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การตรวจยึึดเฟนทานิลคร้�งแรกในไทยึการตรวจยึึดเฟนทานิลคร้�งแรกในไทยึ
ระบบและปฏิิบ้ติการควบคุมการขนยึ้ายึระบบและปฏิิบ้ติการควบคุมการขนยึ้ายึ

สารต้�งต้นยึาเสพติดข้ามพรมแดนสารต้�งต้นยึาเสพติดข้ามพรมแดน

ข้อมูลการล้กลอบค้าสารต้�งต้นยึาเสพติดข้อมูลการล้กลอบค้าสารต้�งต้นยึาเสพติด
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CONTROL



สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

  ปััญหายาเสพติิด คืือปััญหาท่ี่�พวกเราได้ยินกันมาอย่างยาวนาน แต่ิยังคืงเป็ันปััญหา         
ท่ี่�ยังหาที่างแก้ไขไม่ได้อย่างเด็ดขาด เนื�องจากว่ากลุ่่่มผู้้้กระที่ำาคืวามผิู้ดทัี่�งผู้้้ผู้ลิุ่ติแลุ่ะผู้้้ค้ืา          
ม่การพัฒนาร้ปัแบบการหลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี่�อย่้เสมอ การติรวจยึดเฟนที่านิลุ่ 
ยาเสพติิดท่ี่�ม่คืวามร่นแรงมากแลุ่ะแพร่ระบาดในที่ว่ปัอเมริกาเป็ันคืรั�งแรกในปัระเที่ศไที่ย      
เมื�อเดือนกันยายน 2565 (2022) เปัน็สิ�งท่ี่�แสดงให้เห็นว่าม่การเกิดขึ�นของเคืรือข่ายยาเสพติิดใหม่ 
แลุ่ะม่คืวามพยายามขยายเคืรือข่ายค้ืายาเสพติิดเดิมอย่างต่ิอเนื�อง 

  อนึ�ง การเฝ้้าระวังแลุ่ะติรวจสอบสารเสพติิด ถืือเป็ันหน้าท่ี่�สำาคัืญอย่างหนึ�งของศ่ลุ่กากร
มาโดยติลุ่อด แลุ่ะในช่่วงเวลุ่าท่ี่�ผู่้านมา ศ่ลุ่กากรยังต้ิองให้คืวามสำาคัืญกับการติรวจสอบ        
สารตัิ�งต้ินยาเสพติิด (Precursors) ซึึ่�งคืือสารเคืม่ท่ี่�ใช้่ในการผู้ลิุ่ติยาเสพติิดช่นิดต่ิาง ๆ     
อย่างไรก็ติาม สารตัิ�งต้ินถืือเป็ันสินค้ืาท่ี่�ม่คืวามท้ี่าที่ายในการติรวจสอบ เนื�องจากว่าสามารถื   
นำาไปัใช้่ทัี่�งในวัติถ่ืปัระสงค์ืท่ี่�ถ้ืกกฎหมายแลุ่ะผิู้ดกฎหมายได้เช่่นกัน 

   จดหมายข่าว CPMU News ฉบับน่� จึงขอนำาเสนอปัระเด็นท่ี่�เก่�ยวข้องกับการคืวบค่ืม
สารตัิ�งต้ินยาเสพติิดท่ี่�ส่วนใหญ่เป็ันข้อม้ลุ่จากรายงานปัระจำาปีัของคืณะกรรมการคืวบค่ืม       
สารเสพติิดนานาช่าติิ (The International Narcotics Control Board: INCB) เพื�อให้ได้ที่ราบถึืง
สถืานการณ์ลุ่่าส่ดของการค้ืาสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดแลุ่ะแนวที่างการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินยาเสพติิด  
ท่ี่�ม่อย่้ในปััจจ่บัน ซึึ่�งอาจเป็ันปัระโยช่น์ต่ิอหน่วยงานศ่ลุ่กากร หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง แลุ่ะ
สาธารณช่น

                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม
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      เมื�อวันท่ี่� 15 กันยายน 2565 (2022) คืณะกรรมการ
ป้ัองกันแลุ่ะปัราบปัรามยาเสพติิด (ปั.ปั.ส.) ได้แถืลุ่งข่าว                 
การติรวจยึดยาเสพติิดชื่�อว่าเฟนที่านิลุ่ (Fentanyl)           
ผิู้ดกฎหมายเป็ันคืรั�งแรกในปัระเที่ศไที่ย ถึืงแม้ว่าจะเป็ัน
เพ่ยงการติรวจยึดในปัริมาณไม่มาก แต่ิก็สามารถืสร้างคืวาม
กังวลุ่ในสังคืมได้ไม่น้อย เนื�องจากเฟนที่านิลุ่เป็ันสารกลุ่่่ม 
Opioids ท่ี่�ม่ผู้ลุ่ต่ิอระบบปัระสาที่ ช่่วยผู่้อนคืลุ่ายแลุ่ะระงับ
คืวามเจ็บปัวดเช่่นเด่ยวกับมอร์ฟีน แต่ิเฟนที่านิลุ่ม่คืวามร่นแรง
มากกว่ามอร์ฟีนถึืง 80 – 100 เท่ี่า การเสพหรือได้รับเฟนที่านิลุ่                              
เกินขนาดจึงสามารถืที่ำาให้เกิดการเส่ยช่่วิติได้ในทัี่นท่ี่1                                    
ติามการรายงานของสหรัฐอเมริกา ม่ผู้้้เส่ยช่่วิติจากการเสพ
เฟนที่านิลุ่แลุ่ะสารท่ี่�ม่โคืรงสร้างใกลุ้่เค่ืยงเฟนที่านิลุ่เกินขนาด
มากกว่า 64,000 ราย นับตัิ�งแต่ิเดือนพฤษภาคืม 2563 (2020) 
ถึืงเดือนเมษายน 2564 (2021)

1สามารถือ่านข้อม้ลุ่เพิ�มเติิมเก่�ยวกับเฟนที่านิลุ่แลุ่ะการเติร่ยมรับมือเมื�อติรวจยึด        
เฟนที่านิลุ่ของศ่ลุ่กากรได้ท่ี่� จดหมายข่าว CPMU News ปีัท่ี่� 4 ฉบับท่ี่� 7   
เดือนกรกฎาคืม 2562 https://bit.ly/3U5R63i.

     ติามปักติิแลุ้่ว เฟนที่านิลุ่เป็ันยาเสพติิดท่ี่�แพร่ระบาด
มากในสหรัฐอเมริกาแลุ่ะแคืนาดา โดยม่สถิืติิการติรวจยึดท่ี่�
เพิ�มส้งขึ�นเรื�อย ๆ โดยในปีั 2564 (2021) สหรัฐ ฯ ติรวจยึด        
เฟนที่านิลุ่ได้ 5,080 กิโลุ่กรัม แลุ่ะ ในช่่วงคืรึ�งแรกของปีั 
2565 (2022) ได้ติรวจยึดเฟนที่านิลุ่ไปัแลุ้่วถึืง 4,808 กิโลุ่กรัม             
โดยมักม่ต้ินที่างมาจากเม็กซิึ่โก สาธารณรัฐปัระช่าธิปัไติย
ปัระช่าช่นจ่น แลุ่ะอินเด่ย การติรวจยึดเฟนที่านิลุ่คืรั�งแรก  
ในไที่ยจึงแสดงให้เห็นถึืงคืวามร่นแรงของปััญหายาเสพติิด                                      
ท่ี่�ถึืงแม้ว่าจะม่คืวามพยายามในการป้ัองกันแลุ่ะปัราบปัราม
ในระดับปัระเที่ศแลุ่ะระดับระหว่างปัระเที่ศมาเป็ันเวลุ่านานแลุ้่ว    
การแพร่ระบาดแลุ่ะการเกิดขึ�นของสารเสพติิดช่นิดใหม่                                                      
ท่ี่�ที่ว่คืวามอันติรายมากขึ�นกลัุ่บยังเกิดขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง
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การตรวจยึึดเฟนทานิลคร้�งแรกในประเทศไทยึ การตรวจยึึดเฟนทานิลคร้�งแรกในประเทศไทยึ 
และความสำาค้ญของการควบคุมสารต้�งต้นและความสำาค้ญของการควบคุมสารต้�งต้น
ยึาเสพติดยึาเสพติด

ภาพการแถืลุ่งข่าวการติรวจยึดเฟนที่านิลุ่โดยสำานักงาน ปั.ปั.ส

©Thailandplus.tv 
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     อนึ�ง การเกิดขึ�นของสารเสพติิดช่นิดใหม่เช่่นน่�                                            
มักเกิดขึ�นมาจากการค้ืนพบสารตัิ�งต้ินยาเสพติิด (Precursors)                                                       
ช่นิดใหม่ หน้าท่ี่�ของศ่ลุ่กากรในการช่่วยป้ัองกันแลุ่ะ                                                                     
ปัราบปัรามปััญหายาเสพติิดจึงไม่ได้จำากัดอย่้ท่ี่�การติรวจสอบ
สารท่ี่�ต้ิองสงสัยว่าเป็ันสารเสพติิดเท่ี่านั�น แต่ิยังรวมไปัถึืง                                                                           
การติรวจสอบสารเคืม่ท่ี่�สามารถืนำาไปัแปัลุ่งสภาพหรือนำาไปัใช้่
ผู้ลิุ่ติเป็ันสารเสพติิดด้วยเช่่นกัน ซึึ่�งสารตัิ�งต้ินเหลุ่่าน่�ได้สร้าง
คืวามท้ี่าที่ายแก่เจ้าหน้าท่ี่�ศ่ลุ่กากร เนื�องจากเป็ันสารท่ี่�สามารถื
นำาไปัใช้่ได้สองที่าง คืืออาจม่คืวามจำาเป็ันในการใช้่งานที่าง        
การแพที่ย์หรืออ่ติสาหกรรม แต่ิก็อาจนำาไปัใช้่ผู้ลิุ่ติสารเสพติิด
แบบผิู้ดกฎหมายด้วยเช่่นกัน นอกจากน่� กลุ่่่มผู้้้กระที่ำาผิู้ดยังม่
การพัฒนาสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่เพื�อหลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจสอบแลุ่ะ
ติรวจยึดได้อย่้ติลุ่อดเวลุ่า (Designer precursors) ศ่ลุ่กากร
จึงจำาเป็ันต้ิองอาศัยปัระสบการณ์แลุ่ะการศึกษาข้อม้ลุ่ใหม่          
อย่้เสมอเพื�อเสริมปัระสิที่ธิภาพในการรักษาคืวามมั�นคืงของช่าติิ
จากภัยยาเสพติิดข้ามพรมแดน

     จดหมายข่าว CPMU News ฉบับน่�จึงขอนำาเสนอข้อม้ลุ่
เก่�ยวกับการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินยาเสพติิด โดยเริ�มต้ินจาก                                                        
การอธิบายกรอบอน่สัญญาสหปัระช่าช่าติิว่าด้วยการต่ิอ
ต้ิานการลัุ่กลุ่อบค้ืายาเสพติิดให้โที่ษแลุ่ะวัติถ่ืท่ี่�ออกฤที่ธิ�             
ท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย คื.ศ.1988 (อน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988)                 
อันเป็ันอน่สัญญาหลัุ่กท่ี่�รับผิู้ดช่อบการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ิน       
ยาเสพติิดระหว่างปัระเที่ศ แลุ่ะต่ิอด้วยระบบแลุ่ะปัฏิิบัติิการ
คืวบค่ืมการค้ืาแลุ่ะการขนย้ายสารตัิ�งต้ินข้ามพรมแดน ข้อม้ลุ่                        
การลัุ่กลุ่อบค้ืาสารตัิ�งต้ินยาเสพติิด แลุ่ะสร่ปัด้วยข้อเสนอแนะ
เพื�อการแก้ไขปััญญาลัุ่กลุ่อบค้ืาสารตัิ�งต้ินยาเสพติิด
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      © Joey Genovese, Pexels
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สำารตั�งต้นยาเสำพติด
ตามกรอบอนุสัำญญา ฯ ค.ศ. 1988 

      อน่สัญญาสหปัระช่าช่าติิว่าด้วยการต่ิอต้ิานการลัุ่กลุ่อบ   
ค้ืายาเสพติิดให้โที่ษแลุ่ะวัติถ่ืท่ี่�ออกฤที่ธิ�ท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย 
คื.ศ.1988 หรืออน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988 เป็ันกรอบปัฏิิบัติิการ
ด้านการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดระหว่างปัระเที่ศ ซึึ่�งระบ่
มาติรการต่ิอต้ิานการลัุ่กลุ่อบค้ืายาเสพติิด แนวที่างปัราบปัราม
การฟอกเงินจากการค้ืายาเสพติิด แนวที่างคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ิน              
ยาเสพติิด รวมไปัถึืงแนวที่างการสร้างคืวามร่วมมือท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับการปัราบปัรามยาเสพติิดระดับระหว่างปัระเที่ศ อาทิี่                                           
การส่งผู้้้ลัุ่กลุ่อบค้ืายาเสพติิดข้ามแดน กระบวนการสืบสวน
ข้ามพรมแดน เแลุ่ะแนวที่างการส่งของกลุ่างระหว่างปัระเที่ศ

