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Abstract 

By joining the Protocol on Elimination of Illegal Tobacco Products Trade, there will 

be international technical assistance, related to law enforcement on a number of matters. 

For example, cross-border investigation cases, jurisdiction of justice, and extradition of alleged 

criminals. There are three groups of guidelines for the development of laws and measures, 

to eliminate illicit trade in tobacco products, according to Thailand’s obligations: 1)  Supply 

Chain Control; Comprehensive track and trace for all tobacco products; and licenses for 

manufacturers, importers and exporters of tobacco products and equipment for cigarette 

production; should be implemented under the laws related to records keeping, and sales of 

tobacco products on the Internet  2) The penalty section should be subjected to a criminal 

liability that is proportionate; seizure of capital;  and disposal or destruction measures of 

illegal tobacco products and equipment.  3) International cooperation on information-sharing 

among the Parties to combat illegal trade in tobacco products; international technical 

assistance and cooperation for capacity building; increase programs to enhance the capacity 

of law enforcement, and technical assistance in connection with investigation and 

prosecution of offenders, and information sharing. 
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บทคัดยอ 

การเขารวมเปนภาคีพิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมายจะทําใหไดรับ

ความรวมมือชวยเหลือทางเทคนิคระหวางประเทศในสวนท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายในเรื่องตาง ๆ 

เชน การสอบสวนคดีขามพรมแดน การใชอํานาจศาล และการสงผูรายขามแดนท่ีถูกกลาวหาวาเปน

ผูกระทําผิด  แนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการเพ่ือขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมายตาม

พันธกรณีของประเทศไทยมี 3 กลุม ดังน้ี 1) กลุมการควบคุมหวงโซอุปทาน ตรวจสอบและติดตาม

ผลิตภัณฑยาสูบท้ังหมด และใบอนุญาตสําหรับผูผลิตผูนําเขาและผูสงออกผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการ

ผลิต  การดําเนินการตามกฎหมายท่ีควบคุมการเก็บบันทึกและการขายผลิตภัณฑยาสูบทางอินเทอรเน็ต 2) 

กลุมความผิด ควรอยูภายใตความรับผิดทางอาญาท่ีไดสัดสวน การใชมาตรการการอายัดเงิน และการกําจัด

หรือทําลายบุหรี่ ผลิตภัณฑยาสูบ และอุปกรณการผลิตท่ียึดได และ 3) กลุมความรวมมือระหวางประเทศ 

โดยบังคับใชขอมูลรวมกันระหวางภาคีเพ่ือตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมาย ความชวยเหลือและ

ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือสรางขีดความสามารถและรวมมือกัน เพ่ิมโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของหนวยงานบังคับใชกฎหมายและความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับการสอบสวนและการ

ดําเนินคดีความผิดและการแบงปนขอมูล 

 

คําสําคัญ พิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมาย, การควบคุมหวงโซอุปทานยาสูบ,  

            บุหรี่เถ่ือน 
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1. บทนํา 

ตามพิธีสารวาดวยการขจัดการคาที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑยาสูบไดใหความหมาย

ของ “การคาที่ผิดกฎหมาย” วา หมายถึงการปฏิบัติหรือการกระทําที่ตองหามตามกฎหมายและ

เก่ียวของกับการผลิต การจัดสง การรับ การครอบครอง การแจกจาย การขาย หรือซ้ือ รวมถึงการ

ปฏิบัติหรือการดําเนินการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในกิจกรรมดังกลาว พิธีสาร

ฯ มุงเนนไปที่การคา บุหร่ี ที่ผิดกฎหมายมากกวาผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบ เชน ซิการ 

ยาสูบเค้ียว ยาสูบมวนเอง บุหร่ีมวนเอง สวนองคการอนามัยโลกนิยามวา  “การผลิตที่ผิดกฎหมาย 

(Illicit manufacture)” วาหมายถึงบุหร่ีที่ผลิตในโรงงานที่ถูกกฎหมายหรือแอบแฝงและไมไดเสีย

ภาษ ีไดแก สินคาปลอม (Counterfeits) จากตรา/ยี่หอตางประเทศ การผลิตที่ไมไดเสียภาษีสําหรับ

การบริโภคในทองถ่ิน (WHO FCTC, 2013) ในประเทศไทย สถานการณการคาผลิตภัณฑยาสูบหรือ

บุหร่ีผิดกฎหมายมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ในแงของปริมาณและการขยายตัว โดยมีการคาขายบุหร่ี

หลากหลายยี่หอและหลากหลายชนิดเพิ่มมากข้ึน ในเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศเมียนมา ลาว 

เขมร มาเลเซียที่ติดกับชายแดนไทย ตัวอยางการจับกุมที่ผานมา หัวหนาชุดจับกุม รวมกันแถลงขาว

ผลการจับกุม พรอมของกลางเปนบุหร่ีตางประเทศผิดกฎหมาย จํานวน 10,802 ซอง มูลคากวา 10 

ลานบาท (กรมสรรพสามิต, 2562)  

ปจจัยที่ทําใหเกิดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย สวนหนึ่งมาจากผูกระทําผิดรับรู

วาเปนความผิดไมรายแรงในบางประเทศ ดังนั้นการลงโทษจึงไมเปนอุปสรรคในการลักลอบคา 

กิจกรรมการลักลอบมีความเสี่ยงต่ํา แตมีกําไรสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในการขนสงและ

คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ นอกจากนี้ การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย เกิดจากการลักลอบ

นําเขาบุหร่ีถูกกฎหมายเพื่อการสงออกแตกลับนํากลับเขามาขายในตลาดมืด บอยคร้ังที่บุหร่ีจํานวน

มากนี้ถูกลักลอบนําเขาสูประเทศที่สาม โดยมีประมาณ 10% ที่เดินทางกลับประเทศตนกําเนิด 

(World Health Organization, 2007) นอกจากนี้ อาจเกิดจากการทุจริตของเจาหนาที่  โอกาสของ

การตรวจสอบภาชนะบรรจุที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่ศุลกากร ซ่ึงแตกตางกันไปแตละประเทศ การ

ตรวจสอบภาชนะบรรจุโดยเจาหนาที่มีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการไหลของการคาและสินคา

จํานวนมากที่เขาและออกจากทาเรือทุกวัน ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาจากตางประเทศ พบวา การคาที่

ผิดกฎหมายสําแดงขอมูลเท็จในเอกสารศุลกากร เชน การระบุประเภทของสินคาในภาชนะ  จํานวน

ภาษีที่ตองชําระและตนกําเนิด / ปลายทางที่เปนเท็จ รวมไปถึงการบริหารภาษีในแตละประเทศที่มี

ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแตกตางกัน (World Customs Organization 2013)  เปนตน 
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การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายเปนปรากฏการณทางอาชญากรรมที่ซับซอน 

ทําลายนโยบายการคลังความม่ันคง กฎหมาย กฎระเบียบของประเทศ ในดานการคลัง ทําใหรายได

จากภาษีของรัฐบาลลดลง ดานการรักษาความปลอดภัย กอใหเกิดการสงเสริมอาชญากรรมและการ

ทุจริต ดานสุขภาพ ผลิตภัณฑยาสูบสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคและงบประมาณการดูแล

สุขภาพ นอกจากนี้ การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายไดทําลายกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุม

อุตสาหกรรม (International Criminal Police Organization, 2014)  

ผลกระทบเชิงลบเหลานี้ครอบคลุมไปไกลกวารายไดจากภาษีของผลิตภัณฑยาสูบที่

ประเทศไดรับ และแมวาจะมีการตอสูกับอาชญากรรมขามชาติที่คาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายอยูก็

ตาม แตขอบเขตและลักษณะของการคายาสูบที่ผิดกฎหมายนั้นมีลักษณะสลับซับซอน ผูเขียนจึง

สนใจนําเสนอบทความเก่ียวกับมาตรการกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวกับ

การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย  

  

2. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

2.1 มาตรการทางกฎหมายไทย  

มาตรการเก่ียวกับใบอนุญาต เพื่อควบคุมกระบวนการตั้งแตการเพาะปลูก การซ้ือใบยา

แหง การผลิตยาสูบ การนําเขามา และการขายยาสูบตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซ่ึง

กํากับดูแลโดยกระทรวงการคลังเพื่อจัดเก็บรายไดจากการผลิตและจําหนายยาสูบ รัฐใชมาตรการ

การออกใบอนุญาตและการจัดเก็บภาษีในการควบคุมยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ ในมาตรการออก

ใบอนุญาต ผูขอจะตองยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงาน หรืออธิบดี มีมาตราที่เก่ียวของทั้งหมด 11 

มาตรา เก่ียวของกับการเพาะปลูก การซื้อใบยาแหง การผลิตยาสูบ และการนําเขาหรือสงออก แตที่

ผานมายังไมพบการควบคุมหวงโซอุปทานการผลิตยาสูบไดครบถวน ผลที่พบจากการปราบปราม

บุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายจึงยังมีอยูจํานวนมาก 

สําหรับใบอนุญาตที่กรมสรรพสามิตจะออกใหเพาะปลูกตนยาสูบ พรอมทั้งจัดสง

รายชื่อผูไดรับใบอนุญาตฯ ใหการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) เพื่อตรวจสอบกับขอมูลรายชื่อ

เกษตรกรของ ยสท. และรายชื่อเกษตรกรกลุมอ่ืนของ ยสท. ไดแก เกษตรกรผูปลูกใบยาสูบบมเองที่

ไดรับโควตา และเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบภายใตผูบมอิสระที่ไดรับโควตา ใบอนุญาตใบยาของ ยสท. 

