอน
การขนส่งสัตว์ป่าทั งทางบก ทางน ้า 
และทางอากาศ ภายใต้การสนับสนุน
จากองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และการ
ประสานงานโดย TRAFFIC ในขณะนี  
ROUTES ได้สร้างความร่วมมือกับ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ  ตั ว แ ท น จ า ก
ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ 

องค์การระหว่างประเทศด้านการ
อนุรักษ์ และผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินในการแก้ปัญหาการอาศัยห่วง
โซ่โลจิสติกส์ เพ่ือเอื อประโยชน์ใน 
การลักลอบขนส่งพืชป่าและสัตว์ป่า
โดยองค์กรอาชญากรรม 

การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูล
นับเป็นกลไกส้าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการประมงผิดกฎหมาย 
เนื่องจากช่วยให้เข้าใจลักษณะและ
ขอบเขตของการประมงผิดกฎหมาย 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการค้า

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าจากการประมงผิด
กฎหมาย และความมีประสิทธิภาพ
ของมาตรการป้องกันและปราบปราม 
ทั งนี  การต่อสู้ กับการประมงผิด
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่
สามารถเกิดขึ นเลยหากปราศจาก 
ความร่วมมือทั งในระดับประเทศและ
ระดับประเทศจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ที่มา: WCO news, June 2016, 26-
30 

  

Credit:Pantip 
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WTO Trade Facilitation Agreement มีผลบังคับใชแลว
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รวันดา โอมาน ชาด และจอรแดน ไดสงมอบตราสารใหสัตยาบัน

ความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคาขององคการการคาโลก (TFA) ทําใหมีประเทศสมาชิกที่ให
สัตยาบันรวม ๑๑๒ ประเทศ ซึ่งเกินกวาจํานวนข้ันต่ํา ๒ ใน ๓ หรือ ๑๑๐ ประเทศ ดังนี้ TFA จึงมีผลใชบังคับทันที

TFA เป นความตกลงที่ เ กิ ด ข้ึนระหว า ง WTO Bali Ministerial Conference ในป ๒๕๕๖ โดย
ประกอบดวยบทบัญญัติที่เก่ียวของกับการเพ่ิมความรวดเร็วในการปลอยสินคาทั่วไปและสินคาขามแดน มาตรการ
ในการสรางความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางศุลกากรและหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการอํานวย
ความสะดวกคาและการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการฝกอบรมที่
เก่ียวของ ทั้งนี้ ความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชเมื่อประเทศสมาชิก ๒ ใน ๓ ใหสัตยาบัน (๑๑๐ ประเทศ)

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมนั้น เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ
กรุงบรัสเซลส ไดจัดทําจดหมายขาวเสนอสาระสําคัญของ TFA ทานผูอานที่สนใจ สามารถดาวนโหลดจดหมายขาว
ฉบับเต็มไดที่ http://brussels.customs.go.th/data_files/1609301446141424127991.pdf

ท่ีมา: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/fac_31jan17_e.htm
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WCO กระตุนการสรางความรวมมือในการแกปญหาการลักลอบคา
สมบัติทางวัฒนธรรมระหวางการประชุม World Economic Forum

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เลขาธิการองคการศุลกากรโลก Mr. Kunio Mikuriya เขารวมการอภิปราย
พิเศษภายใตหัวขอ Safe Havens for Heritage in Wartime: Cultural Leadership in a Dangerous World
ณ เมือง Davos ระหวางการประชุม World Economic Forum ครั้งที่ ๔๗ โดยไดนําเสนอการปฏิบัติงานของ
WCO ดานการพัฒนาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางเก่ียวกับสมบัติทางวัฒนธรรมตอเจาหนาที่ศุลกากร และการพัฒนา
ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล ARCHEO โดยมีเลขาธิการองคการยูเนสโก Ms. Irina Bokova และผูชวยเลขานุการ
Smithsonian Institution Mr. Richard Kurin เขารวมการอภิปรายดวย

