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➢ Pompidou Group คืออะไร เกี่ยวข้องกับ
ศุลกากรไทยอย่างไร 

➢ สถิติการจับกุมและแนวโน้มการลักลอบขนส่ง 
ยาเสพติดที่ตดิตัวมากับผู้โดยสารทางอากาศและ
ที่ขนส่งมาทางไปรษณีย์ในประเทศสมาชิก 
Pompidou Group  

➢ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับ 
สารออกฤทธิ์ต่อจติและประสาทชนิดใหม่ (NPS) 

➢ ความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์
และศลุกากรในการปราบปราม NPS 

Credit: Scientific American 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 ในปัจจุบัน ความร่วมมือในระดับภูมิภาคไม่เพียงพอต่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ายาเสพติดผิดกฎหมายได้อีกต่อไปเพราะเครือข่ายยาเสพติดได้กระจายไปทั่วโลกพร้อมกับ
เส้นทางการลำเลียงที่ซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม และในขณะเดียวกัน ยังมีการคิดค้น  
สารเสพติดชนิดใหม่ขึ้นมาเร่ือย ๆ ในระยะเวลาอันสั้นอันเป็นข้อท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้ง
ในการจับกุมและความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ เวทีระหว่างประเทศที่เป็น
สะพานเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกเช้าไว้ด้วยกันจึงมีความสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในระดับโลก 

ปอมปิดูกรุ๊ป (Pompidou Group) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาแห่งยุโรป (Council of 
Europe) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวทีประสานงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดตามภารกิจ 
ด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และนิติรัฐของสภาแห่งยุโรป รวมทั้งเพื่อสนับสนุนมาตรการ
ปราบปรามการใช้ยาเสพติดและการลักลอบขนส่งยาเสพติดด้วยการลดทั้งอุปสงค์และอุปทาน 
ปัจจุบัน Pompidou Group ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 39 ประเทศ โดยเปิดรับประเทศที่
ไม่ใช่สมาชิกจากทั่วโลกให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางเทคนิคด้วย 

ในโอกาสนี้  สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐาน ะผู้แทน 
กรมศุลกากรในต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดย Pompidou Group  
เป็นประจำทุกปี  โดยเฉพาะในการประชุมเพื่อความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดที่  
ท่าอากาศยานในยุโรปและการบินทั่วไป (Annual Meeting of the Co-Operation Group of 
Drug Control Services at European Airports and In General Aviation) 

ในการประชุมครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองสตาร์สบูกร์ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการรายงานสถิติ เส้นทางการขนส่ง และแนวโน้มการขนส่งยาเสพติดชนิด
ต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานและศูนย์คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดชนิดใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเฝ้าระวังในการปฏิบัติภารกิจด้วย 

สำนักงานฯ หวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของกรมศุลกากรใน
ปกป้องสังคมจากการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย และช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุ ลกากรที่ปฏิบัติงานที่
ภาคสนามมีความรู้ในเบื้องต้นที่เพียงพอในการปอ้งกันและปฐมพยาบาลจากการสัมผัสยาเสพติด
ชนิดใหม่ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพด้วย 

                                          นิติ วิทยาเตม็ 

 

Credit: HonestDocs 
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Pompidou Group คืออะไร  

และเกี่ยวขอ้งกบัศลุกากรไทยอยา่งไร 

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
ผิดกฎหมายนั้น หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องไม่สามารถ
อาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพียงอย่างเดียว 
ได้อีกต่อไป เพราะเครือข่ายยาเสพติดในปัจจุบันได้
แพร่ขยายไปทั่วโลกและมีเส้นทางการลำเลียงสินค้าที่
ซ ับซ้อนและพลิกแพลงเพื ่อหลบเลี ่ยงการจับกุม 
นอกจากนี้ ยังมีการคิดค้นสารเสพติดชนิดใหม่ขึ้นมา
เรื ่อย ๆ ในระยะเวลาอันสั ้นอันเป็นข้อท้าทายต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้งในการจับกุมและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ เวทีระหว่างประเทศที่
เป็นสะพานเชื ่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั ่วโลกเข้าไว้

 
1 สภาแห่งยุโรป (Council of Europe) เป็นคนละองค์กรกบัสหภาพยุโรป 
(European Union: EU) ก่อต้ังขึ้นในปี 2492 เพื่อสนบัสนุนสิทธิมนษุยชน 
ประชาธิปไตย และนิติรัฐในภูมิภาคยโุรป ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 47 ประเทศ 

ด ้วยก ันจ ึ งม ีความสำค ัญในการป ้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติดในระดับโลก 

ปอมปิด ูกร ุ ๊ป (Pompidou Group) คือ หน ่วยงาน
ภาครัฐระหว่างประเทศ (intergovernmental body) 
หน ่วยงานหน ึ ่ งของสภาแห ่ งย ุ โ รป (Council of 
Europe)1 ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ตามดำริของนายจอร์จ 
ปอมปิดู (Georges Pompidou) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ในขณะนั ้น เพื ่อเป็นเวทีประสานงานความร่วมมือ 
ด้านนโยบายยาเสพติดตามภารกิจด้านสิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย และนิติรัฐของสภาแห่งยุโรป รวมทั้งเพ่ือ

โดยมีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด 28 ประเทศ เปน็สมาชิกสภาแห่งยโุรป 
(https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are) 
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สนับสนุนมาตรการปราบปรามการใช้ยาเสพติดและ 
การลักลอบขนส่งยาเสพติดด้วยการลดทั้งอุปสงค์และ
อุปทาน ปัจจุบัน Pompidou Group ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก 39 ประเทศ2 โดยเปิดรับประเทศที่
ไม่ใช่สมาชิกจากทั่วโลกให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางเทคนิคด้วย 

ในการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค ้ า ย า เ สพต ิ ดผ ิ ดกฎหมายนั้ น 
Pompidou Group ให้ความสำคัญกับการเชื ่อมโยง
นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
2 เริ่มแรก Pompidou Group เป็นเวททีี่ไม่เปน็ทางการเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการ ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ฝร่ังเศส เบลเยยีม 
เยอรมนี อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก และสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการใช้ยาใน 
ทางทีผ่ิดและการลกัลอบคา้ยาเสพติด ต่อมาในปี 2533 จึงได้ขยายความร่วมมือ 
ทางเทคนคิกบัประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Pompidou Group และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื้อเชิญใหป้ระเทศนอกภูมิภาคยุโรปให้เขา้เป็นสมาชิกด้วย 

และการบังคับใช้ในภาคปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัย
ความรู ้ความชำนาญจากสหวิชาชีพ เพื ่อให้สามารถ
รับมือกับแนวโน้มการค้าและการลำเลียงยาเสพติดที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้ Pompidou Group จึงได้เชิญผู ้เกี ่ยวข้อง
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและองค์การระหว่างประเทศ 
ทั้งผู้ออกนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ให้เข้าร่วม
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
เกี่ยวกับประเด็นด้านการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ
การลักลอบค้ายาเสพติด แม้ไม่ใช่สมาชิก Pompidou 

เช่น เม็กซิโก โมร็อกโก อสิราเอล เป็นต้น ทัง้นี้ มีประเทศสมาชิกในสหภาพยโุรป 
บางประเทศที่เป็นสมาชิกสภาแหง่ยุโรปแต่ไมไ่ด้เป็นสมาชิก Pompidou Group 
เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี เดนมาร์ก เปน็ต้น ส่วนประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิก
ของทั้งสภาแหง่ยุโรปและ Pompidou Group (ดูเพิ่มเติมที่ 
https://www.coe.int/en/web/pompidou/about/member-states และ  
https://www.coe.int/en/web/pompidou/about/history) 
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Group หรือสภาแห่งย ุโรปก็ตาม หร ืออีกน ัยหนึ่ ง 
Pompidou ทำหน้าที ่เป็นสะพานเชื ่อมโยงระหว่าง
สหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ เพื่อให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับโลกสัมฤทธิ์ผล 

ในโอกาสน ี ้  สำน ักงานท ี ่ ปร ึ กษาการศ ุลกากร  
ณ กร ุงบร ัสเซลส์ ในฐานะผู ้แทนกรมศุลกากรใน
ต่างประเทศ จึงได้ร ับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่  
จัดโดย Pompidou Group เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะ
ในการประชุมเพ่ือความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด
ที ่ท่าอากาศยานในยุโรปและการบินทั่วไป3 (Annual 
Meeting of the Co-Operation Group of Drug Control 
Services at European Airports and In General 
Aviation) ซึ่งจัดขึ้นครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 
19–20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองสตาร์สบูกร์ สาธารณรัฐ
ฝรั ่งเศสโดยมีเจ้าหน้าที ่ศุลกากร เจ้าหน้าที ่ตำรวจ 
เจ้าหน้าที่ชายแดน และเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เครื ่องมือต่าง ๆ ใน 
การตรวจหายาเสพติดที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคยุโรป
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยการบริหารจัดการ
และการจัดเก็บประวัต ิความเสี ่ยง รวมทั ้งเทคนิค
ควบคุมตรวจสอบต่าง ๆ 