ใชควบคุมดูแลและสงเสริมชาวไรยาสูบ การกําหนดเพดานราคารับซื้อใบยาใหมีความเหมาะสม เปน

รูปแบบการดําเนินงานดวยระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) ระหวางโรงงาน

ยาสูบกับชาวไร  
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มาตรการควบคุมการขายและจัดจําหนาย กรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตขายยาสูบมี 3 

ประเภท (มาตรา 168) ไดแก ประเภทที่ 1 สําหรับการขายสงยาสูบ ประเภทที่ 2 สําหรับการขาย

ปลีกยาสูบ ประเภทที่ 3 สําหรับการขายผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน และสถานที่จําหนาย (มาตรา 167 

วรรคสอง) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงชื่อ ราคา และการ

แสดงการเปนสถานที่ขายปลีก กับการขาย การหามโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ

ยาสูบ หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ ฉลากยาสูบ การแสดงขอความจูงใจ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ

บุหร่ี และการเลิกบุหร่ี 

มาตรการการปดแสตมปและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  

มาตรการหนึ่งในการควบคุมการเสียภาษีคือ การใช “แสตมปสรรพสามิต” เพื่อการ

จัดเก็บภาษี  และ “เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี” ที่ใชแสดงการเสียภาษีแทนแสตมปสรรพสามิต 

เคร่ืองหมายอยางอ่ืนที่ใชแสตมปยาสูบ แสตมปยาสูบเปนสิ่งที่รัฐใชในการควบคุมการจัดเก็บภาษี 

กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต โดยใชวิธีการปดแสตมปบนซองเพื่อ

แสดงวาไดเสียภาษีแลว โดยผูผลิตจะตองชําระภาษีสรรพสามิตกอน แลวมาขอรับแสตมปตาม

จํานวนที่ไดเสียภาษีแลวนําไปติดบนซองดวยเคร่ืองจักรที่โรงงานผลิต สําหรับกรณีของผูนําเขาเมื่อ

ชําระภาษีแลวก็จะนําแสตมปไปปดที่โรงงานผลิตในตางประเทศ แสตมปที่ติดอยูกับภายนอกซอง/

กลอง/หีบหอบรรจุภัณฑของบุหร่ี  ยังไมสามารถระบุ "เคร่ืองหมายระบุตัวตนที่ไมซ้ํากัน" สวน

ผลิตภัณฑที่ยกเวนภาษีหรือสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรใชเคร่ืองหมายควบคุมที่มี QR 

code และ Serial Number เปนตัวบันทึกขอมูลการผลิตหรือรายละเอียดของสินคาเพื่อใช

ตรวจสอบ (Track) แตยังไมสามารถติดตามแกะรอย (Trace) ได (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2562) 

มาตรการเขตปลอดอากรและการขนสงระหวางประเทศ 

มาตรการเขตปลอดอากรและการขนสงระหวางประเทศ การดําเนินพิธีการศุลกากรและ

การดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวของ ตามพระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560  ซึ่งกํากับดูแลโดย

กระทรวงการคลังเชนกัน สําหรับการสงออกผลิตภัณฑยาสูบไปจําหนายนอกราชอาณาจักร  

กฎหมายกําหนดเงื่อนไขวาผูที่ไดรับอนุญาตใหสงผลิตภัณฑยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรจะตอง

สงออกไปภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใหนาํ

หนังสือรับรองของเจาพนักงานศุลกากรตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดสงใหเจาพนักงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ผลิตภัณฑยาสูบมีกฎหมายควบคุมการนําเขามาและการสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

การนําเขาและการสงออกของตองกํากัด ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสวนราชการที่เก่ียวของ

ซึ่งจะตองนํามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรดวย และพระราชบัญญัตินี้มีประเด็นที่ยังมี

ปญหาในทางเทคนิคของการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑยาสูบ เชน เขตปลอดอากร  ซึ่งเปนเขต

พื้นที่ที่กําหนดไว เพื่อประโยชนทางอากร (มาตรา 136)  และของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ

นําเขาไปในเขตปลอดอากรไดรับยกเวนอากรขาเขา (มาตรา 151) นอกจากนี้ยังมีประเด็นการนําเขา 

การสงออกอุปกรณการผลิตยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบที่ควรตองมีการกําหนดและควบคุมใหอยูใน

พิกัดศุลกากรในระบบฮารโมไนซ HS 24 

มาตรการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

การคาผลิตภัณฑยาสูบไดดําเนินการอยางเปนระบบ เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ

และไดกลายเปนปรากฏการณขามชาติ โดยใชประโยชนจากการเขาถึงตลาดใหมที่มีเงื่อนไขทาง

กฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ตลาดการคาทางกายภาพกลายเปนพื้นที่เสมือนที่

เพิ่มข้ึน พรมแดนของประเทศจึงไมเปนอุปสรรคตอการคาที่ผิดกฎหมายอีกตอไป อินเทอรเน็ตชวย

ใหผูกระทําความผิดสามารถสื่อสารและประสานงานโดยไมเปดเผยตัวและขามพรมแดนได องคกร

อาชญากรรมไดขยายการมีสวนรวมในการคาที่ผิดกฎหมายอยางมีนัยสําคัญโดยใชประโยชนจาก

ความแตกตางของกรอบกฎหมายและกฎระเบียบดานภาษีในประเทศตางๆ ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 ถือวาการกระทํา

อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เปนการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

(มาตรา 5) ไดแก (1) เปนสมาชิกหรือเปนเครือขายดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ  (2) 

สมคบกันตั้งแตสองคนข้ึนไปเพื่อกระทําความผิดรายแรงอันเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ  (3) มีสวนรวมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจกรรมหรือการดําเนินการ

ขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมหรือโดยรูถึงเจตนาที่

จะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว  (4) จัดการ สั่งการ ชวยเหลือ ยุ

ยง อํานวยความสะดวก หรือใหคําปรึกษาในการกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรม หรือโดยรูถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดรายแรง

ขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว 

การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายถูกจัดใหเปนองคกรอาชญากรรม และกลุม

อาชญากรรมขามชาติผานการขยายไปสูตลาดใหมที่มีการควบคุมนอยกวา และมีความเสี่ยงต่ําในการ

ตรวจจับและการลงโทษ ซึ่งมีความกดดันในการดําเนินคดีต่ํากวา การคาที่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ 
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ยิ่งกวานั้น อัตรากําไรจากการคาบุหร่ีสูงกวา การคาโคเคน เฮโรอีน ตลาดยาสูบมีขนาดใหญและมีอุป

สงคสูงหรือความตองการอยางมาก นอกจากนี้การลงโทษสําหรับการละเมิดสินคาทรัพยสินทาง

ปญญา/เคร่ืองหมายการคายังคอนขางต่ําดวย (Arndt Sinn, 2018) 

 

2.2 มาตรการกฎหมายระหวางประเทศ 

ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (the WHO 

Framework Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) มาตรา 15 มีผลบังคับใชในป 

พ.ศ. 2548 และกําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบรวมถึงมาตรา 15 วาดวยการ

ตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย  

ภายใตมาตรา 15 ของกรอบอนุสัญญา FCTC ภาคีตางยอมรับและเห็นพองตองกันถึง

มาตรการตางๆ เพื่อดําเนินการตามเปาหมายขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย ไดแก  

1. การใชมาตรการเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑยาสูบแบบหอตอหนวยไดรับการทํา

เคร่ืองหมายเพื่อชวยเหลือภาคีในการกําหนดแหลงที่มา จุดเปลี่ยน และ

ปลายทางสุดทาย และเพื่อตรวจสอบจัดทําเอกสารควบคุมการเคลื่อนยายและ

สถานะทางกฎหมายของผลิตภัณฑยาสูบ โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบ

ติดตาม 

2. ใชบทลงโทษและการเยียวยาที่ เหมาะสมกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิด

กฎหมาย 

3. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณการผลิตและผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายที่ถูกยึด

ทั้งหมดจะถูกทําลายหรือกําจัดทิ้ง 

4. ใชมาตรการในการตรวจสอบจัดทําเอกสารและควบคุมผลิตภัณฑยาสูบที่ถือ

หรือเคลื่อนยายภายใตการระงับภาษีหรืออากร ทําใหสามารถยึดเงินที่ไดมาจาก

การคาที่ผิดกฎหมายได 

5. ใหขอมูลที่เก่ียวของในรายงานเปนระยะ ตอที่ประชุมภาคี 

6. สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติเพื่อตอสูกับการคาที่ผิดกฎหมาย 