      ทัี่�งน่� ในมาติรา 12 ของอน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988 ได้
กลุ่่าวถึืงสารเคืม่ท่ี่�นิยมใช้่ในการลัุ่กลุ่อบผู้ลิุ่ติยาเสพติิด โดย
ได้ระบ่สารเคืม่ท่ี่�ปัระเที่ศสมาชิ่กต้ิองกำาหนดกระบวนการ
คืวบค่ืมท่ี่�เหมาะสม เพื�อป้ัองกันการรั�วไหลุ่แลุ่ะการใช้่ในที่าง
ท่ี่�ผิู้ดของสารเคืม่ โดยได้ระบ่สารเคืม่ไว้ทัี่�งสิ�น 23 ช่นิด2 แลุ่ะ
จำาแนกไว้เป็ัน 2 ติาราง (Table) ติารางท่ี่� 1 ระบ่สารเคืม่ท่ี่�เป็ัน                                                             
สารตัิ� ง ต้ินสำาห รับการผู้ลิุ่ติยาเสพติิดโดยติรง เ ช่่น                    
สาร Acetic  Anhydride ใช้่สำาหรับผู้ลิุ่ติเฮโรอ่น                                             
สาร Ephedrine ใช้่สำาหรับการผู้ลิุ่ติยาบ้า (Methamphetamine) 
สาร Potassium Permanganate สำาหรับการผู้ลิุ่ติโคืเคืน เป็ันต้ิน

2ในไที่ย สารเคืม่เหลุ่่าน่�ถ้ืกคืวบค่ืมโดยกองคืวบค่ืมวัติถ่ืเสพติิด            
สำานักงานคืณะกรรมการอาหารแลุ่ะยา แลุ่ะกรมโรงงานอ่ติสาหกรรม 
กระที่รวงอ่ติสาหกรรม

      © INCB

© Macrovector, Freepik
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  ติารางท่ี่� 2 คืือติารางเคืม่ภัณฑ์์จำาเป็ัน ท่ี่�นำาไปัใช้่ใน
กระบวนการสังเคืราะห์ยาเสพติิด หรือนำาไปัใช้่สังเคืราะห์    
สารตัิ�งต้ินของยาเสพติิดอ่กขั�นหนึ�ง เช่่น สาร Acetone         

ใช้่สำาหรับผู้ลิุ่ติยาบ้า โคืเคืน  แลุ่ะเฮโรอ่น สาร Methyl Ethyl 

Ketone สำาหรับผู้ลิุ่ติโคืเคืน สาร Toluene สำาหรับผู้ลิุ่ติโคืเคืน 
เป็ันต้ิน 

    นอกจากน่� อน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988 ยังกำาหนดให้     
คืณะกรรมการคืวบค่ืมสารเสพติิดนานาช่าติิ (The International 
Narcotics Control Board: INCB) ซึึ่�งเป็ันหน่วยงานผู้้้เช่่�ยวช่าญ
อิสระด้านสารเสพติิดขององค์ืการสหปัระช่าช่าติิ จัดที่ำา
รายงานปัระจำาปีัเก่�ยวกับการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดติาม                    
มาติรา 12 ของอน่สัญญา ฯ ซึึ่�งจะสร่ปัผู้ลุ่งานแลุ่ะกรณ่                                      
ท่ี่�น่าสนใจเก่�ยวกับการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ิน ข้อม้ลุ่การค้ืา                        
สารตัิ�งต้ินทัี่�งท่ี่�เป็ันการค้ืาแบบถ้ืกกฎหมายแลุ่ะผิู้ดกฎหมาย
ภายในรอบการรายงานนั�น ๆ นอกจากน่� INCB ยังม่หน้าท่ี่�
ส่งเสริมการแลุ่กเปัลุ่่�ยนข้อม้ลุ่เก่�ยวกับยาเสพติิดแลุ่ะสารตัิ�งต้ิน
ยาเสพติิด รวมไปัถึืงติิดต่ิอปัระสานงานทัี่�วไปัเพื�อการป้ัองกันแลุ่ะ
ปัราบปัรามปััญหายาเสพติิดในระดับโลุ่ก

      © INCB

      © INCB
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อ่�างอิ่ง

กองคืวบค่ืมวัติถ่ืเสพติิด สำานักงานคืณกรรมการอาหารแลุ่ะยา. “สารตัิ�งต้ินแลุ่ะเคืม่ภัณฑ์์ท่ี่�ใช้่ในการลัุ่กลุ่อบ
 ผู้ลิุ่ติยาเสพติิด.” เข้าถึืงเมื�อ 22 ต่ิลุ่าคืม 2565. https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics /SitePages/ 
 Narcotics_List_substrate.aspx.
INCB. “The International Narcotics Control Board.” Accessed 20 October 2022. 
 https://www.incb.org/incb/en/about.html.
The Matter. “ร้้จัก ‘เฟนที่านิลุ่’ ยาเสพติิดท่ี่�ไที่ยยึดได้คืรั�งแรก แลุ่ะ ปั.ปั.ส. อ้างว่า แค่ืสัมผัู้สก็ถึืงติาย?” 
 เข้าถึืงเมื�อ 22 ต่ิลุ่าคืม 2565. https://thematter.co/brief/185778/185778.
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                    ระบบแลื่ะปฏิิบัติการควบคุมการค้า                    ระบบแลื่ะปฏิิบัติการควบคุมการค้า
             แลื่ะการข่นย้ายสำารตั�งต้นข่้ามพรมแดน             แลื่ะการข่นย้ายสำารตั�งต้นข่้ามพรมแดน

©
Pixabay, Pexels

     เพื�อป้ัองกันแลุ่ะแก้ไขปััญหายาเสพติิดท่ี่�ยังคืงเป็ันปััญหาท่ี่�
บ่อนที่ำาลุ่ายสังคืมทัี่�วโลุ่ก อน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988 ได้กำาหนด
ให้ใช้่การแจ้งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้าก่อนการส่งออก (Pre-Export 
Notification) เป็ันกลุ่ไกหลัุ่กในการคืวบค่ืมการค้ืาสารท่ี่�ระบ่
อย่้ในติารางท่ี่� 1 แลุ่ะติารางท่ี่� 2 แลุ่ะกำาหนดให้ปัระเที่ศภาค่ื
ใช้่ระบบ INCB PEN Online System เพื�อการแจ้งข้อม้ลุ่
ก่อนการส่งออกสารท่ี่�เก่�ยวข้องแบบเร่ยลุ่ไที่ม์ (Real-time) 
นอกจากน่� INCB ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างปัระเที่ศ
อื�น ๆ อาทิี่ องค์ืการติำารวจสากลุ่ (INERPOL) องค์ืการ
ศ่ลุ่กากรโลุ่ก (WCO) แลุ่ะสำานักงานว่าด้วยยาเสพติิดแลุ่ะ
อาช่ญากรรมแห่งสหปัระช่าช่าติิ (UNODC) เพื�อดำาเนิน                        
การปัราบปัรามการลัุ่กลุ่อบขนย้ายสารตัิ�งต้ินสารเสพติิดแบบ
เชิ่งร่กบริเวณพรมแดนแลุ่ะในโลุ่กออนไลุ่น์ โดยม่ระบบแลุ่ะ
ปัฏิิบัติิการท่ี่�สำาคัืญ ดังต่ิอไปัน่�

   อน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988 ได้ระบ่ให้ปัระเที่ศภาค่ืท่ี่�ส่งออก
สารท่ี่�กำาหนดไว้ในติารางท่ี่� 1 แลุ่ะติารางท่ี่� 2 ของอน่สัญญา ฯ 
ต้ิองแจ้งข้อม้ลุ่เก่�ยวกับการส่งออกไปัยังหน่วยงานท่ี่�ม่หน้าท่ี่�     
รับผิู้ดช่อบในปัระเที่ศนำาเข้า โดยต้ิองระบ่ข้อม้ลุ่ดังต่ิอไปัน่�

• ชื่�อแลุ่ะท่ี่�อย่้ของผู้้้ส่งออก ผู้้้นำาเข้า แลุ่ะผู้้้ขนส่ง
• ชื่�อของสารตัิ�งต้ินท่ี่�เก่�ยวข้อง
• ปัริมาณของสารท่ี่�จะที่ำาการส่งออก
• สถืานท่ี่�นำาเข้าแลุ่ะวันท่ี่�คืาดการณ์ว่าจะขนของออกจาก

ปัระเที่ศต้ินที่าง
• ข้อม้ลุ่อื�น ๆ  ติามท่ี่�ได้ม่การติกลุ่งกันระหว่างหน่วยงาน

1. การแจ้ังข้่อมูลื่ล่ื่วงหน้าก่อนการส่ำงออก 
    (Pre-Export Notification)
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     ขั�นติอนดังกลุ่่าวถืือเป็ันกลุ่ไกสำาคัืญเพื�อสร้างคืวามโปัร่งใส
แลุ่ะเพื�อเก็บข้อม้ลุ่สถิืติิการค้ืาสารตัิ�งต้ินระหว่างปัระเที่ศ                   
โดยถืือเป็ันปัระโยช่น์กับทัี่�งปัระเที่ศส่งออกแลุ่ะนำาเข้า เนื�องจาก
การส่งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้า ที่ำาให้ทัี่�งสองปัระเที่ศสามารถืติรวจสอบ
สารนั�น ๆ แลุ่ะปัฏิิเสธการขนย้ายลุ่่วงหน้าได้ โดยในปััจจ่บัน   
ม่ปัระเที่ศท่ี่�ดำาเนินการติามขั�นติอนดังกลุ่่าวทัี่�งหมด 116 ปัระเที่ศ 
รวมถึืงไที่ยซึึ่�งเข้าร่วมมาตัิ�งแต่ิปีั 2553 (2010) โดยม่การรายงาน
ข้อม้ลุ่การส่งออกสารเคืม่ท่ี่กช่นิดในติารางท่ี่� 1 แต่ิม่ข้อยกเว้น
สำาหรับการส่งออก Potassium permanganate แลุ่ะ
กรดแอนที่ราลุ่ินิคื (Anthranilic acid) ซึ่ึ�งเปั็นสารเคืม่
ส่งออกหลุ่ักของไที่ย

© Vectorjuice, Freepik

2. ระบบ Pre-Export Notification Online system (PEN Online)

    ระบบดังกลุ่่าวเป็ันแพลุ่ที่ฟอร์มในการแลุ่กเปัลุ่่�ยนการแจ้งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้าก่อนการส่งออก
แบบเร่ยลุ่ไที่ม์ เพื�อช่่วยส่งเสริมปัระสิที่ธิภาพของ Pre-Export Notification เพื�อให้ทัี่�งปัระเที่ศ
ส่งออกแลุ่ะปัระเที่ศนำาเข้าได้รับข้อม้ลุ่ท่ี่�เป็ันแบบแผู้น แลุ่ะรวดเร็ว การส่งข้อม้ลุ่แบบเร่ยลุ่ไที่ม์
ที่ำาให้ปัระเที่ศนำาเข้าสามารถืติิดต่ิอกับปัระเที่ศส่งออกในกรณ่ท่ี่�พบคืวามผิู้ดปักติิของข้อม้ลุ่
สินค้ืา แลุ่ะช่่วยให้ปัระเที่ศส่งออกสามารถืระงับการขนส่งได้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ โดยแพลุ่ที่ฟอร์มน่�
ม่ช่่องที่างให้เจ้าหน้าท่ี่�ของทัี่�งสองปัระเที่ศสามารถืสนที่นาโต้ิติอบกันได้ก่อนท่ี่�จะม่การพิจารณา
การอน่ญาติการนำาเข้า (Non-objection) หรือไม่อน่ญาติการนำาเข้า (Objection) ในระบบ        
ดังกลุ่่าวโดยเจ้าหน้าท่ี่�ปัระเที่ศนำาเข้า อนึ�ง ในปีั 2563 (2020) ม่การแจ้งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้าก่อน
การส่งออกในระบบ PEN Online โดยเฉลุ่่�ย 2,800 คืรั�งต่ิอเดือน แลุ่ะม่ 67 ปัระเที่ศท่ี่�แจ้ง
ข้อม้ลุ่ผู่้านระบบ ฯ อย่้เป็ันปัระจำา

