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เทคโนโลยีตรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ (NII)
มีความสำคัญต่อศุลกากรและห่วงโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศอย่างไร
➢ พัฒนาการของ NII ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
➢ บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในฐานะ
เทคโนโลยี NII ล่าสุดสำหรับปัจจุบันและ
อนาคต
➢

Credit: SurveyCTO

❖ สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน

บรรณาธิการที่ปรึกษา
e)

นายนิติ วิทยาเต็ม
อัครราชทูต (ฝ่ ายศุลกากร)

นางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ
เลขานุการเอก (ฝ่ ายศุลกากร)

กองบรรณาธิการ
นายนาโชค ศศิกรวงศ์
เจ้าหน้าที่โครงการ
Customs Policy Monitoring Unit

จัดทาโดย
สานักงานที่ปรึกษาการศ ุลกากร
ประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กร ุงบรัสเซลส์

Office of Customs Affairs
Royal Thai Embassy to Belgium,
Luxembourg and Mission to the EU
Dreve du Rembucher 89, 1170
Watermael-Boitsfort
Tel. +32 2 660 5759
Fax. +32 2 675 2649
http://brussels.customs.go.th
Email: thaicustoms@thaicustoms.be

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ศุลกากรต้องเผชิญกับสินค้าปริมาณมหาศาลที่ล้นทะลักเข้ามา
ในช่วงระยะเวลาอันสั้นอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-commerce) นอกจากนี้ ภัยความมั่นคงใหม่ ๆ อาทิ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามแดน
ได้บั่นทอนความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งยาเสพติด
อาวุธ และสารกัมมันตรังสี ในสถานการณ์ดังกล่าวศุลกากรประสบกับแรงกดดันจากผู้ประกอบการ
หรือประชาชนทั่วไปให้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันศุลกากรไม่
สามารถละเลยภารกิจในการปกป้ องสังคมจากสินค้าที ่ผิดกฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำ
เทคโนโลยี สำหรั บตรวจสอบโดยไม่ เปิ ดตรวจ (non-intrusive inspection: NII) มาใช้ เพื ่ อให้
ศุลกากรบรรลุภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวได้
NII ถูกนำมาใช้กับการตรวจสอบทั้งสินค้าและยานพาหนะโดยไม่ต้องเปิดตู้คอนเทนเนอร์
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือเข้าไปในยานพาหนะ โดยเป็นเทคนิคการตรวจสอบที่ WCO สนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายระหว่างประเทศ การจัดเก็บภาษี และ
การอำนวยความสะดวกทางการค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน SAFE Framework of Standards (SAFE)
เทคโนโลยี NII ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การใช้รังสีเอกซ์และ
รังสีแกมมาอันเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อ
การใช้งานยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น เทคโนโลยีนิวตรอน โทโมกราฟีรังสีคอสมิก
การวิเคราะห์ไอระเหย และซีทีแสกน เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้ที่สามารถตรวจหาวัตถุ
บางประเภทที่เทคโนโลยีดั้งเดิมตรวจไม่พบหรือไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าในการแปลผล
นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาศุลกากรบางประเทศได้นำปัญญาประดิษฐ์ (artificial
intelligence: AI) มาใช้ ใ นฐานะเทคโนโลยี NII ในระบบระบุ เ ป้ า หมาย (targeting system)
เพื ่ อคั ดเลื อกคาร์ โก้ หรื อยานพาหนะที ่ ม ี ความสู งสำหรั บนำมาตรวจสอบเพิ ่ มเติ ม เพราะ AI
เป็นเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความหลากหลาย
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออกมาในลักษณะ
ของรูปแบบ (pattern) และความสัมพันธ์ (relation) ของชุดข้อมูลได้ เพื ่ อนำมาสร้างตั วอย่ าง
(model) ของการกระทำความผิดในอดีตอันนำไปสู่การคาดการณ์รูปแบบการกระทำความผิดที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (predictive analytics) ได้
ในโลกยุ คปั จจุ บ ั นที ่ การค้ า ระหว่ า งประเทศเป็ น แรงขั บ เคลื ่ อนเศรษฐกิ จโลกที ่ มี
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายเป็นตัวบั่นทอนความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
เทคโนโลยี NII เป็นกุญแจสำคัญของศุลกากรสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการปกป้อง
สังคมจากสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทคโนโลยี NII ได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในฐานะเครื่องมือ
ที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่างมนุษย์และสิ่งของอันเป็นสาเหตุหลักของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วย
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NON-INTRUSIVE INSPECTION (NII)
คืออะไร มีความสาคัญอย่างไรในโลกปัจจุบนั
ในปัจจุบัน ศุลกากรได้เข้ามามีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศนอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีที่พรมแดน
อันเป็นภารกิจดั้งเดิม ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ด้ า นนโยบายขององค์ ก ารศุ ล กากรโลก (WCO Policy
Commission) ได้ ป ระกาศในมติ ป ุ น ตาคานา (Punta
Cana Resolution) เมื่อเดือนธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม
ในยุคการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่มี
จำนวนพัสดุมากมายล้นทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน
และเทคนิคใหม่ ๆ ที่อาชญากรใช้ในการซุกซ่อนหรือลักลอบ
ขนส่งสินค้า (Modus Operandi) ศุลกากรประสบกับแรงกดดัน
จากผู ้ ประกอบการหรื อประชาชนทั ่ วไปให้ ดำเนิ นการ
ตรวจปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็วโดยที่ศุลกากรไม่สามารถละเลย
ภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานและปกป้อง

สั งคมจากสิ นค้ าที ่ ผ ิ ดกฎหมายได้ นอกจากนี ้ ความปลอดภั ย
ของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการเข้าตรวจสอบสินค้าเป็นประเด็น
ที่มีความสำคัญเช่นกัน ในสถานการณ์ดังกล่าว อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือสำหรับตรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ (non-intrusive
inspection: NII) เป็ นปั จจั ยสำคั ญที ่ช ่ วยให้ ศุ ลกากรบรรลุ
ภารกิจต่าง ๆ ข้างต้นได้
องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ให้คำนิยามของเครื่องมือ NII ว่า
เครื ่ องมื อหรื อเทคโนโลยี ท ี ่ ใช้ ในการตรวจสอบคาร์ โก้ และ
ยานพาหนะทุกชนิด เช่น ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางถนน รถไฟ
อากาศยาน หรือเรือ เป็นต้น โดยไม่เข้าเปิดตรวจ (non-intrusive
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manner)1 กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบสินค้าโดยไม่มีการเปิด เทคโนโลยี NII ที่ใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน คือ เทคโนโลยี
ตู้คอนเทนเนอร์ หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือการตรวจสอบ รั งสี เอกซ์ (x-ray) และรั งสี แกมมา (gamma ray) ซึ ่ งได้ รั บ
ยานพาหนะโดยไม่เข้าไปในยานพาหนะ
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงผลออกมา
เป็นภาพที่สะดวกต่อการแปลผล ความสามารถในการตรวจสอบ
NII จัดเป็น 1 ใน 4 เสาหลัก 2 ของ SAFE Framework of
จุดซุกซ่อนหรืออำพรางสายตา ความสะดวกในการพกพา และ
Standards (SAFE) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของ WCO
ความปลอดภัยในการใช้งานทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่อยู่
ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายระหว่างประเทศ
ในยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดั้งเดิมเหล่านี้มีข้อจำกัด
การจัดเก็บภาษี และการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้ วย
ในการตรวจหาร่ องรอยสารเคมี ท ี ่ ม ี ป ริ ม าณน้ อ ยหรื อ
โดย SAFE มาตรฐานที่ 3 ในเสาหลักความร่วมมือระหว่างศุลกากร
สารกัมมันตรังสีที่ถูกจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ประกอบด้วยธาตุที่
(Customs to Customs Pillar) เสนอแนะให้มีการจัดหาเครื่องมือ
รบกวนการทำงานของรังสีดังกล่าว
NII และอุ ปกรณ์ ตรวจหาวั ตถุ ด ้ วยรั งสี ให้ พร้ อมใช้ งานใน
การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์หรือคาร์โก้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี NII ขึ้นมาใหม่โดยใช้
อนุภาคนิวตรอนและมิวออน โดยนิวตรอนสามารถตรวจพบ
เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ถูกกฎหมาย
สารเคมีได้แม้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยหรือมีความเข้มข้นต่ำ
ได้โดยไม่ทำลายวัตถุหรือสารเคมีนั้น ในขณะที่รังสีคอสมิกที่
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ได้จากมิวออนสามารถตรวจหาสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในคาร์โก้
ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เศษโลหะ เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่
สารกั ม มั น ตรั ง สี ถู กจั ด เก็ บ ไว้ ในภาชนะที ่ ท ำด้ ว ยตะกั่ ว
ทังสเตน ลิเทียม หรือโบรอนซึ่งสามารถรบกวนรังสีเอกซ์
หรือนิวตรอนได้แม้มีปริมาณธาตุเหล่านั้นเพียงเล็กน้อย
จึ ง เป็ น เทคโนโลยี ท ี ่ ม ี ศ ั ก ยภาพสู ง ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการเคลื่อนย้ายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(WMD) ในยุ ค ที ่ ต ั ว แสดงที ่ ไ ม่ ใ ช่ ร ั ฐ (non-state actors)
อาทิ ผู้ก่อการร้าย สามารถครอบครองหรื อเข้าถึง อาวุ ธ
ดังกล่าว
เป็นคำนิยามที่ปรากฏใน Guidelines for Procurement and
Deployment of Scanning/NII Equipment ของ WCO
2 อีก 3 เสาหลักที่เหลือ ได้แก่ 1) การจัดทำข้อกำหนดสำหรับข้อมูลสินค้า
ล่ว งหน้า ให้เป็นไปในทิศทางเดีย วกัน 2) การใช้ว ิธ ีก ารบริห ารจัดการ
1