7. พยายามใชมาตรการเพิ่มเติมรวมถึงการออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมการผลิตและ

การจําหนายผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย 
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ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 180 ประเทศ ที่เห็นชอบตอการตอสูกับการคา

ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 15 ของกรอบอนุสัญญา FCTC พิธีสารวาดวยการขจัด

การค าผลิ ต ภัณฑยาสูบที่ ผิ ดกฎหมาย (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco 

Products, ITP 2012) พิธีสารฯ นี้เพิ่มเติมจากบทบัญญัติของมาตรา 15 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อขจัด

การคาผลิตภัณฑยาสูบทุกรูปแบบโดยผิดกฎหมายผานมาตรการที่ประเทศตางๆ จะตองรวมมือกัน 

และพิธีสารฯ เปดใหมีการใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติทั้งหมดจาก WHO FCTC ซึ่งมีผลบังคับใชใน

เดือนกันยายน 2561 วัตถุประสงคของพิธีสาร ฯ นี้คือขจัดการคายาสูบที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบตาม

มาตรา 15 ของ กรอบอนุสัญญา FCTC  

สารบัญญัติของพิธีสารฯ การควบคุมหวงโซอุปทาน (มาตรา 6-13 ของพิธีสาร)  

การควบคุมหวงโซอุปทาน มีประเด็นที่เก่ียวของ 5 ประเด็นดวยกัน ไดแก การควบคุม

การผลิต ใบอนุญาต ระบบตรวจสอบติดตาม  การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต และเขตปลอดอากร

และการขนสงระหวางประเทศ 

(1) การควบคุมการผลิต มาตรา 6 ถึงมาตรา 13 มุงเปาไปที่การควบคุมหวงโซอุปทาน

ของยาสูบผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการผลิต 

(2) ใบอนุญาต 

มาตรา 6 (ใบอนุญาต ระบบการอนุมัต ิหรือการควบคุมที่เทียบเทา) กําหนดภาระหนาที่

ในการออกใบอนุญาตใหแกบุคคลที่ผลิต นําเขา หรือสงออกผลิตภัณฑยาสูบ หรืออุปกรณการผลิต 

ภาคีมีดุลยพินิจในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจกรรม อาทิ เชน การคาปลีกผลิตภัณฑยาสูบ หรือ

การปลูกยาสูบ มาตรา 7 Due Diligence ผูที่เก่ียวของในหวงโซอุปทานจะตองดําเนินการตรวจสอบ

สถานะกอนและระหวางความสัมพันธทางธุรกิจ ตรวจสอบการขายเพื่อใหแนใจวาปริมาณสอดคลอง

กับความตองการและรายงานจริง ตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 

(3) ระบบตรวจสอบตดิตามสินคายาสูบที่มีประสิทธิภาพ 

เมื่อพิธีสารเร่ิมบังคับใช มาตรา 8 บัญญัติใหมีระบบตรวจสอบติดตามไดทั่วโลกจะไดรับ

การจัดตั้งข้ึนภายใน 5 ป ของการเร่ิมใชบังคับของพิธีสาร ระบบตรวจสอบติดตามทั่วโลกจะ

ประกอบดวยระบบตรวจสอบติดตามระดับชาติ ระดับภูมิภาคซึ่งจะเชื่อมโยงกับ "จุดแลกเปลี่ยน

ขอมูลทั่วโลก" ที่ตั้งอยูในสํานักเลขาธิการอนุสัญญาผานจุดกลางหรือระดับภูมิภาค ภายใน 5 ปของ

การมีผลบังคับใชสําหรับภาคีแตละฝาย "เคร่ืองหมายระบุตัวตนที่ไมซ้ํากัน" จะติดอยูกับภายนอก

ซอง/กลอง/หีบหอบรรจุภัณฑของบุหร่ี และภายใน 10 ปสําหรับผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน  
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ภาคีกําหนดใหผูมีสวนรวมในหวงโซอุปทานบันทึกขอมูลที่สมบูรณและถูกตอง (มาตรา 

9 การเก็บบันทึก) มาตรา 10 (ความปลอดภัยและมาตรการปองกัน) กําหนดใหภาคีดําเนินมาตรการ

เพื่อปองกันการเบี่ยงเบนผลิตภัณฑยาสูบเขาสูชองทางการคาที่ผิดกฎหมาย เชน ตองมีการรายงาน

การโอนเงินสดขามพรมแดนในจํานวนที่แนนอน 

สวนสําคัญของพิธีสารเพื่อขจัดการคาผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมายคือ การรักษาความปลอดภัย

ของหวงโซอุปทาน (supply chain) ของผลิตภัณฑยาสูบ เชน การตรวจสอบและติดตาม (tracking 

and tracing) ระบบการบริหารสําหรับผลิตภัณฑยาสูบ ระบบตรวจสอบและติดตามระดับชาติ และ

ระดับภูมิภาคและศูนยกลางการแบงปนขอมูลทั่วโลกซึ่งตั้งอยูภายในสํานักเลขาธิการของอนุสัญญา 

รวมถึง ขอแนะนําบทบัญญัติอ่ืน ๆ เพื่อควบคุมหวงโซอุปทาน ขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิใชงาน และ

การบันทึกขอมูล รวมถึงขอกําหนดการขายทางอินเทอรเน็ต การขายสินคาปลอดภาษี และการ

ขนสงระหวางประเทศ 

(3) การทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต 

การทําธุรกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบผานทางอินเทอรเน็ต การสื่อสารและการพัฒนา

รูปแบบการขายอ่ืน ๆ (มาตรา 11 การขายทางอินเทอรเน็ต การสื่อสารโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยี

การพัฒนาอ่ืน ๆ ) รวมถึงการขายสินคาปลอดภาษี (มาตรา 13) บทบัญญัติที่เก่ียวของทั้งหมดของ

พิธีสาร 

(4) เขตปลอดอากรและการขนสงระหวางประเทศ 

การควบคุมการผลิตและการทําธุรกรรมในผลิตภัณฑยาสูบอยางมีประสิทธิภาพ ในเขต

ปลอดอากร โดยใชมาตรการพิธีสารที่เก่ียวของทั้งหมดภายใน 3 ป หลังจากพิธีสารเร่ิมมีผลบังคับใช

สําหรับแตละภาคี  

 

3. การพัฒนากฎหมายเพ่ือขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

3.1 ปญหาบางประการของมาตรการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายของ

ไทย 

ปญหาการออกใบอนุญาตและการควบคุมหวงโซอุปทานผลิตภัณฑยาสูบ 

ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่บัญญัติข้ึนมาแทนพระราชบัญญัติเดิม

นั้นยังคงมี สาระสําคัญ 2 ประการ คือการเพาะปลูกตนยาสูบยังคงตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน 

มาตรา 160 และการผลิตสินคาและเปนกิจการผูกขาดของรัฐ มาตรา 164 ดวยวากฎหมาย

กําหนดใหผูปลูกยาสูบที่ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ตองขายใบยาใหแกโรงบมตามที่กําหนด
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ไวในใบอนุญาตเทานั้น แตพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดมีขอกําหนดใหโรงบมตองซื้อใบยาสูบทั้งหมด

จากชาวไรในเขตสงเสริมของตน ในทางปฏิบัติโรงบมจะประกาศใหชาวไรที่อยูบริเวณใกลเคียงโรง

บม มาข้ึนทะเบียนลูกไร โดยใหเกษตรกรแจงวาจะปลูกยาสูบใหแกโรงบมก่ีไร แลวโรงบมจะเอา

รายชื่อไปเสนอตอกรมสรรพสามิต สัญญาระหวางโรงบมและชาวไรมีทั้งแบบที่เปนลายลักษณอักษร

และตกลงดวยวาจา นอกจากนี้ เมื่อใบยาสูบเปนที่ตองการของตลาดมากข้ึน ก็จะเกิดระบบหัวคิว 

คือมีผูข้ึนทะเบียนไวกับโรงงานและระบุขนาดที่ดินเกินกวาที่ตนเองมี และคนเหลานี้ที่ถือเปนเจาของ

โควตาก็จะไปแสวงหาลูกไรคือ ผูปลูกรายยอยในชุมชนพื้นที่การเพาะปลูกจริง ที่อยูภายใตการ

ควบคุมของเจาของโควตา ขอมูลจากโรงบมมักจะไมตรงกับรายงานสรรพสามิต (บัวพันธ พรหมพัก

พิงและคณะ, 2561) ซึ่งถือวาเปนปญหาเก่ียวกับการรายงานขอมูลผลผลิต 

การกําหนดและใชมาตรการเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามที่เหมาะสม เชน การออกใบอนุญาตเพื่อ

