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สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เอาจริงต้านสินค้าปลอมแปลงจากเอเชีย 

ประเทศสมาชิกสังกัดสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย หรือ EAEU (รัสเซีย เบลารุส 

คาซัคสถาน อาร์เมเนยี และคีร์กีซ
สถาน) เตรียมใช้เทคโนโลยี Radio-
frequency identification (RFID) 

ป้องกันการนําสินค้าปลอมแปลงเข้ามา
ในภูมิภาค โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะเริ่มติดป้าย RFID 
ในสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะเสื้อผ้าและ
รองเท้า รวมท้ังชิ้นส่วนอากาศยานและสินค้าท่ีทํามา
จากไม้มีค่า ซึ่ง EAEU ได้ปฏิบัติการทดลองติดป้าย
สัญญาณคลื่นวิทยุกับสินค้าเสื้อผ้าทําด้วยขนสัตว์
มาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 โดยสามารถกําจัด
สินค้าท่ีเข้าข่ายเป็นสินค้าต้องสงสัยท่ีส่วนมากมา
จากแหล่งผลิตกลุ่มประเทศอาเซียนออกจากตลาด
ได้กว่าร้อยละ 800 

รัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของ
คณะกรรมาธิการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย กล่าวว่า 
ในปี 2558 สินค้าปลอมแปลงในตลาดโลกมีมูลค่า 
4.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณร้อยละ 60 มี
แหล่งท่ีมาจากประเทศจีน  

ในแต่ละปีจีนส่งออกสินค้าอุปโภคไปยังตลาดรัสเซีย
มีมูลค่ากว่าหนึ่งหม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ี
ศุลกากรมีการบันทึกสถิติการนําเข้าเพียง 5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่ามูลค่าอีก 5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐตกหล่นหายไปอยู่ท่ีใดโดยท่ีไม่เข้าสู่

ระบบรายรับของประเทศ หากเป็นประเทศ
คาซัคสถานหรือคีร์กีซสถานจะยิ่งเลวร้ายกว่านี้กับ
การลักลอบนําเข้าสินค้าจากประเทศจีน แต่ละ
ประเทศบันทึกการนําเข้าสินค้าเพียง 300 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าจริง 3,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

ขณะนี้ EAEU กําลังเจรจาการค้ากับจีนเก่ียวกับการ
ใช้ระเบียบข้อบังคับเพ่ือต่อต้านสินค้าปลอมแปลง 
แต่ท้ังนี้ การป้องกันนี้ไม่ได้มุ่งโทษประเทศจีนแต่ฝ่าย
เดียวเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาท่ีไม่มีระบบ
การตรวจสอบภายในตลาดของ EAEU เองด้วย 
ดังนั้น การเตรียมใช้กฏระเบียบให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวท้ัง EAEU จึงเป็นมาตรการหนึ่งท่ีจะใช้
ต่อสู้กับการนําเข้าสินค้าปลอมแปลงท่ีผ่านระบบ
ศุลกากร 

รัฐมนตรีการค้าของ EAEU เชื่อว่าการทําความตกลง
เขตการค้าเสรีมีส่วนช่วยในการทําสงครามกับการ
นําเข้าสินค้าปลอมแปลง โดยในปี 2558 EAEU ได้
ลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีกับสาธารณรัฐ
เวียดนาม ซึ่งได้บัญญัติมาตรการการต่อต้านสินค้า
ปลอมแปลงไว้ด้วยและจะได้มีการติดตามผลใน
ลําดับต่อไป นอกจากนั้น จะนําไปใช้กับการเจรจา
ความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศอ่ืนๆ ด้วย ซึ่ง
ขณะนี้มีประเทศไทย อิหร่าน อินเดีย สิงคโปร์ อียิปต์ 
และมองโกเลีย ท่ีกําลังอยู่ในกระบวนการ 

การผลิตสินค้าท่ีผิดกฎหมายมีสัดส่วนระหว่างร้อย
ละ 5 ถึง 30 ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่างๆ ของ
เศรษฐกิจ หมวดสินค้าท่ีมีสัดส่วนสูงสุดในการปลอม
แปลงและมีมาตรฐานต่ําคือสินค้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
โดยหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานของรัสเซียพบว่ามี



