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สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่าน 

      ผลผลิตท่ี่�ผ่านการดััดัแปรพัันธุุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) 
เป็นสิินค้้าท่ี่�ม่ค้วามสิำาคั้ญต่ออตุสิาหกรรมอาหารเพิั�มข้ึ้�นอย่่างต่อเน่�อง แต่ยั่งค้งเป็นท่ี่�ถกเถ่ย่ง
ในวงกว้างถ้งผลกระที่บจากการบรโิภค้และผลต่อระบบนิเวศในระย่ะย่าว ด้ัวย่เหตุน่� สิินค้้า 
GMOs จ้งเป็นสิินค้้าท่ี่�ต้องม่มาตรการเฉพัาะในการค้วบคุ้มการผลิต การนำาเข้ึ้า/ส่ิงออก และ
การขึ้นย้่าย่ โดัย่ม่สินธิุสิัญญาระหว่างประเที่ศค่้อพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนาว่าด้ัวย่ค้วามปลอดัภัย่     
ที่างช่ีวภาพั (Cartagena Protocol on Biosafety) ท่ี่�วางข้ึ้อกำาหนดัในการค้วบคุ้มการขึ้นย้่าย่
สิินค้้าประเภที่ดัังกล่าว

 นอกจากน่� เม่�อวันท่ี่� 4 ธัุนวาค้ม 2565 (2022) ประกาศกระที่รวงสิาธุารณสิุขึ้       
(ฉบับท่ี่� 431) พั.ศ. 2565 เร่�อง อาหารท่ี่�ได้ัจากสิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปรพัันธุุกรรม และประกาศกระที่รวง
สิาธุารณสุิขึ้ (ฉบับท่ี่� 432) พั.ศ. 2565 เร่�อง การแสิดังฉลากอาหารท่ี่�ได้ัจากสิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปร
พัันธุุกรรม ได้ัเริ�มม่ผลใช้ีบังคั้บ ส่ิงผลให้สิามารถนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs มายั่งประเที่ศไที่ย่ได้ั
หากได้ัรับอนุญาตและตรวจสิอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ี่�กำาหนดั

 ด้ัวย่เหตุน่� ศุลกากรไที่ย่จ้งจะต้องรับม่อกับสิินค้้า GMOs ท่ี่�เพิั�มมากข้ึ้�นในอนาค้ต
อันใกล้ จดัหมาย่ข่ึ้าวศุลกากร CPMU News ฉบับน่�จ้งขึ้อนำาเสินอประเด็ันท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับ    
การพััฒนาสิินค้้า GMOs ผลกระที่บท่ี่�อาจเกิดัข้ึ้�นจากสิินค้้าชีนิดัน่� บที่บาที่ขึ้องศุลกากรใน   
การค้วบคุ้มสิินค้้า GMOs ตามพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนา และแนวที่างการพััฒนาบที่บาที่ใน          
ด้ัานดัังกล่าวขึ้องศุลกากร

                                            บราลีี รัตนปิิณฑะ
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   สิินค้้าเกษตรถ่อเป็นสิินค้้าสิำาคั้ญในห่วงโซ่่อปุที่านโลก 
เน่�องจากเป็นสิินค้้าพ่ั�นฐานในการดัำารงชี่วิตขึ้องมนุษย์่และ
เป็นวัตถุดิับขึ้องการผลิตสิินค้้าหลาย่ชีนิดั โดัย่สิินค้้าเกษตร
เป็นสิิ�งท่ี่�ม่การส่ิงออกและนำาเข้ึ้ามาตั�งแต่ยุ่ค้สิมัย่โบราณ 
แต่เม่�อยุ่ค้สิมัย่เปล่�ย่นไป เที่ค้โนโลย่่ก็ได้ัเข้ึ้ามาบที่บาที่ใน                                
การปรับปรุงและพััฒนาสิินค้้าเกษตรให้สิามารถตอบสินอง
ต่อค้วามต้องการขึ้องผ้้บริโภค้ท่ี่�เพิั�มมากข้ึ้�นและเพ่ั�อลดั
ต้นทุี่นในการผลิต โดัย่หน้�งในเที่ค้โนโลย่่การเกษตรท่ี่�ม่   
ค้วามลำ�าหน้าและเป็นท่ี่�ถกเถ่ย่งในวงกว้าง ค่้อ การสิร้าง
สิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปรพัันธุุกรรม (Living Modified Organisms: 

LMOs) หร่อท่ี่�เรามักร้้จักกันในนาม Genetically Modified 

Organisms หร่อ GMOs ซ้่�งปัจจุบันเป็นสิินค้้าท่ี่�ต้องได้ัรับ
การค้วบคุ้มและศุลกากรก็ม่หน้าท่ี่�ในการตรวจสิอบสิินค้้า
ประเภที่ดัังกล่าวเช่ีนกัน

 สิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปรพัันธุุกรรม GMOs ค่้อ สิิ�งม่ช่ีวิต
ซ้่�งมักเป็นพ่ัชีผลที่างการเกษตรท่ี่�ผ่านการตัดัแต่งพัันธุุกรรม 
หร่อการผสิมย่่นข้ึ้ามสิาย่พัันธ์ุุท่ี่�ไม่สิามารถเกิดัข้ึ้�นได้ัเอง   
ตามธุรรมชีาติ เพ่ั�อนำาข้ึ้อด่ัขึ้องพ่ัชี/สัิตว์สิาย่พัันธ์ุุหน้�ง                     
ไปกลบจุดัด้ัอย่หร่อเสิริมคุ้ณลักษณะขึ้องพ่ัชี/สัิตว์อ่ก                          
สิาย่พัันธ์ุุหน้�ง ซ้่�งนักวิที่ย่าศาสิตร์สิาย่เที่ค้โนโลย่่ช่ีวภาพั 
(Biotechnology) และสิาย่วิศวกรรมช่ีวการแพัที่ย์่                                     
(Bioengineering) ได้ัเริ�มพััฒนาเที่ค้โนโลย่่ดัังกล่าวมาตั�งแต่
ปี 2516 (1973) ในสิหรัฐอเมริกา
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 ปัจจุบัน ม่การพััฒนาพ่ัชี GMOs หลาย่ชีนิดั เช่ีน 
ข้ึ้าวโพัดัท่ี่�ม่ย่่นขึ้องแบค้ท่ี่เร่ย่ Bacillus thuringiensis (BT) 
อันผลิตสิารท่ี่�เป็นพิัษต่อแมลงศัตร้พ่ัชี ถั�วเหล่องท่ี่�ม่ย่่น
ต้านศัตร้พ่ัชี เพ่ั�อเป็นอาหารสัิตว์และส่ิวนประกอบหลักขึ้อง
อาหารกลุ่มโปรต่นจากพ่ัชี (Plant-based Food) ฝ้้าย่ท่ี่�ม่ย่่น
แบค้ท่ี่เร่ย่ BT เพ่ั�อที่ำาลาย่ศัตร้พ่ัชีหร่อม่ย่่นท่ี่�ช่ีวย่ให้ที่นที่าน
ต่อย่าฆ่่าหญ้า มะละกอท่ี่�ม่ย่่นขึ้องเช่ี�อไวรัสิด่ัางวงแหวน            
ท่ี่�ที่ำาให้มะละกอสิาย่พัันธุ์ุน่� เสิม่อนได้ัรับวัค้ซ่่นป้องกัน             
เช่ี�อไวรัสิด่ัางวงแหวนอย่้่ในตัว หร่อแม้กระทัี่�งสัิบปะรดัท่ี่�ผ่าน                                          
การตัดัแต่งพัันธุุกรรมให้ม่เน่�อส่ิชีมพ้ัและรสิชีาติหวาน                   
กว่าปกติ

 ถ้งแม้ว่าพ่ัชี GMOs จะม่ประโย่ชีน์ต่ออตุสิาหกรรม
อาหารและการรักษาค้วามมั�นค้งที่างอาหารหลาย่ประการ 
เน่�องจากช่ีวย่ลดัต้นทุี่นการผลิต ลดัการใช้ีย่าฆ่่าแมลง 
เพิั�มปริมาณผลผลิต ย่่ดัอายุ่และค้วามสิดัใหม่ขึ้องผลผลิต 
และสิามารถเพิั�มคุ้ณค่้าที่างอาหารได้ั อย่่างไรก็ตาม พ่ัชี 
GMOs ก็ม่ค้วามน่ากังวลและจุดัประเด็ันข้ึ้อถกเถ่ย่งหลาย่
ประการเชีน่กัน โดัย่เฉพัาะในประเดัน็เร่�องค้วามปลอดัภัย่ใน         
การบริโภค้ และผลกระที่บในระย่ะย่าวต่อระบบนิเวศ

 เน่�องจากผลผลิต GMOs ยั่งม่การบริโภค้ใน
ระย่ะเวลาอันสัิ�น นักวิที่ย่าศาสิตร์ทัี่�วโลกยั่งไม่สิามารถหา                                  
ข้ึ้อสิรุปได้ัว่าผลผลิตดัังกล่าวจะสิ่งผลกระที่บต่อสุิขึ้ภาพั
ขึ้องผ้้บริโภค้ในระย่ะย่าวหร่อไม่ และการตัดัแต่งพัันธุุกรรม    
ข้ึ้ามสิาย่พัันธ์ุุได้ัสิร้างค้วามกังวลในเร่�องโรค้ภ้มิแพ้ั ซ้่�งเค้ย่
เกิดัข้ึ้�นเม่�อม่การตัดัแต่งย่่นขึ้องถั�วบราซิ่ล (Brazil Nut)     
เข้ึ้ากับถั�วเหล่อง ส่ิงผลให้ถั�วเหล่องชีนิดันั�นสิามารถก่อให้
เกิดัอาการแพ้ัเช่ีนเด่ัย่วกับถั�วบราซิ่ล และสิินค้้า GMOs ท่ี่�
วางขึ้าย่ในท้ี่องตลาดัมักม่เพ่ัย่งการติดัฉลากว่าเป็นสิินค้้า 
GMOs แต่ไม่ระบุท่ี่�มาขึ้องย่่นท่ี่�นำามาผสิม สิร้างค้วามเส่ิ�ย่ง
ให้แก่ผ้้เป็นโรค้ภ้มิแพ้ัชีนิดัต่าง ๆ เป็นอย่่างมาก