ควบคุมหรือกํากับดูแลการผลิต และการกระจายผลิตภัณฑยาสูบ การตรวจสอบและติดตาม ทั้งนี้

เพื่อปองกันการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม การควบคุมยาสูบผิดกฎหมายมีมิติ

ตางประเทศอยูหลายประการ ทําใหขอบเขตอํานาจของเจาพนักงานและการควบคุมหวงโซอุปทาน

ยังมีขอจํากัด ยิ่งไปกวานั้น ยังมีปญหาของการไมสามารถควบคุมการจําหนายและการทําธุรกรรม

ทางอินเตอรเน็ต 

ปญหาการขาดระบบตรวจสอบและติดตาม 

ดวยขอจํากัดบางประการ หนวยงานของไทยที่เก่ียวของยังไมสามารถจัดทําระบบ

ตรวจสอบติดตาม (Track and Trace system) การคาผลิตภัณฑยาสูบผดิกฎหมายได ในการบริหาร

จัดเก็บภาษีผานแสตมป  ปจจุบันมีลักษณะยังใชแสตมปรูปแบบเดิม รวมทั้งการควบคุมอุปกรณการ

ผลิต ที่ผลิตยาสูบผิดกฎหมาย ความไมสามารถควบคุมหวงโซอุปทานรวมถึงขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิ

การใชงานและการบันทึกขอมูลไดครอบคลุม จึงไมมีขอมูลครบถวน รวมถึงขอกําหนดการขายทาง

อินเทอรเน็ต การขายสินคาปลอดภาษี และการขนสงระหวางประเทศ   

หากประเทศไทยมีการจัดทําระบบตรวจสอบติดตามของผลิตภัณฑยาสูบ จะไดขอมูล

บงชี้ถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑยาสูบได ตลอดจนชวยใหประเทศสามารถกําหนดจุดของการ

เปลี่ยนแปลง ติดตาม บันทึก และควบคุมการเคลื่อนยายผลิตภัณฑยาสูบ และสถานะทางกฎหมาย

ของผลิตภัณฑยาสูบ โดยเปนไปตามกฎหมายภายในของประเทศและความตกลงระดับทวิภาคีหรือ

ระดับพหุภาคีที่เก่ียวของ ดําเนินการบังคับใหซองและหีบหอซึ่งบรรจุผลิตภัณฑยาสูบเพื่อการขาย

ปลีกและการขายสงในตลาดภายในประเทศ ระบุขอความวา “ขายไดภายใน (เติมชื่อประเทศ ชื่อ

ภาค ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตการปกครองอ่ืน) เทานั้น” มีกฎหมายบังคับไววา ขอมูลบนหีบหอ หรือ
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เคร่ืองหมายที่ตองปรากฏอยูในรูปแบบที่อานได และ / หรือในภาษาหลักของประเทศนั้นหรือมี

เคร่ืองหมายอ่ืนที่ระบุถึงจุดหมายปลายทางสุดทาย หรือสิ่งใดๆ ที่จะชวยหนวยงานที่เก่ียวของในการ

วินิจฉัยวา ไดมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในตลาดที่ถูกกฎหมายหรือไม  

ปญหาการควบคุมเขตปลอดอากรและขอบเขตอํานาจของเจาพนักงาน 

ความจําเปนที่ประเทศไทยตองใชมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสําหรับการผลิตและ

การทําธุรกรรมในผลิตภัณฑยาสูบในเขตปลอดอากร โดยใชมาตรการที่เก่ียวของทั้งหมด และมิใหนํา

ผลิตภัณฑยาสูบเขารวมกับผลิตภัณฑที่ไมใชยาสูบในภาชนะบรรจุเดียวกัน หรือหนวยขนสงอ่ืนที่

คลายคลึงกันดังกลาว ณ เวลาที่มีการเคลื่อนยายออกจากเขตปลอดอากร ประเทศไทยยังขาด

มาตรการควบคุมและตรวจสอบเพื่อการขนสงระหวางประเทศ หรือ การขนสงภายในประเทศ 

สําหรับผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการผลิตเพื่อปองกันการคาที่ผิดกฎหมาย ในผลิตภัณฑยาสูบ 

สําหรับการสงผลิตภัณฑยาสูบไปจําหนายนอกราชอาณาจักร กฎหมายกําหนดเงื่อนไข

วาผูที่ไดรับอนุญาตใหสงผลิตภัณฑยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองสงออกไปภายใน

กําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ใหนําหนังสือรับรอง

ของเจาพนักงานศุลกากรตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดสงใหเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมาย

ภายในเวลาที่กําหนดเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑยาสูบไดถูกสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ถาผูไดรับ

อนุญาตมิไดสงออกไปภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาตใหถือวาใบอนุญาตไดถูกยกเลิกไป

โดยปริยาย เห็นไดวา กฎหมายไดควบคุมการสงออกผลิตภัณฑยาสูบในข้ันตอนสุดทายเพียงถึงดาน

ศุลกากรเทานั้น  

สวนข้ันตอนหลังจากผลิตภัณฑยาสูบ เมื่อไดพนจากดานศุลกากรไปแลว กฎหมายไมได

ใหอํานาจเจาพนักงานควบคุมตรวจสอบไดเลยวา ผลิตภัณฑยาสูบไดถูกสงไปถึงปลายทาง ตามที่ได

ขออนุญาตสงออกหรือไม กรณีดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหาได เนื่องจากปจจุบันการลักลอบคา

ยาสูบระหวางประเทศจากประเทศตนทางไปยังประเทศปลายทาง พบวามียาสูบสงออกจํานวนมาก

ถูกสงไปไมถึงประเทศปลายทาง เนื่องจากยาสูบถูกซ้ือขายระหวางทาง โดยมีกระบวนการลักลอบคา

ยาสูบที่เรียกวา“บุหร่ีแบบไป-กลับ” ซึ่งยาสูบจํานวนดังกลาว แมจะมีการบันทึกไวในบัญชีของ

ทางการวา ไดสงออกไปยังตางประเทศแลว แตยาสูบจํานวนดังกลาวกลับถูกสงกลับเขามาใน

ประเทศตนทางและมีการจําหนายในราคาที่ต่ํากวาเดิมมาก โดยไมเสียภาษี ปญหาดังกลาวเกิดจาก

กฎหมายใหอํานาจควบคุมตรวจสอบการสงออกยาสบูเพียงถึงดานศุลกากร 
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สวนข้ันตอนการขนสงจากดานศุลกากร จนถึงประเทศปลายทาง กฎหมายไมไดให

อํานาจเจาพนักงานภาษีตรวจสอบหรือกําหนดใหผูสงออกตองแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวา 

ผลิตภัณฑยาสูบไดสงถึงประเทศปลายทางจริง ตามที่ขออนุญาตสงออก  

มาตรการตรวจสอบและกําหนดใหการขนยายยาสูบเปนกิจกรรมที่ตองถูกควบคุมโดย

กําหนดใหผูประสงคจะขนยายยาสูบตองขออนุญาตกอนขนยาย มาตรการนี้จึงจะชวยแกปญหาการ

ลักลอบนําเขายาสูบผิดกฎหมายไดในระดับหนึ่ง  

3.2 ประสบการณจากตางประเทศในการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีประสบการณจากประเทศที่เปน Best Practice ใน

ดานการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย ไดแก ประเทศในสหภาพยุโรป (Council of 

the European Union, 2014) สหราชอาณาจักร บราซิล และตุรกี  (World bank, 2015) ที่ไดมี

การเปลี่ยนผานจนการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายลดลงไปมาก และไดรับการยอมรับจาก

องคการอนามัยโลกวาสามารถตอสูกับการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายได ในสวนนี้ ผูเขียนขอ

สรุปงานที่สําคัญที่ประเทศเหลานี้ไดดําเนินการควบคุมหวงโซอุปทาน และสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศ ดังนี้ 

1) มาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาต 

กฎหมายสหภาพยุโรปเก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบ (Tobacco Products Directive: TPD ) 

ซ่ึงควบคุมดูแลดานตางๆ เชน การผลิต การขาย และการนําเสนอผลิตภัณฑยาสูบ กฎหมายไดรับ

การอนุมัตใินป พ.ศ. 2544 (Directive 2001/37 / EC) และตอมา 8 ป ในป 2552 ภายใตแรงกดดัน

ของชุมชนสาธารณสุข รวมทั้ งการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและการตลาดที่ เ ก่ี ยวของ  

คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตัดสินใจทบทวน TPD ตามกรอบของ WHO FCTC   

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) (European Commission, 2013b) ไดประกาศยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการทั่วสหภาพยุโรปเพื่อตอสูกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายในเดือน

มิถุนายน 2556 กลยุทธนี้มีเปาหมายเพื่อ “ใหแนวทางที่ครอบคลุม” กลยุทธและแผนปฏิบัติการของ 