      © UNODC
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   ระบบ Precursors Incident Communication System 

(PICS) คืือแพลุ่ที่ฟอร์มแลุ่กเปัลุ่่�ยนข้อม้ลุ่แบบเร่ยลุ่ไที่ม์
เก่�ยวกับการลัุ่กลุ่อบค้ืาแลุ่ะขนย้ายสารตัิ�งต้ินในติารางท่ี่� 1 
แลุ่ะติารางท่ี่� 2 รวมทัี่�งสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ท่ี่�ยังไม่อย่้ภายใต้ิ
การคืวบค่ืม โดยเปิัดโอกาสให้ปัระเที่ศต่ิาง ๆ ท่ี่�ลุ่งที่ะเบ่ยน
สามารถืแลุ่กเปัลุ่่�ยนปัระสบการณ์การติรวจยึดท่ี่�น่าสนใจ    
การค้ืนพบอ่ปักรณ์หรือแนวที่างการผู้ลิุ่ติสารเสพติิดร้ปัแบบ
ใหม่ ฯลุ่ฯ เพื�อสร้างคืวามร่วมมือระหว่างปัระเที่ศในปัฏิิบัติิการ
ต่ิาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้องกับสารตัิ�งต้ิน แลุ่ะถืือเป็ันระบบแจ้งเตืิอน
สารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ท่ี่�รวดเร็วแลุ่ะคืรอบคืลุ่่มท่ี่�ส่ด

   ในปััจจ่บัน ม่บัญช่่ผู้้้ใช้่งานระบบ PICS มากกว่า 600 บัญช่่ 
จาก 127 ปัระเที่ศ แลุ่ะมากกว่า 300 หน่วยงาน แลุ่ะนับตัิ�งแต่ิ
ม่การเปิัดใช้่งานตัิ�งแต่ิปัี2555 (2012) ม่การรายงานการติรวจยึด
หรือการจับก่มต่ิาง ๆ มากกว่า 3,400 คืรั�ง แลุ่ะในปีั 2564 
(2021) ม่การรายงานสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่มากถึืง 40 ช่นิด 
นอกจากน่� การแบ่งปัันข้อม้ลุ่ในระบบ PICS ยังช่่วยให้เกิด
การสอบสวนแบบย้อนรอย (Backtracking Investigation) 
เมื�อศ่ลุ่กากรสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ิ (UAE) ได้ติรวจพบสินค้ืา
ต้ิองสงสัยบรรจ่อย่้ในกลุ่่องท่ี่�แปัะฉลุ่ากสินค้ืาว่าเป็ันนำ�ามัน
เคืรื�องรถืยนต์ิ โดยสินค้ืาลัุ่กษณะดังกลุ่่าวเคืยถ้ืกติรวจยึด
แลุ่ะพบว่าเป็ันการลัุ่กลุ่อบขนย้ายสาร Acetic Anhydride 
ในปัระเที่ศแถืบเอเช่่ยติะวันติกมาก่อน ศ่ลุ่กากร UAE จึง
ได้ที่ำาการติรวจค้ืนแลุ่ะพบว่าเป็ันสารตัิ�งต้ินดังกลุ่่าวมากกว่า 
13,300 ลิุ่ติร

     Project Prism แลุ่ะ Project Cohesion เป็ันโคืรงการ
คืวามร่วมมือระหว่างปัระเที่ศ เพื�อสร้างเคืรือข่ายแลุ่ะกรอบ
ปัฏิิบัติิการท่ี่�เก่�ยวข้องกับการค้ืาสารตัิ�งต้ิน โดย Project 

Prism จะให้คืวามสนใจท่ี่�การคืวบค่ืมสารเคืม่ท่ี่�ใช้่ผู้ลิุ่ติ      
สารเสพติิด ในขณะท่ี่� Project Cohesion จะเน้นแลุ่กเปัลุ่่�ยน
ข้อม้ลุ่เก่�ยวกับสารเคืม่ท่ี่�ใช้่ผู้ลิุ่ติเฮโรอ่นแลุ่ะโคืเคืนเท่ี่านั�น  
โดยเคืรือข่ายดังกลุ่่าวจะที่ำาการรวบรวมข้อม้ลุ่จากปัระเที่ศ
สมาชิ่กท่ี่�เก่�ยวข้องกับการขนส่งต้ิองสงสัย เส้นที่างการขนย้าย
สารตัิ�งต้ิน แลุ่ะการติรวจพบสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ เพื�อนำาไปั 
แจ้งเตืิอนแบบเร่ยลุ่ไที่ม์ในระบบ PICS

3. ระบบ Precursors Incident 
    Communication System (PICS)

© ICNB

4. Project Prism แลื่ะ Project Cohesion

5. Operation Acronym 

    Operation Acronym เป็ันปัฏิิบัติิการพิเศษของ INCB 

เพื�อการติิดติามการค้ืาสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดในโลุ่กออนไลุ่น์ 
โดยเฉพาะสารตัิ�งต้ินของยาเสพติิดกลุ่่่มแอมเฟติาม่นแลุ่ะ
เฟนที่านิลุ่ โดยได้รับคืวามร่วมมือจากรัฐบาลุ่ 34 ปัระเที่ศ 
INTERPOL คืณะกรรมาธิการย่โรปั แลุ่ะ WCO โดยจะม่่ง
หาร้ปัแบบของการโพสต์ิข้อคืวามหรือการโฆษณาในเว็บไซึ่ต์ิ
พื�นฐาน (Surface Web) เพื�อสืบหาแหลุ่่งท่ี่�มาของสารแลุ่ะ
กลุ่่่มผู้้้ค้ืาของสารตัิ�งต้ินเป้ัาหมาย 

    ในช่่วงปีั 2563 – 2564 (2021 - 2021) Operation Acronym                                                                     
ได้ค้ืนพบร้ปัแบบการโพสต์ิท่ี่�แติกต่ิางจากช่่วงก่อนหน้า            
โดยการซืึ่�อขายส่วนใหญ่มักเกิดขึ�นในแพลุ่ที่ฟอร์ม                   
ส่งข้อคืวามแบบส่วนตัิว (Private messenger service) 
แลุ่ะม่การใช้่นามแฝ้งเพิ�มมากขึ�น ซึึ่�งถืือเป็ันคืวามท้ี่าที่าย
ของเจ้าหน้าท่ี่�ในการสกัดกั�นการซืึ่�อหรือการสืบหาต้ินติอ
ของสารตัิ�งต้ิน ปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าวจึงม่แผู้นท่ี่�จะกระชั่บ                                        
คืวามร่วมมือกับกลุ่่่มผู้้้ให้บริการอินเที่อร์เน็ติ อ่เมล์ุ่ แลุ่ะ
สื�อสังคืมออนไลุ่น์ เพื�อเพิ�มปัระสิที่ธิภาพในการสกัดกั�น            
การลัุ่กลุ่อบค้ืาสารตัิ�งต้ินที่างออนไลุ่น์ 
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    ลุ่่่มแม่นำ�าโขงเป็ันบริเวณท่ี่�ม่การลัุ่กลุ่อบผู้ลิุ่ติยาเสพติิดกลุ่่่ม
แอมเฟติาม่นแลุ่ะฝิ้�นเป็ันจำานวนมาก ศ่ลุ่กากรจ่นแลุ่ะศ่ลุ่กากร
เว่ยดนาม จึงได้เสนอให้ม่ Operation Mekong Dragon 

เพื�อระดมกำาลัุ่งจากศ่ลุ่กากรในพื�นท่ี่� อาทิี่ กัมพ้ช่า ไที่ย ลุ่าว     
เม่ยนมาร์ โดยได้รับการสนับสน่นจาก UNODC แลุ่ะ WCO 
ผู่้าน Regional Intelligence Liaison Office for Asia and 

the Pacific (RILO AP) ซึึ่�งเน้นการแลุ่กเปัลุ่่�ยนข้อม้ลุ่ข่าวกรอง
เพื�อการสกัดกั�นการขนย้ายสารเสพติิดแลุ่ะสารตัิ�งต้ินในพื�นท่ี่�
อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ แลุ่ะ UNODC จะให้คืวามช่่วยเหลืุ่อในช่่วง
หลัุ่งการติรวจยึด เพื�อสืบหาปัระวัติิธ่รกรรมการเงิน ร้ปัแบบ
การฟอกเงิน นำาไปัส่้การหาต้ินติอของเคืรือข่ายผู้้้กระที่ำาผิู้ด

   อนึ�ง ปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าวปัระสบคืวามสำาเร็จเป็ันอย่างมาก 
โดยในช่่วง 4 เดือนแรกของปีั 2563 (2020) ม่การติรวจยึด
มากกว่า 280 คืรั�ง ในพื�นท่ี่� 9 ปัระเที่ศ ซึึ่�งเป็ันการติรวจยึด
ยาเสพติิด 1,983 กิโลุ่กรัม แลุ่ะ สารตัิ�งต้ินมากกว่า 108 ตัิน 
พื�นท่ี่�ท่ี่�ม่การติรวจยึดมากท่ี่�ส่ดคืือจ่นแลุ่ะฮ่องกง ซึึ่�งสัมพันธ์
กับปัริมาณการค้ืาในพื�นท่ี่�ซึึ่�งหนาแน่นกว่าในบริเวณอื�น ๆ 

    ในปััจจ่บัน ปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าวดำาเนินมาถึืงระยะท่ี่� 4 ซึึ่�งม่
ปัระเที่ศนอกภ้มิภาคืเอเช่่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิเข้าร่วมอ่กหลุ่าย
ปัระเที่ศ เช่่น ออสเติรเลุ่่ย เนปัาลุ่ อินเด่ย นิวซ่ึ่แลุ่นด์

6.  Operation Mekong Dragon

© Australian Border Force
ยาบ้าท่ี่�ติรวจยึดได้โดย Australian Border Force 
ใน Operation Mekong Dragon

    เนื�องจาก WCO คืือองค์ืการระหว่างปัระเที่ศท่ี่�ด้แลุ่      
การจำาแนกพิกัดสินค้ืาติามระบบฮาร์โมไนซ์ึ่ (HS Code) เพื�อ
อำานวยคืวามสะดวกที่างการค้ืาระหว่างปัระเที่ศ การจัดเก็บ
สถิืติิที่างการค้ืา แลุ่ะการคืวบค่ืมสินค้ืาอันติราย INCB จึงได้
พยายามสร้างคืวามร่วมมือกับ WCO ในการออกรหัสฮาร์โมไนซ์ึ่
ให้แก่สารตัิ�งต้ินยาเสพติิดให้ได้มากท่ี่�ส่ด แลุ่ะรวดเร็วเท่ี่าทัี่น
การพัฒนาสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ท่ี่�เกิดขึ�นอย่้ติลุ่อดเวลุ่า ในการน่� 
WCO ได้ปัระกาศพิกัด HS สำาหรับสองสารตัิ�งต้ินสำาคัืญของ
เฟนที่านิลุ่ คืือ NPP แลุ่ะ ANPP ในระบบ HS ฉบับปีั 2565 
(2022) แลุ่ะได้พัฒนาพิกัดสำาหรับสารเคืม่ช่นิดใหม่ท่ี่�ยังไม่ได้
อย่้ภายใต้ิคืวบค่ืม เพื�อให้ศ่ลุ่กากรของปัระเที่ศสมาชิ่กสามารถื
เฝ้้าระวังแลุ่ะใช้่แนวที่างการคืวบค่ืมท่ี่�เหมาะสมต่ิอสินค้ืาช่นิด
ดังกลุ่่าว นอกจากน่� ทัี่�งสองหน่วยงานยังได้เผู้ยแพร่เอกสาร
อ้างอิงท่ี่�ระบ่คืวามเชื่�อมโยงกันของระบบ HS แลุ่ะอน่สัญญา ฯ 
คื.ศ. 1988 เพื�อเป็ันแนวที่างในการเพิ�มปัระสิที่ธิภาพการคืวบค่ืม
สารตัิ�งต้ินของศ่ลุ่กากร

7. ความร่วมมือ INCB - WCO
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ข้อมูลการล้กลอบค้าสารต้� งต้นยึาเสพติดข้อมูลการล้กลอบค้าสารต้� งต้นยึาเสพติด