 ในแง่ค้วามยั่�งย่่นขึ้องระบบนิเวศ หนอนผ่เส่ิ�อ 
แมลง หร่อสัิตว์เล่�อย่ค้ลานท่ี่�อย่้่ในห่วงโซ่่อาหารเด่ัย่วกัน
ก็ได้ัรับผลกระที่บจากการท่ี่�พ่ัชีท่ี่�เป็นแหล่งอาหารอย่่างเชี่น
ข้ึ้าวโพัดักลาย่เป็นสิารพิัษ หร่อการเพัาะปล้กพ่ัชีท่ี่�ที่นที่านต่อ                 
ย่าฆ่่าแมลงก็ส่ิงผลให้วัชีพ่ัชีม่วิวัฒนาการให้ม่ค้วามแข็ึ้งแรง 
อายุ่ย่่น และที่นที่านต่อย่ากำาจัดัวัชีพ่ัชีมากข้ึ้�น ซ้่�งเหตุการณ์
ดัังกล่าวสิามารถสิร้างผลกระที่บต่อค้วามหลากหลาย่                                     
ที่างช่ีวภาพัได้ัในอนาค้ต
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ความกังวลื่แลื่ะข้่อถกเถ่ยง
เก่�ยวกับ GMOs
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 แม้ผลกระที่บต่อสิุขึ้ภาพัและสิิ�งแวดัล้อมจาก
สิินค้้า GMOs จะยั่งไม่สิามารถหาข้ึ้อสิรุปได้ั แต่สิินค้้าชีนิดั                                                         
ดัังกล่าวได้ัสิร้างผลกระที่บต่อตลาดัการค้้าระหว่างประเที่ศ
แล้วในปัจจุบัน เน่�องจากประเที่ศต่าง ๆ ม่ที่่าท่ี่ต่อสิินค้้า 
GMOs แตกต่างกัน โดัย่ม่ประเที่ศท่ี่�อนุญาตให้ม่การเพัาะ
ปล้กพ่ัชี GMOs ทัี่�งหมดั 41 ประเที่ศ ซ้่�งสิหรัฐอเมริกา แค้นาดัา 
และจ่น ม่การผลิตอย่่างแพัร่หลาย่ เพ่ั�อทัี่�งบริโภค้และอปุโภค้ 
โดัย่ท่ี่�ประเที่ศอ่�น ๆ  เช่ีน อนิเด่ัย่ ออสิเตรเล่ย่ อนิโดัน่เซ่่ย่ เน้น
การเพัาะปล้กเพ่ั�อเป็นอาหารสัิตว์และเพ่ั�อการอปุโภค้เป็นหลัก                                                          
ในขึ้ณะท่ี่� บางประเที่ศม่นโย่บาย่ห้ามการเพัาะปล้กและก่ดักัน
การนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs อย่่างชัีดัเจน

ผลื่กระที่บต่อ
ตลื่าดการค้าระหว่างประเที่ศุ

 สิหภาพัยุ่โรป (European Union: EU) เป็นกลุ่ม
เศรษฐกิจท่ี่�ประเที่ศสิมาชีิกส่ิวนใหญ่ไม่ม่การเพัาะปล้กพ่ัชี 
GMOs และม่กระบวนการขึ้ออนุญาตนำาเข้ึ้าผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์์จาก GMOs ท่ี่�ซั่บซ้่อน โดัย่การนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs 
หน้�งชีนิดั ต้องได้ัรับค้วามเหน็ชีอบจากหน่วย่งานตรวจสิอบ
ค้วามปลอดัภัย่ด้ัานอาหารแห่งสิหภาพัยุ่โรป (European 

Food Safety Authority: EFSA) และค้ณะกรรมาธิุการยุ่โรป 
(European Commission) โดัย่ผลิตภัณฑ์์ท่ี่�ได้ัรับอนุญาต
จะต้องติดัฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์์ GMOs อย่่างชัีดัเจนเพ่ั�อ
ประกอบการตัดัสิินใจขึ้องผ้้บริโภค้1 และประเที่ศอ่�น ๆ เช่ีน 
ออสิเตรเล่ย่ รัสิเซ่่ย่ ตุรก่ ซ่าอดิุัอาระเบ่ย่ ก็ม่มาตรการนำาเข้ึ้า
สิินค้้า GMOs ท่ี่�เข้ึ้มงวดัเช่ีนเด่ัย่วกัน 

1สิหรัฐอเมริกาและแค้นาดัา ไม่ม่ข้ึ้อกำาหนดัให้ติดัฉลากสิินค้้า GMOs

© Kayleen Schreiber, Genetic Literacy Project
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 มาตรการค้วบค้มุการนำาเข้ึ้าและการตดิัฉลากรับรอง
เป็นกระบวนการท่ี่�เพิั�มภาระให้แก่ผ้้ผลิตเป็นอย่่างมาก เพ่ั�อ
หล่กเล่�ย่งกระบวนการขึ้ออนุญาตและการติดัฉลาก ผ้้ส่ิงออก
จะต้องแสิดังหลักฐานว่าสิินค้้าเป็นสิินค้้าท่ี่�ปลอดั GMOs 
จริง อาทิี่ เอกสิารแสิดังท่ี่�มาขึ้องสิินค้้า เอกสิารรับรอง       
อัตลักษณ์ขึ้องผลิตภัณฑ์์ (Identity Preservation: IP) 

และหลักฐานอ่�น ๆ  ท่ี่�แสิดังใหเ้ห็นว่าสิินค้้าไม่ม่ส่ิวนประกอบ 
GMOs เกินเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดั (Threshold)2 ประเที่ศต่าง ๆ                           
ท่ี่�ไม่ม่การเพัาะปล้กพ่ัชี GMOs อย่่างเช่ีนไที่ย่ จ้งต้อง
พัย่าย่ามค้วบคุ้มไม่ให้ม่การลักลอบนำาเข้ึ้าพ่ัชี GMOs อนัจะ
นำาไปส่้ิการเพัาะปล้กและขึ้ย่าย่พัันธ์ุุท่ี่�นอกเหน่อการค้วบคุ้ม
ขึ้องเจ้าหน้าท่ี่� เพ่ั�อหล่กเล่�ย่งไม่ให้สิินค้้าส่ิงออกขึ้องประเที่ศ
ต้องเข้ึ้าข่ึ้าย่สิินค้้า GMOs

2ใน EU กำาหนดัเกณฑ์์ดัังกลา่วไว้ท่ี่�ร้อย่ละ 0.9 หากสิรปุผลออกมาวา่ม่ส่ิวนประกอบ
จาก GMOs มากกว่านั�น จะเข้ึ้าข่ึ้าย่สิินค้้าท่ี่�ต้องขึ้ออนุญาตและต้องติดัฉลาก

© NPR

© KSAT

 ด้ัวย่เหตุน่� ศุลกากรจ้งเข้ึ้ามาม่ส่ิวนเก่�ย่วข้ึ้องกับ   
การค้วบคุ้มสิินค้้า GMOs ซ้่�งถ่อเป็นบที่บาที่ขึ้องศุลกากร
ทัี่�งในแง่ขึ้องการปกป้องตลาดัการค้้าขึ้องประเที่ศและ        
การด้ัแลรักษาค้วามปลอดัภัย่ขึ้องประชีาชีนและสิิ�งแวดัล้อม 
ซ้่�งแนวปฏิิบัติขึ้องศุลกากรในด้ัานดัังกล่าวถ้กกำาหนดัไว้
ในพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนาว่าด้ัวย่ค้วามปลอดัภัย่ที่างช่ีวภาพั 
(Cartagena Protocol on Biosafety) ซ้่�งเป็นสินธิุสัิญญา
ระหว่างประเที่ศท่ี่�กำาหนดัระเบ่ย่บวิธุ่การท่ี่�เหมาะสิมใน                                                      
การขึ้นย่้าย่ การค้วบคุ้มด้ัแล และการใชี้ประโย่ชีน์จาก 
GMOs จดัหมาย่ข่ึ้าว CMPU News ฉบับน่� จ้งขึ้อนำาเสินอ
กลไกขึ้องพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนา มาตรการที่างศุลกากรเพ่ั�อ
ค้วบคุ้มสิินค้้า GMOs  และบที่วิเค้ราะห์เพ่ั�อการพััฒนา
บที่บาที่ในด้ัานดัังกล่าวขึ้องศุลกากร 
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กลื่ไกข่องพัิธิ่สำารคาร์ตาเฮนากลื่ไกข่องพัิธิ่สำารคาร์ตาเฮนา
ว่าด้วยความปลื่อดภััยที่างชี่วภัาพั ว่าด้วยความปลื่อดภััยที่างชี่วภัาพั 

(Cartagena Protocol on Biosafety)(Cartagena Protocol on Biosafety)
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 พิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนาว่าด้ัวย่ค้วามปลอดัภัย่ที่างช่ีวภาพั 
(Cartagena Protocol on Biosafety) ม่จุดัประสิงค์้หลักเพ่ั�อ
ปกป้องค้วามหลากหลาย่ที่างช่ีวภาพัจากค้วามเส่ิ�ย่งท่ี่�อาจเกิดั
ข้ึ้�นจากสิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปรพัันธุุกรรม (LMOs/GMOs) เป็น                                                  
ค้วามตกลงท่ี่�เสิริมข้ึ้�นมาจากอนุสัิญญาว่าด้ัวย่ค้วามหลากหลาย่
ที่างช่ีวภาพั (Convention on Biological Diversity) เริ�มม่ 
ผลใช้ีบังคั้บมาตั�งปี 2543 (2000) ม่ประเที่ศภาค่้ทัี่�งหมดั 173 
ประเที่ศ โดัย่ถ่อเป็นเค้ร่�องม่อท่ี่�ม่พัันธุะผ้กพััน (Binding 

International Instrument) ต่อประเที่ศภาค่้ หากประเที่ศ
ท่ี่�ไม่ได้ัเป็นภาค่้ม่การดัำาเนินการท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับประเที่ศภาค่้ 
จะต้องปฏิิบัติตามข้ึ้อกำาหนดัในพัิธุ่สิารด้ัวย่ ซ้่�งไที่ย่เข้ึ้าเป็น
ภาค่้เม่�อวันท่ี่� 8 กุมภาพัันธ์ุ 2549 (2006)

 พิัธุ่สิารน่�ได้ักำาหนดัระเบ่ย่บพิัธุ่การสิำาหรับการนำาเข้ึ้า
และส่ิงออกสิินค้้า GMOs ออกเป็นสิองประเภที่หลัก ค่้อ 
1. การเค้ล่�อนย้่าย่สิินค้้า GMOs ข้ึ้ามพัรมแดันเพ่ั�อนำาไป

ปลดัปล่อย่ส่้ิสิิ�งแวดัล้อมขึ้องประเที่ศนำาเข้ึ้า และ 
2. การเค้ล่�อนย้่าย่สิินค้้า GMOs เพ่ั�อนำาไปใช้ีโดัย่ตรง เป็น

อาหาร อาหารสัิตว์หร่อเพ่ั�อการผลิต (Direct Use As 

Food or Feed, or for Processing: FFPs) 
โดัย่ประเที่ศภาค่้สิามารถใช้ีกระบวนการตัดัสิินใจแบบย่่อได้ั 
หากม่การใช้ีมาตรการอ่�น ๆ เพ่ั�อตรวจสิอบและรับประกัน
ค้วามปลอดัภัย่ขึ้องการเค้ล่�อนย้่าย่สิินค้้าท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องอย่้่แล้ว
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 นอกจากน่� พิัธุ่สิารยั่งได้ักำาหนดัให้ ม่การจัดั
ที่ำาระบบเผย่แพัร่ข้ึ้อม้ลข่ึ้าวสิารด้ัานค้วามปลอดัภัย่ที่าง
ช่ีวภาพั (Biosafety Clearing-House: BCH) เพ่ั�ออำานวย่             
ค้วามสิะดัวกในการแลกเปล่�ย่นข้ึ้อม้ลข่ึ้าวสิารเก่�ย่วกับ 
GMOs และช่ีวย่เหล่อให้ประเที่ศภาค่้ปฏิิบัติตามข้ึ้อกำาหนดั
ในพิัธุ่สิารได้ัอย่่างม่ประสิิที่ธิุภาพั ระบบดัังกล่าวจะรวบรวม
ข้ึ้อม้ลการตัดัสิินใจให้อนุญาตนำาเขึ้้าสิินค้้า GMOs ขึ้อง
ประเที่ศภาค่้ ข้ึ้อกฎหมาย่ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง และช่ีองที่างการติดัต่อ     
หน่วย่งานท่ี่�รับผิดัชีอบเร่�องการค้วบคุ้มสิินค้้า GMOs ใน
ประเที่ศนั�น ๆ