EC ถูกดําเนนิการรวมกันโดยหนวยงานระดับชาติและสหภาพยุโรปในวงกวางและบังคับใชมาตรการ

ความปลอดภัยของหวงโซอุปทาน รับมือกับความทาทายของหนวยงานบังคับใชของสหภาพยุโรป 

เพิ่มความรวมมือกับประเทศตนทางและทางผานที่สําคัญและคว่ําบาตรประเทศที่ไมใหความรวมมือ 

กลยุทธนี้เพิ่มความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย รวบรวมกองกําลังเจาหนาที่ศุลกากร และ

การเงิน ตํารวจ และหนวยงานบังคับใชกฎหมายอ่ืน ๆ (Council of the European Union, 2014)  
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เนื่องจากครอบคลุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดของผลิตภัณฑยาสูบ กําหนดระยะเวลาสําหรับการ

รายงาน และมีรูปแบบเฉพาะสําหรับแตละรายงาน ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่สามารถควบคุมหวงโซ

อุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตหีบหอ บรรจุภัณฑ ฉลาก (เชน คําเตือนเร่ืองสุขภาพ ขอมูล

การเลิกสูบบุหร่ี) ชุดยาสูบทั้งหมดจะตองมีตัวระบุที่ไมซ้ํากันซึ่งจะถูกฝงอยูในบรรจุภัณฑ กฎหมาย

อนุญาตใหผูใหบริการ (Provider) ลงขอมูลออปติคัลชนิดตาง ๆ (Data Matrix, รหัส QR, รหัส 

DotCode) โดยใชเคร่ืองหมายตรวจสอบและติดตามคุณลักษณะดานความปลอดภัยจะปรากฏ

เฉพาะในซองยาสูบเทานั้นและจะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาทั้งหมด (เชน องคประกอบ

บางอยางจะปรากฏภายใตแสง UV) 

สวนสหราชอาณาจักรมีบทบาทนําในการเจรจาพิธีสารฯ และลงนามรวมกับสหภาพ

ยุโรปในป 2556 แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะผูกพันตามกฎหมาย หนวยงานศุลกากรตองนํา

กฎหมายไปปฏิบัติและทํางานอยางแข็งขัน อาทิ การลงทะเบียนของผูผลิตยาสูบ และกฎหมาย

ควบคุมหวงโซอุปทาน  

กฎหมายกําหนดใหมีการดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ

ยาสูบ ตั้งแตเดือนเมษายน 2561 ผูเปนเจาของหรือครอบครองเคร่ืองจักรอุปกรณเพื่อการผลิตตอง

ถือใบอนุญาตที่ออกโดย หนวยงานศุลกากร (HMRC) เพื่อลดความเสี่ยงของการหลีกเลี่ยงภาษี

สรรพสามิตและปองกันการผลิตยาสูบที่ผิดกฎหมาย ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 

สําหรับการขายทางอินเทอรเน็ต สหราชอาณาจักรอนุญาตใหซื้อยาสูบบางประเภททาง

อินเทอรเน็ตจากประเทศอ่ืนในสหภาพยุโรป เพื่อบริโภคเอง แตยังตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

สรรพสามิตในผลิตภัณฑกอน กอนที่จะเขาสหราชอาณาจักร บุหร่ีและยาสูบมวนดวยมือ ไมสามารถ

ซื้อไดทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากกฎหมายทางการเงินของสหราชอาณาจักร ผูขายจะตองลงทะเบียน

โดยกรอกแบบฟอรมที่สงไปยังหนวยงานศุลกากร เพื่อใหหนวยงานไดเรียกเก็บภาษีที่เก่ียวของ 
 

2)  มาตรการตรวจสอบและติดตาม 

กฎหมายสรรพสามิตไทยยังขาดมาตรการที่สําคัญที่พิธีสารไดบัญญัติไว 

มาตรการของระบบตรวจสอบและติดตาม ชุดยาสูบทั้งหมดที่กําหนดไวสําหรับตลาด

สหภาพยุโรปจะตองทําเคร่ืองหมายดวยคุณลักษณะดานความปลอดภัยที่พิสูจนได ออกหมายเลขที่

ไมซ้ํากันเปนความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกที่อาจเลือกที่จะออกดวยตนเองหรือแตงตั้งบุคคลที่

สามที่เปนอิสระ เมื่อบุคคลที่สามไดรับการแตงตั้งเพื่อใหบริการอ่ืน ๆ ซึ่งเปนมาตรการเสริมในการ

ตอสูกับการคายาสูบที่ผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป มีดังนี้ 1) ตรวจสอบติดตามการเคลื่อนไหวของ

ผลิตภัณฑยาสูบที่ถูกกฎหมาย 2) หนวยงานรัฐที่ไดรับอนุญาตกําหนดจุดการเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ 
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เพื่อไมใหเบี่ยงเบนไปสูตลาดที่ผิดกฎหมาย 3) ขอมูลทั้งหมดจะตองสงไปยังระบบที่เก็บขอมูลที่เปน

อิสระ ซึ่งสามารถเขาถึงไดเฉพาะกับหนวยงานรัฐและผูตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ โดยจะมีที่เก็บขอมูล

แบบกระจาย ('ที่เก็บหลัก') ซึ่งแตละรานจะเก็บขอมูลที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑยาสูบของผูผลิตหรือผู

นําเขารายใดรายหนึ่ง  4) มีที่เก็บสวนกลางหนึ่งแหง ('พื้นที่เก็บขอมูลสํารอง') ซึ่งเก็บสําเนาของ

ขอมูลทั้งหมดที่สงภายใตระบบตรวจสอบและติดตาม ขอมูลที่บันทึกไวจะชวยใหการตรวจสอบและ

ควบคุมของหวงโซอุปทานและชวยเหลือเจาหนาทีใ่นกิจกรรมการบังคับใชกฎหมาย 5) คุณลักษณะ

ดานความปลอดภัยในชุดยาสูบแตละชุดจะชวยใหเจาหนาที่และประชาชนสามารถตรวจสอบไดวา

ผลิตภัณฑยาสูบในตลาดเปนของแทหรือไมผิดกฎหมายหรือไม (EU systems, 23rd  April 2018) 

ประเทศสหราชอาณาจักร การควบคุมระหวางประเทศเพื่อตอสูกับการคายาสูบที่ผิด

กฎหมายในสหราชอาณาจักรไดรับการสนับสนุนในระดับสากล โดยเฉพาะขอตกลงทางกฎหมาย

ระหวางสหภาพยุโรป ไดนํากฎหมายสหภาพยุโรป TPD มาใชผานทางพระราชบัญญัติยาสูบและ

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ พ.ศ. 2559 (Products Regulations 2016 ACT)  

ประเทศสหราชอาณาจักรใชกฎเกณฑเดียวกับสหภาพยุโรป  ขอบังคับ “การตรวจสอบ

และติดตาม track and trace  (TT)” ของยาสูบเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย TPD ที่ปรับปรุงใหมของ

สหภาพยุโรป (Directive (2014/40/EU)) รัฐบาลสหราชอาณาจักรอยูในข้ันตอนของการนํา

บทบัญญัติการตรวจสอบและติดตาม ระดับ Directive นี้มาเปนกฎหมายของสหราชอาณาจักร 

ขอบังคับเหลานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  (2562) ที่ผานมา 

เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป มีขอตกลงวากฎหมายการตรวจสอบและ

ติดตาม (TT) ของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในปจจุบันจะยังคงมีผลบังคับใชและการเขาถึง 

EU Secondary Repository เพื่อบันทึกและอัพโหลดการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑยาสูบจะยังคง

อยู ไมเปลี่ยนแปลง 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดพัฒนาแผนติดตาม แบบเดี่ยว (Stand alone) เพื่อให

ดําเนินการโดยเร็วที่สุดสําหรับผูคาปลีกเพื่อชวยใหผูคาปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับการแกะ

รอย (track and trace regulations) กลยุทธควบคุมยาสูบที่ผิดกฎหมายคือการปรับปรุงการ

ตรวจสอบและการบังคับใชและบทลงโทษสําหรับผูที่เก่ียวของ และการใชเทคโนโลยีบางอยาง เชน 

สแกนเนอร เอ็กซเรย และเทคโนโลยีตอตานการปลอมแปลง การตรวจจับผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย

และดําเนินคดีทางอาญา (HM Revenue & Custom., 2017) 
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ประเทศบราซิล จําแนกการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายเปน 2 ประเภทคือ การ

ลักลอบคาผลิตภัณฑที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย (legal/illegal trafficking of legal products) 

การตรวจสอบและติดตามของซอง/กลองบุหร่ียาสูบ (tracing and tracking tobacco packs) 