    INCB ได้รายงานข้อม้ลุ่การลัุ่กลุ่อบค้ืาสารตัิ�งต้ินยาเสพติิด      
ช่นิดต่ิาง ๆ ท่ี่�ปัระมวลุ่ผู้ลุ่มาจากข้อม้ลุ่ท่ี่�ปัระเที่ศสมาชิ่ก      
แลุ่กเปัลุ่่�ยนกันในระบบ PEN ระบบ PICS ปัฏิิบัติิการ Prism 
แลุ่ะการรายงานการติรวจยึดสารตัิ�งต้ินของปัระเที่ศต่ิาง ๆ    
ในช่่วงปีั 2563 (2020) โดยม่ทัี่�งข้อม้ลุ่ของสารตัิ�งต้ินท่ี่�ระบ่ไว้
ในติารางท่ี่� 1 แลุ่ะ ติารางท่ี่� 2 ของ อน่สัญญา ฯ คื.ศ. 1988 แลุ่ะ                                                       
สารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ท่ี่�ยังไม่ม่การบันทึี่กในติารางของอน่สัญญา ฯ 
มาก่อน โดยแบ่งการรายงานติามปัระเภที่ของสารเสพติิดดังน่�

1.1 สำ�รึ Ephedrine และ สำ�รึ Pseudoephedrine

    สาร Ephedrine แลุ่ะสาร Pseudoephedrine สามารถื 
นำามาเป็ันสารตัิ�งต้ินของสารเสพติิด Methamphetamine 
หรือยาบ้า ซึึ่�งเป็ันยาท่ี่�ม่ฤที่ธิ�กระต้่ินระบบปัระสาที่ส่วนกลุ่าง       
เกิดการเสพติิดได้ง่าย แลุ่ะส่งผู้ลุ่กระที่บต่ิอทัี่�งร่างกายแลุ่ะ
จิติใจของผู้้้เสพ ในที่างการแพที่ย์ สารดังกลุ่่าวถ้ืกใช้่เป็ัน    
สารตัิ�งต้ินของกลุ่่่มยาบรรเที่าอาการคัืดจม้ก แลุ่ะกลุ่่่มยาระงับ
คืวามร้้สึก (Anesthesia) ที่ำาให้พบการลัุ่กลุ่อบนำาเข้าแลุ่ะ      
ส่งออกสารดังกลุ่่าวเพื�อใช้่ผิู้ดวัติถ่ืปัระสงค์ือย่างแพร่หลุ่าย
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1. สำารตั�งต้นสำำาหรับการผิลิื่ต
    สำารกระตุ้นกลุ่ื่มแอมเฟตาม่น 
    (Amphetamine Type Stimulants)

© SigmaAldrich 
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ข้้อมูลก�รึค้�ถูกกฎหม�ย

    ในระหว่างวันท่ี่� 1 พฤศจิกายน 2563 (2020) ถึืงวันท่ี่� 1 
พฤศจิกายน 2564 (2021) ได้รับรายงานการแจ้งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้า
ก่อนการส่งออกผู่้านระบบ PEN มากกว่า 4,000 คืรั�ง ซึึ่�งเป็ัน
สาร Pseudoephedrine กว่า 906 ตัิน แลุ่ะสาร Ephedrine 
กว่า 50 ตัิน โดยม่การส่งออกจาก 44 ปัระเที่ศ แลุ่ะม่ปัระเที่ศ
นำาเข้า 167 ปัระเที่ศ ซึึ่�งปัระเที่ศท่ี่�นำาเข้าสาร Ephedrine                                                            

มากท่ี่�ส่ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไนจ่เร่ย สิงคืโปัร์ แลุ่ะ
อินโดน่เซ่ึ่ย แลุ่ะปัระเที่ศท่ี่�นำาเข้าสาร Pseudoephedrine 
มากท่ี่�ส่ด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อ่ยิปัต์ิ แลุ่ะ         
สวิติเซึ่อร์แลุ่นด์

ข้้อมูลก�รึค้�ผิิดกฎหม�ย

     ในปีั 2563 (2020) INCB ได้รับรายงานการติรวจยึด     
สาร Ephedrine ปัระมาณ 8.9 ตัิน จาก 28 ปัระเที่ศ 
แลุ่ะการติรวจยึดสาร Pseudoephedrine ปัระมาณ 1.4 
ตัิน จาก 22 ปัระเที่ศ จ่นเป็ันปัระเที่ศท่ี่�ม่การติรวจยึด                   
สาร Ephedrine มากท่ี่�ส่ด ในปัริมาณ 7.3 ตัิน รองลุ่งมา
คืือเม่ยนมาร์ท่ี่�ม่การติรวจยึดได้ 630 กิโลุ่กรัม แลุ่ะอินเด่ยท่ี่�                  
ติรวจยึดได้ 585 กิโลุ่กรัม ถืือเป็ันปัริมาณการติรวจยึดท่ี่�น้อย
ท่ี่�ส่ดในรอบ 10 ปีัท่ี่�ผู่้านมา ซึึ่�งน่าจะม่ผู้ลุ่มาจากการเพิ�มขึ�น
ของสารตัิ�งต้ินที่างเลืุ่อกช่นิดใหม่ท่ี่�ม่การติรวจยึดได้เพิ�มขึ�น
อย่างต่ิอเนื�อง

    ทัี่�งน่� เมื�อเดือนม่นาคืม 2565 (2022) ศ่ลุ่กากรอินเด่ย
ได้ติรวจยึดสาร Ephedrine จำานวน 46.79 กิโลุ่กรัม ณ         
ท่ี่าอากาศยาน Bengaluru ซึึ่�งซ่ึ่กซ่ึ่อนอย่้ในส่วนฐานของ         
ถัืงนำ�าแลุ่ะเหยือกท่ี่�ที่ำามาจากแสตินเลุ่ส แลุ่ะม่การติรวจยึดได้
อ่กคืรั�งในเดือนพฤษภาคืม 2565 (2022) ซ่ึ่กซ่ึ่อนในกลุ่่อง
เสื�อผู้้าสำาเร็จร้ปั จำานวน 4.49 กิโลุ่กรัม ซึึ่�งสินค้ืาท่ี่�ถ้ืกติรวจยึด
ได้ทัี่�งสองคืรั�งกำาลัุ่งจะถ้ืกส่งออกไปัยังออสเติรเลุ่่ย  
  

 อนึ�ง ภ้มิภาคืเอเช่่ยติะวันออกแลุ่ะเอเช่่ยติะวันออก
เฉ่ยงใต้ิม่การติรวจยึดสารตัิ�งต้ินดังกลุ่่าวมากกว่าร้อยลุ่ะ 80 
ของการติรวจยึดทัี่�วโลุ่ก ซึึ่�งม่การติรวจยึดมากท่ี่�ส่ดในจ่น 
เม่ยนมาร์ แลุ่ะฮ่องกง ซึึ่�งในกรณ่ของไที่ย ม่การรายงาน         
การติรวจยึดสาร Pseudoephedrine จำานวน 3.8 ตัิน       
ในปีั 2559 (2016) แลุ่ะ 1.1 ตัิน ในปีั 2560 (2017) แลุ่ะ    
ไม่พบการรายงานการติรวจยึดสารตัิ�งต้ินดังกลุ่่าวในปีัต่ิอ ๆ  มา                          
อย่างไรก็ติาม ไที่ย สหรัฐอเมริกา แลุ่ะเม็กซิึ่โก ยังคืง
เป็ันปัระเที่ศท่ี่�ม่การติรวจยึดสารกระต้่ินกลุ่่่มแอมเฟติาม่น
มากกว่าคืรึ�งหนึ�งของปัริมาณการติรวจยึดทัี่�วโลุ่ก1 INCB จึง                                        
เร่ยกร้องให้หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องในภ้มิภาคืร่วมกันค้ืนหา
ร้ปัแบบการค้ืาแลุ่ะการผู้ลิุ่ติสารเสพติิดปัระเภที่ดังกลุ่่าวจาก                 
สารตัิ�งต้ินร้ปัแบบใหม่ เพื�อให้เกิดการคืวบค่ืมท่ี่�รัดก่มมากยิ�งขึ�น

1World Drug Report 2021, booklet 4, Drug Market Trends:     
Cocaine, Amphetamine-type Stimulants (United Nations     
publication, 2021).

© INCB Precursors Report 2021

Ephedrine ซ่อ่นในฐานถัังสแตนเลส ©Times of India
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1.2 สำ�รึตัุ�งตุ้นัชนิัดใหม่

   สารเคืม่ช่นิดใหม่ท่ี่�สามารถืนำามาผู้ลิุ่ติสารกระต้่ินกลุ่่่ม      
แอมเฟติาม่นมักม่โคืรงสร้างที่างเคืม่ท่ี่�เก่�ยวข้องกับสารตัิ�งต้ิน
ท่ี่�บันทึี่กอย่้แลุ้่วในติารางที่่ �1 แลุ่ะติารางท่ี่� 2 ของอน่สัญญา ฯ       
คื.ศ. 1988 เช่่น สาร Phenyl-2-propanone (P-2-P)         

สาร APAAN แลุ่ะสาร MAPA เป็ันต้ิน โดยมักเป็ันสารอน่พันธ์ 
(Derivatives) ท่ี่�ออกแบบมาให้เปัลุ่่�ยนสภาพกลัุ่บไปัเป็ัน                                                   
สารช่นิดเดิมได้ แลุ่ะม่ค่ืณสมบัติิบางปัระการท่ี่�เอื�อต่ิอ            
การหลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจยึดเช่่น ค่ืณสมบัติิท่ี่�สามารถืสลุ่ายตัิว
เองได้เมื�ออย่้ในระหว่างการติรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ี่� โดยม่
สารท่ี่�น่าสนใจดังน่�

• สารัอ่นุพัันธ์์ P-2-P Methyl Glycidic Acid เป็ันสาร
ช่นิดใหม่ท่ี่�ม่การติรวจยึดจำานวนมากในสหภาพย่โรปั 
(European Union: EU) โดยในปีั 2563 (2020)                 
ม่การติรวจยึดสารดังกลุ่่าวมากท่ี่�ส่ดในเบลุ่เย่ยมจำานวน 
695 ลิุ่ติร แลุ่ะเนเธอร์แลุ่นด์จำานวน 540 กิโลุ่กรัม EU 
จึงปัระกาศให้สารน่�อย่้ในการคืวบค่ืมระดับภ้มิภาคื
ตัิ�งแต่ิเดือนพฤศจิกายน 2563 (2020) อนึ�ง สารช่นิดน่�          
ม่คืวามเก่�ยวข้องกับการผู้ลิุ่ติสารเสพติิด “Captagon”            
ท่ี่�ม่การผู้ลิุ่ติมากในปัระเที่ศจอร์แดน เลุ่บานอน แลุ่ะ
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ิ

• กรัดีท่าร์ัท่าริัก (Tartaric Acid) สามารถืเร่ยกอ่กชื่�อ
หนึ�งว่ากรดมะขาม เป็ันกรดอินที่ร่ย์ท่ี่�มักนำามาใช้่ผู้ลิุ่ติ
อาหารหรือเคืรื�องสำาอาง อย่างไรก็ติามกลุ่่่มผู้้้ค้ืายาได้นำา            
กรดช่นิดดังกลุ่่าวมาแยกสารปัระกอบของยาบ้าเพื�อ
ที่ำาให้ได้ยาท่ี่�ม่คืวามเข้มข้นส้งขึ�นได้ โดยม่การติรวจยึด                 
สารดังกลุ่่าวตัิ�งแต่ิปีั 2552 (2009) ซึึ่�งเป็ันปีัท่ี่�เม็กซิึ่โกเริ�ม
ปัระกาศห้ามนำาเข้าสาร Ephedrine ในปััจจ่บัน ปัระเที่ศ
ในแถืบย่โรปัแลุ่ะเอเช่่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิม่การติรวจยึด
กรดช่นิดน่�เพิ�มมากขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง

• สารั Propiophenone เป็ันสารท่ี่�ใช้่เพื�อนำาไปัผู้ลิุ่ติ   
Ephedrine แลุ่ะสาร Pseudoephedrine อ่กขั�นหนึ�ง    
ถืือเป็ันแนวที่างในการหลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจยึดของกลุ่่่ม
ผู้้้ผู้ลิุ่ติสารเสพติิดในภ้มิภาคืเอเช่่ยติะวันออกแลุ่ะเอเช่่ย
ติะวันออกเฉ่ยงใต้ิ โดยจ่นได้ติรวจยึดสารดังกลุ่่าว
มากกว่า 100 ตัิน ในปีั 2563 (2020)

สาร P-2-P

© Indiamart

สาร Propiophenone

© Texas Public Radio
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2.1 Potassium permanganate