 ถ้งแม้ว่าหน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับมาตรการในพิัธุ่สิาร
น่�โดัย่ตรงจะเป็นหน่วย่ด้ัานการเกษตร หน่วย่งานด้ัาน
อาหารและย่า และหน่วย่งานด้ัานพัันธุุวิศวกรรม ซ้่�งในไที่ย่         
หน่วย่งานหลักท่ี่�รับผิดัชีอบค่้อสิำานักงานมาตรฐานสิินค้้า
เกษตรและอาหารแห่งชีาติ (มกอชี.) แต่ศุลกากรก็เป็น   
หน่วย่งานท่ี่�ต้องตรวจสิอบสิินค้้าท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องเป็นด่ัานแรก   
พันักงานศุลกากรจ้งค้วรม่ค้วามร้้ ค้วามเข้ึ้าใจในมาตรการ
ตามข้ึ้อกำาหนดัขึ้องพิัธุ่สิาร ข้ึ้อม้ลข่ึ้าวสิารท่ี่�ทัี่นเหตุการณ์
เก่�ย่วกับสิินค้้า GMOs เพ่ั�อให้สิามารถสินับสินุนการที่ำางาน
ขึ้องเจ้าหน้าผ้้ม่ค้วามเช่ี�ย่วชีาญเฉพัาะที่างได้ัอย่่างราบร่�น

 ระเบ่ย่บพิัธุ่การในพิัธุ่สิารน่�ถ้กกำาหนดัมาเพ่ั�อให้
หน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องขึ้องประเที่ศภาค่้สิามารถตัดัสิินใจ
อนุญาตการนำาเข้ึ้าได้ัโดัย่ม่ข้ึ้อม้ลรองรับอย่่างค้รบถ้วน โดัย่
ได้ัแบ่งระเบ่ย่บพัิธุ่การสิำาหรับการนำาเขึ้้าตามวัตถุประสิงค้์
ท่ี่�สิร้างค้วามเส่ิ�ย่งต่อสิิ�งแวดัล้อมและค้วามหลากหลาย่      
ที่างช่ีวภาพัในระดัับท่ี่�แตกต่างกัน ดัังน่�

 © BCH

ฐานข้อ้มููลข้องประเทศไทยในระบบ BCH

ระเบ่ยบวิธ่ิการสำำาหรับการควบคุม
การข่นย้ายสิำนค้า GMOs

1. ระเบ่ยบสำำาหรับการเคลืื่�อนย้ายสิำนค้า GMOs 1. ระเบ่ยบสำำาหรับการเคลืื่�อนย้ายสิำนค้า GMOs 
ข้่ามพัรมแดนเพืั�อนำาไปปลื่ดปล่ื่อยสู่ำสิำ�งแวดล้ื่อมข้่ามพัรมแดนเพืั�อนำาไปปลื่ดปล่ื่อยสู่ำสิำ�งแวดล้ื่อม
ข่องประเที่ศุนำาเข้่าข่องประเที่ศุนำาเข้่า

 การนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs เพ่ั�อเข้ึ้าส่้ิสิภาพัแวดัล้อม
ขึ้องประเที่ศนำาเข้ึ้าม่ลักษณะหลาย่ประการ เช่ีน การนำาเข้ึ้า 
เพ่ั�อนำาพ่ัชี GMOs ไปที่ดัลองในธุรรมชีาติเพ่ั�อประเมิน     
คุ้ณประโย่ชีน์และผลกระที่บขึ้องพ่ัชีชีนิดันั�น การนำาพ่ัชี 
GMOs ไปเพัาะปล้กในเชีงิพัาณิชีย์่ จุลินที่ร่ย์่ท่ี่�จะนำาไปใชีใ้น
การบำาบัดัที่างช่ีววิธุ่ เป็นต้น ลักษณะขึ้องสิินค้้านำาเข้ึ้าจ้งมัก
เป็นเมล็ดัพัันธ์ุุ ต้นกล้า ต้นเต็มวัย่ สัิตว์ท่ี่�ยั่งม่ช่ีวิต เน่�อเย่่�อ 
และร้ปแบบอ่�น ๆ  ท่ี่�เปล่�ย่นแปลงไดัเ้สิมอตามค้วามกา้วหน้า
ที่างเที่ค้โนโลย่่
 การนำาเข้ึ้าในร้ปแบบน่�ม่ค้วามละเอ่ย่ดัอ่อนมาก 
เน่�องจากสิามารถสิ่งผลกระที่บระย่ะย่าวต่อระบบนิเวศขึ้อง
ประเที่ศนำาเข้ึ้าได้ั จ้งต้องผ่านกระบวันการขอ่ค่วัามเห็็นชอ่บ

ล่ีวังห็น�า (Advanced Informed Agreement: AIA) จาก
ประเที่ศนำาเข้ึ้าก่อนการขึ้นส่ิงค้รั�งแรกขึ้องสิินค้้าชีนิดันั�น 
เพ่ั�อรับประกันว่าหน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องจะสิามารถประเมิน     
ค้วามเส่ิ�ย่งขึ้องสิินค้้าได้ัโดัย่ละเอ่ย่ดั โดัย่ม่ขัึ้�นตอนใน    
การย่่�นขึ้ออนุญาต 3 ขัึ้�นตอน ดัังน่�
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ขั้�นัตอนัท่ี่� 2 ก�รึตอบรัึบข้องปรึะเที่ศุนัำ�เข้��ขั้�นัตอนัท่ี่� 2 ก�รึตอบรัึบข้องปรึะเที่ศุนัำ�เข้��

 ประเที่ศนำาเข้ึ้าต้องตอบรับการแจ้งขึ้องผ้้ส่ิงออก
ภาย่ใน 90 วัน โดัย่จะต้องแจ้งผ้้ส่ิงออกว่าสิินค้้านั�นจะ
เข้ึ้าส่้ิกระบวนการตัดัสิินใจโดัย่ใช้ีระเบ่ย่บกฎหมาย่ขึ้อง
ประเที่ศนั�น (Domestic Regulatory Framework) หร่อ
จะใชี้ระเบ่ย่บตามมาตรา 10 ขึ้องพิัธุ่สิารซ้่�งระบุแนวที่าง       
การประเมินค้วามเส่ิ�ย่งและการตัดัสิินใจในภาพัรวม

ขั้�นัตอนัท่ี่� 1 ก�รึแจ�งล่วงหันั��โดยผูู้�ส่ำงออก ขั้�นัตอนัท่ี่� 1 ก�รึแจ�งล่วงหันั��โดยผูู้�ส่ำงออก 

 ผ้้ส่ิงออกต้องแจ้งค้วามประสิงค์้ท่ี่�จะส่ิงออกสิินค้้า 
GMOs ต่อหน่วย่งานท่ี่�ม่อำานาจขึ้องประเที่ศนำาเข้ึ้า โดัย่แนบ
ข้ึ้อม้ลท่ี่�กำาหนดัไว้ในภาค้ผนวก I ขึ้องพิัธุ่สิาร ซ้่�งส่ิวนใหญ่
เป็นข้ึ้อม้ลเพ่ั�อประกอบกระบวนการประเมินค้วามเส่ิ�ย่งขึ้อง
ผ้้เช่ี�ย่วชีาญ เพ่ั�อตรวจสิอบว่าสิินค้้าม่ค้วามปลอดัภัย่จริง อาทิี่

• ประเภที่ขึ้องสิินค้้า GMOs ตลอดัจนการจำาแนก 
ระดัับค้วามปลอดัภัย่ที่างช่ีวภาพัขึ้องสิินค้้า

• สิถานภาพัที่างอนุกรมวิธุาน ช่ี�อสิามัญ สิถานท่ี่�เก็บ
รวบรวมหร่อจัดัหา และลักษณะช่ีวินที่ร่ย์่ตัวรับ 
(Recipient organism) หร่อ ช่ีวินที่ร่ย์่ตัวพ่ัอแม่ 
(Parental organisms) ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับค้วามปลอดัภัย่
ที่างช่ีวภาพั

• เที่ค้นิค้ท่ี่�ใช้ีและลักษณะท่ี่�ได้ัมาขึ้องสิิ�งม่ช่ีวิต GMOs

• สิถานภาพัตามระเบ่ย่บการด้ัแลสิิ�งม่ช่ีวิต GMOs ใน
ประเที่ศส่ิงออก

• เจตนาการใช้ีประโย่ชีน์ขึ้องสิิ�งม่ช่ีวิต GMOs หร่อ
ผลิตภัณฑ์์ท่ี่�ได้ัจากสิิ�งม่ช่ีวิตนั�น

© Zoe Schaeffer, Unsplash

© pch.vector, Freepik

ปีทู่� 8 ฉบับทู่� 2 กุมภาพัันุธ์์ 2566ปีทู่� 8 ฉบับทู่� 2 กุมภาพัันุธ์์ 2566
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ขั้�นัตอนัท่ี่� 3 กรึะบวนัก�รึตัดสิำนัใจขั้�นัตอนัท่ี่� 3 กรึะบวนัก�รึตัดสิำนัใจ

 กระบวนการตัดัสิินใจข้ึ้�นอย่้่กับว่าประเที่ศนั�นม่
ระเบ่ย่บในการขึ้ออนุญาตนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs ขึ้องตนเอง
อย่้่แล้วหร่อไม่ หากเป็นเช่ีนนั�น พันักงานศุลกากรจะต้องม่
ค้วามเข้ึ้าใจในระเบ่ย่บท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องขึ้องประเที่ศนั�น ในกรณ่
ขึ้องไที่ย่ ไม่อนุญาตให้นำาเข้ึ้า เว้นแต่เป็นการนำาเข้ึ้าเพ่ั�อ    
การที่ดัลองหร่อการศ้กษาวิจัย่ โดัย่การตัดัสิินใจจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์์ วิธุ่การ และเง่�อนไขึ้ท่ี่�อธิุบด่ักรมวิชีาการเกษตร                                                           
กำาหนดั ผ้้ประสิงค้์จะนำาเข้ึ้าต้องย่่�นแบบขึ้ออนุญาตนำาเข้ึ้า  
สิิ�งต้องห้าม พัร้อมหลกัฐานตามประกาศกรมวชิีาการเกษตร 
เร่�อง กำาหนดัแนวที่างปฏิิบัติในการขึ้ออนุญาตนำาเข้ึ้าหร่อนำาผ่าน
ซ้่�งสิิ�งต้องห้ามตามพัระราชีบัญญัติกักพ่ัชี พั.ศ. 2507 (ฉบับท่ี่� 3) 
พั.ศ. 2544 ณ สิำานักค้วบคุ้มพ่ัชีและวัสิดุัการเกษตร

เอกสำ�รึปรึะกอบก�รึข้นัย��ยเอกสำ�รึปรึะกอบก�รึข้นัย��ย

 เม่�อสิินค้้า GMOs ได้ัรับอนุญาตใหน้ำาเขึ้า้ หร่อได้ัรับ
อนุญาตแบบม่เง่�อนไขึ้ ผ้้ส่ิงออกสิามารถดัำาเนินการขึ้นย้่าย่
ได้ัตามระย่ะเวลาและเง่�อนไขึ้ท่ี่�กำาหนดั โดัย่ต้องม่เอกสิาร
ประกอบการขึ้นย้่าย่ดัังน่�
• เอกสิารค้ำาอธิุบาย่การเป็นสิินค้้า GMOs ซ้่�งระบุ

ลักษณะพิัเศษ ช่ี�อเฉพัาะ และลักษณะอ่�น ๆ        
ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับการดััดัแปรพัันธุุกรรม

• เอกสิารระบุวิธุ่การด้ัแล จัดัเก็บ เค้ล่�อนย้่าย่ และ   
การใช้ีประโย่ชีน์ขึ้องสิินค้้าซ้่�งเป็นไปตามข้ึ้อกำาหนดั 
ขึ้องพิัธุ่สิารหร่อกฎหมาย่ภาย่ในประเที่ศนำาเข้ึ้า