 
2 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เอาจริงต้านสินค้าปลอมแปลงจากเอเชยี 

สิน ค้า เสื้ อผ้ า เด็กและเชิ้ ตสํ าหรับบุรุษจากจีน 
เวียดนาม และบังคลาเทศท่ีมีข้อท่ีน่าสงสัย ถึงแม้ว่า
จะระบุว่าผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติถึงร้อยละ 80 
แต่กลับพบว่าท้ังหมดผลิตมาจากวัสดุสังเคราะห์ 
นอกจากนั้น สินค้าจากต่างประเทศท่ีผ่านการบรรจุ
ในประเทศรัสเซียจะใช้ตราผลิตภัณฑ์ท่ีทําให้เข้าใจ
ว่าผลิตในรัสเซีย เช่น ข้าวจากเมียนมาร์  และ
แตงกวาดองจากอินเดีย ดังนั้น เพ่ือให้สามารถระบุ
ตราเครื่องหมายและประเทศผู้ผลิตได้ ถูกต้อง 
หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานจะนําระบบการตรวจ 
DNA ม า ใ ช้  เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ เ ย อ ร มนี  ส หภ าพ
ราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้
อยู่ รวมท้ังจะพัฒนาห้องสมุดเก็บข้อมูล DNA ของ

โลก เ พ่ือใช้ ค้นหาแหล่ง ท่ีมา ตัวอย่างดิน และ
พันธุกรรมของพืชพันธุ์ต่างๆ อีกด้วย 

สําหรับประเทศไทย ยังไม่พบว่าเป็นแหล่งส่งออก
สินค้าปลอมแปลงเข้าไปยัง EAEU อย่างมีนัยสําคัญ 
แต่ ท้ังนี้   การถูกระบุแบบเหมารวมว่าภู มิภาค
อาเซียนเป็นแหล่งผลิตเครื่องนุ่งห่มทําด้วยขนสัตว์
ปลอมแปลงย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย อีกท้ังสินค้า
อาหารท่ีเป็นหมวดสินค้าหมวดหนึ่งท่ีไทยมีศักยภาพ
ในตลาดนี้ จะถูกจับตามองเป็นพิ เศษ จึ งต้อง
ระมัดระวังในกรณีท่ีสินค้าจะถูกนํามาบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์และติดตราเครื่องหมายท่ีประเทศปลายทาง
เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้านั้นมิใช่สินค้านําเข้า 

ท่ีมา: Eurasian Economic Union to Combat Counterfeit Imports from Asia, Russian Beyond The Headline 

 

 

 

ความเป็นมาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) 

สหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส (Custom Union) จัดตั้งในปี 2550 เป็นการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจประเทศอดีตสหภาพโซเวียตด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โดยมีการใช้อัตราภาษีภายนอกร่วม (Common External Tariff) ในอัตราเดียวกันและ
นําระบบการจําแนกพิกัดศุลกากรเดียวกันมาใช้ในปี 2553 และยกเลิกด่านศุลกากรภายในระหว่าง
ประเทศสมาชิกในสหภาพศุลกากรฯในปี 2554 ต่อมาในปี 2555 ประเทศสมาชิกสหภาพศุลกากรฯ ได้
ลงนามในสนธิสัญญาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร่วม เรียกว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic 
Union) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 5 ประเทศคือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน มี
ประชากรกว่า 180 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2558 เท่ากับ 1,582 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ประเทศสมาชิกได้ตกลงเปิดเสรีทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างกันมี
ผลบังคับใช้เต็มรูปแบบเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทํา
ให้ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายเสรีครอบคลุมสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน 

ปัจจุบัน กว่า 40 ประเทศใหค้วามสนใจท่ีจะขอเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรกัีบ EAEU โดยสาธารณรฐั
เวียดนามถือว่าเป็นประเทศแรกท่ีเจรจาได้สําเรจ็เป็นประเทศแรก สําหรับประเทศไทยกําลังอยู่ในข้ันตอน
การขอฉันทามตเิบื้องต้นจากประเทศสมาชิก เพ่ือร่วมกันทํา Joint Feasibility Study ก่อนจะเปิดเจรจา
กันในลําดับต่อไป  