ในการประชุมครั ้งนี ้ มีการรายงานสถิติ เส้นทาง 
การขนส ่ ง  และแนวโน ้มการขนส ่งยา เสพติด 
ชนิดต ่าง ๆ ท ี ่ท ่าอากาศยานและศ ูนย ์ค ัดแยก
ไปรษณียภัณฑ์ในปี 2561 โดยอาศัยข้อมูลจาก
เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรขององค์การ
ศ ุ ล ก า ก ร โ ลก  ( WCO Customs Enforcement 
Network: CEN) และสำนักงานประสานข่าวกรองใน
ภ ูม ิภาคย ุ โรปตะว ันตก (Regional Intelligence 
Liaison Office for Western Europe: RILO WE) 
รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดชนิด
ใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเฝ้าระวังในการปฏิบัติ
ภารกิจ ดังจะนำเสนอรายละเอียดในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง 
Pompidou Group. About Pompidou Group. https://www.coe.int/en/web/pompidou/about. Accessed 10 July 2019. 
Pompidou Group. Member States. https://www.coe.int/en/web/pompidou/about/member-states. Accessed 10 July 

2019. 
Pompidou Group. https://www.coe.int/en/web/pompidou/about/history. Accessed 10 July 2019. 

 
3 “การบินทั่วไป (General Aviation)” หมายถึง การทำการบนิต่าง ๆ ที่มิใช่การบิน
ทางทหารและเที่ยวบินประจำในด้านการพาณิชย์เพ่ือขนส่งคนโดยสารสนิคา้
ตามปกติโดยเป็นการใช้อากาศยานที่มีขนาดต้ังแต่เคร่ืองร่อนจนถึงเคร่ืองบนิ 
ขนาดใหญ่ (ในลักษณะไม่ประจำหรือเช่าเหมา) การบนิทั่วไปครอบคลุมถึงการจัด

กิจกรรมทั้งในเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณชิย์ ได้แก่ การบินติดต่อ ธุรกิจ 
การฝึกอบรมด้านการบิน การบนิรับขนผู้ป่วย การบินถา่ยภาพทางอากาศ การบนิ 
ทิ้งร่มอากาศ (โดดร่ม) การบินเพื่อการกีฬาและสันทนาการ เป็นต้น 
(https://www.airports.go.th/th/content/198/222.html)  
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สรปุรายงานการตรวจยึดยาเสพติดและเงินสดท่ีผ ูโ้ดยสาร 

ทางอากาศน าติดตวัเขา้มาในประเทศสมาชิก Airports Group 

ในการประช ุม Pompidou Group ครั ้งท ี ่  34 นี้   
มีการรายงานสถิติ เส้นทางการขนส่ง และแนวโน้ม
การขนส่งยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานและ
ศูนย์คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ในปี 2561 ในประเทศ
สมาชิก Airports Group1 โดยอาศ ัยข ้อม ูลจาก
เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรขององค์การ
ศ ุ ล ก า ก ร โ ลก  ( WCO Customs Enforcement 
Network: CEN) และสำนักงานประสานข่าวกรองใน
ภ ูม ิภาคย ุโรปตะว ันตก (Regional Intelligence 
Liaison Office for Western Europe: RILO WE) 

จากรายงานดังกล่าว พบว่า เจ้าหน้าที ่ศุลกากรหรือ
เจ ้ าหน ้าท ี ่ ตำรวจประจำท ่ าอากาศยานดำ เนิน 
การควบคุมตรวจสอบผู ้โดยสารขาเข้าร้อยละ 87 , 
ผู ้โดยสารผ่านแดนร้อยละ 12 และผู ้โดยสารขาออก
เพียงร้อยละ 1 ในการนี้ มีจำนวนคดีตรวจยึดโคเคน
มากที่สุด แต่สำหรับเชิงปริมาณนั้น พืชคัต (khat)2  
ถูกตรวจยึดได้มากที่สุด ทั ้งนี ้ เกือบร้อยละ 50 ของ 
การพยายามกระทำผิดนั ้น ยาเสพติดถูกซุกซ่อนใน
สัมภาระในส่วนที ่ออกแบบมาเพื ่อบดบังของทั ้งใน 

 
1 ประเทศสมาชิก Airports Group ประกอบด้วย 38 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย 
อาเซอร์ไบจาน เบลเยียม บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย 
สาธารณรัฐเช็ก ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ 
ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาล ีลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เมก็ซิโก 
มอลโดวา มอนเตเนโกร โมร็อกโก นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รสัเซีย  
ซานมารีโน เซอร์เบีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ มาซิโดเนีย ตุรกี 

ช่วงล ่างหร ือด ้านข้างของกระเป๋าเด ินทาง (false 
bottoms/walls) หรือซุกซ่อนท่ามกลางของอ่ืน ๆ หรือ
บรรจ ุในส ่วนที ่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ ่งสามารถ 
ตรวจพบได้เมื่อใช้รังสีเอ็กซ์ นอกจากนี้ ร้อยละ 29 เป็น
การกลืนหรือยัดไว้ในร่างกาย และร้อยละ 15 ผูกติดไว้
กับร่างกายหรือซุกซ่อนในเสื้อผ้า 

โคเคน (cocaine)  
ปริมาณโคเคนที่ยึดได้ในปี 2561 มี
ปริมาณ 3.3 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จำนวน
ครั้งที่จับกุมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่ง
อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่า มีการพยายามนำเข้าโคเคนมากับ
สายการบินพาณิชย์เพิ่มข้ึน 
 ท่าอากาศยานนานาชาติ Schiphol ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ยังคงเป็นท่าหลักที ่มีผ ู ้นำเข้าโคเคน 
มากที่สุดในยุโรป โดยส่วนใหญ่เริ่มต้นการเดินทางจาก
เนเธอรแลนดแอนทิลลิส (Netherlands Antilles) ซึ่ง
เป็นเขตปกครองตนเองของเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ อารูบา 
กือราเซา และโบแนเรอ ตามด้วยซูรินาเมและบราซิล 

2 พืชคัต (khat หรือ chat) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Catha edulis พบในประเทศ
แถบอาหรับใต้และแอฟริกาตะวันออก โดยมสีารสำคญั คือ คาทโินน (cathinone) 
และคาทีน (cathine หรือ  d-norpseudoephedrine) ซึง่คาทิโนนมีฤทธ์ิรุนแรง
มากกว่าคาทีน 10 เท่า มีฤทธ์ิในการกระตุ้นประสาท ลดความอยากอาหาร และ 
ทำให้เคลิบเคลิ้มเป็นสุข (http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=3185) 

Credit: National institute on Drug Abuse 
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ส่วนในท่าอากาศยานแห่งอื่น ผู้นำเข้าเดินทางมาจาก
บราซิล เปรู โคลอมเบีย และสาธารณรัฐโดมินิกัน 
 นอกจากนี้ ในปี 2561 พบว่า แนวโน้มของ 
ผู้นำเข้าเปลี่ยนไปจากปี 2560 กล่าวคือ ในปี 2560 มี
การจับกุมผู ้กระทำผิดจากโบลิเว ียและเอกวาดอร์  
หลายครั ้ง แต่ในปี 2561 มีผู ้กระทำผิดจากเคนยา
เพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเป็นแนวโน้มใหม่ที่ควรนำมาพิจารณาใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ร้อยละ 42 ของการจับกุม พบว่า โคเคนถูก 
ซุกซ่อนในสัมภาระ ในขณะที่ร้อยละ 35 เป็นการกลืน
เข้าไปในร่างกาย ร้อยละ 19 มัดไว้กับร่างกายหรือใส่ไว้
ในเสื ้อผ้า และร้อยละ 2 ถูกยัดไว้ในร่างกาย และมี
จำนวนน้อยมากที่ซุกซ่อนไว้ในอากาศยาน 