• ข้ึ้อม้ลและช่ีองที่างติดัต่อขึ้องผ้้ส่ิงออกและผ้้นำาเข้ึ้า
• เอกสิารรับรองว่าการขึ้นย้่าย่ได้ัเป็นไปตามข้ึ้อกำาหนดั

ขึ้องพิัธุ่สิาร
• ต้องม่เอกสิารอนุญาตการนำาเข้ึ้าท่ี่�ระบุชัี�นค้วามเส่ิ�ย่ง

ขึ้องสิินค้้าในการขึ้นย้่าย่ค้รั�งแรก 
• เอกสิารท่ี่�ประเที่ศนำาเข้ึ้ากำาหนดัเพิั�มเติมเช่ีน ใบรับรอง

สุิขึ้อนามัย่พ่ัชี (Phytosanitary Certificates)

© Zoe Schaeffer, Unsplash

© Jonathan Kemper, Unsplash

 หากประเที่ศใดัใช้ีระเบ่ย่บการตัดัสิินใจตามมาตรา 
10 ขึ้องพิัธุ่สิาร ประเที่ศนำาเข้ึ้าจะต้องแจ้งผลการตัดัสิินใจ
ต่อผ้้ส่ิงออกภาย่ใน 270 วัน ซ้่�งผลการตัดัสิินใจสิามารถ
เป็นได้ัทัี่�งการอนุญาตให้นำาเข้ึ้า การอนุญาตให้นำาเข้ึ้าแบบม่
เง่�อนไขึ้ (ซ้่�งจะส่ิงผลต่อการนำาเข้ึ้าในค้รั�งต่อ ๆ ไป เช่ีนกัน) 
และการไม่อนุญาตให้นำาเข้ึ้า โดัย่จะต้องม่การเผย่แพัร่ข้ึ้อม้ล
ในระบบเผย่แพัร่ข้ึ้อม้ล BCH อย่่างไรก็ตาม มาตรา 10                
ได้ัระบุว่าการไม่แจ้งผลการตัดัสิินใจภาย่ในระย่ะเวลา 270 วัน 
ไม่ได้ัหมาย่ถ้งการอนุญาตให้นำาเข้ึ้าโดัย่ปริย่าย่ และการปฏิิเสิธุ
การนำาเข้ึ้าไม่จำาเป็นต้องม่เหตุผลที่างวิที่ย่าศาสิตร์มารองรับ ใน
ขัึ้�นตอนน่� พันักงานศุลกากรสิามารถเข้ึ้าถ้งผลการตดััสิินใจ
ได้ัจากการแจ้งโดัย่ตรงขึ้องหน่วย่งานผ้้ม่อำานาจหร่อการเข้ึ้าถ้ง
ข้ึ้อม้ลในระบบ BCH
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2. ระเบ่ยบสำำาหรับการเคลืื่�อนย้ายสิำนค้า GMOs 2. ระเบ่ยบสำำาหรับการเคลืื่�อนย้ายสิำนค้า GMOs 
ข้่ามพัรมแดนเพืั�อนำาไปใช้ีโดยตรงเป็นอาหาร ข้่ามพัรมแดนเพืั�อนำาไปใช้ีโดยตรงเป็นอาหาร 
อาหารสัำตว์หรือเพืั�อการผลิื่ต (Direct Use As อาหารสัำตว์หรือเพืั�อการผลิื่ต (Direct Use As 
Food or Feed, or for Processing: FFP)Food or Feed, or for Processing: FFP)

 สิินค้้า GMOs เพ่ั�อนำาไปใช้ีโดัย่ตรงเป็นอาหาร 
อาหารสัิตว์หร่อเพ่ั�อการผลิต (Direct Use As Food or 

Feed, or for Processing: FFP) ม่สัิดัส่ิวนเป็นสิินค้้า 
GMOs ส่ิวนใหญท่่ี่�ม่การซ่่�อขึ้าย่กนัในระดัับระหวา่งประเที่ศ 
การขึ้นสิ่งสิินค้้าเพั่�อจุดัประสิงค้์น่�จ้งมักเป็นการขึ้นสิ่งสิินค้้า
การเกษตรในปริมาณมาก ซ้่�งส่ิวนใหญ่เป็นสิินค้้าจำาพัวก   
ถั�วเหล่อง ข้ึ้าวโพัดั ฝ้้าย่ เมล็ดัค้าโนลา หร่อแม้กระทัี่�งสิินค้้า
จำาพัวกอ่�น ๆ ท่ี่�ไม่ใช่ีพ่ัชี 

 เน่�องจากการขึ้นย้่าย่ท่ี่�เป็นสิินค้้าปริมาณมากและ   
ม่ค้วามเส่ิ�ย่งต่อระบบนิเวศน้อย่กว่าการขึ้นย้่าย่เพ่ั�อการปล่อย่
ส่้ิสิภาพัแวดัล้อม กระบวนการนำาเข้ึ้าจ้งไม่ม่ข้ึ้อกำาหนดัให้  
ขึ้อค้วามเห็นชีอบล่วงหน้า แต่ให้ใช้ีกฎระเบ่ย่บท่ี่�เก่�ย่วขึ้้อง
ในประเที่ศนั�นเป็นหลัก โดัย่ม่กระบวนการ 2 ขัึ้�นตอน ค่้อ

ขั้�นัตอนัท่ี่� 1 ก�รึแจ�งคำ�ตัดสิำนัในัอด่ตขั้�นัตอนัท่ี่� 1 ก�รึแจ�งคำ�ตัดสิำนัในัอด่ต
เร่ึ�องก�รึนัำ�เข้��สิำนัค�� GMOs ข้องปรึะเที่ศุนัำ�เข้��เร่ึ�องก�รึนัำ�เข้��สิำนัค�� GMOs ข้องปรึะเที่ศุนัำ�เข้��

 ประเที่ศนำาเข้ึ้าต้องเผย่แพัร่ระเบ่ย่บและค้ำาตัดัสิิน
ให้อนุญาตหร่อห้ามนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs เพ่ั�อการอุปโภค้/
บริโภค้ในประเที่ศ ลงในระบบ BCH เพ่ั�อให้ผ้้นำาเข้ึ้า          
รับที่ราบระเบ่ย่บท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับการนำาเข้ึ้าได้ั เน่�องจากหลาย่
ประเที่ศม่กฎและแนวปฏิิบัติท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับการนำาเข้ึ้า GMOs           
ในจุดัประสิงค์้ FFP ท่ี่�แตกต่างกัน โดัย่ในระบบ BCH       
จะแสิดังประวัติค้ำาตัดัสิินท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องทัี่�งประเภที่สิินค้้า ข้ึ้อม้ล
ขึ้องผ้้นำาเข้ึ้า/ผ้้ส่ิงออก เหตุผลและเง่�อนไขึ้ขึ้องการอนุญาตหร่อ
การไม่อนุญาตในค้รั�งนั�น ๆ

 สิำาหรับประเที่ศไที่ย่ ระเบ่ย่บท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับการนำาเข้ึ้า
สิินค้้า GMOs เพ่ั�อเป็นอาหารหร่อส่ิวนประกอบขึ้องอาหาร
ค่้อ ประกาศกระที่รวงสิาธุารณสุิขึ้ (ฉบับท่ี่� 431) พั.ศ. 2565                                                          
ออกตามค้วามในพัระราชีบัญญัติอาหาร พั.ศ. 2522 เร่�อง 
อาหารท่ี่�ได้ัจากสิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปรพัันธุุกรรม และประกาศ
กระที่รวงสิาธุารณสุิขึ้ (ฉบับท่ี่� 432) พั.ศ. 2565 ออกตาม                                                              
ค้วามในพัระราชีบัญญัติอาหาร พั.ศ. 2522 เร่�อง การแสิดัง
ฉลากอาหารท่ี่�ไดัจ้ากสิิ�งม่ช่ีวิตดััดัแปรพัันธุุกรรม ซ้่�งประกาศ
ทัี่�งสิองฉบับน่�เริ�มม่ผลใช้ีบังคั้บเม่�อวันท่ี่� 4 ธัุนวาค้ม 2565 
(2022) โดัย่กำาหนดัให้อาหารท่ี่�ได้ัจากเที่ค้นิค้การดััดัแปร
พัันธุุกรรมเป็นอาหารท่ี่�ห้ามผลิต นำาเข้ึ้า หร่อจำาหน่าย่ เว้นแต่                                                                  
ผ่านการประเมินค้วามปลอดัภัย่ตามหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดั            
รวมทัี่�งกำาหนดัให้อาหารจ่เอม็โอ (GMO) ทุี่กชีนิดัต้องแสิดัง
ฉลากตามเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดั และอาจแสิดังสัิญลักษณ์เป็น   
ร้ปสิามเหล่�ย่ม พ่ั�นส่ิเหล่อง ตัวอกัษรส่ิดัำา โดัย่ม่ข้ึ้อค้วามว่า 
“GMO” หร่อข้ึ้อค้วามเพ่ั�อให้ข้ึ้อม้ลแก่ผ้้บริโภค้เพิั�มเติมผ่าน
โปรแกรมแอปพัลิเค้ชัีนหร่อเว็บไซ่ต์

ประวัติัิคำำาตัิดสินิข้องมูาเลเซียีในระบบ BCH

© Emma Van Sant, Unsplash
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ขั้�นัตอนัท่ี่� 2 ก�รึย่�นัข้ออนุัญ�ตต�มข้�อกฎหัม�ยขั้�นัตอนัท่ี่� 2 ก�รึย่�นัข้ออนุัญ�ตต�มข้�อกฎหัม�ย
ท่ี่�เก่�ยวข้�องท่ี่�เก่�ยวข้�อง

 ผ้้นำาเข้ึ้าดัำาเนินการขึ้ออนุญาตหร่อการแสิดัง
หลักฐานว่าสิินค้้าท่ี่�ตนเองจะนำาเข้ึ้าคุ้ณสิมบัติตามเกณฑ์์
มาตรฐานท่ี่�ประเที่ศนำาเข้ึ้าระบุไว้ เม่�อหน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง
ได้ัตัดัสิินว่าสิินค้้าเหล่านั�นม่คุ้ณสิมบัติค้รบถ้วน ไม่ขัึ้ดัต่อ
ข้ึ้อกฎหมาย่หร่อไม่ ให้แจ้งผลดัังกล่าวในระบบ BCH และ
แจ้งข้ึ้อม้ลให้ศุลกากรที่ราบ 

เอกสำ�รึปรึะกอบก�รึข้นัย��ยเอกสำ�รึปรึะกอบก�รึข้นัย��ย
 เม่�อได้ัรบัอนญุาตผ้้นำาเข้ึ้าต้องแนบเอกสิารประกอบ
การขึ้นย่้าย่ที่่�สิำาค้ัญ อาที่ิ
• เอกสิารรับรองอัตลักษณ์ขึ้องผลิตภัณฑ์์ (IP) ท่ี่�ระบุว่า

ม่ส่ิวนประกอบผลิตภัณฑ์์ GMOs

• หากสิินค้้าไม่ม่เอกสิาร IP ให้แนบเอกสิารท่ี่�แสิดังว่า
สิินค้้านั�น “อาจ” ม่สิว่นประกอบขึ้องผลิตภัณฑ์์ GMOs

• เอกสิาร รับรอง ว่า สิินค้้า น่� จะไ ม่ ถ้กปลดัปล่อย่                
ส่้ิธุรรมชีาติ

• รหัสิ Transformation Event Code ซ้่�งระบุข้ึ้อม้ลขึ้อง
สิินค้้า GMOs ในระบบ BCH (ถ้าม่) 