ความเสี ่ ย งที ่ม ี ค วามสม่ ำ เสมอ และ 3) การกำหนดสิ ทธิ ป ระโยชน์ที่
ศุ ล กากรจะให้ แ ก่ ผ ู ้ ป ระกอบการที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ข ั ้ น ต่ ำ ด้ า นมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน
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นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาศุลกากรบางประเทศได้นำ
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มาใช้ในฐานะ
เทคโนโลยี NII ในระบบระบุเป้าหมาย (targeting system)
เพื่อคัดเลือกคาร์โก้ ห รือยานพาหนะที ่มีความสูงสำหรับ
นำมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยี NII อื่น ๆ หรือด้วย
การเปิดตรวจ เพราะ AI เป็นเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีความหลากหลาย
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกินกว่ากำลังและ
สติ ป ั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ท ี ่ จ ะสามารถประมวลผลได้ ใ น
ระยะเวลาอันสั้น โดย AI สามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ได้
อย่ า งอิ ส ระหลั ง จากผ่ า นการควบคุ ม หรื อ ฝึ ก สอนจาก
เจ้าหน้าที่ในระยะหนึ่ง (machine learning) และสามารถ
วิ เคราะห์ แ ละประมวลผลข้ อมู ล ออกมาในลั กษณะของ
รูปแบบ (pattern) และความสัมพันธ์ (relation) ของชุดข้อมูล

ได้ เ พื ่ อ นำมาสร้ า งตั ว อย่ า ง (model) ของการกระทำ
ความผิดในอดีตอันนำไปสู่การคาดการณ์รูปแบบการกระทำ
ความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (predictive analytics) ได้
ในโลกยุคปัจจุบันที่การค้าระหว่างประเทศเป็นแรงขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจโลกที่มีอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายเป็น
ตัวบั่นทอนความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยี
NII เป็ นกุ ญแจสำคั ญของศุ ลกากรสู ่ การอำนวยความสะดวก
ทางการค้าและการปกป้องสังคมจากสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่
ผิ ดกฎหมาย นอกจากนี ้ ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทคโนโลยี NII ได้ทวี
ความสำคัญยิ่งขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยลดการสัมผัสระหว่าง
มนุษย์และสิ่งของอันเป็นสาเหตุหลักของการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัสด้วย

อ้างอิง
SAFE Framework of Standards. 2018 edition.
Punta Cana Resolution: Resolution of the Policy Commission of the World Customs Organization on the Role
of Customs in the Security Context. Punta Cana, December 205.
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เทคโนโลยี NII ที่ใช้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบนั
การฉายรั งสี เอกซ์ (x-ray) หรื อรั งสี แกมมา (gamma ray)
เพื ่ อตรวจสอบคาร์ โก้ หรื อยานพาหนะ เป็ นเทคโนโลยี NII
ที่เป็นที่แพร่หลายในแวดวงศุลกากรในหลายประเทศ โดยรังสี
แต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ แม้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้มาตั้งแต่หลายทศวรรษที่
ผ่านมา แต่ผู้ผลิตได้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงผล
ออกมาเป็ นภาพที ่ สะดวกต่ อการแปลผล ความสามารถใน
การตรวจสอบจุดซุกซ่อนหรืออำพรางสายตา ความสะดวกใน
การพกพา และความปลอดภั ยในการใช้ งานทั ้ งสำหรั บ
เจ้าหน้าที่และบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะ

การพัฒนาเทคโนโลยีเอ็กซเรย์ไปอีกขั้นด้วยการปรับปรุงให้
แหล่งพลังงานทั้งสองแหล่งใช้พลังงานในระดับที่แตกต่างกัน
สลับกันไป (dual energy) เพื่อให้เกิดภาพที่เห็นความแตกต่าง
ของวัตถุต่าง ๆ (material discrimination) อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่วัตถุมีความหนาแน่นสูงและไม่คงที่ ผลลัพธ์ที่ได้จะ
ไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือไม่สามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างอินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุ และโลหะได้อย่างถูกต้อง
เสมอไป
ในช่วงปี 2563 นี้ ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP)
ได้นำ HBI-120 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรังสีเอกซ์แบบพกพาที่
คิดค้นโดย Viken Detection มาใช้ตรวจหาอาวุธ ยาเสพติด
เงินสด หรือวัตถุใด ๆ แม้กระทั่งมนุษย์ที่ถูกซุกซ่อนไว้ใน
1. รังสีเอกซ์ (x-ray) รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
ส่วนต่าง ๆ ของยาพาหนะ เช่น ในยางรถยนต์ใต้เบาะที่นั่ง
ความยาวคลื ่น ขนาดสั้ นโดยประกอบขึ้ นจากหลายคลื่น
หรือในส่วนที่ออกแบบมาเพื่อซุกซ่อนและอำพรางสายตา
(polychromatic) และเนื ่ อ งจากเป็ น รั ง สี ท ี ่ ผ ลิ ต จาก
โดยเฉพาะ (false stowaway) โดยแสดงผลการตรวจหา
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มี
ความเสถียรหรือแหล่งพลังงานสำรองไว้รองรับ3 ทั้งนี้ รังสีเอกซ์
ให้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่ารังสีแกมมา (gamma ray) แต่มี
ราคาที่แพงกว่าและอุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่ารังสีแกมมา
เครื ่ องมื อเอ็ กซเรย์ ในยุ คแรกใช้ แหล่ ง พลั ง งาน
เพี ย งแหล่ ง เดี ย วโดยแสกนวั ต ถุ ใ นแนวระนาบ แต่ ใ น
ระยะเวลาต่อมาได้มีการเพิ่มแหล่งพลังงานเข้าไปอีกแหล่ง
เพื่อแสกนวัตถุในแนวตั้งด้วย ภาพที่ได้จึงมีมิติเพิ่มมากขึ้น
(dual view) นอกจากนี้ แต่ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ได้มี
เครื่อง HBI-120 (credit: Fox News)
ระดับพลังงานที่ใช้มีความแตกต่างกันขึน้ กับประเภทของอุปกรณ์
(อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ อุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ที่สามารถเปลีย่ นจุด
ติดตั้งได้)
3
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ออกมาเป็ น ภาพได้ ภายในไม่ กี ่ วิ น าที นอกจากนี ้ Viken
Detection ยังได้คิดค้น Osprey-UVX ซึ่งเป็นเครื่องแสกน
ด้วยรังสีเอกซ์สำหรับใต้ท้องรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วย
ในขณะเดี ย วกั น CBP ได้ ต ิ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งแสกน
เคลื่อนที่สำหรับยานพาหนะและผู้โดยสาร โดยเครื่องมือ
ดั ง กล่ า วใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ของรั ง สี เ อกซ์ ใ นระดั บ ที ่ ต่ ำ
คนขั บ รถและผู ้ โ ดยสารจึ ง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งลงมาจากรถ
ระหว่ า งการแสกน ดั ง เช่ น ในกรณี การใช้เครื ่ องมื อที่ติด
ตั้งอยู่กับที่ซึ่งแสกนยานพาหนะและผู้โดยสารแยกต่างหาก
จากกั น กล่ า วคื อ คนขั บ รถเพี ย งขั บ ผ่ า นเครื ่ อ งแสกน
เคลื่อนที่ดังกล่าว และเครื่องมือจะแสดงผลให้เห็นทั่วทุก
ส่วนของยานพาหนะในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเผยให้เห็น
รายละเอียดที่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความผิดปกติของยานพาหนะ

2. รั ง สี แ กมมา (gamma ray) รั ง สี แ กมมาเป็ น คลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที ่ ม ี ค วามยาวคลื ่ น สั ้ น กว่ า รั ง สี เ อกซ์ โ ดย
ประกอบด้วยคลื่นเดียว (monochromatic) ที่ปลดปล่อย
ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี เช่น ซีเซียม โคบอลต์ ด้วยเหตุนี้
จึงไม่จำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไว้รองรับเช่นในกรณี
รังสีเอกซ์ แต่จำเป็นต้องมีส่วนจัดเก็บธาตุที่มีความปลอดภัย
และต้องเปลี่ยนธาตุทุก 5 ปี เพื่อทดแทนธาตุที่เสื่อมสลาย 4
ทั้งนี้ รังสีแกมมามีราคาถูกกว่ารังสีเอกซ์ แต่ภาพที่ได้อ่านผล
ได้ยากกว่า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่ใช้กับรังสีแกมมามี
ขนาดเล็กกว่า จึงพกพาหรือเคลื่อนที่ได้สะดวกกว่าด้วย
การแสกนเหล็ กกล้ ามั กเป็ นตั วอย่ างที ่ นำมาใช้
เปรียบเทียบระหว่างรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา กล่าวคือ
อุปกรณ์รังสีแกมมาที่ใช้โคบอลต์ซึ่งมีระดับการทะลุผ่าน
มากกว่ า ซีเซี ยม สามารถทะลุผ่ านเหล็กกล้าได้ ในระดับ
ความลึก 165 มม. ในขณะที่อุ ปกรณ์รังสีเอกซ์เคลื่ อนที่
สามารถทะลุผ่านได้ 180 มม. หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับระดับ
พลังงานที่ใช้ ทั้งนี้ การเปรียบเทียบดังกล่าวมิได้หมายความว่า
ควรใช้รังสีเอกซ์เพียงอย่างเดียวในการปฏิบัติงาน เพราะ
ระดับการทะลุผ่านวัตถุที่ต้องการขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่
ต้องการตรวจสอบ และอาจมีกรณีที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวย
ต่อการใช้รังสีประเภทใดประเภทหนึ่งด้วย

เครื่องแสกนเคลื่อนที่ด้วยรังสีเอกซ์ของ CBP (credit: CBP)

ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรบางประเทศจึงกำหนดในสัญญาให้ผู้จัดหาสินค้า
ดำเนินการตรวจสอบระดับรังสีเป็นระยะและให้นำธาตุที่เสื่อมสลาย
กลับไปทำลายด้วย
4
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3. รังสีเอกซ์กระเจิงกลับ (backscatter x-ray) อุปกรณ์
รังสีเอกซ์ กระเจิงกลับทำงานโดยฉายรังสีไปยังวัตถุ และ
ประมวลผลภาพจากรังสีที่กระเจิงหรือสะท้อนกลับไปยัง
อุปกรณ์ที่ตรวจจับที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของวัตถุ การแสดงผล
จึงออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปถ่ายมากกว่าการใช้
รังสีเอกซ์แบบปกติ และมีความเหมาะสมในการนำมาใช้
แสกนอินทรียวัตถุ (organic materials)
อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ ร ั ง สี เ อกซ์ ก ระเจิ ง กลั บ มี
ข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้รังสีเอกซ์
ประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ ความสามารถในการทะลุ
ผ่านวัตถุจึงต่ำด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำรังสีเอกซ์กระเจิงกลับ
มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น นำมาใช้
ร่วมกับรังสีเอกซ์ปกติโดยติดตั้งอุปกรณ์รังสีเอกซ์กระเจิงกลับ
ในหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาติดตั้งเข้ากับ
รถตู้เพื่อเป็นเครื่องมือแสกนเคลื่อนที่ซึ่งมีความเหมาะสมใน
การตรวจหาวัตถุระเบิด อาวุธพลาสติก ยาเสพติดที่ซุกซ่อน
ในคาร์โก้ รถยนต์ อากาศยาน คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่ง
สินค้าทางอากาศและทางทะเล (สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้กับ
ผนังหรือประตู)
เทคโนโลยีรังสีเอกซ์ กระเจิงที่นำมาติดตั้งเข้ากับ
รถตู ้ น ี ้ เ ป็ น ที ่ แ พร่ ห ลายในศุ ล กากรหลายประเทศ เช่ น

รถตู้ที่ติดตั้งเครื่องแสกนรังสีเอกซ์กระเจิงกลับ
(credit: homelandsecurity-technology)

สหรัฐอเมริกา บัลแกเรีย เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สหรัฐอาหรับ
เอมิ เ รตส์ ซาอุ ด ี อ าระเบี ย ตู น ิ เ ซี ย คองโก และรวมถึง
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ด้วย
จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี NII ดั้งเดิมข้างต้นได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและความสะดวกในการใช้งาน
สำหรับทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้โดยสาร และผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีเหล่านี้มีข้อจำกัดในการตรวจหาร่องรอยสารเคมีที่มี
ปริ มาณน้ อยหรื อสารกั มมั นตรั งสี ท ี ่ ถ ู กจั ดเก็ บไว้ ในภาชนะ
ที ่ ประกอบด้ วยธาตุ ท ี ่ รบกวนการทำงานของรั งสี ด ั งกล่ าว
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยี NII ขึ้นมาใหม่
เพื่อตอบสนองต่อภัยความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