เฮโรอีน (heroin) 
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ปริมาณเฮโรอีนที่
ตรวจยึดได้จากผู้โดยสารทางอากาศเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 80 โดยในปี 2561 เนเธอร์แลนด์
ตรวจย ึดเฮโรอ ีนได ้ปร ิมาณมากที ่สุด  
(166 กิโลกรัม 20 คดี) ในขณะที่อิตาลีมี
การจับกุมมากที่สุด (35 คดี 92 กิโลกรัม) 
 สำหรับต้นทางการขนส่งเฮโรอีนนั้น 

พบว่า ร้อยละ 65 มาจากแอฟริกา ร้อยละ 16 มาจาก
เอเชีย (ปากีสถาน อินเดีย และศรีลังกา) และร้อยละ 4 
มาจากกาตาร์ โดยแนวโน้มดังกล่าวสืบเนื ่องมาจาก 
ผู้นำเข้าจากแอฟริกามีจำนวนมากขึ้นตั้งแต่ปี 2560 
เป็นต้นมา จึงเป็นเป้าหมายในการระบุความเสี่ยงอัน

นำไปสู่การจับกุมที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเข้าที่
เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ เคนยา และโมซัมบิก  
 เฮโรอีนที่ถูกยึดได้ร้อยละ 54 ถูกซุกซ่อนมา 
ในสัมภาระ ร้อยละ 29 ถูกกลืนเข้าไปในร่างกาย  
ร้อยละ 13 มัดไว้กับร่างกายหรือใส่ไว้ในเสื้อผ้า และ
ร้อยละ 4 ถูกยัดไว้ในร่างกาย 

กัญชา (cannabis)  
ในปี 2561 ปริมาณกัญชาที่ยึดได้มีปริมาณ
เพิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 40 จากปี 2560 โดย 
ตรวจยึดได้ถึง 540 กิโลกรัม ณ ท่าอากาศ
ยานมาดริด สเปน โดยเป็นยางกัญชา 
(cannabis resin ห ร ื อ  hashish) ท ี ่ มี  
ต้นทางมาจากโมร็อกโกเพื ่อขนส่งไปยัง 
สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ฟินแลนด์
เป็นประเทศที่มีการยึดกัญชาดิบ (herbal cannabis 
หรือ marijuana) ได้มากที่สุดในปี 2561 โดยส่วนใหญ่
ถูกซุกซ่อนในสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก
สเปนหรือโปรตุเกส  

พืชคัต (khat)  
ในปี 2561 เนเธอร์แลนด์ตรวจ
ยึดคัตได้มากที่สุด (1,713 กก.) 
ตามด้วยนอร ์เวย ์ (630 กก.) 
และสวิตเซอร์แลนด์ (587 กก.) 
โดยส่วนใหญ่มาจากแอฟริกา 
(ร้อยละ 68 ของปริมาณท่ียึดได้) 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากเคนยา ทั ้งนี้  ม ีแนวโน้มว่า  

Credit: Alcohol and Drug Foundation 

Credit: Medical News Today 

Credit: Verywell Mind 
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มีผู้นำคัตเข้ามาจากยูกันดาและแอฟริกาใต้เพิ่มมากขึ้น 
และอิสราเอลเป็นเส้นทางการขนส่งใหม่จากสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ 

สารออกฤทธิ ์ต ่อจิตและประสาท (psychotropic 
substances) 
เช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา ยาอี (MDMA, ecstasy) 
เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ถูกยึดมากที่สุด
ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 55 ของสารออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทที ่ถูกตรวจยึดทั ้งหมด ตามด้วยยาบ้า 
(yaba, amphetamine) แ ล ะ ย า  GBL (gamma – 
butyrolactone)3 อย่างไรก็ตาม ปร ิมาณและสถิติ
รายงานการตรวจยึดสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมี
แนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นผลจากการขนส่งสารเสพติด
ประเภทนี้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
สำคัญ 

 
3 มีฤทธ์ิกดประสาท ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ เกิดอาการเคลิ้มสุข 
(euphoric) กระตุ้นความรู้สกึทางเพศ ถ้าเพ่ิมขนาดจะทำใหห้ลบั อาจหมดสติและ
เสียชีวิตได้ (http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=4251) 

 เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และเยอรมนี 
เป็นแหล่งรวบรวมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจาก
ทั่วโลก เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบผู้โดยสารขาออกด้วย
นอกเหนือจากผู้โดยสารขาเข้าที่ตรวจเป็นประจำอยู่
แล้ว  

สารออกฤทธิ ์ต ่อจ ิตและประสาทชนิดใหม่  (new 
psychotropic substances: NPS) 
เช่นเดียวกับสารออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาทที ่เป็น 
ที่รู้จัก สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (NPS) 
มักถูกขนส่งกระจายไปทั่วโลกทางไปรษณีย์ โดยในเมื่อ
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา มีการตรวจพบผู้โดยสารสายการบินที่นำ 
NPS ติดตัวมาเพียงไม่ก่ีคด ี
 ในปี 2561 NPS ที่ถูกตรวจพบส่วนใหญ่ คือ 
Ayahuasca ซ ึ ่ งเป ็นชาสม ุนไพรท ี ่ม ีส ่วนผสมของ 
dimethyltryptamine (DMT) ซ ึ ่ งทำให ้ เก ิดอาการ
ประสาทหลอน4 โดยเป็นของติดตัวผู้โดยสารที่เดินทาง

4 http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=981 

Credit: Unity.nl 

Credit: DrugWise 
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มาจากอเมริกาใต้ (บราซิล โคลอมเบีย และเปรู) และ
ส่วนใหญ่ถูกจับกุมได้ที่สเปน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า 
บราซิลเป็นแหล่งกระจาย DMT ตั ้งแต่ช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมา 

เงินสด5 
ในปี 2561 มีรายงานการตรวจยึดเงินสดจำนวน 1,840 
ครั ้ง คิดเป็น 71,489,489 ยูโร โดยร้อยละ 62 ของ 
การตรวจยึด ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบผู้โดยสาร
ขาออก ร้อยละ 31 ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบ
ผู้โดยสารขาเข้า และเพียงร้อยละ 7 ระหว่างการผ่านแดน 

โดยผู้โดยสารขาเข้ามักมาจากจีน รัสเซีย ตุรกี อิหร่าน 
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และปลายทางของผู้โดยสาร
ขาออก คือ ตุรกี จีน โมร็อกโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย 
และอียิปต์ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที ่มีอยู ่ ยังไม่
สามารถหาแนวโน้มของวิธีการซุกซ่อนเงินสดได้ 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ
เจ้าหน้าที ่อื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ได้เห็นภาพรวมและ
แนวโน้มของการขนส่งยาเสพติดมากับการคมนาคม
ทางอากาศระหว่างประเทศ ทั้งในแง่ชนิดยาเสพติด 
เส้นทาง และวิธีการ เพื ่อนำมาพัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ข้อมูลของ Airports Group 
ดังกล่าว เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลที่ประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมีอยู่ อาจช่วยให้
เห็นภาพรวมและแนวโน้มการขนส่งยาเสพติดทาง
อากาศในม ุมมองท ี ่ กว ้ างข ึ ้นและอาจนำไปสู่  
การทำลายเครือข่ายยาเสพติดในระดับโลกต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
Pompidou Group and the Regional Intelligence Liaison Office for Western Europe RILO WE. Review of Drug 

Seizures at Airports and Mail Centres 2018. 2019. P. 8-13. 
 

 
5 การนำเงินสดติดตัวผู้โดยสารข้ามแดน (bulk cash smuggling) เปน็ช่องทางหนึ่ง
ในการฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องด้วยว่าเงินสดเหลา่นี้มักมา
จากการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย จึงต้องมีการโยกย้ายเงินจำนวนดังกลา่วไปยัง 

แหลง่อื่นโดยมิให้ผา่นระบบธนาคาร เงนิสดฯ จึงมีความสัมพันธ์กับธุรกิจคา้ยาเสพติด
และเป็นเปา้หมายหนึ่งทีศ่ลุกากรต้องควบคุม 

Credit: The Frontier 
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สรปุรายงานการตรวจยึดยาเสพติดท่ีน าเขา้มา 

ทางไปรษณียใ์นประเทศสมาชิก Airports Group 

นอกเหนือจากการตรวจยึดยาเสพติดที ่ผู ้โดยสาร
นำเข้ามากับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศแล้ว 
เจ ้ าหน ้าท ี ่ ในประเทศสมาช ิก Airports Group  
ยังรายงานผลการตรวจยึดยาเสพติดที่ขนส่งมาทาง
ไปรษณีย์ ณ ศูนย์คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ด้วย  