• ข้ึ้อม้ลและช่ีองที่างติดัต่อขึ้องผ้้ส่ิงออกและผ้้นำาเข้ึ้า

อ่�างอ่ิง
วันวิภา สุิขึ้สิวัสิดิั�. “พ่ัชีจ่เอ็มโอ (GMO) กับการนำาเข้ึ้าจากต่างประเที่ศ.” https://library.parliament.go.th/th/radioscript/
 rr2565-oct4. เข้ึ้าถ้งเม่�อ 25 กุมภาพัันธ์ุ 2566.
UNEP. “Green Customs Guide to Multilateral Environmental Agreements.” ISBN: 978-92-807-3923-7. 
 Accessed 25 February 2023.
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  ถ้งแม้ว่าหน่วย่งานศุลกากรจะไม่ใช่ีหน่วย่งาน
ท่ี่�ม่บที่บาที่โดัย่ตรงตามข้ึ้อกำาหนดัในข้ึ้อตกลงระหว่าง
ประเที่ศท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับการรักษาสิิ�งแวดัล้อม (Multilateral                

Environmental Agreements: MEA) แต่ศุลกากรก็ม่บที่บาที่
สิำาคั้ญต่อการใช้ีบังคั้บข้ึ้อกำาหนดัเหล่านั�น และเป็นหน่วย่งาน
ท่ี่�ต้องจัดัการกับค้วามท้ี่าที่าย่ท่ี่�อาจเกิดัข้ึ้�นในสิถานการณ์จริง 
เน่�องจากเป็นหน่วย่งานแรกท่ี่�ต้องตรวจสิอบสิินค้้าที่กุชีนิดัท่ี่�
จะเข้ึ้ามาในประเที่ศ โค้รงการสิิ�งแวดัล้อมแห่งสิหประชีาชีาติ 
(UN Environment Program: UNEP) จ้งได้ัริเริ�มโค้รงการ 
Green Customs Initiative (GCI) เพ่ั�อรวบรวมหน่วย่งาน
ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับ MEA ฉบับต่าง ๆ และองค์้การศุลกากรโลก 
(WCO) ให้เข้ึ้ามาช่ีวย่สิร้างค้วามตระหนักร้้และเสิริมสิร้าง                
ข่ึ้ดัค้วามสิามารถขึ้องหน่วย่งานศุลกากรในภารกิจด้ัาน                                          
การรักษาสิิ�งแวดัล้อม
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บทบาทของศุลุกากร
ในการควบคมุสินิค้า GMOs

 ในการน่� โค้รงการ GCI ได้ัสิรุปบที่บาที่การค้วบค้มุ
สิินค้้า GMOs ตามพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนาขึ้องพันักงานศุลกากร 
ได้ัดัังต่อไปน่�

 พันักงานศุลกากรม่หน้าท่ี่�ตรวจสิอบเอกสิารนำาเขึ้้า
ว่าค้รบถ้วนหร่อไม่ หากพับสิิ�งผิดัปกติหร่อม่การตกหล่น
ขึ้องเอกสิาร จะต้องราย่งานให้หน่วย่งานผ้้ม่อำานาจรับที่ราบ
ก่อนท่ี่�จะดัำาเนินการเปิดัตรวจหร่อปฏิิเสิธุการนำาเข้ึ้าต่อไป  
พันักงานศุลกากรจ้งต้องที่ราบค้วามแตกต่างขึ้องเอกสิาร   
นำาเข้ึ้าขึ้องสิินค้้า GMOs ในวัตถุประสิงค์้ต่าง ๆ และต้อง
ที่ราบระเบ่ย่บเง่�อนไขึ้เร่�องการขึ้นส่ิงว่าได้ัรับการจัดัการ      
มาอย่่างถ้กต้องเหมาะสิมหร่อไม่ 

1. การตรวจัสำอบเอกสำารการข่นส่ำง
     แลื่ะใบอนุญาต
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 นอกจากการตรวจสิอบเอกสิาร พันักงานศุลกากร
ม่อำานาจตรวจสิอบสิินค้้าว่าเป็นไปตามท่ี่�ระบุในเอกสิารหร่อ
ไม่ รวมไปถ้งการตรวจสิอบสิินค้้าท่ี่�อาจเป็นการลักลอบ โดัย่
ให้ใช้ีหลักการบริหารค้วามเส่ิ�ย่งในการเล่อกท่ี่�จะเปิดัตรวจ
สิินค้้าหร่อปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์สิำาหรับการเปิดัตรวจสิินค้้า
ขึ้องศุลกากรประเที่ศนั�น ๆ ทัี่�งน่� สิิ�งม่ช่ีวิตหร่อผลิตภัณฑ์์ 
GMOs เป็นสิินค้้าท่ี่�ภาย่นอกม่ค้วามปกติเหม่อนสิินค้้าทัี่�วไป
เก่อบทุี่กประการ จ้งต้องม่วิธุ่การตรวจสิอบสิินค้้า GMOs 
เฉพัาะ ซ้่�งที่ำาได้ัหลาย่แนวที่างตั�งแต่การตรวจสิอบขัึ้�น                             
พ่ั�นฐานท่ี่�พันักงานศุลกากรที่ำาได้ัเอง ณ สิถานท่ี่�จริง และ                                                             
การตรวจสิอบขัึ้�นส้ิงท่ี่�ต้องที่ำาในห้องปฏิิบัติการที่างวิที่ย่าศาสิตร์ 
ซ้่�งเจ้าหน้าท่ี่�ศุลกากรก็อาจต้องเป็นผ้้เก็บตัวอย่่างสิินค้้าเพั่�อ  
การที่ดัลองนั�น
 การตรวจสิอบสิินค้้า GMOs แบ่งวิธุ่การออกไดัเ้ป็น 
2 แนวที่างหลักค่้อ

2.1 การตรวัจสอ่บดี�วัยโปิรตีน (Protein-based Methods) 

 การตรวจจับโปรต่นท่ี่�ผ่านการดััดัแปร (Transgenic 
protein) ในแอนติบอด่ั (Antibody) ขึ้องสิินค้้านั�น วิธุ่การน่�
สิามารถที่ำาได้ัง่าย่ โดัย่พันักงานศุลกากรสิามารถข้ึ้ดัตัวอย่่าง
โปรต่นขึ้องสิินค้้ามาผสิมกับตัวที่ำาละลาย่ และนำาไปอ่านค่้า
ด้ัวย่แท่ี่งตรวจหร่อเค้ร่�องแสิดังผลอิเล็กที่รอนิกส์ิ โดัย่วิธุ่
การตรวจสิอบน่�สิามารถที่ำาได้ัด้ัวย่ชุีดัอปุกรณ์หลาย่ชีนิดั ซ้่�ง
ม่ค้วามซั่บซ้่อนในการใชี้และค่้าค้วามแม่นย่ำาในการตรวจ
สิอบท่ี่�แตกต่างกัน ได้ัแก่

• แท่่งตรวัจ Strip Test (Lateral Flow Device)                                            
เป็นเค้ร่�องม่อตรวจสิอบสิินค้้า GMOs ท่ี่�นิย่มมากท่ี่�สุิดั 
เน่�องจากที่ำาได้ัง่าย่ สิามารถดัำาเนินการตรวจสิอบได้ั ณ        
สิถานท่ี่�จริง และแสิดังผลภาย่ในเวลาไม่ก่�นาท่ี่ โดัย่สิามารถ
ใช้ีตัวอย่่างโปรต่นจากเมล็ดัพ่ัชี ต้นอ่อน และชิี�นส่ิวนขึ้อง
สิินค้้า แต่ม่ข้ึ้อจำากัดัค่้อไม่สิามารถตรวจจับโปรต่น GMOs 
ได้ัทุี่กชีนิดั ม่ค่้าค้วามแม่นย่ำาน้อย่กว่าการตรวจสิอบใน   
ห้องแลป และไม่สิามารถตรวจสิอบสิินค้้าท่ี่�ผ่านค้วามร้อน
และผ่านกรรมวิธุ่ที่างเค้ม่มาแล้ว

 

© Foodchain ID

2. การเปิดตรวจัสำอบสิำนค้า

• ไมโค่รเพลีท่ ELISA เป็นวิธุ่การตรวจสิอบท่ี่�ใช้ี
ตัวอย่่างโปรต่นมาผสิมกับสิารละลาย่และที่ำาการชีะล้าง
แอนติบอด่ัท่ี่�ไม่เก่�ย่วขึ้้องออกไปในถาดัไมโค้รเพัลที่ 
และใชี้เค้ร่�องม่ออ่านค่้า โดัย่ให้ผลลัพัธ์ุท่ี่�แม่นย่ำากว่า
แท่ี่งตรวจ แต่ใช้ีเวลาหลาย่ชัี�วโมงในห้องแลป และ
ไม่สิามารถตรวจสิอบสิินค้้าท่ี่�ผ่านค้วามร้อนและผ่าน
กรรมวิธุ่ที่างเค้ม่มาแล้วเช่ีนกัน

© Envirologix
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2.2 การตรวัจสอ่บโดียใช�ดีีเอ็่นเอ่ (DNA-based Methods)

 การตรวจสิอบรหัสิพัันธุุกรรมจากด่ัเอ็นเอขึ้อง
ตัวอย่่างสิินค้้า โดัย่กรรมวิธุ่จะเริ�มจากการสิกัดัตัวอย่่าง 
ด่ัเอ็นเอออกมาจากสิินค้้าและนำามาตรวจสิอบย่่น GMOs 
ด้ัวย่ปฏิิกิริย่าล้กโซ่่พัอลิเมอเรสิ (Polymerase Chain     

Reaction: PCR) ซ้่�งค่้อกระบวนการสัิงเค้ราะห์ชิี�นส่ิวน
ด่ัเอ็นเอในหลอดัที่ดัลอง การตรวจสิอบลักษณะน่�ต้องที่ำา
โดัย่ผ้้เช่ี�ย่วชีาญในห้องแลปเที่่านั�น แต่ม่ค้วามแม่นย่ำาส้ิง
และสิามารถระบุได้ัว่าย่่น GMOs ท่ี่�ตรวจพับนั�นม่ท่ี่�มาจาก
ย่่นขึ้องสิิ�งม่ช่ีวิตประเภที่ใดั หร่อผ่านการปรับแต่งพัันธุุกรรม
มาในลักษณะใดั

 ถ้งแม้ว่าหน่วย่งานด้ัานการเกษตรและสิาธุารณสุิขึ้
จะเป็นผ้้รับผิดัชีอบโดัย่ตรงในหน้าท่ี่�น่� แต่ศุลกากรมัก
เป็นหน่วย่งานแรกท่ี่�ผ้้ประกอบการและผ้้โดัย่สิารติดัต่อ
มาเพั่�อขึ้อค้ำาแนะนำาก่อนการขึ้นย่้าย่และก่อนการเดัินที่าง             
พันักงานศุลกากรจ้งค้วรช่ีวย่ประชีาสัิมพัันธ์ุข้ึ้อกำาหนดั               
ท่ี่� เ ก่�ย่วข้ึ้องกับการนำาเข้ึ้าสิินค้้า GMOs เพ่ั�อป้องกัน                                    
การลักลอบขึ้นย้่าย่และการขึ้นย้่าย่สิินค้้า GMOs โดัย่มิได้ั
เจตนา (Unintentional Transboundary Movement of 

GMOs) และต้องม่ค้วามเข้ึ้าใจพ่ั�นฐานเก่�ย่วกับการขึ้นย้่าย่
สิินค้้า GMOs ข้ึ้อม้ลติดัต่อหน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องเพ่ั�อให้ข้ึ้อม้ล
กับผ้้ติดัต่อได้ัอย่่างถ้กต้อง