อ้างอิง
WCO. Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning/NII Equipment. WCO : December 2018.
U.S. Customs and Border Protection. Decentralized Training and Mobile Scanning Equipment Yield Successes. https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/decentralizedtraining-and-mobile-scanning-equipment-yield-successes. Accessed 4 December 2020.
Homeland Security Technology. Z Backscatter Van (ZBV). www.homelandsecurity-technology.com/projects/z-backscatter-vanzbv/#:~:text=personnel%20and%20objects.-,Z%20Backscatter%20Van%20(ZBV)%20is%20a%20mobile%20X%2Dray,currency%20and%20trade%2Dfraud%20item
s. Accessed 4 December 2020.
Fox News. New border technology helps combat illegal drug, weapon and cash smuggling.
https://www.foxnews.com/tech/border-technology-combat-illegal-smuggling. Accessed 4 December 2020.
Business Wire. Viken Announces “VALOR” Initiative to Provide Local, Underfunded Police Departments with Handheld Technology to Fight the Opioid Crisis.
https://www.businesswire.com/news/home/20200604005551/en/VikenAnnounces-%E2%80%9CVALOR%E2%80%9D-Initiative-Provide-Local-Underfunded.
Accessed 4 December 2020.
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เทคโนโลยี NII เกิดใหม่เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบนั
ในปัจจุบัน ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) อาทิ
ผู้ก่อการร้าย สามารถเข้าครอบครองหรือเข้าถึงอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
สารกัมมันตรังสี และในขณะเดียวกัน ได้มีการคิดค้นวัตถุระเบิด
ยาเสพติด และสารตั้งต้นชนิดใหม่ ๆ ที่เทคโนโลยี NII
แบบดั้งเดิมไม่สามารถตรวจพบหรือตรวจพบได้ยาก ด้วยเหตุนี้
จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี NII ขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนอง
ต่อภัยความมั่นคงต่อห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
1. นิวตรอน (neutron) เทคโนโลยีแสกนด้วยนิวตรอน
เป็ น หนึ ่ ง ในเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ท ี ่ ส ามารถตรวจหาวั ต ถุ
เฉพาะอย่างในคาร์โก้ได้ โดยเครื่องกำเนิดนิวตรอนจะยิง
นิวตรอนไปที่คาร์โก้ เมื่อนิวตรอนกระทบกับอะตอมของ
วัตถุ อะตอมของวัตถุนั้นจะปล่อยรังสีแกมมาออกมาซึ่งช่วย
ให้สามารถตรวจพบองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุนั้นได้
เพราะวัตถุแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่เหมือนกัน
ข้อดีของเทคโนโลยีนิวตรอน คือ สามารถตรวจ
พบสารเคมีได้แม้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยหรือมีความเข้มข้น
ต่ำได้โดยไม่ทำลายวัตถุหรือสารเคมีนั้น จึงมีความเหมาะสม
ในการตรวจหาร่ องรอยของสารเคมี ในสื ่ อต่าง ๆ เช่ น น้ำ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ แร่ ธ าตุ รวมถึ ง ยาเสพติ ด และวั ต ถุ ระเบิ ด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนิวตรอนเป็นอนุภาคที่มีพลังงาน
และระดับการทะลุผ่านวัตถุที่สูง จึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
เสริมมากกว่ากรณีที่ใช้รังสีเอกซ์
อนึ่ง เทคโนโลยีแสกนด้วยนิวตรอนไม่ได้ทดแทน
เทคโนโลยีรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาโดยสิ้นเชิง แต่นำมาใช้
ในฐานะเครื ่ องมือเสริ มกั บการแสกนด้ วยรัง สีเอกซ์และ

การประกอบเทคโนโลยีนิวตรอนและรังเอกซ์เข้าไว้ด้วยกัน
(credit: CSIRO)
ตัวอย่างภาพที่ได้จากการแสกนด้วยนิวตรอนร่วมกับรังสีเอกซ์
(credit: CSIRO)
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รังสีแกมมา โดยอาจนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของระบบ อันตรายได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น วัตถุระเบิด ยาเสพติด
เดียวกัน หรือแยกจากกันแต่ทำงานประสานระหว่างกัน
และสารตั้งต้น เป็นต้น
2. โทโมกราฟีรังสีคอสมิก (cosmic ray tomography)
เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งพัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานนี้โดยใช้อนุภาค
ประจุ ท ี ่ เกิ ด ขึ ้น ในธรรมชาติ เช่ น มิ ว ออน (muon) และ
อิเล็กตรอน (electron) เป็นต้น ในการสร้างภาพสามมิติ
ของสินค้าที่แสกน
รังสีคอสมิกมีความเหมาะสมในการใช้ตรวจหา
สารกัมมันตรังสีที่อยู่ในคาร์โก้ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น
เศษโลหะ เป็ น ต้ น รวมทั ้ ง ในกรณี ท ี ่ ส ารกั ม มัน ตรั งสีถูก
จัดเก็บไว้ในภาชนะที่ทำด้วยตะกั่ว ทังสเตน ลิเทียม หรือ
โบรอนซึ่งสามารถรบกวนรังสีเอกซ์หรือนิวตรอนได้แม้มี
ปริมาณธาตุเหล่านั้นเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ การใช้รังสี
คอสมิกยังช่วยอุดข้อด้อยของการใช้รังสีเอกซ์ซึ่งมีข้อจำกัด
ในการใช้แสกนยานพาหนะที่มีมนุษย์อยู่ภายใน กล่าวคือ
ในการแสกนยานพาหนะในกรณีดังกล่าวมีความจำเป็นต้อง
ใช้รังสีเอกซ์ในระดับที่ต่ำเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์
แต่การใช้ระดับรังสีเอกซ์ที่ต่ำทำให้ความสามารถในการ
ทะลุผ่านวัตถุต่ำลงด้วย จึงอาจตรวจไม่พบสารกัมมันตรังสี
ที่ซุกซ่อนในที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงได้ ด้วยเหตุนี้
โทโมกราฟรีรังสีคอสมิกจึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย
กว่าและมีศักยภาพสูงในการป้องกันและปราบปรามการ
เคลื่อนย้ายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)
3. การวิเคราะห์ไอระเหย (vapour analysis)
เป็ น เทคโนโลยี ท ี ่ ท ำงานโดยสกั ด ไอระเหยของสิ น ค้ า ใน
ตู้คอนเทนเนอร์ปิดผ่านตราผนึกที่ประตูหรือช่องระบาย
อากาศ ภายหลัง จากนั้ น ตั ว อย่ างไอระเหยจะถูกส่งเข้า
เครื ่ อ งวิ เ คราะห์ ท ี ่ อ ยู ่ ต ิ ด กั น ซึ ่ ง สามารถตรวจพบวั ต ถุ

4. ซีทีแสกน (CT-scanning) เป็นการตรวจหาวัตถุโดยใช้
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฉายรังสีเอกซ์ไปยังวัตถุและ
ประมวลผลสร้างเป็นภาพสามมิติที่มีความละเอียดสูงกว่า
การเอกซเรย์แบบธรรมดา ทั้งนี้ ซีทีแสกนเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ยังไม่ใช้เป็นที่กว้างขวางในการแสกนตู้คอนเทนเนอร์
เมื ่ อเดื อนกันยายน 2563 ที ่ ผ ่ านมา สำนักงาน
บริหารจัดการความมั่น คงปลอดภัย ในการคมนาคมของ
สหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration: TSA)
ได้นำเครื่องซีทีแสกนมาใช้ในการตรวจหาวัตถุระเบิดเป็นครั้งแรก
ณ Harrisburg International Airport โดยเครื ่องมื อดังกล่าว
ทำงานโดยยิงรังสีเอกซ์จากกล้องที่หมุนรอบสายพานและ
นำมาประมวลผลเพื่อสร้างภาพ 3 มิติที่สามารถหมุนรอบ
เพื่อดูด้านอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ เห็นสิ่งที่บรรจุอยู่
ภายในกระเป๋ า เดิ น ทางจากหลายด้ า นและพิ จ ารณาว่ า
จำเป็นต้องเปิดตรวจหรือไม่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใช้
สามารถตรวจหาวัตถุระเบิดได้โดยอัตโนมัตแิ ม้อยู่ในรูปของเหลว

เครื่องซีทีแสกนของ TSA (credit: TSA)
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การนำเครื่องแสกนมาใช้งานในครั้งนี้ช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารหลายประการ เนื่องจากช่วยลด
การเปิดตรวจสัมภาระและผู้โดยสารไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์พกพา
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ออกมาจากกระเป๋าเพื่อ
ตรวจสอบแยกต่างหาก นอกจากนี้ การลดการเปิดตรวจ
ยั ง ช่ ว ยลดการสั ม ผั ส กั บ สิ ่ ง ของซึ ่ ง เป็ น สาเหตุ ข อง
การแพร่กระจายของ Covid-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ แม้เทคโนโลยี NII ข้างต้นจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนไปก็ตาม
แต่ การใช้ เทคโนโลยี NII ทั ้ งแบบดั ้ งเดิ มและแบบใหม่ เพี ยง
อย่างเดียวอาจไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะในปัจจุบัน
ศุลกากรต้องเผชิญกับทั้งสินค้ าหรือยานพาหนะจำนวนมากที่
มาพร้ อมกั บข้ อมูลจำนวนมหาศาลที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในสถานการณ์ดังกล่าว เทคโนโลยีที่มีความสามารถใน
การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทในการคัดกรอง
คาร์โก้หรือยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับตรวจสอบด้วย
เทคโนโลยี NII หรือการเปิดตรวจในขั้นสุดท้าย