วัตถุประสงคของการประชุมพิเศษดังกลาว เปนไปเพ่ืออภิปรายเก่ียวกับขอทาทายในบริบทที่สมบัติ
ทางวัฒนธรรมตกอยูภายใตภัยคุกคาม โดย Mr. Mikuriya ไดกลาวถึงบทบาทของศุลกากรในการปองกัน
การลักลอบคาสมบัติทางวัฒนธรรมและการสงคืนสมบัติทางวัฒนธรรม ภายใตความรวมมือกับ UNESCO,
INTERPOL, UNODC และ ICOM (สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ) รวมทั้งหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ศุลกากรที่
พัฒนารวมกับ Smithsonian Institution ซึ่งจะนํามาฝกอบรมในปนี้

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส ไดจัดทําจดหมายขาวรายงาน
บทบาทของศุลกากรกับการปกปองสมบัติทางวัฒนธรรม ทานผูอานที่สนใจสามารถดาวนโหลดจดหมายขาว
ฉบับเต็มไดที่ http://brussels.customs.go.th/data_files/161028203021598274173.pdf

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/january/wco-urges-for-partnership-to-
combat-illicit-trafficking-of-cultural-heritage-in-davos.aspx
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ไฮติเปนประเทศแรกในทวีปอเมริกาและภูมิภาคแคริบเบียน
ท่ีนําระบบ nCEN ของ WCO มาใชงาน

เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากล วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ องคการศุลกากรโลกไดเลือกหัวขอ
“การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ” (Data Analysis for Effective Border
Management) เปนหัวขอประจําป พรอมกันนี้ องคการศุลกากรโลกไดเสร็จสิ้นภารกิจการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
National Customs Enforcement Network (nCEN) ณ ประเทศไฮติ

ในการนี้ ไดมีการจัดฝกอบรมการใชระบบ CEN แกเจาหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งเจาหนาที่
ทาอากาศยานและทาเรือ ณ กรุง Port-au-Prince ทั้งในทางทฤษฎีการเก็บรวบรวมขอมูล และแนวทางการ
วิเคราะหขอมูลดวยระบบ CEN โดยผูเขารวมการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับแนว
ทางการใชงานในการปฏิบัติงานประจําวัน

นับแตองคการศุลกากรโลกไดเปดตัว nCEN เมื่อ ๓ ปที่ผานมา ไฮติเปนประเทศลําดับที่ ๒๒ ที่นําระบบ
ดังกลาวมาใชงาน โดย nCEN เปนเครื่องมือที่ชวยเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ศุลกากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายในระดับประเทศ
เพ่ือนํามาใชประเมินความเสี่ยงและสรางฐานขอมูลขาวกรอง อันจะชวยใหการหาเปาหมายในการตรวจสอบกระทํา
ไดงายข้ึน ทั้งเปาหมายที่เปนผูโดยสารขาเขา ผูประกอบการที่ประกอบกิจการในประเทศ เรือ และคอนเทนเนอร

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WCO สามารถเขาถึง nCEN ไดโดยไมมีคาใชจาย โดยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
เก่ียวกับวัสดุอุปกรณที่ใชกับระบบ nCEN คาใชจายในการฝกอบรมและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
คอมพิวเตอรของตน

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/january/haiti-becomes-the-first-
country-in-the-americas-and-caribbean.aspx
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ระบบ Registered Exporter (REX) ของสหภาพยุโรปมีผลใช้บังคับ 
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 REX (Registered Exported) เป็นระบบรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำในกรอบสิทธิพิเศษทำงศุลกำกร (GSP: Generalized 
System of Preferences) ของสหภำพยุโรป โดยอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรที่ได้ขึ้นทะเบียนในฐำนข้อมูลของประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(registered exported) เป็นผู้รับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำเอง (self-certification) 

 REX จะเข้ำมำแทนที่ระบบใบรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำที่ออกโดยรัฐบำลตำม invoice declaration โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกรำคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดโดยสมบูรณ์ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำวจะใช้กับควำมตกลงกำรค้ำทวิภำคี
ระหว่ำงสหภำพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ด้วย ในทำงปฏิบัติ จะมีกำรใช้ระบบ IT เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของ REX โดยใช้รูปแบบ 
application ที่ต้องป้อน username และ password ผ่ำนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ประเทศที่ได้รับ GSP ไม่ต้องพัฒนำระบบ IT เอง 
เพรำะคณะกรรมกำรธิกำรยุโรปจะเป็นผู้สร้ำงระบบขึ้น โดยประเทศที่ได้รับ GSP เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงกับอินเทอร์เน็ตก็
สำมำรถใช้ REX system ได้ 