© minipcr

 เม่�อหน่วย่งานท่ี่�ม่อำานาจได้ัตัดัสิินว่าจะให้อนุญาต  
นำาเขึ้้าสิินค้้า GMOs หร่อไม่ หน่วย่งานนั�นค้วรประสิาน
งานให้หน่วย่งานศุลกากรรับที่ราบถ้งค้ำาตัดัสิินนั�น เพ่ั�อให้
พันักงานศุลกากรสิามารถดัำาเนินการบริหารค้วามเส่ิ�ย่งและ
เตร่ย่มค้วามพัร้อมในการตรวจสิอบเอกสิารและเปิดัตรวจ
ได้ัล่วงหน้า ในขึ้ณะเด่ัย่วกัน เม่�อสิินค้้ามาถ้งยั่งท่ี่�ที่ำาการ
ศุลกากร พันักงานศุลกากรก็ค้วรตรวจสิอบค้วามถ้กต้อง   
ค้รบถ้วนขึ้องเอกสิาร และแนวที่างในการเปิดัตรวจกับ                                                            
หน่วย่งานนั�น เพ่ั�อให้ดัำาเนินการตรวจปล่อย่อย่่างม่ประสิิที่ธิุภาพั
มากท่ี่�สุิดั

3. การประสำานงาน
กับหน่วยงานเฉพัาะที่าง

4. การประชีาสัำมพัันธ์ิข้่อมูลื่ท่ี่�เก่�ยวข้่อง
ต่อผู้ประกอบการแลื่ะผู้โดยสำาร

อ่�างอ่ิง
Convention on Biological Diversity. “Technical Tools and 
 Guidance for the Detection and Identification 
 of LMOs.” https://bch.cbd.int/protocol/cpb_de
 tection/toolsandguidance/topic1.shtml. 
 Accessed 25 February 2023.
Foodchain ID. “ELISA.” https://gmotesting.com/test   
ing-options/immuno-analysis/elisa/.
 Accessed 25 February 2023.
Foodchain ID. “Strip Test (Lateral Flow Device).” https://
 gmotesting.com/testing-options/immuno-analy
 sis/strip-test-lateral-flow-device/. Accessed 25 
 February 2023.
UNEP. “Green Customs Guide to Multilateral Enviromental 
 Agreements.” ISBN: 978-92-807-3923-7. 
 Accessed 25 February 2023.
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แนวที่างการพััฒนาบที่บาที่แนวที่างการพััฒนาบที่บาที่
ด้านการควบคุมสิำนค้า GMOs ด้านการควบคุมสิำนค้า GMOs 

ข่องศุุลื่กากรข่องศุุลื่กากร
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   ในปัจจุบันสิินค้้า GMOs เข้ึ้ามาม่บที่บาที่ใน
อุตสิาหกรรมอาหารเพิั�มข้ึ้�นอย่่างต่อเน่�อง เน่�องจาก
เที่ค้โนโลย่่น่� ถ้กนำามาใช้ีพััฒนาพ่ัชีท่ี่� เ ป็นอาหารหลัก                   
อย่่างเช่ีนข้ึ้าวสิาล่ มันฝ้รั�ง ข้ึ้าวโพัดั ปริมาณสิินค้้าและ
ประเที่ศท่ี่�ม่การอนุญาตใหม่้การเพัาะปล้ก นำาเขึ้า้และสิง่ออก
ก็เพิั�มมากข้ึ้�น แต่กระบวนการต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับสิินค้้า 
GMOs ยั่งต้องม่ระเบ่ย่บท่ี่�ค้รอบค้ลุม เช่ีน ค้วบคุ้มด้ัาน
การขึ้นส่ิง การรับรองค้วามปลอดัภัย่ และการติดัฉลากเพ่ั�อ
ให้ข้ึ้อม้ลแก่ผ้้บริโภค้อย่่างเข้ึ้มงวดั หน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องจ้ง
ค้วรพััฒนาข่ึ้ดัค้วามสิามารถในการค้วบคุ้มสิินค้้าประเภที่น่�
อย่้่เสิมอ โดัย่แนวพััฒนาบที่บาที่ขึ้องศุลกากรในการค้วบคุ้ม
สิินค้้า GMOs ม่ดัังต่อไปน่�

 การสัิงเกตและตรวจสิอบสิินค้้า GMOs ถ่อเป็น
หน้�งกลไกสิำาคั้ญให้สิินค้้า GMOs ได้ัรับการค้วบคุ้มตาม    
พิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนา แต่การติดัตาม สัิงเกตและตรวจสิอบ
สิินค้้า GMOs เป็นค้วามท้ี่าที่าย่ท่ี่�ศุลกากรและหน่วย่งาน 
ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องต้องเผชิีญอย่้่เสิมอ เน่�องจากสิินค้้า GMOs มัก
ม่การขึ้นสิ่งในปริมาณมาก (ในกรณ่ท่ี่�เป็นการนำาเขึ้้าเพ่ั�อ    
การบริโภค้และอุปโภค้) และเป็นสิินค้้าท่ี่�ม่ระเบ่ย่บและระดัับ
การค้วบคุ้มในแต่ละประเที่ศไม่เท่ี่ากัน (Asynchronous 

Approvals) สิินค้้าประเภที่น่�จ้งเส่ิ�ย่งท่ี่�จะม่การลักลอบ     
ขึ้นย้่าย่ผิดักฎหมาย่ หร่อถ้กขึ้นย้่าย่ข้ึ้ามพัรมแดันและนำาไป
ปลดัปล่อย่ส่้ิธุรรมชีาติโดัย่ไม่เจตนา

1. การเสำริมข่่ดความสำามารถ
ในการสัำงเกตแลื่ะตรวจัสำอบสิำนค้า GMOs
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 ในการน่� WCO ได้ัร่วมกับ UNEP และสิำานักงาน
เลขึ้าธุิการพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนา จัดัที่ำาระบบการฝ้ึกอบรม
ออนไลน ์(E-learning Modules) สิำาหรบัพันักงานศลุกากร 
โดัย่จะฝึ้กอบรมในประเด็ันท่ี่�สิำาคั้ญ อาทิี่ 
• แนวที่างและขึ้้อกำาหนดัในการจัดัการ ขึ้นย้่าย่ บรรจุ

ห่บห่อ และการสัิงเกตสิินค้้า GMOs 
• บที่บาที่ขึ้องศุลกากรภาย่ใต้พิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนา
• แนวที่างการระบุ ตรวจสิอบและการนับปริมาณสิินค้้า 

GMOs

• การเข้ึ้าถ้งและแลกเปล่�ย่นข้ึ้อม้ลในระบบ BCH 

พันักงานศุลกากรท่ี่�สินใจ สิามารถเขึ้้ารับการอบรมไดั้ใน
ระบบ CliKC! ขึ้อง WCO

© freepic.diller, Freepik

 การตรวจสิอบสิินค้้าและเอกสิารท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องกับ  
การขึ้นย่า้ย่สิินค้้า GMOs ล้วนเป็นกระบวนการท่ี่�พันักงาน
ศุลกากรต้องม่ค้วามร้้เฉพัาะที่าง ศุลกากรจ้งต้องประสิาน
งานและขึ้อค้ำาแนะนำาจากหน่วย่งานท่ี่�ม่ค้วามเช่ี�ย่วชีาญ
อย่่างต่อเน่�อง โดัย่นอกจากท่ี่�หน่วย่งานเหล่าน่�จะเป็น              
ผ้้แจ้งข้ึ้อม้ลเก่�ย่วกับสิินค้้าท่ี่�ได้ัรับการอนุญาตหร่อปฏิิเสิธุ
การนำาเข้ึ้าแล้ว ยั่งเป็นผ้้แจ้งข้ึ้อม้ลท่ี่�ทัี่นต่อเหตุการณ์ขึ้อง
สิินค้้า GMOs เพ่ั�อให้พันักงานศุลกากรที่ำาการตรวจสิอบ
ได้ัด่ัยิ่�งข้ึ้�น

 ทัี่�งน่� ค้วามก้าวหน้าที่างเที่ค้โนโลย่่ได้ัที่ำาให้ย่าก
ท่ี่�จะตรวจสิอบสิินค้้า GMOs โดัย่สิินค้้าในปัจจุบันได้ัรับ                                                    
การตัดัแต่งโดัย่ใช้ีสิารพัันธุุกรรมอาร์เอน็เอสิาย่ค่้้ (dsRNA) 
เพิั�มข้ึ้�นอย่่างต่อเน่�อง ซ้่�งจะไม่ผลิตโปรต่น Transgenic 
จ้งต้องใช้ีการตรวจสิอบด้ัวย่ด่ัเอ็นเอเท่ี่านั�นจ้งจะย่่นยั่น
ได้ัว่าเป็นสิินค้้า GMOs อย่่างไรก็ตาม ก็ม่การพััฒนา
เที่ค้โนโลย่่ในการตรวจสิอบและติดัตามสิินค้้า GMOs 
อย่่างต่อเน่�องเช่ีนเด่ัย่วกัน การตรวจสิอบ PCR แบบ
ดิัจิทัี่ล และการใช้ีเที่ค้โนโลย่่แผ่นชิีพั อันจะช่ีวย่ให้                        
พันักงานศ้ลกากรสิามารถตรวจสิอบสิินค้้า GMOs ด้ัวย่
เค้ร่�องม่อแบบพักพัาได้ัในอนาค้ต ศุลกากรและหน่วย่งานท่ี่�
เก่�ย่วข้ึ้องจ้งค้วรแลกเปล่�ย่นข้ึ้อม้ลเหล่าน่�อย่้่เสิมอ ซ้่�งระบบ 
BCH ถ่อเป็นกลไกสิำาคั้ญในการแลกเปล่�ย่นข้ึ้อม้ลดัังกล่าว

2. การส่ำงเสำริมการประสำานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
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 ระบบ BCH เป็นกลไกสิำาคั้ญในการแลกเปล่�ย่น
ข้ึ้อม้ลระหว่างหน่วย่งานผ้้ม่อำานาจ ผ้้นำาเข้ึ้า ผ้้ส่ิงออก และ                                                        
พันักงานศุลกากร แต่ปฏิิเสิธุไม่ได้ัว่าบ่อย่ค้รั�งพันักงาน
ศุลกากรอาจไม่ได้ัรับการแจ้งข้ึ้อม้ลในระบบดัังกล่าว        
ทัี่นต่อเหตุการณ์ ก่อให้เกิดัค้วามล่าช้ีาในตรวจปล่อย่และ
การตรวจสิอบสิินค้้าท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง จ้งเห็นค้วรให้พิัจารณา    
การรวมเค้ร่อข่ึ้าย่ขึ้องระบบ BCH เข้ึ้ากับระบบ Single 

Window ซ้่�งเป็นระบบการส่ิงข้ึ้อม้ลที่างศุลกากรและข้ึ้อม้ล
ที่างการค้้าอ่�น ๆ พัร้อมกันในช่ีองที่างเด่ัย่ว เพ่ั�ออำานวย่  
ค้วามสิะดัวกแก่ผ้้ประกอบการ ช่ีวย่ให้ศุลกากรสิามารถ
ติดัตามผลการขึ้ออนุญาตการนำาเข้ึ้าสิินค้้าจากหน่วย่งาน      
ผ้้ม่อำานาจ และชี่วย่ให้ทุี่กหน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องสิามารถ
ติดัตามสิถานะขึ้องสิินค้้าได้ัแบบ Real-time  