ในปี 2561 มีการรายงานการยึดยาเสพติดที่ส่งมาทาง
ไปรษณีย์จำนวน 3,632 คดี คิดเป็น 9.8 ตัน ซึ ่งมี
จ ุดหมายปลายทางในยุโรปหรือจะถูกส ่งต ่อไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เช่นเดียวกับช่วงหลายปีที่
ผ่านมา สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีจำนวนครั้ง
ในการตรวจยึดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวน
ครั ้งในการยึดทั ้งหมด ส่วนพืชคัต (khat) มีปริมาณ 
การตรวจยึดได้มากที่สุด คิดเป็น 6.8 ตัน และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทที่ยึดได้ คือ ราว 1 ตัน ซึ่งลดลดจาก 
ปี 2560 ร้อยละ 49 ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือ
เจ ้าหน ้าท ี ่ตำรวจในศ ูนย ์ค ัดแยกไปรษณียภ ัณฑ์
ดำเนินการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าร้อยละ 81  
การส่งออก ร้อยละ 12 และการผ่านแดนเพียงร้อยละ 8 
โดยมีรายละเอียดของยาเสพติดแต่ละประเภท ดังนี้ 

โคเคน (cocaine) 
มีการตรวจยึดโคเคนได้จำนวน 490 กิโลกรัม จาก
ไปรษณียภัณฑ์ 745 ชิ้น โดยซูรินาเมเป็นแหล่งโคเคน

หลักที ่ส ่งมาย ังเนเธอร ์แลนด์ก ่อนจะส่งต ่อไปยัง 
ประเทศอื ่น ๆ ในยุโรป นอกจากนี้ ยังพบว่า โคเคน 
ส่วนใหญ่จากอเมริกาใต้หรือแคริบเบียนถูกส ่งมา 
ยังยุโรปผ่านโคลอมเบียและบราซิล ทั ้งนี ้ ยังคงสรุป 
ไม่ได้ว่า ประเทศใดมีแนวโน้มเป็นประเทศต้นทางหลัก 
เนื่องจากบางประเทศเป็นประเทศต้นทางหลักในระยะ
หนึ ่งเท่านั ้น ก่อนจะถูกทดแทนด้วยประเทศอื ่นใน 
อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

เฮโรอีน (heroin) 
มีการตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน 76 กิโลกรัม ใน 126 คดี 
ทั้งนี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ตรวจพบเฮโรอีนที่ส่งมาทาง
ไปรษณีย์ โดยเฮโรอีนเป็นยาเสพติดที่มีขนส่งด้วยวิธีนี้
น้อยที่สุดตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 
วิธีและเส้นทางการขนส่งเฮโรอีนมายังตลาดในยุโรป คือ 
การขนส ่ งทางบกหร ื อ เร ื อบรรท ุ กส ินค ้ า  และ
เช่นเดียวกับกรณีของโคเคน เฮโรอีนที ่ขนส่งมายัง
เนเธอร์แลนด์จะถูกกระจายต่อไปยังประเทศปลายทาง
อ่ืน ๆ ในยุโรป 

กัญชา (cannabis) 
กัญชาที่ขนส่งมายังยุโรปมักเป็นกัญชาดิบ (marijuana) 
มากกว่ายางกัญชา (hashish) คิดเป็น 874 กิโลกรัม 
และ 299 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยสเปนเป็นประเทศที่
ตรวจยึดกัญชาได้มากที่สุดในศูนย์คัดแยกไปรษณีย์ และ
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เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรสเปนตระหนักว่า กัญชา
เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป จึงทำ
การตรวจสอบก่อนการส่งออกซึ่งสามารถยึดกัญชาได้
ร ้อยละ 62 ของคดีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับกัญชาทั ้งหมด 
ของสเปน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากพัสดุที ่ขนส่งมา 
จากสหร ั ฐอ เมร ิ ก าและแคนาดาท ี ่ อย ู ่ ภ า ย ใ ต้  
การตรวจสอบอย ่ าง ใกล ้ช ิ ด  เพราะม ีแนว โน้ ม 
การลักลอบขนส่งกัญชาที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

พืชคัต (khat) 
ในช่วงไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา คัตถูกส่งเข้ามาทางไปรษณีย์  
ในปร ิมาณที ่แตกต ่างก ันต ั ้ งแต ่ปร ิมาณน้อยกว่า  
0.01 กิโลกรัม จนถึงปริมาณที ่เก ิน 100 กิโลกรัม  
ในการขนส่งแต่ละคร ั ้ง โดยถูกย ึดได ้มากที ่ส ุดใน
เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ
ออสเตรีย ทั้งนี้ คัตส่วนใหญ่ถูกขนส่งมาจากแอฟริกา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเคนยา บุร ุนดี เอธิโอเปีย และ
ไนจีเรีย ทั้งนี้ อิสราเอลเป็นเส้นทางการขนส่งใหม่ที่
กำลังได้รับความนิยม 

สารออกฤทธิ ์ต ่อจิตและประสาท (psychotropic 
substances) 
เช่นเดียวกับการจับกุมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ที่ผู้โดยสารนำติดตัวมา ยาอี (MDMA) เป็นสารเสพติดที่
ส่งมาทางไปรษณีย์ที่ยึดได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31 

 
1 มีฤทธ์ิกดประสาท ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ เกิดอาการเคลิ้มสุข 
(euphoric) กระตุ้นความรู้สกึทางเพศ ถ้าเพ่ิมขนาดจะทำใหห้ลบั อาจหมดสติและ
เสียชีวิตได้ (http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=4251) 

เท่า ๆ กับ GBL (gamma-butyrolactone)1 ตามด้วย
เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) ร้อยละ 26 

เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กระจายยาอีและยาบ้า
ซึ ่งถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังประเทศต่าง ๆ โดย
ปร ิมาณยาอ ีท ี ่ย ึดได ้ระหว ่างการตรวจสอบก ่อน 
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 64 ของปริมาณยาอีที่ยึดได้
ทั้งหมดของเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ พัสดุหรือจดหมายที่
บรรจุยาอีส่วนใหญ่ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางในยุโรป 
แต่จะถูกส่งไปยังอเมริกาใต้ (โคลอมเบีย ปารากวัย หรือ
ชิลี) สหรัฐอเมริกา หรือเอเชีย (ไทยหรือกัมพูชา) 

นอกจากนี้ จำนวนไปรษณียภัณฑ์ที ่ซุกซ่อน 
GBL จากลิทัวเนียมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 
3 ปีทีผ่านมา โดยจ่าหน้าซองถึงประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคบอลติกและแสกนดิเนเวีย 

สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ชนิดใหม่ (new psychotropic 
substances: NPS) 
สารที ่ผล ิตจากพืชเป ็น NPS ที่
จัดส่งทางไปรษณีย์ที่ถูกยึดได้มาก
ที่สุด โดย Ayahuasca2 จากอเมริกาใต้ที่ยึดได้มีปริมาณ
ร้อยละ 65 ของ NPS ที่ยึดได้ทั้งหมด ตามด้วยกระท่อม 
(Mitragyna speciose, kratom) ร ้ อยละ  27  แล ะ 
เห็ดขี้ควาย (Psilocybin mushroom) ร้อยละ 7 ทั้งนี้ 
แม้กระท่อมส่วนใหญ่จะมาจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติ

2 เป็นพืชจากอเมริกาใต้ เดิมใช้ในพีกรรมทางศาสนาของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อทำให้
เกิดการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณ 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182612/) 

Ayahuasca 

Credit: ABC 
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ในไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี แต่พบ
กระท่อมที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการตรวจพบคาธิโนน
สังเคราะห์ (synthetic cathinone)3 และสารที ่ออก
ฤทธิ์คล้ายคลึงกัญชา (cannabinoid) ซึ่งขนส่งมาจาก
จีนและฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมี NPS ชนิด
ใหม่เข้าสู ่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2561 มักพบ 
คาธิโนนสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ ดังนี้ 

1. 3-Chlormethcathinon | 3-CMC | 
CLOPHEDRON 

2. N-Ethylhexedrone |  
N-ethylnorhexedrone | Heen | NEH 

3. 4-Chloromethcathinone | 4-CMC | 
Clephedrone 

 ทั้งนี ้ เป็นที ่น่าสังเกตว่า เปรูเป็นแหล่งของ 
dimethyltryptamine (DMT) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
โดย DMT เหล่านี้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับจดหมายหรือ
พัสดุ และในปี 2561 ถูกยึดได้จำนวน 14 กิโลกรัม  

 ประเทศสมาช ิกของ Airports Group ทุก
ประเทศ ตรวจพบ NPS โดยเฉพาะอย่างยิ ่งศุลกากร
นอร ์เวย ์และร ัสเซ ียซ ึ ่งตรวจพบ NPS ที ่ส ่งมาทาง
ไปรษณีย์มากที่สุด 
 