อ้างอิง
C. L. Morris et al. "Tomographic Imaging with Cosmic Ray Muons”. Science and Global Security. Routledge Taylor & Francis
Group : 2008. 37-53.
Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy. For chemical analysis: Neutron Activation
Analysis https://nmi3.eu/neutron-research/techniques-for-/chemical-analysis.html . Accessed 4 December 2020.
U.S. Transportation Security Administration. TSA checkpoint at Harrisburg International Airport gets new state-of-the-art 3-D
checkpoint scanner to improve explosives detection. https://www.tsa.gov/news/press/releases/2020/09/30/tsacheckpoint-harrisburg-international-airport-gets-new-state-art-3. Accessed 4 December 2020.
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Credit: Accenture

AI ของศ ุลกากรบราซิลกับความสามารถในการ
เรียนรูแ้ ละคัดกรองใบขนสินค้า

บราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่ศุลกากรนำ AI
มาใช้ในการคัดกรองใบขนสินค้าในระบบ
ระบุ เป้ าหมายซึ ่ งองค์ การศุ ลกากรโลก
(WCO) นำมาเป็ นกรณี ศ ึ กษาเพราะมี
จุดเด่นหลายประการ เช่น กระบวนการเรียนรู้ของ AI
อันนำไปสู่การตรวจพบความผิดปกติของใบขนสินค้า
ทั้งความผิดปกติที่พบได้ทั่วไปและที่ไม่พบได้ทั่วไป ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหลีกเลี ่ยงข้อมูลที่ ถูกบิดเบือนจาก
ผู้นำเข้า ความสามารถในการจัดจำแนกสินค้าเข้าสู่พิกัดอัตรา
ศุ ลกากรพิ ก ั ดใหม่ ท ี ่ แยกออกมาจากพิ ก ั ดเก่ าในระยะเวลา
อันรวดเร็ว และความสามารถแสดงผลออกมาเป็นภาษามนุษย์
เพื ่ อให้ เจ้ าหน้ าที ่ เข้ าใจเหตุ ผลในการระบุ เป้ าหมาย เป็ นต้ น
ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อศุลกากรประเทศอื่น ๆ ที่กำลังพิจารณา
นำ AI ไปใช้ในการคัดกรองใบขนสินค้า

ให้ระบบได้เรียนรู้กระบวนการหรือลำดับวิธี (algorithm)
ในการหาความเชื ่ อ มโยงระหว่ า งข้ อ มู ล ที ่ ก รอกและ
ความผิดปกติที่เป็นรูปแบบ (pattern) ที่เกิดจากข้อมูลที่
กรอกในใบขนสิ น ค้ า นั ้ น เช่ น หมายเลขประจำตั ว ของ
ผู้นำเข้า รหัสระบุประเภทธุรกิจของผู้นำเข้า พิกัดอัตรา
ศุ ล กากรของสิ น ค้ า ประเทศที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต
ลั ก ษณะของการทำการค้ า (commercialization) และ
การขนส่ ง สิ น ค้ า ตั ว แทนออกของที ่ ร ั บ หน้ า ที ่ จ ั ด การ
ใบขนสิ น ค้ า คำร้ องขอยกเว้ น หรื อลดอากร ผู ้ ผ ลิ ต และ
ผู้จัดหาสินค้า เป็นต้น

ส่วนในกระบวนการเรียนรู้แบบไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมนั้น
เจ้าหน้าที่จะใช้ใบขนสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
เพื่อให้ SISAM ตรวจหารูปแบบความผิดปกติที่พบได้ทั่วไป
(typical) และที่ไม่พบได้ทั่วไป (atypical) เช่น
AI ที่ศุลกากรบราซิลใช้ เรียกว่า SISAM5 ซึ่งถูกนำมาใช้งาน
1. ความไม่สอดคล้องระหว่างคำอธิบายสินค้าและ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 เพื่อประเมินความเสี่ยงของ พิกัดอัตราศุลกากรที่ระบุในใบขนสินค้า
สินค้านำเข้าตลอดทั้ง 7 วัน และตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง โดย
2. ความไม่ ส อดคล้ อ งระหว่ า งประเภทสิ น ค้ า
SISAM ทำงานโดยเรียนรู้จากประวัติการยื่นใบขนสินค้า นำเข้าและรหัสประเภทธุรกิจของของผู้นำเข้า
ขาเข้าทั้งแบบมีเจ้าหน้าที่ควบคุม (supervised learning)
3. สินค้าซื้อมาจากผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ผลิตที่ปกติ
และแบบไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม (unsupervised learning) ไม่ได้จำหน่ายสินค้าประเภทนั้นให้แก่ผู้นำเข้ารายอื่นในบราซิล
ในกระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบมี เ จ้ า หน้ า ที ่ ค วบคุ ม นั้ น อนึ่ง กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบไม่ได้แยกจากกัน
เจ้าหน้าที่จะใช้ใบขนสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นสื่อ อย่ า งสิ ้ น เชิ ง โดยต่ า งอาศั ย แบบจำลองความน่ าจะเป็น
เป็นอักษรย่อในภาษาโปรตุเกสของ Customs Selection System
through Machine Learning
5
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(probabilistic models) และฐานข้อมูลความรู้เดียวกันซึ่ง
บรรจุข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปแบบราว 8.5 พันล้านรูปแบบ
นอกจากนี้ SISAM สามารถประมวลผลความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นได้ราว 30 ประเภท เช่น
1. การระบุ ค ุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า พิ ก ั ด อั ต รา
ศุลกากร หรือถิ่นกำเนิดสินค้าที่เป็นเท็จ
2. ผู้นำเข้าไม่ได้ยื่นใบอนุญาตนำเข้า
3. การขอใช้อัตราภาษีพิเศษหรือการลดภาษีที่ไม่ถูกต้อง
4. การระบุอัตราภาษีที่ไม่ถูกต้องสำหรับการคำนวณ
ภาษีนำเข้า ภาษีตอบโต้การอุดหนุนและการทุ่มตลาด

ระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ SISAM สามารถแบ่งแยก
ข้อมูลในฐานข้อมูลออกจากกันสำหรับใช้ในการประมวลผลได้
เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้นำเข้าโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ
ในฐานข้อมูลยกเว้นข้อมูลจากผู้นำเข้าโดยตรง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้นำเข้าแทรกแซงการทำงานของระบบให้ประมวลผลว่า
ไม่ ม ี ความผิ ด ปกติ เกิ ด ขึ ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในกรณีที่
ผู้นำเข้าป้อนข้อมูลที่เหมือนกันทุกครั้ง

ในกรณีที่ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีความผิดปกติ
SISAM จะคาดการณ์ความเป็นได้อื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลอื่นที่
น่าจะมีความถูกต้องแทนที่ลงไปพร้อมประมวลผลที่เกิดขึ้น
ฐานข้อมูลใน SISAM มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวัน จากการใช้ข้อมูลอื่นนั้น ในการนี้ SISAM สามารถแสดงผล
ผ่านการเรียนรู้ใบขนสินค้าใหม่ ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด และยัง ออกมาเป็นภาษามนุษย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจเหตุผลใน
สามารถทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ การระบุเป้าหมายและการประเมินความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้
พิกัดอัตราศุลกากรได้ เช่น ในกรณีที่พิกัดสำหรับสินค้า เจ้าหน้าที่จึงสามารถประเมินผลการวิเคราะห์ของระบบได้
ประเภทหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 พิกัด พิกัดใหม่มักมีข้อมูลน้อย สะดวกเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ว่า จะดำเนินการตามที่
แต่ SISAM สามารถใช้ ข ้ อ มู ล เก่ า ที ่ ม ี อ ยู ่ ม ากในการจั ด ระบบแนะนำต่อไปหรือไม่ รวมทั้งป้อนผลการตรวจสอบ
จำแนกประเภทสินค้าให้เข้าสู่แต่ละพิกั ดแยกจากกันได้ใน
Credit: dataaxleusa
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สิ น ค้ า กลั บ เข้ า ไปในระบบเพื ่ อ พั ฒ นากลไกการระบุ
เป้าหมายของ SISAM ให้ดียิ่งขึ้น