 สิินค้้า GMOs ถ่อเป็นค้วามเส่ิ�ย่งที่างสิิ�งแวดัล้อม
ในระดัับระหว่างประเที่ศ ศุลกากรจ้งค้วรพััฒนาข่ึ้ดั          
ค้วามสิามารถในการค้วบคุ้มสิินค้้าประเภที่น่�ด้ัวย่การสิร้าง
ค้วามร่วมม่อกับศุลกากรประเที่ศอ่�น ๆ โดัย่สิามารถขึ้อ   
ค้วามช่ีวย่เหล่อและขึ้อค้ำาแนะนำาจากหน่วย่งานศุลกากร
ประเที่ศอ่�น ๆ  ด้ัวย่ระบบ ENVIRONET ภาย่ใต้ Customs 
Enforcement Network Communication Platform (CEN-

comm) อนัเป็นเค้ร่อข่ึ้าย่เผย่แพัรแ่ละแลกเปล่�ย่นข้ึ้อม้ลด้ัาน
อาชีญากรรมที่างสิิ�งแวดัล้อมระหว่างหน่วย่งานงานศุลกากร 
องค์้การระหว่างประเที่ศ และภาค้การขึ้นส่ิง

© Freepik

3. การใช้ีเที่คโนโลื่ย่ Single Window 
เพืั�อพััฒนาการส่ำงข้่อมูลื่ระหว่างหน่วยงาน

2. การส่ำงเสำริมการประสำานงาน
ระหว่างหน่วยงาน

© abriella Clare Marino, Unsplash
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ข้่อสำรุป
 สิินค้้าท่ี่�ผา่นการดััดัแปรพัันธุุกรรมหร่อสิินค้้า GMOs เป็นสิินค้้า
ท่ี่�ยั่งค้งเป็นท่ี่�ถกเถ่ย่งในระดัับสิากลเร่�องค้วามปลอดัภัย่ในการบริโภค้
และค้วามเส่ิ�ย่งต่อค้วามหลากหลาย่ที่างช่ีวภาพั แต่สิินค้้าดัังกล่าวสิามารถ
สิร้างผลกระที่บที่างเศรษฐกิจต่อผ้้ประกอบการเกษตรได้ัหากไม่ได้ัรับ                                                               
การค้วบคุ้มอย่่างท่ี่�ค้วรจะเป็นตามพิัธุ่สิารค้าร์ตาเฮนาว่าด้ัวย่                    
ค้วามปลอดัภัย่ที่างช่ีวภาพั และตามขึ้้อกำาหนดัท่ี่�ประเที่ศสิ่งออกและ
ประเที่ศนำาเข้ึ้าได้ักำาหนดัไว้ ทัี่�งน่� ศุลกากรเป็นหน่วย่งานสิำาคั้ญท่ี่�เป็น   
ผ้้ใช้ีบังคั้บกฎหมาย่เหล่าน่� พัร้อมทัี่�งป้องกันมิให้เกิดัการลักลอบขึ้นย้่าย่
และการขึ้นย้่าย่โดัย่ไม่เจตนา จ้งค้วรตระหนักถ้งค้วามสิำาคั้ญข้ึ้างต้น
และที่ำาค้วามเข้ึ้าใจในข้ึ้อกฎหมาย่และข้ึ้อม้ลเที่ค้นิค้ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้อง เพ่ั�อให้
สิามารถปกป้องตลาดัการค้้าและรักษาค้วามปลอดัภัย่ขึ้องประชีาชีนใน
ประเที่ศได้ัอย่่างสิมบ้รณ์ 
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

หัมู่เก�ะโซโลมอนัเข้��เป็นัสำม�ชิกลำ�ดับท่ี่� 185 ข้อง WCO

© Solomon Islands Government

  เม่�อวันท่ี่� 26 มกราค้ม 2566 (2023) เอกอคั้รราชีท้ี่ตหม่้เกาะโซ่โลมอน (Solomon Islands) ประจำาราชีอาณาจกัร
เบลเย่่ย่ม ย่่�นตราสิารภาค้ย่านุวัติเข้ึ้าเป็นภาค่้อนุสัิญญาก่อตั�งค้ณะมนตร่ค้วามร่วมม่อที่างศุลกากร (Convention          

Establishing a Customs Co-operation Council: CCC) ต่อรัฐบาลเบลเย่่ย่ม ส่ิงผลให้หม่้เกาะโซ่โลมอนม่สิถานะ
เป็นสิมาชิีกลำาดัับท่ี่� 185 ขึ้ององค์้การศุลกากรโลก (WCO) อย่่างเป็นที่างการ

 ต่อมา ในวันท่ี่� 10 กุมภาพัันธ์ุ 2566 (2023) เอกอัค้รราชีท้ี่ตได้ัย่่�นตราสิารภาค้ย่านุวัติต่อ Mr. Kunio MIKURIYA 

เลขึ้าธิุการ WCO ในการน่� Mr. MIKURIYA ได้ักล่าวเน้นย่ำ�าถ้งค้วามสิำาคั้ญและผลประโย่ชีน์ขึ้องการเข้ึ้าร่วม WCO ขึ้อง
หม่้เกาะโซ่โลมอนซ้่�งเป็นประเที่ศหม่้เกาะขึ้นาดัเล็ก โดัย่ WCO พัร้อมท่ี่�จะให้ค้วามช่ีวย่เหล่อที่างเที่ค้นิค้ การฝึ้กอบรม    
การเสิริมสิร้างข่ึ้ดัค้วามสิามารถ และพััฒนามาตรฐานที่างศลุกากรในพ่ั�นท่ี่�ให้สิามารถรับม่อกับระบบการค้้าและอตุสิาหกรรม
การท่ี่องเท่ี่�ย่วได้ัอย่่างม่ประสิิที่ธิุภาพั

 หม่้เกาะโซ่โลมอนเป็นรัฐหม่้เกาะ (Archipelagic States) ตั�งอย่้่ในที่างตะวันออกเฉ่ย่งใต้ขึ้องมหาสิมุที่รแปซิ่ฟิิก 
ใช้ีภาษาอังกฤษและพิัดัจินเป็นภาษาราชีการ เป็นส่ิวนหน้�งขึ้องเค้ร่อจักรภพั และม่ประชีากรโดัย่ประมาณ 650,000 ค้น   
โดัย่ม่ราย่ได้ัหลักขึ้องประเที่ศจากภาค้การเกษตร ป่าไม้ และการประมง ในปัจจุบัน ม่ประเที่ศหม่้เกาะในมหาสิมุที่รแปซิ่ฟิิก
เข้ึ้าเป็นสิมาชิีก WCO แล้วทัี่�งหมดั 6 ประเที่ศ ไดัแ้ก่ สิาธุารณรฐัฟีิจ่ (Fiji) รัฐเอกราชีปาปวันิวกิน่ (Papua New Guinea) 
รัฐเอกราชีซ่ามัว (Samoa) ราชีอาณาจักรตองงา (Tonga) สิาธุารณรัฐวาน้วาต้ (Vanuatu) และหม่้เกาะโซ่โลมอน

© Solomon Islands Government

อ่�างอิ่ง

Solomon Islands Government. “Solomon Islands Becomes 185th Member of the World Customs Organization.”  https://solo
 mons.gov.sb/solomon-islands-becomes-185th.../. Accessed 15 February 2023.
WCO. “The WCO Now has 185 Members.” https://www.wcoomd.org/.../the-wco-now-has-185members.aspx. 
 Accessed 15 February 2023.
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ศุุลก�กรึตุรึก่ตรึวจยึด Smart Phone 
และอุปกรึณ์อิเล็กที่รึอนิักส์ำมูลค่�รึวมม�กกว่� 250,000 ยูโรึ

   ศุลกากรสิาธุารณรัฐตุรก่ราย่งานผลปฏิิบัติการด้ัานการบังคั้บใช้ีกฎหมาย่ (Enforcement Operation) ท่ี่�ดัำาเนิน
ในช่ีวงปลาย่เด่ัอนมกราค้ม 2566 (2023) ในบริเวณด่ัานศุลกากร Habur ที่างตะวันออกเฉ่ย่งใต้ ซ้่�งเป็นพัรมแดันกับ
สิาธุารณรัฐอิรัก โดัย่สิามารถตรวจย้่ดัโที่รศัพัท์ี่ม่อถ่อ Smart Phone รุ่นใหม่ล่าสุิดั และอุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกส์ิ อาทิี่    
หัวและสิาย่ชีาร์ตแบตเตอร่� และห้ฟัิงไร้สิาย่ รวมม้ลค่้ามากกว่า 5 ล้านล่ราตุรก่ หร่อมากกว่า 250,000 ย้่โร

 ศุลกากรตุรก่ได้ัราย่งานว่า เจ้าหน้าท่ี่�ได้ัใช้ีหลักบริหารค้วามเส่ิ�ย่งกับรถบรรทุี่กคั้นท่ี่�เข้ึ้ามาในพัรมแดันตุรก่       
โดัย่รถบรรทีุ่กท่ี่�ม่ระดัับค้วามเส่ิ�ย่งมากจะถ้กติดัตามเป็นพิัเศษและต้องที่ำาการสิแกนโดัย่เค้ร่�องเอ็กซ่เรย์่เพ่ั�อตรวจหา    
ค้วามผิดัปกติ โดัย่ขึ้องกลางทัี่�งหมดัตรวจย้่ดัได้ัจากรถบรรทุี่ก 4 คั้นท่ี่�เจ้าหน้าท่ี่�พับค้วามหนาแน่นต้องสิงสัิย่บริเวณ    
ส่ิวนต่าง ๆ ขึ้องรถหร่อในห่บห่อสิินค้้าท่ี่�สิำาแดังมา 

 เม่�อที่ำาการเปิดัตรวจรถคั้นท่ี่� 1 เจ้าหน้าท่ี่�ตรวจพับโที่รศัพัท์ี่ม่อถ่อซุ่กซ่่อนอย่้่ในผ้าใบค้ลุมสิินค้้า (Trailer cover) 
100 เค้ร่�อง ในรถคั้นท่ี่� 2 และ 3 พับ หัวชีาร์ตแบตเตอร่� 9,385 ชิี�น และสิาย่ชีาร์ตแบตเตอร่� 8,285 ชิี�น ซุ่กซ่่อนอย่้่ใต้
กระสิอบข้ึ้าวสิาร และในรถคั้นท่ี่� 4 พับห้ฟัิงไร้สิาย่ 400 ชิี�นในส่ิวนล่างขึ้องรถบรรทุี่ก ทัี่�งน่�ศุลกากรตุรก่และสิำานักงาน
อัย่การกำาลังดัำาเนินการส่ิบสิวน เพ่ั�อดัำาเนินการที่างกฎหมาย่ต่อไป 

อ่�างอิ่ง
“5 Million TL Value of Smuggled Cell Phones and Accessories Seized in Habur.”  https://raillynews.com/.../In-the-news%2C-smug
 gled.../. Accessed 20 February 2023.