หมายถึงการกําหนดสถานที่ในอดีตและปจจุบัน และบันทึกตําแหนงในอนาคตของบรรจุภัณฑยาสูบ

ทั้งหมด ผานสายโซอุปทานจนกวาจะมีการชําระภาษี มีวิธีการตรวจสอบและติดตามหลายรายการ 

ในป พ.ศ. 2550 -51 บราซิลไดนํามาตรการแสตมปภาษีแบบดิจิทัลที่สามารถระบุหอบรรจุภัณฑ 

แสตมปดิจิทัลใชหมึกที่มองไมเห็นและมีรหัสลับที่ไมซ้ํากัน รหัสเหลานี้มีขอมูลผลิตภัณฑ สําหรับ

บุหร่ีแตละหอซึ่งถูกสงข้ึน (upload) ไปยังเซิรฟเวอรผูจัดการขอมูล (Data Manager) ภายใตการ

ควบคุมของกระทรวงการคลัง 

บราซิลปรับปรุงระบบตรวจสอบติดตามในป 2554 กฎหมายของรัฐบาลกลางกําหนดให

บุหร่ีทุกหอที่ผลิตในบราซิลเพื่อสงออก จะตองมีรหัสระบุตัวตนที่ไมซ้ํากันในสายการผลิต เพื่อ

กําหนดที่มาของผลิตภัณฑและควบคุมการเคลื่อนไหว ระบบการทาํเคร่ืองหมายที่ใชกับบุหร่ีเพื่อการ

สงออก เปนรหัสเมทริกซสองมิติที่มองเห็นได บนบรรจุภัณฑและกลอง ในตอนทายของรหัสตัวเลข

จะมีการเพิ่มตัวอักษร BR เพื่อระบุวามีการผลิตบุหร่ีในประเทศบราซิล ผานการเชื่อมโยงกับ

อินเทอรเน็ต เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายสามารถเขาถึงขอมูลได (เชน วันที่และสถานที่ผลิต และ

ประเทศปลายทาง) เพื่อติดตามหอโดยปอนรหัสตัวเลข 

ระบบตรวจสอบติดตามชวยแกปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี (tax evasion) ภายในประเทศ 

โดยการขจัดการคาการผลิตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งแหลงยาสูบผิดกฎหมายมีหลายแหลงและเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา  การเนนเฉพาะการผลิตในประเทศจะไมสามารถแกปญหาได ดังนั้น  มีความจําเปนตอง

รวมมือระหวางประเทศ การเร่ิมดําเนินการตามระบบตรวจสอบติดตาม และรางภาษีสรรพสามิต

ยาสูบใหม กฎหมายภาษีอากร สําหรับผลิตภัณฑยาสูบ บราซิลเร่ิมตนใชมาตรฐานสากล อนุญาตให

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศและอนุญาตใหรวมตัวกันได โดยทําเคร่ืองหมายบรรจุภัณฑ

ทั้งหมด รวมถึงซอง/กลองบุหร่ี 

 

 ประเทศตุรกี ตั้งแตป 1997 รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาทุกคนใชแสตมปภาษี

ทุกซอง/กลองบุหร่ี ระบบดังกลาวไดรับการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2550 ตุรกีเปนประเทศแรก

ในโลกที่ใชระบบตรวจสอบติดตามสําหรับผลิตภัณฑยาสูบ สุรา เบียร และน้ําอัดลมซึ่งบริหารโดยผู

ใหบริการ SICPA-Assan ระบบอนุญาตใหตรวจสอบและติดตามแบบจํากัด สัญญา 5 ป กับผู

ใหบริการระบบ 
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แสตมปภาษีใหมที่จําเปนสําหรับซอง/กลองบุหร่ีทั้งหมดที่ขายในตุรกีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2550 เปนแสตมปดิจิทัลที่มีเมทริกซขอมูล 2 มิติ (2D DataMatrix) ใชหมึกที่มองไมเห็นและมี

หมายเลขประจําสินคาที่ไมซ้ําสําหรับบุหร่ีแตละซอง คุณลักษณะความปลอดภัยที่เปดเผยของ

แสตมปชวยใหผูบริโภคตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑ ในขณะที่คุณสมบัติแอบแฝงที่ใชใน

ระหวางการเปดใชงาน สามารถตรวจสอบสถานะของแสตมปได แสตมปใชกับบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ

และนําเขามาจากตางประเทศ 

ขอมูลในแสตมปสามารถอานไดโดยใชเคร่ืองสแกนของระบบ SICPA เทานั้น มีสแกนเนอร 

4 ประเภท ไดแก  1) ที่สายการผลิต 2) เคร่ืองสแกนตรวจสอบมือถือสําหรับเจาหนาที่บังคับใช 3) 

เคร่ืองสแกนมือสําหรับผูจัดจําหนาย  และ 4) เคร่ืองสแกนเงินสดที่ติดตั้งในรานคาปลีกเพื่อชวยใน

การตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑจะถูกสงไปยังผูคาสงที่ใชเคร่ืองสแกนเนอรมือถือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสงไปยังรานคาปลีก  รานคาปลีกจะไดรับการตรวจสอบแบบสุมโดยผูตรวจสอบ

ของรัฐบาลที่ใชเคร่ืองสแกนเนอรมือถือ SICPA ที่สงขอมูลไปยังศูนยขอมูลของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ 

และสรางรายงาน ตรงนี้ทําใหขจัดโอกาสในการรับสินบน (bribes) เนื่องจากหลักฐานจะถูกสรางข้ึน

โดยอัตโนมัติและอยูนอกเหนือการควบคุมของเจาหนาที่ตรวจสอบ สวนผลิตภัณฑยาสูบเพื่อการ

สงออกมีการทําเคร่ืองหมายเหมือนกันและมีการตรวจสอบแบบสุมโดยศุลกากรเชนกัน 

แมวาระบบ SICPA ที่ใชในตุรกีเปนคําตอบที่ดีสําหรับตลาดในประเทศ แตก็ยังไมถือวา

เปนไปตามพิธีสารฯ ที่กําหนดเก่ียวกับระบบตรวจสอบติดตามระหวางประเทศ  เนื่องจากไมไดใช

มาตรฐานอนุกรมระหวางประเทศ และไมอนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ (เชน 

การเชื่อมโยงกรณีตนแบบ กับ กลองไปยังหอ) ประเทศตุรกีกําลังตอสูกับการคอรรัปชั่นในระดับสูง 

ศุลกากรที่ออนแอ กระบวนการยุติธรรมที่ลาชา การลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนอยไป การสื่อสารที่

ไมเพียงพอและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานนอยไป 
 

3) มาตรการการรักษาระดับอัตราภาษี 

กฎหมายของสหภาพยุโรปกําหนดอัตราภาษีข้ันต่ําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความผัน

แปรของราคาผลิตภัณฑยาสูบระหวางประเทศในสหภาพยุโรป (Directive 2011/64 / EU) การ

เคลื่อนไหวและระบบควบคุมสรรพสามิต ภายใตกฎหมายของสหภาพยุโรปมีการชําระภาษี

สรรพสามิตในประเทศที่มีการบริโภคข้ันสุดทาย ระบบการเคลื่อนไหวและการควบคุมภาษี

สรรพสามิต (The Excise Movement and Control System: EMCS) เปนระบบคอมพิวเตอรทั่ว

สหภาพยุโรป ซึ่งบันทึกการเคลื่อนยายสินคาภาษีสรรพสามิตที่เกิดข้ึนภายในสหภาพยุโรป  ตั้งแต
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เดือนมกราคม 2554 เปนตนมา การเคลื่อนไหวทั้งหมดของสินคาภายใตการระงับอากรถูกตรวจสอบ

โดย EMCS  ระบบจะบันทึกการเคลื่อนไหวของยาสูบและผลิตภัณฑสรรพสามิตอ่ืน ๆ แบบเรียลไทม

ซึ่งยังคงตองชําระภาษีสรรพสามิตและชวยใหมั่นใจวามีการจายภาษีที่เหมาะสมที่ปลายทางสุดทาย 

ประเทศสหราชอาณาจักร เปนหนึ่งในภาคีของพิธีสารฯ ซ่ึงมีผลบังคับใชในเดือน

กันยายน 2561 และสหราชณาจักรออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม 2562 สหราชอาณาจักรมี

ความมุงมั่นที่จะเพิ่มภาษียาสูบ 2 % สูงกวาดัชนีราคา (Retail Price Index: RPI) ตอป จนสิ้นสุดใน

ป 2565 แตทั้งนี้ สหราชอาณาจักรไดใชอัตราภาษียาสูบเกินกวากฎหมายขั้นต่ําของสหภาพยุโรป 

ภาษียาสูบในสหราชอาณาจักรยังคงอยูในระดับสูง ในเดือนมกราคม 2561 ดวยวาอัตราภาษี

สรรพสามิตโดยรวมมีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอัตราในสหภาพยุโรป (72.13 %)  สหราชอาณาจักรได

ลดอุปสงคผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย โดยรัฐประกาศในแถลงการณฤดูใบไมรวงป 2558 เพิ่มการ

รับรูของสาธารณะ การใชภาษี ลดสวนแบงตลาดบุหร่ีที่ถูกลักลอบนําเขา และการใชมาตรา 6 ของ

พิธีสารครอบคลุมถึงการลงทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตของผูเขารวมที่ซื้อขายยาสูบผลิตภัณฑ

ยาสูบและเคร่ืองจักรผลิตผลิตภัณฑยาสูบ และการออกใบอนุญาตใหศุลกากรพิจารณาและหารือ

รวมกับกรมอนามัย (Department of Health: DH) และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

สําหรับยาสูบดิบไมไดเสียภาษีสรรพสามิต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการผลิตที่ผิด

กฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 รัฐจึงหามธุรกิจและบุคคล

ไมใหดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวของกับยาสูบดิบ เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากหนวยงานศุลกากร 

การกําหนดภาษีสรรพสามิตข้ันต่ํา (Minimum  Excise Tax : MET) สําหรับบุหร่ี ทําให

ภาษีข้ันต่ําจากบุหร่ีไมสามารถลดลงมาได การกําหนดภาษีสรรพสามิตข้ันต่ําเร่ิมใชในสหราช

อาณาจักรในป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดจํานวนบุหร่ีราคาถูก ซึ่งจะกระตุนใหเลิกบุหร่ีและ

เพิ่มรายไดจากภาษี รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกกฎ ใชภาษีข้ันต่ํารวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงภาษี

สรรพสามิต ซึ่งจะเพิ่มระดับภาษีในราคาที่ต่ํากวาของตลาดยาสูบมวนดวยมือ (HRT) และจํากัด

โอกาสสําหรับการซื้อขายในหมวด HRT ผูประกอบการตองจายภาษีสรรพสามิตกอนที่จะออกจาก

คลังสินคา 

ประเทศบราซิล ไดใหสัตยาบันกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2548 และไดเขาเปนภาคีของ FCTC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 การใชอัตราภาษี 

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกรัฐบาล และตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย แตปญหาการคายาสูบ

ที่ผิดกฎหมายมีมากกวาปญหาภาษี มีความจําเปนตองบังคับใชกฎหมายเพื่อลดการคายาสูบที่ผิด

กฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายดานสุขภาพของยาสูบ นโยบายในการควบคุม โดย 1) 
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ลดอุปสงคยาสูบที่ผิดกฎหมายผานการรณรงค 2) เพิ่มความเปนไปไดในการจับผูลักลอบขนสินคา

และเพิ่มความรุนแรงของโทษ 3) การใชภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มที่จับคูกับเทคโนโลยี

ตอตานการลักลอบขน การตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ และการใชแสตมปภาษีที่โดดเดน พรอม

ปายคําเตือนในภาษาทองถ่ินและการลงโทษข้ันสูงเก่ียวกับการขายที่ผิดกฎหมาย 

หลังจากการแนะนําภาษีสงออกของบราซิล บริษัทยาสูบในประเทศอุรุกวัยฟองรองรัฐบาล

บราซิลผานศาลเมอรโคเซอ (MERCOSUR court) ซึ่งอางวา บราซิลฝาฝนกฎการคาเสรีในสหภาพ

ศุลกากร (free trade regulations in the customs union) เปนผลใหบราซิลตองกลับนโยบาย

ของการเก็บภาษีสงออกยาสูบไปยังประเทศเพื่อนบานในป 2546 (ค.ศ.2003) โครงการนําเขาและ

สงออกใบยาสูบใหม แตประเทศปารากวัยยังคงเปนผูจัดหาบุหร่ีผิดกฎหมายรายใหญที่สุดในบราซิล 

ประเทศตุรกี ไดลงนามและใหสัตยาบันกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) 

ตามลําดับเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2547 ตุรกีเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวย

การควบคุมยาสูบในวันที่ 31 มีนาคม 2548  ตุรกีเก็บภาษีสูงข้ึนในผลิตภัณฑยาสูบ ความพยายาม

ปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษีซึ่งเปนวิธีที่คุมคาที่สุดในการตอสูกับยาสูบ มีความเปนไปไดที่จะลด

การบริโภคยาสูบและเพิ่มรายไดภาษียาสูบโดยการเพิ่มภาษียาสูบ รัฐบาลของตุรกีไดเพิ่มภาษียาสูบ

ตั้งแตป 2545 ภาระภาษีทั้งหมด ซึ่งราคาขายปลีกในตุรกีเพิ่มข้ึนถึง 83% ในป 2560 จากการที่ภาษี

เพิ่มข้ึน  ทําใหตุรกีเพิ่มรายไดจากภาษียาสูบทั้งหมด ภาษียาสูบที่สูงข้ึนเทานั้นที่จะมีประสิทธิภาพใน

การลดการบริโภคยาสูบ 

กฎหมายควบคุมยาสูบของตุรกี ฉบับที่ 4207 นอกจากจะเปนกฎหมายสําคัญที่หามสูบ

บุหร่ีในที่ทางสาธารณะ แลวยังเสริมสรางขีดความสามารถของระบบการบริหารภาษี โดยมุงเนนที่ 1) 

วิธีการทางกฎหมาย (เชน การใชแสตมป ฉลากคําเตือนในภาษาทองถ่ิน การยอมรับอัตราภาษีที่

สม่ําเสมอทั่วประเทศ ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บที่ประสบความสําเร็จ ณ จุดผลิตและ

นําเขา) และ 2) เพิ่มการบังคับใชกฎหมาย (เชน การปรับปรุงระบบตรวจสอบติดตาม) โดยที่ตุรกีได

ใชมาตรการ ดังนี้ 1) ปรับปรุงความสามารถในการบริหารศุลกากร ขจัดและทําลายผลิตภัณฑที่ยึด

และการลงโทษที่เพิ่มข้ึน 2) เพิ่มความรวมมือและความสามารถในการแบงปนขอมูลกิจกรรมตอตาน

การลักลอบนําเขาผลิตภัณฑยาสูบระดับชาตแิละนานาชาติ การตรวจสอบและติดตามและสอบสวน

ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย การแจงรายละเอียดของการจับยดึ การปลอมแปลง ฯลฯ 

ประเทศตุรกีเปนตัวอยางที่ดีของประเทศที่ตอสูกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

ในขณะที่การเพิ่มภาษียาสูบประสบความสําเร็จ บุหร่ีที่ถูกลักลอบนําเขามาทางชายแดนตะวันออก

และตะวันออกเฉียงใตของตุรกีเขามาขายภายในประเทศ และปรากฏในรถบรรทุกเทรลเลอร บุหร่ีที่
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มีแสตมปปลอมและซอนอยูในหรือภายใตสินคาหลายชนิด ประเทศตุรกีไดพยายามควบคุมการคา

ยาสูบที่ผิดกฎหมาย การนําเคร่ืองมือที่ทันสมัยมาใชในการตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑเชิง

พาณิชยเปนสวนหนึ่งของกลยุทธของรัฐบาลที่จะเพิ่มรายไดรัฐ 

ในพิธีสารวาดวยการขจัดการคาบุหร่ีที่ผิดกฎหมาย ระบุวา การกําหนดอัตราภาษียาสูบ

ใหอยูในระดับต่ํา ไมไดทําใหการคายาสูบที่ผิดกฎหมายลดลง และขอโตแยงเก่ียวกับราคาวาเปนตัว

ขับเคลื่อนการคาที่ผิดกฎหมายนั้นไดถูกตรวจสอบจากผลการวิจัยวาไมจริง ผลการศึกษาในยุโรป 1 

ใน 18 ประเทศ พบวา การคายาสูบที่ผิดกฎหมาย ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับราคายาสูบ แต

เกิดจากกฎขอบังคับที่เฉพาะเจาะจงของประเทศนั้นๆ ในการผลิตยาสูบ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

โดยกระบวนการอาชญากรรม ปจจัยเหลานี้สามารถเพิ่มอุปทานของผลิตภัณฑและการคาที่ผิด

กฎหมาย ซึ่งนําไปสูการหลีกเลี่ยงภาษีได 
 

4) มาตรการการใชกฎหมายอาญาทั่วไประหวางประเทศ 

มาตรการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายตองใชความรวมมือระหวาง

ประเทศ ดวยเหตุผลที่วา การคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายจัดกระทําเปนองคกรระหวางประเทศ

ที่เก่ียวของกับการเคลื่อนยายสินคาและบุคคลระหวางเขตอํานาจศาล ดังนั้น ภาวะแทรกซอนทาง

เขตอํานาจศาลจึงเกิดข้ึน จากการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูที่เก่ียวของ  

จากการประเมินอาชญากรรมรายแรงและการจัดระเบียบของสหภาพยุโรป (Serious 

and Organised Crime Assessment: SOCTA) โดย Europol ในป 2560 กลุมอาชญากรรมที่จัดตั้ง

ข้ึน (Organised Crime Groups : OCG) มากกวา 5,000 กลุม อยูภายใตการเฝาระวังในสหภาพ

ยุโรป มีความหลากหลายสัญชาติ มีความคลองตัว ความยืดหยุนสูง ความหลากหลาย (หมายถึงการ