     Potassium permanganate เป็ันสารเคืม่ท่ี่�ใช้่ผู้สมกับ
กรดแลุ่ะใบโคืคืา (Coca) ให้เกิดกระบวนการออกซิึ่เดชั่น      
(Oxidation process) เพื�อสกัดสารโคืเคืนบริส่ที่ธิ�ออกมาจาก
ใบโคืคืา โดยม่ข้อม้ลุ่การค้ืาสารดังกลุ่่าวทัี่�งแบบถ้ืกกฎหมาย
แลุ่ะผิู้ดกฎหมาย ระหว่างวันที่่ �1 พฤศจิกายน 2563 (2020) 
ถึืงวันท่ี่� 1 พฤศจิกายน 2564 (2021) ดังน่�

ข้้อมูลก�รึค้�ถูกกฎหม�ย

   ในช่่วงดังกลุ่่าว จ่นเป็ันผู้้้ส่งออกรายใหญ่ท่ี่�ส่ดของโลุ่ก 
โดยคิืดเป็ันร้อยลุ่ะ 69 ของการส่งออกทัี่�งหมด ติามมา
ด้วยอินเด่ยท่ี่�ร้อยลุ่ะ 18 แลุ่ะสหรัฐอเมริกาท่ี่�ร้อยลุ่ะ 9                       
โดยได้ส่งออกไปัยังปัระเที่ศอื�น ๆ 33 ปัระเที่ศ รวมปัริมาณ                      
Potassium permanganate ท่ี่�ม่การส่งออกทัี่�งสิ�น 36,000 ตัิน                                                    
อย่างไรก็ติาม ปัระเที่ศท่ี่�ม่การผู้ลิุ่ติโคืเคืนจำานวนมาก                 
ในภ้มิภาคือเมริกาใต้ิ ได้แก่ โบลิุ่เว่ย โคืลุ่อมเบ่ย แลุ่ะเปัร้ 
กลัุ่บม่สถิืติิการนำาเข้า Potassium permanganate ในจำานวน
ท่ี่�ติำ�ามากโดยคิืดเป็ันน้อยกว่าร้อยลุ่ะ 1 ของการนำาเข้าทัี่�งหมด

© MART PRODUCTION, Pexels

ข้้อมูลก�รึค้�ผิิดกฎหม�ย

   ตัิ�งแต่ิปีั 2554 – 2563 (2011 – 2020) ม่การติรวจยึด 
Potassium permanganate ผิู้ดกฎหมายกระจ่กตัิวอย่้ท่ี่�จ่น
แลุ่ะปัระเที่ศในแถืบอเมริกาใต้ิ ด้วยปัริมาณเฉลุ่่�ย 95 ตัินต่ิอปีั 
ในปีั 2563 (2020) โคืลุ่อมเบ่ยเป็ันปัระเที่ศท่ี่�ม่การติรวจยึด 
Potassium permanganate ผิู้ดกฎหมายจำานวนมากท่ี่�ส่ด
ด้วยปัริมาณ 65 ตัิน โดยชิ่ลุ่่ เวเนซ่ึ่เอเลุ่า แลุ่ะโบลิุ่เบ่ย เป็ัน
ปัระเที่ศท่ี่�ม่การติรวจยึดรองลุ่งมา รวมปัริมาณการติรวจยึด
แลุ้่วคิืดเป็ันร้อยลุ่ะ 25 ของปัริมาณการติรวจยึดในโคืลุ่อมเบ่ย 
ปัริมาณการติรวจยึดดังกลุ่่าวยังคืงสอดคืลุ้่องกับสถืานการณ์
ลัุ่กลุ่อบผู้ลิุ่ติโคืเคืนท่ี่�เกิดขึ�นอย่างแพร่หลุ่ายในภ้มิภาคื

© Benjah-bmm27

2. สำารตั�งต้นสำำาหรับการผิลิื่ตโคเคน

สาร Potassium permanganate
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2.2 สำ�รึตัุ�งตุ้นัชนิัดใหม่

  กลุ่่่มผู้้้ลัุ่กลุ่อบผู้ลิุ่ติโคืเคืนม่การเปัลุ่่�ยนแปัลุ่งลัุ่กษณะของ
สารตัิ�งต้ินอย่้ติลุ่อดเวลุ่า โดยส่วนใหญ่แลุ้่วมักเป็ันสารเคืม่
ท่ี่�สามารถืใช้่แที่น Potassium permanganate สารเคืม่
ท่ี่�ใช้่เพิ�มคืวามบริส่ที่ธิ�ของโคืเคืน แลุ่ะสารลุ่ะลุ่ายท่ี่�ใช้่ใน
กระบวนการผู้ลิุ่ติโคืเคืน แลุ่ะในปััจจ่บัน สารเคืม่ช่นิดใหม่
เหลุ่่าน่�มักถ้ืกพัฒนาภายในปัระเที่ศท่ี่�ที่ำาการผู้ลิุ่ติเอง จึงยังไม่ม่                
การติรวจพบแพร่หลุ่ายในบริเวณพรมแดน โดยม่สารเคืม่     
ท่ี่�น่าสนใจดังน่�

• สารั Manganese dioxide และ Potassium manganate                                                   

ถืือ เ ป็ันสารตัิ� ง ต้ินสำาห รับการผู้ลิุ่ติ Potassium             

permanganate ซึึ่�งม่รายงานการติรวจยึดในโคืลุ่อมเบ่ย
อย่้เป็ันปัระจำา ในปีั 2563 (2020) โคืลุ่อมเบ่ยได้ติรวจยึด
สารทัี่�งสองช่นิดรวมเป็ันปัริมาณมากกว่า 8 ตัิน แลุ่ะ    
ในช่่วง 10 เดือนแรกของปีั 2564 (2021) โคืลุ่อมเบ่ย   
ยังได้ที่ำาลุ่ายห้องปัฏิิบัติิการที่างวิที่ยาศาสติร์ท่ี่�ที่ำาการผู้ลิุ่ติ
สารดังกลุ่่าวไปัทัี่�งสิ�น 6 แห่ง

• สารั Sodium Metabisulfite ถ้ืกใช้่ในกระบวนการ
ออกซิึ่เดชั่นของโคืเคืน แลุ่ะม่การติรวจยึดในแถืบปัระเที่ศ
เส้นที่างการค้ืาโคืเคืนเพิ�มขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง ได้แก่ โบลิุ่เว่ย 
โคืลุ่อมเบ่ย แลุ่ะเวเนซ่ึ่เอลุ่า 

• สารัละลาย Acetate และ Methyl Isobutyl Ketone    

เป็ันสารช่นิดใหม่ท่ี่�ใช้่ในการสกัดโคืเคืนขั�นท่ี่ติิยภ้มิ   
(Secondary extraction) หรือการสกัดโคืเคืนออกมา
จากสสารช่นิดอื�น ๆ ท่ี่�ผู้สมกันไว้เพื�อการลัุ่กลุ่อบขนย้าย 
สารลุ่ะลุ่ายช่นิดดังกลุ่่าวจึงมักถ้ืกติรวจยึดในปัระเที่ศ
ปัลุ่ายที่างของโคืเคืน ได้แก่ เนเธอร์แลุ่นด์แลุ่ะสเปัน    
โดยในช่่วงปีั 2563 - 2564 (2020 - 2021) เนเธอร์แลุ่นด์
ได้ติรวจยึดสารดังกลุ่่าว 11 คืรั�ง อนึ�ง ท่ี่�มาของสารเคืม่
เหลุ่่าน่�ลุ้่วนมาจากการซืึ่�อขายสารเคืม่ภายในสหภาพย่โรปั 

© Brewchatter
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สาร Manganese Dioxide

สาร Sodium Metabisulfite
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3.1 สำ�รึ NPP และสำ�รึ ANPP

   สาร N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) แลุ่ะ            
สาร 4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP) เป็ัน         
สารตัิ�งต้ินสำาหรับการผู้ลิุ่ติเฟนที่านิลุ่ 2 ช่นิดหลัุ่กท่ี่�ถ้ืกปัระกาศ
ให้อย่้ภายใต้ิการคืวบค่ืมตัิ�งแต่ิปีั 2560 (2017) ม่ข้อม้ลุ่การค้ืา
ท่ี่�ถ้ืกกฎหมายแลุ่ะผิู้ดกฎหมายในปีั 2563 (2020) ดังน่�

ข้้อมูลก�รึค้�ถูกกฎหม�ย

    หลัุ่งจากถ้ืกกำาหนดให้เป็ันสารท่ี่�ต้ิองได้รับการคืวบค่ืม    
ในระดับนานาช่าติิ ยอดการส่งออกสาร NPP แลุ่ะสาร ANPP 

ก็ลุ่ดลุ่งอย่างต่ิอเนื�อง โดยในปีั 2563 (2020) ปัริมาณการค้ืา
สาร NPP ม่ปัระมาณ 1.5 ติัน ซึ่ึ �งคืิดเปั็นปัริมาณเพ่ยง
คืรึ�งหนึ�งของปีัก่อนหน้า แลุ่ะปัระเที่ศท่ี่�ส่งออกมากท่ี่�ส่ดคืือ
ฝ้รั�งเศส ในขณะท่ี่�สาร ANPP ม่ปัริมาณการส่งออกท่ี่�น้อยมาก                   
คิืดเป็ันเพ่ยงไม่ก่�กรัมต่ิอคืรั�งแลุ่ะเป็ันการส่งออกเพื�อ                                               
การที่ดลุ่องแลุ่ะงานวิจัยเท่ี่านั�น การส่งออกสาร ANPP ท่ี่�ม่
ปัริมาณมากท่ี่�ส่ดคืือการส่งออกจากอินเด่ยไปัยังบราซิึ่ลุ่ซึึ่�งม่
สาร ANPP เพ่ยง 2 กิโลุ่กรัมเท่ี่านั�น   

© Everychina

3. สำารตั�งต้นสำำาหรับการผิลิื่ตเฟนที่านิลื่
ข้้อมูลก�รึค้�ผิิดกฎหม�ย

    สหรัฐอเมริกา เม็กซิึ่โก แลุ่ะเอสโติเน่ย ม่การรายงาน
การติรวจยึดสารตัิ�งต้ินทัี่�งสองช่นิด โดยสหรัฐ ฯ ติรวจยึด
ได้มากกว่า 340 กิโลุ่กรัม แลุ่ะเม็กซิึ่โกติรวจยึดได้มากกว่า 
100 กิโลุ่กรัม โดยสหรัฐ ฯ แจ้งว่าท่ี่�มาของสาร ANPP มา
จากภายในปัระเที่ศทัี่�งหมด แต่ิเม็กซิึ่โกแจ้งว่าแหลุ่่งท่ี่�มาของ    
สาร ANPP ท่ี่�ติรวจยึดได้คืือจ่น

    ในการน่� สหรัฐอเมริกาได้ตัิ�งโคืรงการ “One Pill Can 

Kill” เพื�อแก้ไขปััญหาการแพร่ระบาดของเฟนที่านิลุ่อย่างร่นแรง
ภายในปัระเที่ศ โดยได้พยายามค้ืนหาร้ปัแบบของการลัุ่กลุ่อบ
ขนย้ายยาเสพติิดจากกลุ่่่มผู้้้ผู้ลิุ่ติในเม็กซิึ่โก แลุ่ะติิดติาม                       
การ ซืึ่� อขายในช่่องที่างออนไลุ่น์ อาทิี่ Snapchat                                                               

TikTok Instagram นำาไปัส่้การติรวจยึดเฟนที่านิลุ่มากกว่า                                                   
10 ลุ้่านเม็ด แลุ่ะผู้งสารตัิ�งต้ินมากกว่า 440 กิโลุ่กรัม          
ในช่่วงเดือนพฤษภาคืม - กันยายน 2565 (2022) 

    อนึ�ง โคืรงการ One Pill Can Kill ยังให้คืวามสำาคัืญ
กับการสร้างคืวามติระหนักร้้เก่�ยวกับอันติรายของเฟนที่านิลุ่ 
แลุ่ะแจ้งเตืิอนปัระช่าช่นเรื�องการซืึ่�อขายยาปัลุ่อม (Fake Pills)                                                    
ท่ี่�ม่ส่วนผู้สมของเฟนที่านิลุ่ โดยได้ให้ข้อม้ลุ่ว่า กลุ่่่มผู้้้ค้ืา
ได้พยายามปัรับกลุ่ย่ที่ธ์การขายเฟนที่านิลุ่ ด้วยการผู้สม         
เฟนที่านิลุ่ลุ่งไปัในยาแก้ปัวดกลุ่่่ม Opioids ท่ี่�สามารถืซืึ่�อขาย
ได้อย่างถ้ืกกฎหมาย อาทิี่ ยา Oxycodone (ย่�ห้อ Oxycontin, 

