
 

  ฉบับท่ี 17 /2560               วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 
ตรวจยึดเกลด็ลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา                                             

จ านวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท 
         วันน้ี (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ 
ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พลต ารวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับ
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี       
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้แถลงข่าวการตรวจยึดเกล็ดล่ินลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟ ริกา 
จ านวน 2.9 ตัน มูลค่าประมาณ 29 ล้านบาท ณ กรมศุลกากร คลองเตย 

สถานการณ์การลักลอบค้าล่ินและเกล็ดล่ินในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ล่ินเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ 
ในการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ  (CITES) 
ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้     
ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับระดับล่ินขึ้นเป็นสัตว์ในบัญชี 1 ของอนุสัญญา CITES ซึ่งห้ามน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน
อย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับงาช้าง นอแรด เสือ โดยให้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และได้มีข้อตัดสินใจที่
ก าหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการการค้าล่ินผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และเสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการด าเนินการและแลกเปล่ี ยนข้อมูลด้าน
เส้นทางการค้า รูปแบบ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับการค้าล่ินผิดกฎหมาย 

ด้วยเหตุน้ี นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรจึงได้มีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการลับลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุของประเทศไทยและโลก ด้วยการ
ด าเนินการตามมติที่ประชุมของภาคีอนุสัญญา CITES โดยให้กรมศุลกากรบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช พร้อมทั้งได้ส่ังการมอบหมายให้นายไพศาล ช่ืนจิตร 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม 
นายสรศักด์ิ มีนะโตรี ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเดชา วิชัยดิษฐ รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 ส านักสืบสวนและปราบปราม และนายเชาวน์ ตะกรุดเงิน 
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 2 ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 ร่วมกันวางแผนสกัดกั้นขบวนการลักลอบล่ินและ
เกล็ดล่ินผิดกฎหมาย  

จากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้มีการบูรณาการการข่าวและการสืบสวน
ติดตามขบวนการลักลอบค้าเกล็ดล่ินข้ามชาติในเส้นทางเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และทราบว่าจะมีการลักลอบน าเกล็ด
ล่ินจากประเทศคองโกผ่านประเทศไทย อ้างว่าเป็นสินค้าผ่านแดนไป สปป.ลาว ข้อเท็จจริงปรากฏ ดังน้ี  
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 1. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เที่ยวบินที่ TK064 เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดสินค้าส าแดงชนิดสินค้า
เป็น SCALES (เกล็ด) จ านวน 24 หีบห่อ น้ าหนัก 1,200 กิโลกรัม  ขนส่งจากเมืองกินชาซา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก ด้วย ผ่านประเทศตุรกีและประเทศไทย ปลายทางเวียงจันทน์ สปป.ลาว เจ้าหน้าที่จึงได้ขอ
ตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยด้วยการเอ็กซเรย์ ผลปรากฏพบ เกล็ดล่ิน น้ าหนัก 1,200 กิโลกรัม 

 2. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เที่ยวบินที่ TK064 เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดสินค้าส าแดงชนิดสินค้า
เป็น SCALES (เกล็ด) จ านวน 10 หีบห่อ น้ าหนัก 500 กิโลกรัม ขนส่งจากเมืองกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ด้วย ผ่านประเทศตุรกีและประเทศไทย ปลายทางเวียงจันทน์ สปป.ลาว เจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบสินค้า
ต้องสงสัยด้วยการเอ็กซเรย์ ผลปรากฏพบ เกล็ดล่ิน น้ าหนัก 500 กิโลกรัม 

 3. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เที่ยวบินที่ TK064 เจ้าหน้าที่ได้อายัดสินค้าต้องสงสัยอีก 1 
รายการ ส าแดงชนิดสินค้าเป็น SCALES (เกล็ด) จ านวน 24 หีบห่อ น้ าหนัก 1,200 กิโลกรัม โดยใช้เส้นทาง
เช่นเดียวกับคดีข้างต้น และท าการตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยด้วยการเอ็กซเรย์ ผลปรากฏพบ เกล็ดล่ิน น้ าหนัก 
1,200 กิโลกรัม 

หลักการของอนุสัญญา CITES การส่งออกสัตว์ตามบัญชี 2 จะต้องได้รับใบอนุญาต CITES จากประเทศ          
ผู้ส่งออกและรับรองว่าไม่กระทบกระเทือนต่อการด ารงอยู่ในธรรมชาติ หากไม่มีอนุญาตในการส่งออกจะไม่สามารถ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางได้ ซึ่งทั้ง 3 กรณีข้างต้น ตัวแทนออกของไม่สามารถน าใบอนุญาต CITES ตัว
จริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ประกอบกับต้นทางของสินค้าเป็นประเทศเส่ียงในการลักลอบเกล็ดล่ิน เจ้าหน้าที่จึงได้
อายัดสินค้าทั้งหมดเพื่อน าไปตรวจสอบโดยละเอียด โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประสานความร่วมมือไปยัง สปป.ลาว เพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาตน าเข้า ซึ่งต่อมาได้รับยืนยันว่าไม่มีการออกใบอนุญาตน าเข้าเกล็ดล่ินแต่อย่างใด และ
ส านักงานเลขาธิการ CITES ได้ประสานงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตส่งออก ผล
การตรวจสอบพบว่าส าเนาใบอนุญาตส่งออกน้ันไม่ถูกต้อง พร้อมให้สืบสวนข้อเท็จจริงในการออกใบอนุญาตส่งออก
ดังกล่าว  

กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานน าของต้องห้ามต้องก ากัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต     
ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. 
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 น าผ่านสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเกล็ดล่ินทั้งหมดไว้เป็นของกลาง ส านวนคดีส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อด าเนินการตามกฎหมายและเอาผิดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

อน่ึง ต้ังแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน กรมศุลกากรได้เคยตรวจยึดเกล็ดล่ินจากทวีปแอฟริกามาแล้ว จ านวน 9 คดี 
น้ าหนักของกลางรวม 3.4 ตัน มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท คดีส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศไนจีเรีย ผ่านประเทศตุรกี 
ประเทศไทย เพื่อไปยังปลายทาง สปป.ลาว  

 