สารออกฤทธิ ์ต ่อจิตและประสาทชนิดใหม่นี ้ เป็น 
ความท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ท่ีบังคับใช้กฎหมายทั้งในแง่
การป้องกันและปราบปรามสารเคมีใหม่ ๆ ที ่ มี  
การคิดค้นและพลิกแพลงอย่างต่อเนื่อง และในแง่ 
การปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ที ่มีความเสี ่ยงใน 
การส ัมผ ัสก ับสารเหล ่าน ี ้ โดยไม ่ร ู ้ต ัวหร ือไม ่ มี  
การป้องก ันต ัวอย่างเพ ียงพออันอาจก ่อให ้เกิด
อันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง fentanyl  
ซึ ่งกำลังแพร ่ระบาดในหลายประเทศ ในการนี้  
เจ้าหน้าที่ศุลกากรควรป้องกันตัวอย่างไร และควร 
ปฐมพยาบาลอย่างไรในกรณีที่สัมผัสกับ fentanyl 
โปรดติดตามในบทความต่อไป 

 

 
อ้างอิง 
Pompidou Group and the Regional Intelligence Liaison Office for Western Europe RILO WE. Review of Drug 

Seizures at Airports and Mail Centres 2018. 2019. P. 14-18. 
 

 
3 มักรู้จักในช่ือ “bath salts” เนื่องจากมลีักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ก่อใหเ้กิดอาการ
หวาดระแวง ประสาทหลอน กระตุ้นความต้องการทางเพศ เปน็ต้น 

(https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/synthetic-
cathinones-bath-salts) 
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FENTANYL: ภยัรา้ยส าหรบัเจา้หนา้ท่ีศลุกากรและการรบัมือ 

ในปัจจุบัน fentanyl และอนุพันธ์ เช่น acetylfentanyl, 
acryfentanyl, carfentanyl, furanylfentanyl รวมทั้ง
สารอื ่น ๆ ในกลุ ่ม opioids1 กำลังระบาดในตลาด 
ค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่คัดกรองและตรวจสอบของ 
ติดต ัวผ ู ้ โดยสารและของที ่จ ัดส ่งทางไปรษณีย์  
มีความเสี ่ยงในการสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ ระหว่าง 
การตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง fentanyl ซึ่งเป็น
สารเคมีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหากได้รับเกินขนาด 
ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างการประชุมเพื่อความร่วมมือใน 
การควบคุมยาเสพติดที ่ท่าอากาศยานในยุโรปและ
การบินทั ่วไปครั ้งที ่ 34 ของ  Pompidou Group  

 
1 opioids เปน็สารประกอบทีค่ลา้ยฝิน่ในแง่การเสพติดและผลต่อระบบประสาท 
กล่าวคือ ช่วยใหผ้่อนคลายและระงบัความเจบ็ปวด โดย fentanyl มคีวามรุนแรง
กว่ามอร์ฟีนถึง 80-100 เท่า (https://www.dea.gov/factsheets/fentanyl) 

จึงมีวาระการประชุมให้ผู้แทนจากสวิตเซอร์แลนด์
นำเสนอข้อควรร ู ้ เก ี ่ยวกับ fentanyl รวมทั ้งว ิธี 
การป้องกันการสัมผัสและการปฐมพยาบาลซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ fentanyl 
1. fentanyl มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ผงละเอียด 
เกล็ด เม็ด สารละลายสำหรับฉีด สเปรย์ฉีดพ่นจมูก 
แผ่นติด และยาอมแบบติดที่ปลายไม้ 
2. การส ูดดม  fentanyl แบบผง เป ็นว ิธ ีการใช ้ที่
อันตรายที่สุด แต่โดยทั ่วไปมักพบว่า การสัมผัสกับ 
fentanyl แบบไม่ได้ตั้งใจมักเกิดจากสัมผัสทางผิวหนัง 

Credit: CNN 
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มือ ดวงตา ปาก หรือจมูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะ
ปฏิบัติงาน 
3. อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตา
ป้องกัน และถุงมือ มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
การสัมผัสกับ fentanyl 
4. ส ัญญาณบ่งช ี ้ว ่าม ีการส ัมผ ัสก ับ fentanyl คือ  
ลมหายใจที ่โรยราหรือหยุดหายใจ อาการวิงเวียน
หรือไม่ตอบสนอง รูม่านตาบีบตัวหรือหดตัว  
5. Nyxoid® เป ็นผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ประกอบด้วยต ัวยา 
naloxone ที่ช่วยต้านพิษของ fentanyl หรือยากลุ่ม 

 
2 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/nyxoid-epar-product-information_en.pdf หน้า 2 

opioids โดยใช้เป็นยาพ่นจมูกแบบใช้ครั้งเดียว ปริมาณ 
1.8 มิลลิกรัม2 

การป้องกัน 
1. สวมถุงมือเมื่อเข้าตรวจสอบ 
2. หลีกเลี ่ยงการทำให้ผงฟุ ้งกระจายเป็นละอองใน
อากาศ 
3. ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
ก่อนรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ำ 
4. หากพบสารต้องสงสัย ให้ใช้ถุงมือใหม่ หน้ากาก
ป้องกันฝุ่น (3M AuraTM) และแว่นตาป้องกัน 
5. ป้องกันไม่ให้สารหรือผงสัมผัสกับผิวหนัง 

การปฏิบัติตัวในกรณีที่สัมผัสกับ fentanyl 
1. แจ้งเตือนผู้ร่วมงาน 
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสและออกห่างจากพ้ืนที่นั้น 
3. หล ีกเล ี ่ยงการส ัมผ ัสพ ื ้นผ ิวหร ือว ัตถ ุท ี ่อาจมี  
การปนเปื้อนของ fentanyl และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ดวงตา ปาก จมูก หรือผิวหนัง 
4. ทำความสะอาดผิวหนังที่อาจสัมผัสกับ fentanyl 
ด้วยน้ำเย็นและสบู่โดยไม่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
5. ห่ออุปกรณ์ป้องกันหรือเสื้อผ้าที่สัมผัสกับ fentanyl 
โดยพลันในบรรจุภ ัณฑ์กันลมและทำความสะอาด
อุปกรณ์หรือเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน fentanyl นั้น 

 
Credit: Australian Pharmacist 
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การปฏิบัติตัวในกรณีที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าได้สัมผัส
กับ fentanyl 
ในกรณีที ่ม ีอาการหายใจโรยราหรือหยุดหายใจ 
วิงเวียนหรือร่างกายไม่ตอบสนอง และมีรูม่านตา 
บีบตัวหรือหดตัว ให้ปฏิบัติตัว ดังนี้ 
1. ออกห่างจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนและโทรเรียก
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย ์
2. ใช้ยา naloxone ตามข้อบ่งใช้ (สามารถใช้ซ้ำได้
หากจำเป็น)3 
3 .  ห าก ไม ่ ม ี  naloxone ใ ห ้ ป ฐมพยาบาลด ้ ว ย 
การผายปอดจนกระทั่งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึง ทั้งนี้ 
ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสปากโดยตรงและถุงมือ
ระหว่างการผายปอดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส 
fentanyl 
4. ในกรณีจำเป็น ให้ปฐมพยาบาลด้วยการช่วยหายใจ
และช่วยให้ห ัวใจเต ้นได ้อ ีกคร ั ้ง (CPR) จนกระทั่ง 
หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึง 

สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่นี้ นอกจาก
เป็นอันตรายต่อผู้เสพแล้ว ยังมีผลต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัต ิหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากรและ
เจ้าหน้าที ่จากหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องด้วย  
จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
ให้เตรียมพร้อมรับมือในการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย 
ซึ ่งอาจเป ็นอ ันตรายต ่อส ุขภาพของเจ ้าหน ้าที่   
พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และยาสำหรับการปฐมพยาบาล
อย่างทันท่วงทีด้วย 

 
 

อ้างอิง 
Swiss Federal customs Administration (FCA), Narcotics Service. Fentanyl. 34th Annual Meeting of the  

Co-Operation Group of Drug Control Services at European Airports and In General Aviation. 19-20 June 
2019. 

US Office of National Drug Control Policy. Fentanyl Safety Recommendations for First Responders. 
https://www.whitehouse.gov/ondcp/key-issues/fentanyl/. Accessed 23 July 2019. 