Tylox) ยา Alphazolam (ย่�ห้อ Xanax) ยา Hydrocodone 
(ย่�ห้อ Vicodin) ก่อนนำาไปัวางขายในแพลุ่ที่ฟอร์มออนไลุ่น์
เพื�อให้เกิดการเสพติิดโดยท่ี่�ผู้้้เสพไม่ได้ตัิ�งใจ แลุ่ะนำาไปัส่้     
การเส่ยช่่วิติจากการได้รับยาเกิดขนาด

สาร NPP

  © US DEA

ภาพการประชาสัมพนัธ์เ์ร่�องเม็ดยาปลอมผสมเฟนทานิลในโครง One Pill Can Kill
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3.2 สำ�รึตัุ�งตุ้นัชนิัดใหม่
    เนื�องจากเฟนที่านิลุ่เป็ันยาเสพติิดท่ี่�ม่การลัุ่กลุ่อบ                   
ซืึ่�อขายมากท่ี่�ส่ดในแถืบที่ว่ปัอเมริกาเหนือจึงม่การติรวจสอบ
แลุ่ะคืวบค่ืมการขนย้ายสารตัิ�งต้ินของเฟนที่านิลุ่อย่างเข้มงวด
ในพื�นท่ี่�ดังกลุ่่าว อย่างไรก็ติาม การติรวจสอบท่ี่�เข้มงวด                                         
ก็เป็ันแรงกระต้่ินให้กลุ่่่มผู้้้ผู้ลิุ่ติสารเสพติิดพยายามสร้างหรือ
ค้ืนหาสารตัิ�งต้ินช่นิดอื�น ๆ เพื�อหลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจยึดของ             
เจ้าหน้าท่ี่�เช่่นเด่ยวกับในกรณ่ของสารตัิ�งต้ินของสารเสพติิด
ช่นิดอื�น ๆ โดยม่สารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ท่ี่�ยังไม่อย่้ในรายการ
คืวบค่ืมระหว่างปัระเที่ศ ดังน่�

• สารั 4-AP และ สารั boc-a-AP เป็ันสารตัิ�งต้ินที่ดแที่น
ท่ี่�ถ้ืกติรวจยึดได้ในเม็กซิึ่โกมากกว่า 300 กิโลุ่กรัม แลุ่ะ
ในสหรัฐ ฯ ปัระมาณ 10 กิโลุ่กรัม ซึึ่�งเป็ันการติรวจยึด
ได้ระหว่างการขนส่งมาจากจ่นแลุ่ะฮ่องกง อย่างไรก็ติาม
สารดังกลุ่่าวม่ปัริมาณการติรวจยึดลุ่ดน้อยลุ่งในช่่วง           
10 เดือนแรกของปีั 2564 (2021) 

• สารั 4-piperidone เป็ันสารเคืม่ช่นิดใหม่ท่ี่�ม่การติรวจยึด
เพิ�มขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง จึงม่การสันนิษฐานว่าเป็ันสารตัิ�งต้ิน
ใหม่แที่นท่ี่�สาร 4-AP ท่ี่�ถ้ืกติรวจสอบเข้มงวดขึ�น โดยม่
การติรวจยึดได้ท่ี่�ท่ี่าเรือของแคืนาดา แลุ่ะท่ี่าอากาศยาน  
ในเม็กซิึ่โกแลุ่ะสหรัฐ ฯ ซึึ่�งม่ท่ี่�มาจากจ่นแลุ่ะฮ่องกงเช่่นเดิม

• สารัละลายผู้สมขอ่งสารั Aniline สารั (2-bromoethyl) 

Benzene และสารั Propionyl chloride เป็ันสารตัิ�งต้ิน                                                         
ช่นิดใหม่ของเฟนที่านิลุ่ ซึึ่�งมักถ้ืกติรวจยึดได้ท่ี่�
เนเธอร์แลุ่นด์

© Leiem

สาร 4-AP
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ข้่อเสำนอแนะเพื�อการแก้ไข่ปัญหาข้่อเสำนอแนะเพื�อการแก้ไข่ปัญหา
การลัื่กลื่อบค้าสำารตั�งต้นยาเสำพติดการลัื่กลื่อบค้าสำารตั�งต้นยาเสำพติด

       ถืึงแม้ว่า INCB แลุ่ะหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องอื�น ๆ จะม่คืวามพยายามในการแก้ไขแลุ่ะ
ป้ัองกันปััญหาการแพร่ระบาดของการคื้าสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดมากเพ่ยงใด การรายงานปัระจำาปีั
ด้านสถืานการณ์สารตัิ�งต้ินยาเสพติิดปัระจำาปีั 2564 (2021) กลัุ่บยังบ่งช่่�ว่า ปัระเที่ศต่ิาง ๆ ยัง
ไม่ม่แนวที่างหรือคืวามเข้มงวดในการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินมากเพ่ยงพอ โดยปัระมาณ 2 ใน 3 ของ
ปัระเที่ศสมาชิ่ก ยังไม่ม่การคืวบค่ืมสารเคืม่ในติารางท่ี่� 1 แลุ่ะ ติารางท่ี่� 2 ของอน่สัญญา ฯ 
คื.ศ. 1988 คืรบท่ี่กช่นิด ถึืงแม้ว่าสารเคืม่เหลุ่่าน่�จะได้รับการยอมรับโดยทัี่�วกันแลุ้่วว่าสามารถื
ใช้่เป็ันสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดได้จริง จึงได้ม่ข้อเสนอแนะเพื�อการเพิ�มปัระสิที่ธิภาพการคืวบค่ืม                
สารตัิ�งต้ินยาเสพติิด ดังต่ิอไปัน่�
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    INCB รายงานว่าปััญหาท่ี่�สำาคัืญท่ี่�ส่ดของการคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินในปััจจ่บัน                
คืือการเกิดขึ�นของสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ หรือการเปัลุ่่�ยนแปัลุ่งโคืรงสร้างสารเคืม่เพื�อ       
หลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี่�โดยเฉพาะ แลุ่ะข้อม้ลุ่ในระบบ PICS ได้รายงาน
ว่าร้อยลุ่ะ 75 ของการติรวจยึดสารตัิ�งต้ินในปีั 2563 – 2564 (2020 - 2021) เป็ัน               
สารเคืม่ช่นิดใหม่ หลุ่ายปัระเที่ศจึงได้พยายามกำาหนดมาติรการเฝ้้าระวังสารเคืม่บางช่นิด                                                                   
ด้วยตินเอง เพื�อลุ่ดการนำาเข้า – ส่งออกสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ภายในปัระเที่ศนั�น ๆ 
อย่างไรก็ติาม คืวามร่วมมือท่ี่�เป็ันแบบแผู้นเพื�อบรรจ่ให้สารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่อย่้ใน                                 
การคืวบค่ืมระหว่างปัระเที่ศ ยังคืงเป็ันสิ�งท่ี่�จำาเป็ันอย่างเร่งด่วน เพื�อให้เกิดการสกัดกั�น  
สารตัิ�งต้ินยาเสพติิดได้อย่างม่ปัระสิที่ธิภาพ
   

1. ควรม่ความร่วมมือยับยั�งการผิลิื่ตสำารตั�งต้นชิ้นิดใหม่
    อย่างเร่งด่วน

2.  ความร่วมมือในการส่ำงข้่อมูลื่
     อย่างครบถ้วนแลื่ะทัี่นเหตุการณ์
  จากการท่ี่�ร้ปัแบบของการลุ่ักลุ่อบผู้ลุ่ิติยาเสพติิดม่การเปัลุ่่�ยนแปัลุ่งอย่างรวดเร็ว
แลุ่ะซัึ่บซ้ึ่อนมากขึ�น การแลุ่กเปัลุ่่�ยนข้อม้ลุ่อย่างคืรบถ้ืวนแลุ่ะทัี่นต่ิอเหต่ิการณ์จึงที่ว่        
คืวามสำาคัืญมากขึ�น เพื�อให้ INCB แลุ่ะหน่วยงานอื�น ๆ สามารถืปัระเมินสถืานการณ์
แลุ่ะศึกษาร้ปัแบบการกระที่ำาคืวามผิู้ดท่ี่�เปัลุ่่�ยนไปัได้อย่างแม่นยำา ทัี่�งน่� การแลุ่กเปัลุ่่�ยน
ข้อม้ลุ่ท่ี่�เก่�ยวข้องกับสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดยังคืงม่ปััญหาเรื�องคืวามลุ่่าช้่าแลุ่ะการขาดข้อม้ลุ่
สำาคัืญ โดยเฉพาะในภ้มิภาคืเอเช่่ยติะวันออกแลุ่ะเอเช่่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิท่ี่�เป็ันแหลุ่่ง
ผู้ลิุ่ติยาบ้าขนาดใหญ่ของโลุ่กแลุ่ะม่การรายงานติรวจยึดผู้ลิุ่ติภัณฑ์์ยาบ้าสำาเร็จร้ปัจำานวน
มาก แต่ิม่การรายงานการติรวจยึดสารตัิ�งต้ินได้ในปัริมาณน้อย จึงที่ำาให้ไม่สามารถื
ที่ำาการวิเคืราะห์แลุ่ะปัระเมินสถืานการณ์ยาเสพติิดในพื�นท่ี่�ได้อย่างคืรอบคืลุ่่ม
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   ถึืงแม้ว่าในปััจจ่บัน สารตัิ�งต้ินส่วนใหญ่จะยังคืงเกิดขึ�นภายในปัระเที่ศแลุ่ะยังไม่ได้ถ้ืกขนส่ง
ข้ามพรมแดนเท่ี่าใดนัก แต่ิรายงานของ INCB ในคืรั�งลุ่่าส่ด ได้ช่่�ให้เห็นว่าสารตัิ�งต้ินหลุ่ายช่นิด
เริ�มม่การขนส่งข้ามพรมแดนบ่อยขึ�นแลุ่ะม่การติรวจยึดในปัริมาณท่ี่�เพิ�มมากขึ�น ศ่ลุ่กากรแลุ่ะ
หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องจึงยังต้ิองให้คืวามสำาคัืญกับสินค้ืาท่ี่�เป็ันสารตัิ�งต้ินแลุ่ะคืวรใช่ร้ะบบแจง้ข้อม้ลุ่
ลุ่่วงหน้าก่อนการขนส่งหรือระบบ PEN อย่างเต็ิมปัระสิที่ธิภาพ เพื�อให้เกิดการติรวจสอบทัี่�งจาก
ปัระเที่ศส่งออกแลุ่ะปัระเที่ศนำาเข้าอย่างเข้มงวดก่อนการขนส่ง

3. ควรใช้ิ้ระบบ PEN อย่างเต็มท่ี่�เพื�อการตรวจัสำอบสิำนค้าสำารตั�งต้น 
    ก่อนการข่นส่ำงข้่ามพรมแดน

4. ความร่วมมือระหว่างศุลื่กากรแลื่ะหน่วยงานท่ี่�อนุญาตนำาเข้่า 

   ในหลุ่ายปัระเที่ศ หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องกับระบบการแจ้งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้าก่อนการขนส่ง           
มักเป็ันหน่วยงานด้านอาหารแลุ่ะยา หรือหน่วยงานด้านการคืวบค่ืมอ่ติสาหกรรม แต่ิศ่ลุ่กากร    
ยังคืงเป็ันหน่วยงานแรกท่ี่�ติ้องที่ำาการติรวจสอบสินค้ืาสารตัิ�งต้ินท่ี่�ได้รับการนำาเข้ามาในปัระเที่ศ     
ดังนั�น คืวามร่วมมือระหว่างศ่ลุ่กากรแลุ่ะหน่วยงานท่ี่�อน่ญาตินำาเข้าจึงเป็ันสิ�งสำาคัืญ เพื�อติรวจ
สอบข้อม้ลุ่ว่าสินค้ืาท่ี่�นำาเข้ามานั�นติรงติามค่ืณสมบัติิท่ี่�ระบ่ไว้ในเอกสารข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้าหรือไม่      
นอกจากน่� ศ่ลุ่กากรคืวรรับที่ราบข้อม้ลุ่เก่�ยวกับสารตัิ�งต้ินช่นิดใหม่ แลุ่ะข้อคืวรระวังต่ิาง ๆ  เก่�ยว
กับสารตัิ�งต้ินช่นิดต่ิาง ๆ  อย่้เสมอ โดยเฉพาะสารตัิ�งต้ินท่ี่�ออกแบบมาเพื�อหลุ่บเลุ่่�ยงการติรวจสอบ
ท่ี่�อาจสร้างอันติรายให้แก่เจ้าหน้าท่ี่� หรือสลุ่ายตัิวไปัระหว่างการติรวจค้ืน

© vectorjuice, Freepik
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ข้่อสำรุป     