 REX system มีระบบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

• ลงทะเบียนผู้ส่งออก: ผู้ส่งออกยื่นค ำร้องเป็น registered exporter โดยกรอกแบบฟอร์มและยื่นต่อหน่วยงำนรัฐที่
รับผิดชอบซึ่งจะเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบต่อไป ท้ังนี้ ประเภทของผู้ส่งออกท่ีลงทะเบียนในระบบ ได้แก่ 
- ผู้ส่งออกในประเทศท่ีได้รับ GSP 
- ผู้ประกอบกำรในสหภำพยุโรปที่ส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับ GSP เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสะสมถิ่นก ำเนิดสินค้ำตำม
ควำมตกลงทวิภำคี 
- ผู้ประกอบกำรในสหภำพยุโรปที่ส่งออกไปยังประเทศที่สำมที่สหภำพยุโรปมีควำมตกลงกำรค้ำเสรีและใช้ระบบ REX 
system 
- ผู้ประกอบกำรในสหภำพยุโรปท่ีแสดงหลักฐำนอื่นแทนใบรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำท่ีออกโดยประเทศท่ีได้รับ GSP  

• กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ประกอบกำรต้องแจ้งไปยังหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ กรณีมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภำยหลังจำกนั้น หน่วยงำนดังกล่ำวจะเป็นผู้แก้ไขข้อมูล 

• กำรถอดถอนผู้ประกอบกำรออกจำกระบบ ในกรณีที่เลิกประกอบกำรกิจกำรหรือมีกำรกระท ำผิด โดยผู้ประกอบกำรอำจ
ร้องขอเองหรือหน่วยงำนรัฐเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมแต่กรณี 

 ผู้ประกอบกำรมีสิทธิยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตนในระบบหรือไม่ก็ได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่ยินยอม ข้อมูลที่ไม่ได้
ระบุช่ือ (เช่น หมำยเลขลงทะเบียน วันที่ที่กำรลงทะเบียนมีผล และวันที่เพิกถอน) จะยังคงถูกเปิดเผย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรอื่น
สำมำรถยืนยันหรือตรวจสอบได้ 

ที่มา: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-

origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en 
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ศุลกากรเดนมารกเปดตัวเครื่องสแกนรางกายเคลื่อนท่ี
(Mobile Body Scanner)

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรเดนมารก Mr. Preben Muchholtz Hansen ไดเชิญ
เลขาธิการองคการศุลกากรโลก Mr. Kunio Mikuriya เขารวมพิธีเปดตัวเครื่องสแกนเคลื่อนที่ ณ เมือง Gedser ซึ่ง
เปนเมืองทาใตสุดของประเทศเดนมารก

ในแตละวัน มีเรือโดยสารจากเยอรมนีมาเทียบทาที่เมือง Gedser จํานวนมาก โดยเจาหนาที่ศุลกากรตอง
คัดแยกผูโดยสารตองสงสัยเพ่ือตรวจหายาเสพติดที่ซุกซอนในรางกาย ทั้งนี้ เครื่องสแกนเคลื่อนที่จะชวยให
เจาหนาที่ศุลกากรปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและชวยอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร เนื่องจากที่ผานมา
ศุลกากรตองนําตัวผูโดยสารตองสงสัยไปยังสถานีตํารวจ กอนจะสงตัวไปยังโรงพยาบาลทองถ่ินเพ่ือใช
เครื่องเอ็กซเรยสแกนอีกทีหนึ่ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใชระยะเวลานาน

เมื่อปที่แลว ศุลกากรเดนมารกไดนําเครื่องสแกนรางกายแบบไมเคลื่อนที่มาใชงาน ณ ทาอากาศยาน
โคเปนเฮเกน โดยเครื่องสแกนแบบเคลื่อนที่นี้ จะชวยใหการปฏิบัติงานครอบคลุมที่ทาเรือและดานทางบกดวย

Mr. Kunio Mikuriya ไดกลาวชมเชยศุลกากรเดนมารกในการนํานวัตกรรมมาใชประโยชน กับ
การปฏิบัติงานของศุลกากรเพ่ือการควบคุมชายแดนที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือการปกปองสังคมจากยาเสพติดและ
การคาผิดกฎหมาย

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/february/denmark-customs-
inaugurates-a-mobile-body-scanner.aspx
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