 
3 ดูเชิงอรรถที่ 2 

Credit: Datapharm 
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ความรว่มมือระหว่างหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตรแ์ละศลุกากรใน EU 

ในการป้องกนัและปราบปราม 

สารออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (NPS) 

ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจใน 
สหภาพยุโรป (EU) ต่างเผชิญหน้ากับสารเคมีใหม่ ๆ 
จำนวนมากที่ไม่ใช่ยาเสพติดดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จักกันดี 
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อาศัยฐานข้อมูลในระบบเพื่อระบุ
ประเภทสินค้า แต่สำหรับสารเสพติดที่คิดค้นขึ้นมา
ใหม่น ั ้น เจ ้าหน ้าท ี ่ประสบความยากลำบากใน 
การปฏิบัติงานเนื่องจากฐานข้อมูลไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สารเหล่านี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในห ้องปฏ ิบ ัต ิการในการว ิ เคราะห์
ส่วนประกอบทางเคมี 

สารออกฤทธ ิ ์ต ่อจ ิตและประสาทชนิดใหม่  (new 

psychotropic substances: NPS) เป็นสารที่สังเคราะห์
ขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลคล้ายคลึงกับยาเสพติด เช่น กัญชา 
โคเคน เฮโรอีน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อย่างยิ่งสำหรับผู้เสพ ไม่ว่าด้วยการสูดดมควัน สูดดม
กลิ ่น รับประทาน หรือฉีดเข้าเส้นเลือด โดยผู ้เสพ
สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้า สั่งซื้อทางออนไลน์ หรือ
บน darknet1  

 
1 เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปโดยจำกัดการเข้าใช้
สำหรับผู้ใช้ที่มีสทิธิเข้าถึงเท่านั้น มักใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด 
การค้าอาวุธปืน เป็นต้น 

 เนื ่องจากมีการคิดค้น NPS ชนิดใหม่อย่างต่อเนื ่อง 
NPS บางชนิดจึงยังไม่จัดเป็นสินค้าผิดกฎหมายซึ่ง 
มักเร ียกกันว่า legal high คณะกรรมาธ ิการยุโรป 
จึงได้จัดตั ้ง Joint Research Centre (JRC) ซึ ่งตั ้งอยู่  
ณ เมือง Ispra ประเทศอิตาลี เพ่ือจัดทำฐานข้อมูล NPS 
ให้ประเทศสมาชิกใช้อ้างอิงในการปราบปรามยาเสพติด

Credit: European Commission 

แผนผังแสดงเครือข่าย Customs Laboratories European Network (CLEN) 
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ชน ิดใหม ่ท ี ่แพร ่ระบาดอย ่างต ่อเน ื ่อง โดย JRC 
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทางศุลกากร (Customs Laboratories 
European Network: CLEN) โดยมีคณะกรรมาธิการ
ยุโรปฝ่ายภาษีและสหภาพศุลกากร (Directorate-
General Taxation and Customs Union: DG 
TAXUD) เป็นผู้ประสานงาน เพ่ือสนับสนุนการใช้บังคับ 
Regulation (EU) 2017/21012 และ Directive (EU) 
2017/21033 ซ่ึงจ ัดต ั ้ งกลไกในการรายงานและ 
ตรวจ ตรา NPS ที่ตรวจพบในประเทศสมาชิก โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา  

เมื่อพบสารที่ต้องสงสัย ศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปยัง 
JRC ซึ ่งใช้เทคโนโลยี mass spectrometer ร่วมกับ 
nuclear magnetic resonance ใ นก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์
โครงสร้างของสารดังกล่าวซึ่งใช้เวลาราว 2 - 3 วัน ก่อน

 
2 ช่ืออย่างเป็นทางการ คือ Regulation (EU) 2017/2101 of the European 
Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending 
Regulation (EC) No 1920/2006 as regards information exchange on, and 
an early warning system and risk assessment procedure for, new 
psychoactive substances 

จะส่งผลการวิเคราะห์ไปที ่ CLEN ซึ ่งช่วยให้ CLEN 
สามารถระบุชนิดและลักษณะเฉพาะของตัวอย่างสารที่
ยึดไว้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยในระหว่างปี 2557 
และ 2561 JRC และ CLEN ประสบความสำเร็จใน 
การปฏิบัติงานร่วมกันหลายประการ เช่น 

1. ทำการวิเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ ราว 500 
ตัวอย่าง ที ่ส ่งมาจากศุลกากรหรือห้องปฏิบัต ิการ 
นิติวิทยาศาสตร์ 

2. ในจำนวนสารเหล่านี้ มีอย่างน้อย 25 ชนิด 
ที่ถูกตรวจพบว่า เป็น NPS เป็นครั้งแรก 

3. ตัวอย่างส่วนใหญ่ที ่ถ ูกว ิเคราะห์พบว่า  
เป็น NPS อย่างไรก็ตาม ยังพบสารตั ้งต้นยาเสพติด 
สเตียรอยด์ และโกรทฮอร์โมนด้วยเช่นกัน 

4. ผลการวิเคราะห์และการระบุลักษณะเฉพาะ
เชิงเคมีของตัวอย่างเหล่านี ้ถ ูกจัดเก็บในฐานข้อมูล

3 Directive (EU) 2017/2103 of the European Parliament and of the 
Council of 15 November 2017 amending Council Framework Decision 
2004/757/JHA in order to include new psychoactive substances in the 
definition of ‘drug’ and repealing Council Decision 2005/387/JHA 

Credit: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
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อิเล็กทรอนิกส์ของ JRC เพื ่ออำนวยความสะดวกใน 
การตรวจสอบสารชนิดใหม่ ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับ
กรณีต่าง ๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้ แม้ศุลกากรจะตัดสินใจประกาศให้สารเคมีชนิด
ใหม่นั้นให้เป็นสินค้าต้องห้ามก็ตาม แต่ผู้ผลิตสามารถ
ผลิตสารใหม่โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเดิมได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารใหม่
อย่างน้อย 2 ชนิด ในเวลา 1 สัปดาห์ จึงมีความจำเป็น
ในการพัฒนาขีดความสามารถให้ตรวจพบสารใหม่ ๆ 
เหล ่าน ี ้ ได ้ด ้ วยความรวดเร ็ ว เช ่นก ัน ในขณะนี้  
นักวิทยาศาสตร์ของ JRC กำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจหาสารเคมีต้องสงสัย
ชนิดใหม่ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างปลอดภัย JRC กำลังทดสอบการตรวจสอบด้วย
เทคนิค Raman spectroscopy ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ที่ไม่ต้องแตะต้องสัมผัส (non-contact) และไม่เป็น 
การทำลายสารนั้น (non-destructive)  

จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ
ว ิทยาศาสตร ์และศ ุลกากรเป ็นก ุญแจสำค ัญสู่  
การป้องกันและปราบปรามสารออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทชนิดใหม ่อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และมี  
ความจำเป็นที ่ต ้องส่งเสริมขีดความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการฯ ให้สามารถรรับมือกับการคิดค้น 
สารเสพติดชนิดใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื ่อง 
อันจะช่วยสนับสนุนให้ศ ุลกากรบรรลุภารก ิจใน 
การปกป้องสังคมจากสินค้าอันตรายที่บ่อนทำลายชาติ 

 
 
อ้างอิง 
European Commission. How is JRC work contributing to identify new psychoactive substances. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-jrc-work-contributing-identify-new-psychoactive-substances. 
Accessed 18 July 2019. 

Euronews. EU scientists fight against growing drug market with 'encyclopedia' of legal highs. 
https://www.euronews.com/2019/05/06/eu-scientists-fight-against-growing-drug-market-with-
encyclopedia-of-legal-highs. Accessed 18 July 2019. 
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EU และจีน ยกระดับความร่วมมอืทางศุลกากร 

ในการประชุม EU-China Joint Customs Cooperation Committee ครั ้งที ่ 10 วันที ่ 26 มิถุนายน 2562  
ณ กรุงบรัสเซลส์ สหภาพยุโรปและจีนได้อภิปรายหารือถึงรายละเอียดสำหรับแนวทางการบังคับใช้ Strategic 
Framework for Customs Cooperation 2018-2020 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 

Strategic Framework ดังกล่าว วางรากฐานความร่วมมือเพ่ือจัดทำ Action Plan ภายใต้การกำกับดูแล
ของ Joint Customs Cooperation Committee (JCCC) โดยทั ้งสองฝ ่ายมุ ่งหว ังให ้ Action Plan นำไปสู่  
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น 1) การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานและการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่าย และการดำเนินการโครงการ Smart and Secure Trade Lanes (SSTL)  
ระยะที่ 31 2) การกระชับการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  3) การปราบปรามการกระทำความผิด 
โดยมุ่งเน้นไปยังการปกป้องสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ทางการเงิน  4) การพัฒนาความร่วมมือทางสถิติ และ  
5) การสร้างความร่วมมือทางศุลกากรด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ความเคลื ่อนไหวในแวดวงศุลกากรระหว ่างประเทศคร ั ้ งน ี ้ม ีความน ่าสนใจในเร ื ่องการจ ัดตั้ ง
คณะกรรมาธิการเพื ่อกำกับดูแลการบังคับใช้ความตกลงอันต่างจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
อย่างเช่นที่นิยมปฏิบัติในการสร้างความร่วมมือในระดับเริ่มต้น 

อ้างอิง 
European Commission. EU - China customs relations – a foundation for strategic partnership. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-
cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/china_en. Accessed 5 July 2019. 