  ปััญหาการลัุ่กลุ่อบค้ืาสารตัิ�งต้ินยาเสพติิดถืือเป็ันสาเหต่ิหนึ�งของปััญหายาเสพติิด
ท่ี่�ยังคืงเป็ันปััญหาสำาคัืญของท่ี่กภ้มิภาคืทัี่�วโลุ่ก เนื�องจากสารตัิ�งต้ินเป็ันสิ�งท่ี่�ที่ำาให้
วงจรการค้ืายาเสพติิดยังดำาเนินต่ิอไปัได้แลุ่ะอาจที่ำาให้เกิดสารเสพติิดช่นิดใหม่ท่ี่�ม่              
คืวามอันติรายแต่ิม่คืวามสะดวกในการลัุ่กลุ่อบขนย้ายทัี่�งภายในแลุ่ะนอกปัระเที่ศ  
มากขึ�น แลุ่ะด้วยค่ืณสมบัติิท่ี่�สามารถืนำาไปัใช้่ได้สองที่าง สารตัิ�งต้ินยาเสพติิดจึง
เป็ันคืวามท้ี่าที่ายของทัี่�งศ่ลุ่กากรแลุ่ะหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องในการติรวจสอบแลุ่ะ                                                                     
ให้การอน่ญาตินำาเข้า - ส่งออก ท่ี่กภาคืส่วนจึงคืวรแลุ่กเปัลุ่่�ยนข้อม้ลุ่แลุ่ะ                     
ให้คืวามสำาคัืญกับระบบการส่งข้อม้ลุ่ลุ่่วงหน้าท่ี่�ม่อย่้แลุ้่ว ทัี่�งยังต้ิองร่วมกันพัฒนา                                                                           
ระบบคืวบค่ืมสารตัิ�งต้ินให้สามารถืรับมือกับการเปัลุ่่�ยนแปัลุ่งร้ปัแบบแลุ่ะ                 
คืวามพยายามหลุ่บเลุ่่�ยงการจับก่มของกลุ่่่มผู้้้กระที่ำาคืวามอย่้ติลุ่อดเวลุ่าด้วยเช่่นกัน
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อ่�างอิ่ง

INCB. “Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs 
 and psychotropic substances 2021.” Accessed 23 October 2022. 
 https://unis.unvienna.org/pdf/2022/INCB/INCB_2021_Precursors_E.pdf.
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

WCO รึ�ยง�นัผิลปฏิิบัติุก�รึ Balkan Gate 2 
ตุรึวิจยึดสิำนัค้�ปลอมแปลงได้ม�กกว่ิ� 2 ล้�นัชิ�นั

     ระหว่างวันท่ี่� 7 ถึืง 30 ม่นาคืม พ.ศ. 2565 (2022) องค์ืการศ่ลุ่กากรโลุ่ก (WCO) ได้ดำาเนินปัฏิิบัติิการ               
Balkan Gate 2 ซึึ่�งเน้นติรวจสอบแลุ่ะติรวจยึดสินค้ืาปัลุ่อมแปัลุ่ง (Counterfeit Product) แลุ่ะสินค้ืาลุ่ะเมิดลิุ่ขสิที่ธิ�         
(Pirated Goods) ในบริเวณคืาบสม่ที่รบอลุ่ข่าน ร่วมกันกับศ่ลุ่กากรของปัระเที่ศต่ิาง ๆ  ในภ้มิภาคือ่ก 10 ปัระเที่ศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐแอลุ่เบเน่ย บอสเน่ยแลุ่ะเฮอร์เซึ่โกว่นา สาธารณรัฐบัลุ่แกเร่ย สาธารณรัฐเฮเลุ่นิก (กร่ซึ่) สาธารณรัฐอิติาลุ่่ มอนเติ
เนโกร สาธารณรัฐคือซึ่อวอ สาธารณรัฐมอลุ่ติา สาธารณรัฐมาซิึ่โดเน่ย แลุ่ะโรมาเน่ย

    จากปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าว ม่ผู้ลุ่ให้สามารถืติรวจยึดสินค้ืาปัลุ่อมแปัลุ่งแลุ่ะสินค้ืาลุ่ะเมิดลิุ่ขสิที่ธิ�ทัี่�งสิน 2,300,000 ชิ่�น 
แบ่งเป็ัน 11 ปัระเภที่ เช่่น

• โที่รศัพท์ี่มือถืือแลุ่ะอ่ปักรณ์ท่ี่�เก่�ยวข้อง คิืดเป็ันร้อยลุ่ะ 41
• แบติเติอร่� สติิกเกอร์ แลุ่ะฉลุ่ากสินค้ืา คิืดเป็ันร้อยลุ่ะ 29
• เสื�อผู้้า คิืดเป็ันร้อยลุ่ะ 14
• รองเท้ี่า คิืดเป็ันร้อยลุ่ะ 12

      ทัี่�งน่� กว่าร้อยลุ่ะ 98 ของสินค้ืาท่ี่�ถ้ืกติรวจยึดม่ลัุ่กษณะเป็ันการลุ่ะเมิดเคืรื�องหมายการค้ืา (Trademark  

Infringement) ซึึ่�งม่เคืรื�องหมายการค้ืามากกว่า 142 ช่นิดท่ี่�เก่�ยวข้องกับการติรวจยึดในปัฏิิบัติิการคืรั�งน่�

© Malta Customs



   ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 9  ตุุลาคม 2565
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  25

อ่�างอิ่ง

WCO. “Over two million counterfeit pieces seized during WCO operation in the Balkans.” http://www.wcoomd.org/.../
 over-two-million-counterfeit.... Accessed 6 October 2022.

     อนึ�ง ปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าวใช้่ข้อม้ลุ่ข่าวกรองจากท่ี่กหน่วยงานศ่ลุ่กากรของปัระเที่ศท่ี่�เข้าร่วม ข้อม้ลุ่จากเจ้าของลิุ่ขสิที่ธิ�
ของสินค้ืาอ่ก 16 ราย แลุ่ะข้อม้ลุ่จากระบบ IPR CENcomm ของ WCO เพื�อปัระเมินคืวามเส่�ยงของแต่ิลุ่ะต้้ิสินค้ืาแลุ่ะ
ช่่วยให้ข้อม้ลุ่เจ้าหน้าท่ี่�ในการแยกระหว่างสินค้ืาปัลุ่อมแปัลุ่งแลุ่ะสินค้ืาของแท้ี่ โดยได้รับคืวามช่่วยเหลืุ่อจากหน่วยงาน          
คืวามมั�นคืงที่างการเงินของอิติาลุ่่ (Guardia di Finanza) ในการอำานวยคืวามสะดวกระหว่างการติรวจยึด แลุ่ะได้รับ         
คืวามช่่วยเหลืุ่อที่างเที่คืนิคืจากสำานักงานติำารวจสากลุ่แห่งสหภาพย่โรปั (Europol) ในการสืบสวนหลัุ่งการติรวจยึด  
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ศุุลก�กรึเบลเย่ยมเน้ันัตุรึวิจเข้้มสิำนัค้�บุหร่ึ�
หลังยอดก�รึลักลอบค้�และนัำ�เข้้�บุหร่ึ�ผิิดกฎหม�ย

พุ่งเป็นัอันัดับ 2 ข้องยุโรึป

    เมื�อวันท่ี่� 6 ต่ิลุ่าคืม 2565 (2022) ม้ลุ่นิธิ No to Counterfeiting and Piracy (NANAC) ในราช่อาณาจักรเบลุ่เย่ยม     
ได้รายงานว่าม่การผู้ลุ่ิติแลุ่ะนำาเข้าบ่หร่�ผิู้ดกฎหมายเพิ�มขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง โดยเบลุ่เย่ยมถืือเป็ันปัระเที่ศท่ี่�ม่การลุ่ักลุ่อบ     
ขนย้ายแลุ่ะผู้ลิุ่ติบ่หร่�ผิู้ดกฎหมายมากท่ี่�ส่ดเป็ันอันดับ 2 ในภ้มิภาคืย่โรปั รองลุ่งมาจากสาธารณรัฐฝ้รั�งเศส

   NANAC ได้รายงานว่าบ่หร่�ปัลุ่อมท่ี่�นำาเข้ามายังเบลุ่เย่ยมนั�น มักม่ต้ินที่างมาจากสาธารณรัฐสังคืมนิยมเว่ยดนาม 
มาเลุ่เซ่ึ่ย สาธารณรัฐปัระช่าช่นจ่น สาธารณรัฐอาหรับอ่ยิปัต์ิ แลุ่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรติส์ ทัี่�งน่� ศ่ลุ่กากรเบลุ่เย่ยม                    
ได้ที่ำาการติรวจยึดบ่หร่�ผิู้ดกฎหมายในปีั 2564 (2021) ได้ม้ลุ่ค่ืารวมกว่า 158 ลุ้่านย้โร ซึึ่�งมากกว่าการติรวจยึดในปีั 2562 
(2019) ท่ี่�ม่ม้ลุ่ค่ืารวมเพ่ยง 49 ลุ้่านย้โร 

    ปััญหาดังกลุ่่าวส่งผู้ลุ่ต่ิอการจัดเก็บภาษ่ของเบลุ่เย่ยมแลุ่ะสหภาพย่โรปั (European Union: EU) เนื�องจาก         
การผู้ลิุ่ติแลุ่ะลัุ่กลุ่อบนำาเข้าบ่หร่�ผิู้ดกฎหมายที่ำาให้เกิดการหลุ่บเลุ่่�ยงภาษ่สรรพสามิติแลุ่ะภาษ่ม้ลุ่ค่ืาเพิ�ม คิืดเป็ันม้ลุ่ค่ืา       
คืวามเส่ยหายปัระมาณ 1.8 ลุ้่านย้โร ในเบลุ่เย่ยม แลุ่ะการค้ืาบ่หร่�ผิู้ดกฎหมายในปัระเที่ศอื�น ๆ  อาทิี่ ฝ้รั�งเศส เนเธอร์แลุ่นด์ 
ลัุ่กเซึ่มเบิร์ก ยังที่ำาให้ EU ส้ญเส่ยรายได้มากกว่า 1 พันลุ้่านย้โรต่ิอปีั  

     ด้วยเหต่ิน่� ศ่ลุ่กากรแลุ่ะหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องของ EU จึงได้พยายามสกัดกั�นแลุ่ะปัราบปัรามการค้ืาบ่หร่�               
ผิู้ดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยในปีั 2565 (2022) ม่การสั�งรื�อถือนโรงงานผู้ลิุ่ติบ่ร่�ผิู้ดกฎหมายไปัแลุ้่ว 6 แห่งในเบลุ่เย่ยม 
แลุ่ะในปีั 2564 (2021) ม่การสั�งรื�อถือนโรงงานผู้ลิุ่ติบ่หร่�ผิู้ดกฎหมายมากถึืง 74 แห่งในเขติ EU

อ่�างอิ่ง
Brussels Times. “Belgium an EU Leader for Smuggling and Production of Counterfeit Cigarettes.” https://www.brusselstimes.com/.../
 belgium-an-eu-leader.... Accessed 10 October 2022.
Brussels Times. “Belgium mass produces counterfeit cigarettes sold in France.” https://www.brusselstimes.com/.../bel
 gium-mass-produces.... Accessed 10 October 2022.