การนำ AI มาใช้ ในระบบงานของศุ ลกากรบราซิ ลในครั ้ งนี้
แสดงให้เห็นถึงการยกระดับการใช้เทคโนโลยี NII ไปอีกขั้น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง
ทั้งนี้ ในระหว่างการนำเสนอระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรก
คาร์โก้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ต้องทำการเปิดตรวจในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ศุลกากรบราซิลส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วย
ก่อนตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดด้วยเทคโนโลยี
กั บ การนำปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าใช้ ง านแม้ ผ ลการทดสอบ
อื่น ๆ หรือการเปิดตรวจต่อไป ด้วยเหตุนี้ AI จึงช่วยลดระยะเวลา
การใช้ ง านจะยื นยั นถึ ง ประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผล
ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจปล่อยสินค้าอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำ
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนไปหลังจาก
ผู้ประกอบการจึงได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
การฝึ ก อบรมและได้ ท ดลองใช้ ง านจริ ง โดยเจ้ า หน้ า ที่
อีกทางหนึ่งด้วย อนึ่ง กรณีศึกษาของบราซิลยังแสดงให้เห็น
พึงพอใจกับเหตุผลของ SISAM ในการคัดกรองใบขนสินค้า
ถึงอุปสรรคในการทำให้ AI เป็นที่ยอมรับสำหรับบุคลากรใน
ที่น่าสงสัย
ระยะแรก จึงอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ประเทศที่ประสงค์ใช้ AI
ควรพิจารณาเพื่อเตรียมพร้อมในการสื่อสารและการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ด้วย
อ้างอิง
Gustavo Lacerda Coutinho. Brazil’s new integrated risk management solutions. WCO news 86: June 2018.
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-86/brazils-new-integrated-risk-management-solutions/ .
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AI กับภารกิจการบังคับใช้กฎหมายของ

ศ ุลกากรสหรัฐอเมริกา
ประเทศไทยมีพรมแดนธรรมชาติทางน้ำที่กั้ นระหว่ า ง
ประเทศเพื ่ อ นบ้ า นเป็ น ระยะทางยาวหลายกิ โ ลเมตร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง แม่ น ้ ำ ที ่ ไ หลตลอดแนวพรมแดน
ไทย-เมี ยนมาร์ และ ไทย-ลาว การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พรมแดนทางน้ำ
เหล่านี้จึงเป็นความท้าทายสำหรับศุลกากร ดังเช่นใน
กรณีของศุลกากรสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border
Protection: CBP) ที่มีพรมแดนทางน้ำติดกับแคนาดาตั้งแต่
เมือง Buffalo (มลรัฐ New York) ไปจนถึงเมือง Detroit
และ Port Huron (มลรั ฐ Michigan) โดยในบริ เ วณ
พรมแดนทางน้ำนี้มีท่าเรือ เรือสำราญ คลองหรือทางน้ำ
ที่ลับสายตาจำนวนมากตลอดทั้งพรมแดนเกือบ 580 กิโลเมตร
การระบุเป้าหมายและเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดจึงเป็น
ภารกิ จ ที ่ ย ากลำบาก โดยที ่ ผ ่ า นมาเจ้ า หน้ า ที ่ อ าศั ย
ประสบการณ์และผู ้คนที่ รู ้จั กในท้ องที ่เ พื่ อหาเบาะแส
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนับแต่มีการนำ AI มาใช้งาน

อุปกรณ์ของระบบ NBRVSS ที่ติดตั้งบนอาคารเพื่อตรวจตรา Port Huron
(credit: CBP)

CBP ได้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจตราทางไกลในบริเวณ
พรมแดนทางเหนื อ ด้ ว ยกล้ อ งวิ ด ี โ อ (Northern Border
Remote Video Surveillance System: NBRVSS)
ซึ่งประกอบด้วยกล้องและเรดาร์ความละเอียดสูงที่ขับเคลื่อน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดย CBP เลือกสถานที่ติดตั้งจำนวน
22 แห่ง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพในมุมกว้างที่สุด
ในการนี ้ กล้ อ งหรื อ เรดาร์ บ างส่ ว นถู ก ติ ด ตั ้ ง บนหอสู ง
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เจ้าหน้าที่ CBP สำรวจหน้าจอต่าง ๆ
เพื่อหาเรือที่ต้องสงสัย (credit: CBP)

ในขณะที่บางส่วนถูกติดตั้งเข้ากับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างทางเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว
เช่น บนดาดฟ้าอาคาร GM Renaissance Center ซึ่งมีความสูง CBP สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเรือที่ต้องสงสัยได้โดยตรง
73 ชั้น ในใจกลางเมือง Detroit
ในศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การ NBRVSS ในเมื อ ง Buffalo และ
NBRVSS สามารถตรวจหาและสั ง เกตการณ์ เ รื อ ต่ า ง ๆ Detroit เจ้ า หน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านโดยอาศั ย หน้ า จอต่ า ง ๆ
จากระยะไกลหลายกิ โ ลเมตรที ่ เดิ น ทางออกจากชายฝั่ง ที่แสดงให้เห็นภาพจากจุดที่มีการติดตั้งกล้อง หรือในกรณีที่มี
แคนาดา และส่ ง สั ญ ญาณเตื อนไปยั ง เจ้ าหน้ า ที ่ เมื ่ อเรือ การติดตั้งเรดาร์ หน้าจอจะแสดงแผนที่เรดาร์ในมุมกว้างที่
เข้ามาในพื้นที่แจ้งเตือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ แสดงให้เห็นเรื อทั้งหมดในน่านน้ำในภูมิภาค โดยเรือจะ
สามารถจำแนกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเรือออกจาก ปรากฏเป็นจุดสีเหลืองในแผนที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่คลิกบน
การเคลื ่ อ นไหวในทางปกติ ใ นการสั ญ จรทางน้ ำ ได้ จุดสีเหลืองนั้น ระบบจะแสดงให้เห็นถึงความเร็วและทิศทาง
ความสามารถดังกล่าวของปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างยิ่ง ของเรือ แต่หากเรือเข้ามาในพื้นที่แจ้งเตือน จุดสีเหลืองจะ
ในฤดูท่องเที่ยวที่มีเรือหลายร้อยลำในน่านน้ำ กล่าวคือ เปลี่ยนเป็นสีแดงและระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนซึ่งช่วย
แต่ก่อนนั้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเฉพาะเรือต้องสงสัย อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จากแต่ก่อนที่ต้องอาศัย
เพียงการคาดคะเนเท่านั้นว่า เรือเข้ามาในพื้นที่แจ้งเตือนหรือไม่
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นอกจากนี้ NBRVSS ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและอำนวย
ความสะดวกในการเข้าปฏิบัติการในหลายกรณี กล่าวคือ
นอกเหนือจากที่ตั้ง ความเร็ว และทิศทางของเรือ เจ้าหน้าที่
จากศู น ย์ ฯ สามารถซู ม ภาพเรื อที ่ ต ้ องสงสั ย เพื ่ อให้ เ ห็ น
รายละเอี ย ดของเรื อ และลู ก เรื อ เช่ น ลั ก ษณะของเรื อ
จำนวนคนที่อยู่บนเรือ เลขทะเบียนเรือ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้
เจ้ า หน้ า ที ่ ส ามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ในเบื ้ อ งต้ น ได้ ก่ อน
ส่ ง ต่ อ ไปยั ง เรื อ ลาดตระเวนเพื ่ อ เตรี ย มบุ ค ลากรและ
เครื ่ อ งมื อ ให้ พ ร้ อ มและเพี ย งพอต่ อ การเข้ า ปฏิ บ ั ต ิ การ
นอกจากนี้ ในเรือลาดตระเวนยังมีการติดตั้งหน้าจอที่แสดง
สัญญาณแสงของเรือเป้าหมายเพื่อ อำนวยความสะดวกใน
การติดตามและป้องกันความผิดพลาดในการระบุเป้าหมาย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังส่งข้อมูลที่ได้จาก NBRVSS ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของแคนาดาใน Marine Security Operations
Centres ในเมือง St. Catharines (มลรัฐ Ontario) ซึ่งเป็น
ศู น ย์ ร วมเจ้ า หน้ า ที ่ ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นความมั ่ น คงและ
การบังคับใช้กฎหมายด้วย ในการนี้ CBP แผนการกระชับ
ความร่ ว มมื อกั บ แคนาดาโดยให้ เจ้ าหน้ าที่ ของแคนาดา
ขึ้นมาปฏิบัติการบนเรือลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
สหรัฐอเมริกาด้วย

กรณีศึกษาของศุลกากรสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้แสดงให้เห็น
ถึงความสำคัญของการใช้ AI ในการตรวจสอบยานพาหนะ
นอกเหนือจากการตรวจสอบสินค้าดังเช่นในกรณีข อง
ศุลกากรบราซิล โดย AI ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
อนึ่ง ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการบังคับใช้กฎหมาย
ใช้ประสบการณ์ของตนประกอบการตัดสินใจควบคู่ด้วย ของเจ้ า หน้ า ที ่ ซ ึ ่ ง ใช้ ป ระสบการณ์ ส ่ ว นตั ว ของตน
เพื ่ อ ประเมิ น ว่ า เรื อ นั ้ น เป็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย หรื อ ไม่ เช่ น ประกอบการตัดสินใจของ AI ด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยี
เรือเจ็ตสกีที่รุดข้ามทางน้ำอย่างรวดเร็ว เรือสองลำที่พบปะ ดังกล่าวยังช่วยยกระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใน
ในสถานที ่ แ ละเวลาหนึ ่ ง หรื อเรื อที ่ ล ่ องเรี ย บพรมแดน การเข้าตรวจสอบยานพาหนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่
ระหว่างประเทศทางฝั่งแคนาดาก่อนที่จะตีโค้งเข้ามายังฝั่ง ควรละเลย กรณี ศ ึ ก ษาของสหรั ฐ อเมริ ก าอาจเป็ น
สหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วมักเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ลักลอบใช้ใน ประโยชน์ ส ำหรั บ ประเทศไทยในฐานะประเทศที ่ มี
พรมแดนทางน้ำติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถูกใช้เป็น
การส่งมอบสินค้าผิดกฎหมาย
เส้ น ทางในการลั ก ลอบขนส่ ง สิ น ค้ า และการกระทำ
ความผิดกฎหมายอื่น ๆ
อ้างอิง
U.S. Customs and Border Protection. Artificial Intelligence Turns the Tide on Securing Northern Border Waterways.
https://www.cbp.gov/frontline/cbp-artificial-intelligence . Accessed 7 December 2020.
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ความท้าทายในการใช้เทคโนโลยี NII ในปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี NII จะได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
เพื ่ อตอบโจทย์ความมั่ นคงในปัจจุบั นและเพื ่ออำนวย
ความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ แต่การใช้
เทคโนโลยี NII ยั ง คงประสบกั บ ความท้ า ทายหรื อ
ข้อจำกัดในบางประการ เช่น
1. เทคโนโลยีรังสีเอกซ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถแสกน
ให้เห็นคำอธิบายบนหีบห่อได้ ดังนั้น การตรวจจับสินค้าที่มี
การสำแดงเหล่งกำเนิดเป็นเท็จจึงทำได้ยาก เช่น ในกรณี
สำแดงแหล่ งกำเนิ ดที ่ เป็ นเท็ จเพื ่ อหลี กเลี ่ ยงภาษี ตอบโต้
การทุ่มตลาด การอุดหนุน หรือมาตรการทางสิ่งแวดล้ อม
ของประเทศนำเข้า เป็นต้น
2. อุปสรรคในการอ่านผลหรือการแลกเปลี่ยนผล
การตรวจสอบเพราะแต่ละบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยี
NII ที่ให้ผลการตรวจสอบในรูปแบบสกุลไฟล์ที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม WCO กำลังดำเนินโครงการ Unified File
Format (UFF) ซึ ่ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ สร้ า งมาตรฐาน
ฟอร์แมทของข้อมูลที่ไ ด้จากการใช้เทคโนโลยี NII เพื่อให้
เทคโนโลยี NII ของผู้ผลิตรายต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการ
ร่วมกันได้ (interoperability) และเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปภาพระหว่างศุลกากร นอกจากนี้

UFF ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูล หรือ
คลังไฟล์รูปภาพซึ่งมีประโยชน์ในการฝึกอบรมการวิเคราะห์
รูปภาพด้วย
3. เทคโนโลยี NII มั ก มี ต ้ น สู ง ทั ้ ง ราคาของ
เทคโนโลยี การบำรุ ง รั กษา และการทำลาย นอกจากนี้
เทคโนโลยี NII ยังมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตลอดเวลา
ซึ ่ ง อาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งของ
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระยะเวลานาน
4. การเปลี ่ ย นเทคโนโลยี NII แต่ ล ะครั ้ ง ต้ องใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และต้องมีการบริหาร
จัดการหรือทำลายเทคโนโลยีเก่าให้เป็นไปอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การตัดสินใจนำเทคโนโลยี NII มาใช้ต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน ความคุ้มค่าในการลงทุน และความพร้อมของ
บุคลากร เพื่อให้เทคโนโลยี NII ตอบโจทย์ด้านการอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการสร้างเสริมความมั่ นคง
ปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

อ้างอิง
WCO. Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning/NII Equipment. WCO : December 2018.
WCO. WCO Members engage in a Pilot project to test the Unified File Format Development.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/march/wco-members-engage-in-a-pilot-project-to-test-theunified-file-formatdevelopment.aspx#:~:text=Since%202016%20the%20World%20Customs,Unified%20File%20Format%20(UFF).&text=Th
e%20UFF%20initiative%20is%20steered,NII%20(TEG%2DNII). Accessed 28 December 2020.
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รายงานความเคลื่อนไหว