 
1 โครงการ Smart and Secure Trade Lanes (SSTL) เป็นโครงการนำร่องระหว่าง EU และเอเชียโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อทดสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าในห่วงโซ่
อุปทานจากมุมหนึ่งไปยงัอกีมุมหนึ่งของโลกตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติใน WCO SAFE Framework of Standards โครงการเริม่ต้นขึน้ในปี 2549 เพื่อทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัของคอนเทนเนอร ์การแลกเปลี่ยนขอ้มูล ระหว่างศุลกากร (C2C) ความรว่มมอืในการจัดการความเสีย่ง การรับรองการควบคุมทางศุลกากร
ของกันและกนั และการเสริมสร้าง trade partnership โดยมีประเทศทีเ่ข้ารว่มในเบ้ืองต้น ไดแ้ก่ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร และจีน ต่อมาในปี 2553 โครงการ 
SSTL เข้าสูร่ะยะที่ 2 โดยได้แผข่ยายขอบเขตโครงการไปยังเส้นทางขนส่งอื่น ๆ ที ่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีสถานะ AEO รวมทั้งการขยายความร่วมมือใน 
การบริหารจัดการความเสีย่ง โดยในระยะที ่2 นี้ ได้มีประเทศเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ได้แก่ เบลเยีย่ม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโปแลนด ์ต่อมา เมื่อวนัที่  
15 กรกฎาคม 2559 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้ลงนามขอ้ตกลงในระยะที่ 3 โดยศุลกากรจนี ฮ่องกง สาธารณรัฐเช็ก กรีซ ฮังการี ลิทวัเนีย โปรตุเกส โรมาเนยี  
สโลวาเกีย ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมกับคณะกรรมการธิการด้านภาษีและสหภาพศุลกากรแห่งสหภาพยุโรป (TAXUD)  
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แกมเบียเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 158 ของอนสุัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ 

 ระหว่างการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council Sessions) 
ครั้งที่ 133/134 ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงสุดขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 
ณ สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม แกมเบียยื่นภาคยานุวัติสารต่อเลขาธิการ
องค์การศุลกากรโลกเพื่อเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทและกำหนด
รหัสสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Commodity Description and Coding System) ลำดับที่ 158 

ระบบ HS ของ WCO จัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศและศุลกากร มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 โดยแม้มาตรา 2 ของ GATT ซ่ึงเป็นข้อตกลงพื้นฐานขององค์การการค้าโลก (WTO) 
ไม่ได้กำหนดให้ใช้ระบบจัดจำแนกประเภทสินค้าระบบใดระบบหนึ่งโดยจำเพาะ และแม้จะมีระบบจัดจำแนก
ประเภทอื่น ๆ เช่น ระบบ BTN และระบบ CCCN ก็ตาม ระบบ HS ได้กลายเป็นระบบที่ประเทศสมาชิก WTO 
นำมาใช้ รวมถึงประเทศสมาชิกที่ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา HS ด้วย 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง WCO และ WTO ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news)  
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2559 http://brussels.customs.go.th/data_files/d0f105e1c005322a21890e40537c2cc6.pdf  

 
อ้างอิง 
WCO. Gambia becomes 158th Contracting Party to the Harmonized System Convention. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/july/gambia-becomes-158th-contracting-party-to-the-
harmonized-system-convention.aspx. Accessed 5 July 2019. 
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EU ขยายขอบเขตการใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้า 
ให้ครอบคลุมถึงไหล่ทวปีและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎหมายใหม่เพื่อให้ศุลกากรสามารถดำเนินการ
จัดเก็บภาษีตามมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) และการอุดหนุน (anti-subsidy) จากสินค้าที่
นำเข้ามาในบริเวณไหล่ทวีป (continental shelf) และเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone)  
ของประเทศสมาชิกได้ 

 ไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ เป็นเขตที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982) ซึ่งกำหนดสิทธิพิเศษ
บางประการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตดังกล่าว 

 ที่ผ่านมา กฎหมายศุลกากรของสหภาพยุโรปครอบคลุมเฉพาะการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสินค้า
ที ่นำเข้ามาในเขตศุลกากรของสหภาพยุโรปเท่านั ้น โดยไม่ใช้บังคับกับสินค้าที ่นำเข้ามาในไหล่ทวีปและ  
เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศสมาชิก เช่น เพื่อการขุดเจาะน้ ำมันและก๊าซ หรือเพื่อการติดตั้งกังหันลม 
นอกชายฝั่ง เป็นต้น 

 การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการปรับปรุงมาตรการตอบโต้ทางการค้าให้มีความทันสมัย
และให้สอดคล้องกับนโยบายของคู่ค้าอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล เป็นต้น อันจะช่วยเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถให้แก่สหภาพยุโรปในการปกป้องผู้ประกอบการจากการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

 
อ้างอิง 
European Commission. EU extends trade defence rules to continental shelf and exclusive economic zones of 

Member States. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2043. Accessed 5 July 2019. 
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ศุลกากรฟินแลนด์บังคับใช้กฎหมายควบคุมการนำเข้าอาหาร 
และสุขอนามัยพืชฉบับใหม ่

 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป การนำเข้ามาในสหภาพยุโรปซึ่งสินค้าประเภทอาหาร ผักสด 
และผลไม้สดที่ไม่ได้มีถ่ินกำเนิดในสหภาพยุโรป ต้องกระทำที่ด่านหรือสถานที่ท่ีกำหนดเท่านั้น 

 การตรวจสอบทางกายภาพสำหรับสินค้าประเภทนี้ (เช่น การพิสูจน์ตัวตนของสินค้า การควบคุมทาง
สุขอนามัยพืช และการเก็บตัวอย่าง) ต้องกระทำที่ด่านหรือสถานที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตล่ว งหน้า โดยอาจเป็น
สถานที่ประกอบการของผู้นำเข้าหรือคลังสินค้าของตัวแทนออกของก็ได้หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน Official 
Controls Regulation (EU) 2017/625 และ Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs  

  ในการนี้ ผู้ประกอบการต้องสมัครขอรับสถานะเป็นจุดตรวจที่ได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้า โดยศุลกากร
ฟินแลนด์จะเริ่มประกาศรับสมัครในเดือนสิงหาคม 2562  

 
อ้างอิง 
Finnish Customs. You can apply for the status of control point for foodstuffs and vegetable controls in August. 

https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/elintarvikkeiden-ja-kasvisten-tarkastuspaikkojen-haku-alkaa-
elokuussa. Accessed 5 July 2019. 
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ศุลกากรฝรั่งเศสพึงพอใจกับการทดลองใช้ blockchain  
สำหรับ inward processing  

 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มีนาคม 2562 ศุลกากรฝรั่งเศสได้นำเทคโนโลยี blockchain  
มาใช้ก ับการผลิตยางที ่หล่อดอกใหม่ ในฐานะของที ่นำเข้ามาผ่านกระบวนการผลิตในประเทศ  ( inward 
processing) ของบริษัท Michelin ร่วมกับ BDP International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และศุลกากรของ 
Michelin 

 เทคโนโลยี blockchain ในครั ้งนี ้ ได้รับการพัฒนาโดยผู ้ประกอบการเอกชน Sopra Steria โดยเป็น
เครื่องมือที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตามความเป็นจริง 
ตั้งแต่การมาถึงของสินค้า การนำเข้าสู่พิธีการ การเคลื่อนย้าย การแปรรูป และการส่งออกสินค้า โดยผู้ใช้งาน  
อันได้แก่ศุลกากรและผู ้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลแบบเวลาจริง (real-time) จึงสามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลได้ง่ายและโดยทันท่วงที 