มีสวนรวมในตลาดตางๆ ที่เขาถึงตั้งแตการลักลอบซื้อขายกระเปาปลอม ไปจนถึงการฟอกเงิน) 

วิธีการขามพรมแดนและการประสานงานผานอินเทอรเน็ต แนวโนมความยืดหยุนและความเปน

สากล สามารถแสดงใหเห็นไดจากเครือขายอาชญากรที่ครอบคลุมบริเตนใหญ เยอรมนี และ

เนเธอรแลนดไปจนถึงปากีสถาน ซึ่งเปลี่ยนธุรกิจหลักจากการคายาเสพติดไปเปนการลักลอบคา

ยาสูบ  จากขอมูลลาสุดของ SOCTA พบวาสินคาปลอมที่ยึดไดกวา 40 ลานรายการ มูลคา 642 

ลานยูโร เฉพาะบุหร่ีคิดเปนสวนแบงทางการตลาดรอยละ 27 (Arndt Sinn, 2018)  

บุหร่ีเปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงการคาที่ผิดกฎหมายในชวงหลายปที่ผานมา ดวย

ตนทุนการผลิตที่ต่ํา มีน้ําหนักเบา และงายตอการขนสง แตยังคงรักษามูลคาสูงในการขายและความ

ตองการของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ราคาบรรจุภัณฑบุหร่ีที่แตกตางกันทั่วโลก และแมแต

ในสหภาพยุโรปยังเปนประโยชนตอผูลักลอบสูบบุหร่ี ตามที่องคการศุลกากรโลกระบุวาการเติบโต
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ของการคายาสูบผิดกฎหมายยังคงเปนปญหาที่ทั่วโลกกังวลและแหลงเงินทุนที่ยั่งยืนสําหรับกิจกรรม

ผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ที่บอนทําลายความสงบเรียบรอยของสังคมธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม มี

อนุสัญญาที่เก่ียวของกับความผิดอาญา ไดแก อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร

อาชญากรรมขามชาติ (UNTOC) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการทุจริต (UNCAC) อนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการปราบปรามการกอการรายทางการเงิน พ.ศ. 2542 และอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการตอตานการคาที่ผิดกฎหมายในยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 

เพื่อนําไปใชตามความเหมาะสม บทบัญญัติที่เก่ียวของของอนุสัญญาเหลานี้สามารถนําไปใชกับการ

ขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย และอุปกรณการผลิตที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนใหภาคีที่

ยังไมไดเปนภาคีของขอตกลงเหลานี้ไดพิจารณาดําเนินการดังกลาว 

นอกจากกรอบอนุสัญญา FCTC แลว รัฐบาลยังสามารถใชอนุสัญญาที่สําคัญสองฉบับคือ 

UNTOC และ UNCAC ที่สามารถใชบังคับและไดรับการใหสัตยาบันโดย 185 และ 176 ประเทศ 

ตามลําดับเพื่อตอสูกับยาสูบที่ผิดกฎหมาย แมวาอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ไมไดมีข้ึนเพื่อจัดการกับ

ปรากฏการณคายาสูบโดยเฉพาะ แตสามารถจัดการกับกลุมอาชญากร ในหวงโซอุปทานที่ผิด

กฎหมาย และกลุมอาชญากรนี้ตองหันไปใชแนวทางการทุจริตเปนอาชญากรรม นอกจากนี้

อนุสัญญานี้ยังระบุถึงอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่มักเก่ียวของหรือเชื่อมโยงกับการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิด

กฎหมาย อนุสัญญาทั้งสองฉบับไดกําหนดกรอบทางกฎหมายที่ใชบังคับไดทั่วโลกสําหรับการกระทํา

ผิดทางอาญาของ "การฟอกเงินจากอาชญากรรม" และการอายัดและยึดทรัพยสินทางอาญา 

มาตรการหลังนี้คาดวาจะถูกนําไปใชขามพรมแดนตามคํารองขอของตางประเทศ และเพื่อใหแนใจวา

อนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้จะเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิด

กฎหมาย โดยดําเนินการผานองคกรใหความชวยเหลือทางเทคนิคที่ เก่ียวของเปนสิ่งสําคัญ 

(โดยเฉพาะ สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งไดพัฒนา

กฎหมายรูปแบบตางๆ และโครงการชวยเหลือทางกฎหมาย) เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐใน

ทิศทางนี้ตอไป  
 

3.3 แนวทางการพัฒนากฎหมายเพ่ือขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายตาม

พันธกรณีของประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ และ

ประสบการณของประเทศตางๆ ที่ตอสูกับการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย การใชมาตรการการ

ควบคุมหวงโซอุปทานผลิตภัณฑยาสูบ และมาตรการระบบตรวจสอบติดตามจะทําใหการคา

ผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายลดลง การเขารวมเปนภาคีพิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑ
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ยาสูบที่ผิดกฎหมายจะทําใหไดรับความรวมมือชวยเหลือทางเทคนิคระหวางประเทศในสวนที่

เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองตาง ๆ เชน การสอบสวนคดีขามพรมแดน การใชอํานาจ

ศาล และการสงผูรายขามแดนที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําผิด  นอกจากนี้ระบบตรวจสอบติดตาม

ระหวางประเทศที่ประสานงานกัน เปนสิ่งที่ดีกวา การใชระบบตรวจสอบติดตามภายในประเทศ

จํานวนมาก ระบบระหวางประเทศที่ประสานงานจะอนุญาตใหมีการจัดหาขอมูลใหกับเจาหนาที่ 

และระบบระหวางประเทศจะทําหนาที่ เปนกระบวนการที่ไดมาตรฐานในการปองกันการ

แพรกระจายที่ดีกวาระบบภายในประเทศ จากมุมมองของการบังคับใชกฎหมายและการคา  

 

ตาราง มาตรการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

มาตรการควบคุม ไทย 
สหภาพ

ยุโรป 

สหราช

อาณาจักร 
บราซิล ตุรกี 

ใบอนุญาตสําหรับผูผลิต ผูนํา

เขาและผูส งออกผลิตภัณฑ

ยาสูบและอุปกรณการผลิต 

มี /ไม

ครบถวน 

มี มี มี มี 

การตรวจสอบและติดตาม มีการวิจัยแต

ยังไมบังคับใช 

มี มี มี มี 

มาตรการการรักษาระดับอัตรา

ภาษ ี
มี 

มี มี   

มาตรการการใชกฎหมายอาญา

ทั่วไประหวางประเทศ 

มี /ไม

ครอบคลุม

การคายาสูบ 

มี มี มี มี 

ปทีใหสัตยาบันกรอบอนุสัญญา

ควบคุมยาสูบ 
2546 

2548 2547 2548 2547 

ปที่ลงนาม/ปที่เขารวมพิธีสารฯ - 2556 2556 2561 2556 
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สรุป 

แมวาการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายจะมีความเสียหายอยางใหญหลวง แตก็ยังมีการ

รับรูและการฟองรองที่ไมเพียงพอ มีมาตรการหลายอยางที่ตองดําเนินการเพื่อตอสูกับการคา

ผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย ทั้งการปรับปรุงกลไกในการปองปราม ไดแก การพัฒนาระบบ

ใบอนุญาต การพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม การลงโทษผูซื้อสินคาลอกเลียนแบบและของผิด

กฎหมายแมเพียงเล็กนอย เชน ความผิดทางปกครอง ก็อาจมีผลในเชิงปองกันได นอกจากนี้กลไก

การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมายปจจุบันยังมุงเนนไปที่เสนทางการคาแบบดั้งเดิมเปน

สวนใหญ ในทางตรงกันขาม แทบจะไมมีการตรวจสังเกตตลาดเสมือนจริง แมวาจะเปนที่ทราบกันดี

วา  สถานที่ซื้อขายไดขยายตัวจากออฟไลนไปสูตลาดออนไลนอยางหนาแนน ดังนั้น หนวยงาน

บังคับใชกฎหมายจําเปนตองมีความพรอมทั้งในดานบุคลากรและทรัพยากร (ทางเทคนิค) และ

ความสามารถควบคุมตลาดออนไลนได นั่นคือการพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ

ปดโดเมนที่มีการซื้อขายสินคาผิดกฎหมาย แพลตฟอรมออนไลนที่ไดรับผลกระทบ บริการโลจิสติกส 

ตลอดจนมาตรการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายตองมีการประสานงานระหวาง

ประเทศที่มีประสิทธิภาพ  มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ เชน การแบงปนขอมูลและความ

รวมมือในการสอบสวนและดําเนินคดีกับความผิด การคาบุหร่ีผิดกฎหมายขามพรมแดน การ

ดําเนินการตามพิธีสารจะตองอาศัยความรวมมือในระดับประเทศในภาคสวนตาง ๆ ของรัฐบาล

ระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่เก่ียวของ (รวมถึงศุลกากร

และอาชญากรรมระหวางประเทศ)  
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