© Raillynews 
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ศุุลก�กรึฝรัึ�งเศุสำเปิดแคมเปญสำรึ��งคว�มตรึะหันัักรูึ�
ต่อต��นัก�รึข้นัย��ยเน่ั�อสัำตว์ป่�

      เม่�อวันท่ี่� 15 กุมภาพัันธ์ุ 2566 (2023) ศุลกากรฝ้รั�งเศสิได้ัเปิดัโค้รงการสิร้างค้วามตระหนักร้้ (Awareness 

Campaign) เพ่ั�อต่อต้านการลักลอบขึ้นย้่าย่เน่�อสัิตว์ป่า (Bushmeat) หลังม่การราย่งานว่าเจ้าหน้าท่ี่�ศุลกากร ณ              
ท่ี่าอากาศย่าน Roissy-Charles-de-Gaulle กรุงปาร่สิ ได้ัตรวจย้่ดัเน่�อสัิตว์ป่าในสัิมภาระผ้้โดัย่สิารหลาย่ร้อย่กิโลกรัม
ในทุี่กสัิปดัาห์ โดัย่ในปี 2564 (2021) ม่การตรวจย้่ดัเน่�อสัิตว์ป่าและขึ้องผิดักฎหมาย่อ่�น ๆ จากสัิตว์ป่ารวม 36 ตัน     
ซ้่�งส่ิวนใหญ่พับในผ้้โดัย่สิารท่ี่�เดิันที่างมาจากที่ว่ปเอเช่ีย่และแอฟิริกา
 การลักลอบขึ้นย้่าย่เน่�อสัิตว์ป่าและขึ้องป่าอ่�น ๆ ก่อให้เกิดัค้วามเส่ิ�ย่งด้ัานสุิขึ้อนามัย่ขึ้องผ้้บริโภค้ และถ่อ
เป็น  การส่ิงเสิริมการลักลอบล่าสัิตว์ อันนำาไปส่้ิปัญหาด้ัานช่ีวภาพัและระบบนิเวศน์ ฝ้รั�งเศสิจ้งออกข้ึ้อห้ามนำาเข้ึ้าสิินค้้า         
ท่ี่�เก่�ย่วข้ึ้องได้ัแก่ เน่�อสัิตว์ สัิตว์ท่ี่�ม่ช่ีวิต อาหารจากสัิตว์ป่า พ่ัชีหาย่าก และอาหารจากพ่ัชีหาย่าก โดัย่ม่โที่ษจำาคุ้กส้ิงสุิดั 
3 ปี และปรับไม่เกิน 150,000 ย้่โร
 โค้รงการสิร้างค้วามตระหนักร้้ดัังกล่าว จะเน้นประชีาสัิมพัันธ์ุค้วามเสิ่�ย่งที่างสิุขึ้ภาพัและค้วามเสิ่�ย่งท่ี่�จะต้อง    
รับโที่ษที่างอาญาต่อผ้้โดัย่สิารท่ี่�ลักลอบขึ้นย้่าย่สิินค้้าเหล่าน่� โดัย่ในปัจจุบัน ร้อย่ละ 99 ขึ้องผ้้โดัย่สิารใน ท่ี่าอากาศย่าน 
Roissy-Charles-de-Gaulle ท่ี่�ถ้กเปิดัตรวจและพับขึ้องต้องสิงสัิย่ ไม่สิามารถแสิดังหลกัฐานย่่นยั่นว่าได้ัรับขึ้องดัังกล่าว
มาอย่่างถ้กกฎหมาย่ ขึ้องกลางทัี่�งหมดัจ้งถ้กย้่ดัและนำาไปที่ำาลาย่ต่อไป ทัี่�งน่� องค์้การระหว่างประเที่ศเพ่ั�อการอนุรักษ์
ธุรรมชีาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ราย่งานว่าตลาดัการลักลอบค้้าสัิตว์ป่าม่ม้ลค่้า
มากถ้ง 23 พัันล้านย้่โรต่อปี

© Africanews, AFP

อ่�างอิ่ง

“French Customs Clamp Down on Illegal Bushmeat.” Africanews. https://www.africanews.com/2023/02/16/french-customs-
 clamp-down-on-illegal-bushmeat/. Accessed 23 February 2023.2023.
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ศุุลก�กรึลิเบ่ยตรึวจยึดโคเคนัจำ�นัวนั 269 กิโลกรัึม
ได�ท่ี่�ท่ี่�เร่ึอ Khoms

    เม่�อวันท่ี่� 7 กุมภาพัันธ์ุ 2566 (2023) ศุลกากรลิเบ่ย่ได้ัที่ำาการตรวจย้่ดัโค้เค้นประมาณ 269 กิโลกรัมได้ัท่ี่�ท่ี่าเร่อ 
Khoms ซ้่�งตั�งอย่้่ติดักับที่ะเลเมดิัเตอเรเน่ย่น โดัย่เจ้าหน้าท่ี่�ได้ัรับข้ึ้อม้ลที่างการข่ึ้าวเก่�ย่วกับการขึ้นย้่าย่สิินค้้าต้องห้ามภาย่ใน
ต้้ค้อนเที่นเนอร์ขึ้นาดั 40 ฟุิต ซ้่�งบรรจุเน่�อไก่แช่ีแข็ึ้ง ม่ต้นที่างจากสิหพัันธ์ุสิาธุารณรัฐบราซิ่ล การตรวจย้่ดัค้รั�งน่� ถ่อเป็นหน้�ง
ในการตรวจย้่ดัย่าเสิพัติดัค้รั�งใหญ่ท่ี่�สุิดัในภ้มิภาค้แอฟิริกาเหน่อและ ขึ้องศุลกากรลิเบ่ย่ 

 ตั�งแต่ช่ีวงปี 2562 (2019) ประเที่ศในภ้มิภาค้แอฟิริกาเหน่อ ได้ัแก่ ลิเบ่ย่ ราชีอาณาจักรโมร็อกโก สิาธุารณรัฐ
ประชีาธิุปไตย่ประชีาชีนแอลจ่เร่ย่ สิาธุารณรฐัต้นิเช่ีย่ และสิาธุารณรฐัอาหรับอยิ่่ปต์กลาย่เป็นแหล่ง ส่ิงต่อโค้เค้นจากที่ว่ป
อเมริกาใต้แห่งใหม่แที่นท่ี่�ประเที่ศในภ้มิภาค้แอฟิริตาตะวันตก อาทิี่ สิาธุารณรัฐเซ่เนกัล สิาธุารณรัฐกิน่-บิสิเซ่า หลังม่การ
เปล่�ย่นแปลงที่างการเม่องและเจ้าหน้าท่ี่�เพิั�มค้วามเข้ึ้มงวดัในการสิกัดักั�นย่าเสิพัติดัมากข้ึ้�น โดัย่ปัจจุบันม่การลำาเล่ย่งข้ึ้�นไปยั่ง
ภ้มิภาค้ยุ่โรปผ่านที่างสิาธุารณรัฐอิตาล่ และประเที่ศแถบค้าบสิมุที่ร บอลข่ึ้าน หร่อถ้กส่ิงไปสิาธุารณรัฐตุรก่ยั่งผ่านที่างอยิ่่ปต์      

©Libyan Customs

อ่�างอิ่ง

Alessandro Ford. “War-torn North Africa is Becoming a Major Hub for Smuggled Cocaine.” InSight Crime.
 https://www.businessinsider.com/libya-north-africa-becoming-major-hub-for-smuggled-cocaine-2021-
 1?r=US&IR=T. Accessed 25 February 2023.
“269 kg of cocaine seized in Khums.” Libya Observer https://libyaobserver.ly/inbrief/269-kg-cocaine-seized-khums.
 Accessed 25 February 2023.

©Global Initiative
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     วันท่ี่� 22 กุมภาพัันธ์ุ 2566 นางสิาวบราล่ รัตนปิณฑ์ะ อัค้รราชีท้ี่ต (ฝ่้าย่ศุลกากร) นางสิาวนันท์ี่นภัสิ       
สิินจนานุรักษ์ อัค้รราชีท้ี่ตท่ี่�ปร้กษา (ฝ่้าย่ศุลกากร) และนางสิาวณัฐพัร โพัธิุย่อดั เลขึ้านุการเอก (ฝ่้าย่ศุลกากร) 
เข้ึ้าร่วมการประชุีมค้ณะกรรมการบริหารท่ี่มประเที่ศไที่ย่ ณ กรุงบรัสิเซ่ลส์ิ ค้รั�งท่ี่� 2/2566 โดัย่ม่นาย่เสิขึ้ วรรณเมธุ่ 
เอกอคั้รราชีท้ี่ต ณ กรุงบรัสิเซ่ลส์ิ เป็นประธุาน

 ท่ี่�ประชุีมได้ัรับที่ราบผลการเข้ึ้าร่วมประชุีม ASEAN-EU Commemorative Summit ระหว่างวันท่ี่� 12-14 
ธัุนวาค้ม 2565 สิถานะขึ้องกรอบค้วามตกลงค้วามเป็นหุ้นส่ิวนและค้วามร่วมม่อรอบด้ัาน (Thai-EU PCA) และ
สิถานะขึ้องการเจรจาค้วามตกลงเขึ้ตการค้้าเสิร่ไที่ย่– สิหภาพัยุ่โรป (Thai–EU FTA) รวมทัี่�งหาร่อเร่�องการเตร่ย่ม    
การจัดัการเล่อกตั�งนอกราชีอาณาจักร ในโอกาสิน่� อัค้รราชีท้ี่ต (ฝ่้าย่ศุลกากร) ได้ันำาเสินอแผนการปฏิิบัติราชีการ
และแนวที่างการสินับสินุนภารกิจท่ี่มประเที่ศไที่ย่ ขึ้องสิำานักงานท่ี่�ปร้กษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสิเซ่ลส์ิ ประจำาปี 2566

ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึหั�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย 
ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ ครัึ�งท่ี่� 2/2566
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึหั�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย 
ณ กรุึงลิสำบอนั ครัึ�งท่ี่� 1/2566

     วันท่ี่� 28 กุมภาพัันธ์ุ 2566 นางสิาวบราล่ รัตนปิณฑ์ะ อัค้รราชีท้ี่ต (ฝ่้าย่ศุลกากร) และนางสิาวณัฐพัร 
โพัธิุย่อดั เลขึ้านุการเอก (ฝ่้าย่ศุลกากร) เข้ึ้าร่วมการประชุีมค้ณะกรรมการบริหารท่ี่มประเที่ศไที่ย่ ณ กรุงลิสิบอน 
ค้รั�งท่ี่� 1/2566 ผ่านระบบการประชุีมที่างไกล โดัย่ม่นางค้รองขึ้นิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัค้รราชีท้ี่ต ณ กรุงลิสิบอน 
เป็นประธุาน

 ในการน่� เอกอัค้รราชีท้ี่ต ณ กรุงลิสิบอนได้ัแจ้งให้ท่ี่�ประชุีมได้ัรับที่ราบถ้งนโย่บาย่ขึ้องสิถานเอกอัค้รราชีท้ี่ต
ในการส่ิงเสิริมสิินค้้านวัตกรรมกรรมอาหาร (Innovative Food) และแผนการจัดังานเที่ศกาลไที่ย่ในโปรตุเกสิ 
ระหว่างวันท่ี่� 30 มิถุนาย่น ถ้ง 2 กรกฎาค้ม 2566 เพ่ั�อเผย่แพัร่วัฒนธุรรมไที่ย่และส่ิงเสิริมผ้้ประกอบการไที่ย่ 
นอกจากน่�ยั่งได้ันำาเสินอสิินค้้าสิ่งออกท่ี่�รัฐบาลโปรตุเกสิผลักดััน ค่้อไฮโดัรเจนพัลังงานสิะอาดั หร่อ Green    

Hydrogen ซ้่�งเป็นเช่ี�อเพัลิงที่างเล่อกท่ี่�น่าจับตามอง เน่�องจากเป็นเช่ี�อเพัลิงท่ี่�ผลิตโดัย่ไม่ก่อให้เกิดัค้าร์บอน         
อันเป็นสิาเหตุขึ้องภาวะเร่อนกระจก

 ทัี่�งน่� อัค้รราชีท้ี่ต (ฝ่้าย่ศุลกากร)ได้ันำาเสินอแผนการปฏิิบัติราชีการและแนวที่างการสินับสินุนภารกิจ    
ท่ี่มประเที่ศไที่ย่ขึ้องสิำานักงานท่ี่�ปร้กษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสิเซ่ลส์ิ ประจำาปี 2566
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