 หลังจากการทดลองใช้งานสิ้นสุดลง ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพึงพอใจกับผลที่ได้รับ เนื่องจาก blockchain 
ช่วยประหยัดเวลา อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล มีระบบแจ้งเตือน และสามารถนำมาใช้งานกับ
การนำของเข้าชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งกลับออกไปได้จริง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้ blockchain เกิด
ประโยชน์สูงสุด ควรมีการเชื่อมโยง blockchain เข้ากับระบบข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อให้การติดตามข้อมูล
สินค้ามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและเป็นผลดีต่อการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ 

 ในขณะเดียวกันนี้ ศุลกากรฝรั่งเศสกำลังพิจารณาขยายการใช้งาน blockchain กับงานศุลกากรด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลระบบอันเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญด้วย 

 
อ้างอิง 
Direction générale des douanes et droits indirects. La blockchain et la Douane, un approfondissement de 

l’usage et des bénéfices. http://www.douane.gouv.fr/articles/a16281-la-blockchain-et-la-douane-un-
approfondissement-de-l-usage-et-des-benefices. Accessed 8 July 2019. 
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EU ประกาศใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าใหมส่ำหรับ e-commerce 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้ารูปแบบใหม่

สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 150 ยูโร  

 เนื ่องจากปริมาณสินค้าที ่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 ยูโร ที ่นำเข้ามายังสหภาพยุโรปมีจำนวนมหาศาล  

จนเจ้าหน้าที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศุลกากรไม่สามารถบริหารจัดการใบขนสินค้ารูปแบบมาตรฐานได้

ทั ้งหมด และในหลายกรณีไม่มีความจำเป็นที ่ต ้องใช้ใบขนสินค้ารูปแบบมาตรฐานสำหรับสินค้าที ่มีมูลค่า 

ไม่เกิน 150 ยูโร เพราะไม่มีภาระภาษีศุลกากร ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงแก้ไข Union Customs Code 

Delegated Regulation เพ่ือประกาศใช้ใบขนสินค้าที่ต้องกรอกข้อมูลน้อยกว่าเดิม 3 เท่า สำหรับสินค้านำเข้าที่มี

มูลไม่เกิน 150 ยูโร  

 นอกจากนี้ ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สหภาพยุโรปจะยกเลิกการกำหนดมูลค่าขึ ้นต่ำ  

(de minimis) ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)1 กล่าวคือ สหภาพยุโรปจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้า

ทั้งหมด 

 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรปได้ที่จดหมายข่าว

ศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนมีนาคม 25622  

 

อ้างอิง 

European Commission. New form of customs declaration for low value consignments 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-form-customs-declaration-low-value-

consignments_en. Accessed 18 July 2019. 

 
1 แต่เดิม de minimis ของ VAT กำหนดไว้ไม่เกิน 22 ยูโร 
2 http://brussels.customs.go.th/data_files/db5fd611d429dd64dac1763a56ebd2ce.pdf 
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EU อัพเดทคำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพ่ิมล่วงหนา้ 

 สหภาพยุโรป (EU) ได้ดำเนินโครงการนำร่องให้บริการคำวินิจฉัยภาษีมูลค่าเพิ่มล่วงหน้า (VAT Cross 
Border Rulings: CRB) สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น 18 ประเทศ 
ได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ เอสโตเนีย สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา ฮังการี 
เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย ฟินแลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร โดยผู้มีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีที่จะ
ประกอบธุรกรรมในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป สามารถยื่นคำร้องขอคำวินิจฉัย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมล่วงหน้าได้  

ทั ้งนี ้ โครงการดังกล่าวจัดตั ้งโดย EU VAT Forum ซึ ่งเป็นเวทีอภิปรายหารือระหว่างหน่วยงานที่
ร ับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ ่มและผู ้ประกอบการเพื ่อหาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเกี ่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดใน European Commission Decision C(2018)4422 of 16 July 2018 

หลังจากที ่โครงการดังกล่าวดำเนินการมาได้ระยะหนึ ่ง  สหภาพยุโรปได้ประกาศเผยแพร่คำวิน ิจฉัย
ภาษีม ูลค ่าเพ ิ ่มล ่วงหน ้าเป ็นการเพ ิ ่มเต ิม  เม ื ่อว ันท ี ่  18 กรกฎาคม 2562 สามารถด ูรายละเอ ียดได ้ที่  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/cross-border-rulings.pdf 

 

อ้างอิง 
European Commission. VAT Cross Border Rulings (CBR). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-cross-border-rulings-cbr_en. Accessed 23 July 
2019. 

European Commission. Information notice: TEST CASE FOR PRIVATE RULING REQUESTS RELATING TO CROSS-
BORDER SITUATIONS. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/cbr_info-notice-to-
the-public_en.pdf. Accessed 23 July 2019. 

European Commission. EU VAT Forum. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-forum_en. 
Accessed 23 July 2019. 
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือ 
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี  อัครราชทูตที่ปรึกษา  
(ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
ชัยมงคล พิธีทำบุญ  และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม โดยมีนายมนัสวี  
ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย
และคู่สมรส พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยและคู่สมรสในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ 
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WCO Knowledge Academy ครั้งที ่9 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ ายศุลกากร) เข้ าร่วม  WCO Knowledge Academy ครั้ งที่  9 ระหว่างวันที่  1-5 กรกฎาคม 2562 ณ  
สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมทางศุลกากร
ร่วมกับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ จากหลากหลายประเทศกว่า 150 ราย 

หัวข้อในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้แก่ 
1. การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการบังคับใช้กฎหมาย โดยครอบคลุมความตกลงว่าด้วย 

การอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการพิธีการศุลกากร (smart procedures) 

2. พิกัดอัตราศุลกากรและประเด็นการค้า อาท ิระบบ HS ถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมินราคา 
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3. การเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยมุ่งเน้น
ไปยัง WCO Strategic Plan 2019-2022 

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  
ณ ท่าเรืออันต์เวิร์ป ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เป็ น อันดับ  2 ของยุ โรป  ในฐานะส่ วนหนึ่ งของ
หลักสูตรในครั้งนี้ด้วย 
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การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการคัดแยกและควบคุมไปรษณียภัณฑ์และ 
พัสดุเร่งด่วนระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติลีเอจ 

นางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน 
การคัดแยกและควบคุมไปรษณียภัณฑ์และพัสดุเร่งด่วนระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติลีเอจ (Liège) 
ณ เมืองลีเอจ ราชอาณาจักรเบลเยียม ในระหว่างเวลา 22.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง เวลา 04.00 น. 
ของวันที  5 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่ งในกิจกรรมของสมาคมผู้แทนฝ่ายศุลกากรประจำ 
กรุงบรัสเซลส์ (Customs Attachés Association) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและการดำเนินงานของ
ประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลก (WCO) ในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามใหม่ๆ รวมถึงการปรับตัวของ
องค์กรเพ่ือรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในกรอบศุลกากร 
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การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศและคู่สมรสฯ 
ประจำป ี2562 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่จะ
ไปประจำการในต่างประเทศและคู่สมรสฯ ประจำปี 2562 : หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าฯ ของ
ส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ ระหว่างวันที่  3 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนราธิป กระทรวง 
การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 
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การนำคณะศึกษาดูงานศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” 
รุ่นที ่23 เยี่ยมชมองค์การศุลกากรโลก 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 
น าย เทิ ด ศั กดิ์  สุ ว รรณ มณี  อั ค รราชทู ตที่ ป รึ กษ า  
(ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ ายศุลกากร) นำคณะศึกษาดู งาน 
ศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง” รุ่นที่  23 เข้าเยี่ยมชมองค์การศุลกากรโลก 
(WCO) เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2562 โดยมี Ms. Ana 
Hinojosa ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกทางการค้า
และการบั งคับใช้กฎหมายของ WCO ให้การต้อนรับ  
ในโอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานฯ เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับ

กิจกรรมด้านการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการเสริมสร้างขีดความสามารถของ 
WCO รวมทั้งได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ อีกด้วย 
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งานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบ 92 ปี การก่อตั้งกองทัพปลดแอกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบ 92 ปี  
การก่อตั้งกองทัพปลดแอกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (92nd Anniversary of the Founding of the Chinese 
People’s Liberation Army) ในฐานะผู้แทนของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่   
24 กรกฎาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (แบบเต็มคณะ) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในโอกาสนี้ นายนิติฯ ได้นำเสนอการปฏิรูปกฎหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
สหภาพยุ โรปในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับภารกิจของศุลกากร  และรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับพิธีการศุลกากร 
ของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในประเทศไทย ณ ท่าอากาศยาน และการนำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ  
ออกไปนอกและเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ 
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