© FOD Financien
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พิธ่ิลงนั�ม MoU เพ่�อจัดตัุ�งศูุนัย์ Regional Training Center 
ณ ปรึะเที่ศุไที่ย

     เมื�อวันท่ี่� 10 ต่ิลุ่าคืม 2565 (2022) นายพช่ร อนันติศิลุ่ป์ั อธิบด่กรมศ่ลุ่กากร แลุ่ะนายค่ืนิโอะ มิค่ืริยะ เลุ่ขาธิการ
องค์ืการศ่ลุ่กากรโลุ่ก (WCO) ร่วมลุ่งนามบันทึี่กคืวามเข้าใจ (MoU) เพื�อการจัดตัิ�งศ้นย์ฝึ้กอบรมปัระจำาภ้มิภาคืเอเช่่ย
แปัซิึ่ฟิก (Regional Training Center: RTC) ณ กร่งเที่พมหานคืร ราช่อาณาจักรไที่ย ผู่้านระบบการปัระช่่มที่างไกลุ่

    อนึ�ง การจัดตัิ�งศ้นย์ RTC ณ กร่งเที่พมหานคืร เป็ันผู้ลุ่มาจากการปัระช่่มอธิบด่ศ่ลุ่กากรปัระจำาภ้มิภาคืเอเช่่ยแปัซิึ่ฟิก
คืรั�งท่ี่� 23 (23rd Regional Heads of Customs Administration: RHCA) ณ จังหวัดบาหลุ่่ สาธารณรัฐอินโดน่เซ่ึ่ย 
เมื�อเดือนพฤษภาคืม 2565 (2022) ซึึ่�งท่ี่�ปัระช่่มได้รับรองให้สถืาบันวิที่ยาการศ่ลุ่กากรของกรมศ่ลุ่กากรไที่ยเป็ัน                                                                    
ศ้นย์ฝึ้กอบรมปัระจำาภ้มิภาคืเอเช่่ยแปัซิึ่ฟิก

     ในการน่� เลุ่ขาธิการ WCO ได้กลุ่่าวชื่�นช่มแลุ่ะขอบค่ืณท่ี่�ไที่ยจะแบ่งปัันแนวปัฏิิบัติิแลุ่ะปัระสบการณ์ในด้านศ่ลุ่กากร
ผู่้านการจัดตัิ�งศ้นย์ RTC แลุ่ะขอสนับสน่นให้ไที่ยรักษาบที่บาที่ในเคืรือข่ายศ่ลุ่กากรในภ้มิภาคืเอเช่่ยแปัซิึ่ฟิก เพื�อช่่วย
ให้ WCO บรรลุ่่เป้ัาหมายการสร้างคืวามทัี่นสมัยในการศ่ลุ่กากรของภ้มิภาคื ฯ ต่ิอไปั

    ศ้นย์ RTC แห่งน่�จะดำาเนินการฝ้ึกอบรมในระดับภ้มิภาคืคืรั�งแรกในปัระเด็นเรื�องการบริหารจัดการคืวามเส่�ยง   
(Risk management) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 (2022)

© WCO

อ่�างอิ่ง

WCO. “Online ceremony to mark the establishment of an RTC in Thailand.” http://www.wcoomd.org/.../online-ceremo
 ny-to-mark-the.... Accessed 11 October 2022.
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INTERPOL รึ�ยง�นัผิลปฏิิบัติุก�รึ Trigger VII 
ตุรึวิจยึดอ�วุิธิได้ม�กกว่ิ� 350 ชิ�นั ในั 1 สัำปด�ห์

     เมื�อวันท่ี่� 13 ต่ิลุ่าคืม 2565 (2022) องค์ืการติำารวจสากลุ่ (INTERPOL) รายงานผู้ลุ่ปัฏิิบัติิการ Trigger VII ซึึ่�งเป็ันโคืรงการ
คืวามร่วมมือระหว่างปัระเที่ศเพื�อจับก่มแลุ่ะติรวจยึดอาว่ธแลุ่ะกระส่นปืันผิู้ดกฎหมายในแถืบที่ะเลุ่แคืริบเบ่ยน ระหว่างวันท่ี่� 24 
ถึืง 30 กันยายน 2565 (2022) โดยสามารถืติรวจยึดอาว่ธผิู้ดกฎหมายได้มากกว่า 350 ชิ่�น แลุ่ะกระส่นปืันมากกว่า 3,300 ช่่ด

    ในปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าว ม่ปัระเที่ศในแถืบแคืริบเบ่ยนเข้าร่วม 19 ปัระเที่ศ เช่่น เคืรือรัฐโดมินิกา สาธารณรัฐโดมินิกัน    
เคืรือรัฐบาฮามาส บาร์เบโดส จาเมกา เป็ันต้ิน โดยม่ศ้นย์ปัฏิิบัติิการกลุ่าง (Operational Hub) ณ บาร์เบโดส แลุ่ะได้รับ     
คืวามช่่วยเหลืุ่อที่างเที่คืนิคืจากสำานักส่รา ยาส้บ อาว่ธปืัน แลุ่ะวัติถ่ืระเบิด (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives: ATF) แลุ่ะสำานักงานสืบสวนคืวามมั�นคืงแห่งมาต่ิภ้มิ (Homeland Security Investigations: HSI) ของสหรัฐอเมริกา

    ในการน่� ศ่ลุ่กากรแลุ่ะหน่วยงานด้านการบังคัืบใช้่กฎหมายของปัระเที่ศท่ี่�เข้าร่วม ได้เพิ�มคืวามเข้มงวดในการติรวจสอบ
พื�นท่ี่�ท่ี่�ม่คืวามเส่�ยง เช่่น พื�นท่ี่�ท่ี่าอากาศยาน ท่ี่าเรือ แลุ่ะจ่ดพรมแดน รวมทัี่�งเข้าติรวจค้ืนโกดังเก็บของแลุ่ะติรวจสอบสัมภาระ
แบบรัดก่มมากขึ�น นอกจากนั�นยังม่การแลุ่กเปัลุ่่�ยนข้อม้ลุ่การจับก่มระหว่างปัระเที่ศ จนนำาไปัส่้การขยายผู้ลุ่การจับก่มไปั
ยังปัระเที่ศอื�น เช่่น ศ่ลุ่กากรโดมินิกาติรวจยึดปืันพก 20 กระบอกแลุ่ะกระส่นปืันจำานวนหนึ�งท่ี่�ซ่ึ่กซ่ึ่อนอย่้ในกลุ่่องซ่ึ่เร่ยลุ่                                                                                                     
ท่ี่�ส่งมาจากสหรัฐอเมริกา ส่งผู้ลุ่ให้บาฮามาส แลุ่ะสหพันธรัฐเซึ่นต์ิคิืติส์แลุ่ะเนวิสสามารถืจับก่มการกระที่ำาคืวามผิู้ดในลัุ่กษณะ
เด่ยวกันได้ 

      อนึ�ง ผู้ลุ่จากการปัฏิิบัติิการดังกลุ่่าว ที่ำาให้สามารถืติรวจยึดโคืเคืนจำานวนมากกว่า 10 ตัิน กัญช่า 2.5 ตัิน แลุ่ะสินค้ืา
ผิู้ดกฎหมายอื�น ๆ อ่กหลุ่ายรายการ INTERPOL จึงสร่ปัได้ว่ากลุ่่่มผู้้้ลัุ่กลุ่อบค้ืาอาว่ธแลุ่ะกระส่นปืันมักม่คืวามเก่�ยวพันกับ  
กลุ่่่มอาช่ญากรรมร้ปัแบบอื�น ๆ ด้วย คืวามร่วมมือจากหลุ่ายองค์ืกรจึงจำาเป็ันต่ิอการยกระดับการป้ัองกันแลุ่ะปัราบปัราม  
เคืรือข่ายลัุ่กลุ่อบขนย้ายสินค้ืาผิู้ดกฎหมายระหว่างปัระเที่ศ

©INTERPOL

อ่�างอิ่ง

INTERPOL. “Hundreds of firearms and 12.6 tonnes of drugs seized in Caribbean operation.” https://www.interpol.int/.../
 Hundreds-of-firearms-and-12.... Accessed 25 October 2022.
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึห�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ยครัึ�งท่ี่� 1/2565 ณ กรุึงเฮก

    เมื�อวันท่ี่� 6 ต่ิลุ่าคืม 2565 นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม อัคืรราช่ท้ี่ติ (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) นางสาวนันท์ี่นภัส สินจนาน่รักษ์ 
อัคืรราช่ท้ี่ติท่ี่�ปัรึกษา (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) แลุ่ะนางสาวณัฐพร โพธิยอด เลุ่ขาน่การเอก (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) เข้าร่วมการปัระช่่ม
คืณะกรรมการบริหารท่ี่มปัระเที่ศไที่ย คืรั�งท่ี่� 1/2565 ของสถืานเอกอัคืรราช่ท้ี่ติ ณ กร่งเฮก โดยม่นายช่าติร่ อรรจนานันท์ี่ 
เอกอัคืรราช่ท้ี่ติ ณ กร่งเฮก เป็ันปัระธาน

     ในการน่� ท่ี่�ปัระช่่มได้หารือร่วมกันท่ี่�ที่ำาเน่ยบเอกอัคืรราช่ท้ี่ติ ณ กร่งเฮก เพื�อพิจารณาแนวโน้มนโยบายต่ิางปัระเที่ศ
ของเนเธอร์แลุ่นด์ แลุ่ะหารอืแผู้นงาน/กิจกรรมสำาคัืญของท่ี่มปัระเที่ศไที่ยในเนเธอร์แลุ่นด์ปัระจำาปีังบปัระมาณ 2566
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ก�รึปรึะชุม SAFE Working Group (SWG) ครัึ�งท่ี่� 28 

    นางสาวนันท์ี่นภัส สินจนาน่รักษ์ อัคืรราช่ท้ี่ติท่ี่�ปัรึกษา (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) แลุ่ะนางสาวณัฐพร โพธิยอด        
เลุ่ขาน่การเอก (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) เข้าร่วมการปัระช่่ม SAFE Working Group (SWG) คืรั�งท่ี่� 28 ร่วมกับ                                                                                                   
คืณะผู้้้แที่นกรมศ่ลุ่กากรจากส่วนมาติรฐานเออ่โอ กองมาติรฐานพิธ่การแลุ่ะราคืาศ่ลุ่กากร อันปัระกอบด้วย         
นางทิี่ช่ากร  จิวะช่าติิ (นักวิช่าการศ่ลุ่กากรช่ำานาญการ) แลุ่ะนายอณ่ว่ร์ วรรณวงศ์ (นักวิช่าการศ่ลุ่กากรปัฏิิบัติิการ) 
ระหว่างวันท่ี่� 5 – 7 ต่ิลุ่าคืม 2565 ณ องค์ืการศ่ลุ่กากรโลุ่ก (WCO) กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ ปัระเที่ศเบลุ่เย่ยม
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    เมื�อวันท่ี่� 10 ต่ิลุ่าคืม 2565 นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม อัคืรราช่ท้ี่ติ (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) นางสาวนันท์ี่นภัส สินจนาน่รักษ์ 
อัคืรราช่ท้ี่ติท่ี่�ปัรึกษา (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) แลุ่ะนางสาวณัฐพร โพธิยอด เลุ่ขาน่การเอก (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) เข้าร่วมพิธ่
วางพวงมาลุ่าน้อมรำาลึุ่กวันคืลุ้่ายวันสวรรคืติพระบาที่สมเด็จพระบรมช่นกาธิเบศร มหาภ้มิพลุ่อด่ลุ่ยเดช่มหาราช่            
บรมนาถืบพิติร ณ อาคืารท่ี่�ที่ำาการสถืานเอกอัคืรราช่ท้ี่ติ โดยม่นายเสข วรรณเมธ่ เอกอัคืรราช่ท้ี่ติ ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ 
เป็ันปัระธาน

พิธ่ิวิ�งพวิงม�ล�น้ัอมรึำ�ลึกวัินัคล้�ยวัินัสำวิรึรึคตุ 
พรึะบ�ที่สำมเด็จพรึะบรึมชนัก�ธิิเบศุรึ 

มห�ภูัมิพลอดุลยเดชมห�รึ�ช บรึมนั�ถบพิตุรึ
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึห�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ 
ครัึ�งท่ี่� 1/2566 

   เมื�อวันท่ี่� 24 ต่ิลุ่าคืม 2565 นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม อัคืรราช่ท้ี่ติ (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) นางสาวนันท์ี่นภัส สินจนาน่รักษ์ 
อัคืรราช่ท้ี่ติท่ี่�ปัรึกษา (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) แลุ่ะนางสาวณัฐพร โพธิยอด เลุ่ขาน่การเอก (ฝ่้ายศ่ลุ่กากร) เข้าร่วม
การปัระช่่มคืณะกรรมการบริหารท่ี่มปัระเที่ศไที่ย ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ คืรั�งท่ี่� 1/2565 โดยม่นายเสข วรรณเมธ่ 
เอกอัคืรราช่ท้ี่ติ ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ เป็ันปัระธาน

    ในการน่� ท่ี่�ปัระช่่มได้หารือเรื�องสถืานการณ์โคืวิด-19 ในเบลุ่เย่ยมแลุ่ะลัุ่กเซึ่มเบิร์ก คืวามร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจไที่ย-EU การจัดงานวันช่าติิ แลุ่ะการจัดเติร่ยมการปัระช่่ม ASEAN-EU Commemorative Summit 
แลุ่ะ ASEAN-EU Business Summit คืรั�งท่ี่� 10 ท่ี่�จะจัดขึ�น ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ ในเดือนธันวาคืม 2565

   ในโอกาสน่� นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม อัคืรราช่ท้ี่ติแลุ่ะหัวหน้าสำานักงานท่ี่�ปัรึกษาการศ่ลุ่กากร ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์    
ได้กลุ่่าวขอบค่ืณแลุ่ะอำาลุ่าเอกอัคืรราช่ท้ี่ติ ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ หัวหน้าสำานักงาน แลุ่ะข้าราช่การท่ี่มปัระเที่ศไที่ย 
ณ กร่งบรัสเซึ่ลุ่ส์ เนื�องในโอกาสคืรบวาระปัระจำาการ
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