ประชาคมศุลกากรโลกยืนยันพันธกรณีในการอำนวยความสะดวกการขนส่งวัคซีน Covid-19
ที่ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council) ครั้งที่ 137 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563
เห็นชอบมติว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการขนส่งยารักษาโรคและวัคซีนที่มีความจำเป็นยิ่ง ใน
สถานการณ์ (Resolution on the Role of Customs in Facilitating the Cross-Border Movement of Situationally Critical
Medicines and Vaccines) ซึ่งกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับให้ประเทศสมาชิกและสำนักเลขาธิการบังคับใช้เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการขนส่งวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น
1. การให้ความสำคัญลำดับแรกในการตรวจปล่อยยารักษาโรคและวัคซีนทั้งในพิธีการส่ งออก การผ่านแดน และ
การนำเข้าในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างรอตรวจปล่อย
2. การจัดตั้งพิธีการเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับการรับรอง รวมถึง
ผู้ผลิตวัคซีน Covid-19
3. การดำเนินการควบคุมตรวจสอบโดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงและเข้าตรวจสอบสินค้าที่สำแดงว่าเป็นยารักษาโรค
หรือวัคซีนเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น และต้องกระทำในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมโดยใช้การตรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และต้องประสานการตรวจสอบสินค้าระหว่างศุลกากรร่วมกับหน่วยงานอื่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น
4. การใช้มาตรการต่าง ๆ ในอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ฉบับปี ค.ศ. 1972 ในการดำเนินการกับ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งยารักษาโรคและวัคซีน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news)
ฉบับเดือนกันยายน 2563 https://bit.ly/2WluErn) รวมทั้งมาตรการในข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความร่วมมือทาง
ศุลกากรว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์เป็นการชั่วคราว
(มิถุนายน 2556)
5. การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการดำเนินการกับสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่ออุ ณหภูมิ รวมถึงสินค้าที่
ต้องใช้วัตถุอันตราย (เช่น น้ำแข็งแห้ง) ในการขนส่ง
6. การใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันองค์กรอาชญากรรมในการแสวงหาผลประโยชน์
ในขณะเดียวกัน สำนักเลขาธิการ WCO จะจัดทำ Covid-19 Action Plan และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางการอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) เป็นต้น เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของยารักษาโรคและวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศสมาชิกอย่างทันท่วงที
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านมติฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3r8D03s
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EU ประกาศแก้ไข VAT สำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ตรวจสอบ Covid-19
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) มีมติรับข้อแก้ไข
Directive 2006/112/EC เพื่อให้ประเทศสมาชิกยกเว้นหรือลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (reduced rate) สำหรับวัคซีน
และอุปกรณ์ตรวจสอบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบ Covid-19 ประเทศสมาชิกสามารถลดหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์
ตรวจสอบ Covid-19 ในหลอดทดลอง (in vitro) และบริการที่มี ความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้
อุปกรณ์ตรวจสอบ Covid-19 ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย EU เท่านั้น
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาจยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัคซีน Covid-19 และบริการที่มีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับวัคซีนได้ โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรปหรือประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ ข้อแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใน Official Journal of the European
Union (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 ยังไม่มีการประกาศ) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ค.ศ. 2022)
อ้างอิง
European Council/Council of the European Union. Council greenlights temporary VAT relief on COVID-19 vaccines and test kits.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/council-greenlights-temporary-vat-relief-oncovid-19-vaccines-and-test-kits/?fbclid=IwAR23Tltx_5mH6dWtfrOcJqwkxODKx22f8waMJyX-H7I9ksFrOeSx4Y6ID-0# .
Accessed 8 December 2020.
Amendments to directive 2006/112/EC as regards VAT applicable to COVID-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices
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1 มกราคม 2564 กับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ระหว่างเทศด้านการนำเข้า/ส่งออกขยะพลาสติก
อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากของเสีย
อันตรายด้วยกลไกต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งพิธีการนำเข้า/ส่งออกขยะอันตราย ในการนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ประเทศภาคี 187 ราย มีมติแก้ไขอนุสัญญาฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติกในระดับโลกซึ่ง
จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
1. การเพิ่มข้อ A3210 ใน Annex VIII เพื่อกำหนดประเภทของขยะพลาสติกที่สันนิษฐานว่าเป็นขยะอันตราย
และต้องดำเนินการตามพิธีการแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมล่วงหน้าจากประเทศนำเข้าและประเทศที่มีการผ่านแดน
(Prior Informed Consent: PCI)
2. การเพิ่มข้อ B3011 โดยแทนที่ข้อ B3010 ใน Annex IX กำหนดประเภทของขยะพลาสติกที่สันนิษฐานว่า
ไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่ต้องดำเนินพิธีการ PCI เช่น
2.1 cured resin
2.2 non-halogenated and fluorinated polymer ที่จะนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และแทบไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากขยะหรือของเสียประเภทอื่น
2.3 ขยะพลาสติ กที ่ ม ี ส ่ วนผสมของ polyethylene (PE), polypropylene (PP) หรื อ polyethylene
terephthalate (PET) ที่จ ะนำไปรีไซเคิล แยกต่างหากจากกันด้ว ยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแทบไม่มี
สิ่งปนเปื้อนจากขยะหรือของเสียประเภทอื่น
3. การเพิ่มข้อ Y48 ใน Annex II กำหนดประเภทของขยะพลาสติกและส่วนผสมของขยะพลาสติกที่ไม่ได้
อยู่ในข้อ A3210 ใน Annex VIII และข้อ B3011 Annex IX ข้างต้น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อพิธีการศุลกากร กล่าวคือ การนำเข้าหรือส่งออกขยะพลาสติกบางประเภท
ต้องมีการดำเนินพิธีการ PCI และเนื่องจากระบบ HS ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดจำแนกประเภทของขยะพลาสติกใน
ระดับ 6 หลัก WCO จึงเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกเพิ่มประเภทย่อยลงไปในระบบการจัดจำแนกประเภทสินค้า
ของตนจนกว่าจะมีข้อเสนอให้แก้ไข HS ในประเด็นเรื่องขยะพลาสติก นอกจากนี้ ศุลกากรอาจต้องปรับปรุงตัวกรอง
ความเสี่ยง (risk indicators) ให้เป็นปัจจุบันโดยคำนึงถึงข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลด้วย
อ้างอิง
WCO. New international rules for import and export of plastic waste come into effect on 1 January 2021.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/december/new-international-rules-for-import-and-export-ofplastic-waste-come-into-effect-on-1-january-2021.aspx. Accessed 7 December 2020.
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WCO เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมขยะและของเสียที่พรมแดน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้ออกข้อจำกัดในการนำเข้าขยะและของเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการขยะและของเสียในระดับโลก นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล
(Basel Convention) จะมีผลใช้บังคับโดยรวมขยะพลาสติกไว้ในขอบเขตของอนุสัญญาฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
นำมาซึ่งข้อท้าทายหลายประการสำหรับศุลกากรในฐานะหน่วยงานแนวหน้าที่พรมแดนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “สถานการณ์ในปัจจุบัน บทวิเคราะห์ และ
ข้อสังเกตเกี่ย วกับ การควบคุมขยะและของเสียที่พรมแดนโดยศุล กากร” (Current situation, analysis and
observations on waste control at borders by Customs” เมื่อวันที่ 4 ธั นวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้ ว ย
เนื้อหาสาระ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง อธิบายข้อมูลภูมิหลังของสถานการณ์การค้าขยะและของเสียในปัจจุบัน กรอบทางกฎหมายทั้งใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงบทบาทของศุลกากรในการควบคุมขยะและของเสียที่พรมแดนในกรอบโครงการ
ของ WCO
ส่วนที่สอง ประกอบด้วยบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลจาก WCO Customs Enforcement
Network (CEN) และข้อมูลที่ประเทศภาคีรายงานตามกรอบอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) โดยข้อมูลถูก
วิเคราะห์และแสดงผลตามภูมิภาคที่ส่งออก/นำเข้า และชนิดของขยะและของเสีย
ส่วนที่สาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตในสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึกสำหรับศุลกากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของศุลกากรและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/39MMJGv
อ้างอิง
WCO. WCO releases research paper on waste control at borders by Customs.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/december/wco-releases-research-paper-onwaste-control-at-borders-by-customs.aspx . Accessed 7 December 2020.
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EU และ ASEAN ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า
พร้อมจัดตั้งคณะทำงานถกปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมัน
ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีสหภาพยุโรป-อาเซียนครั้งที่ 23 (EU-ASEAN ministerial meeting) เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้นำทั้งสองฝ่ายประกาศยกระดับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (strategic
partners) ในประเด็นความร่วมมือหลังพ้นวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
เรื่องการค้า
ที่ผ่านมา การเจรจาระหว่าง EU และ ASEAN ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการส่งออกปาล์มน้ำมัน
ไปยัง EU ภายหลังจาก EU ได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่กำหนดหลักเกณฑ์บางประการ
สำหรับประเทศสมาชิกในการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเชื้อเพลิง
บางประเภทที่ผลิตจากพืชที่มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อมสูง อาทิ ปาล์มน้ำมัน จะไม่สามารถ
นำมาคำนวณรวมในเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงตั้งคณะทำงานเพื่อหาทางออกซึ่ง
มีกำหนดการเริ่มประชุมครั้งแรกในเดือนมกราคม 2564 (ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ของ
EU ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 https://bit.ly/2WdcvvI)
นอกจากนี้ EU แสดงเจตจำนงเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีในระดับภูมิภาคกับ ASEAN อย่างเป็นทางการ
ภายหลังจากมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม EU ต้องการให้ความตกลงครอบคลุม
ถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่ ASEAN ยังคงสงวนท่าทีในการสร้างกฎเกณฑ์ในประเด็น
ดังกล่าวในระดับภูมิภาค
อนึ่ง มีผู้วิเคราะห์ให้ความเห็นว่า ความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของ EU ในครั้งนี้เป็นผลมาจากความตกลง
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ที่ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ลงนามเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
อ้างอิง
Iana Dreyer. EU ASEAN to upgrade their relationship, set up palm oil working group.
https://borderlex.net/2020/12/01/eu-asean-to-upgrade-their-relationship-set-up-palm-oil-working-group/ .
Accessed 14 December 2020.
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ไทยเข้าร่วมการเจรจากฎหมายภาคบริการภายในประเทศในกรอบ WTO
เป็นประเทศแรกในอาเซียน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ที่เข้าร่วมการประชุมการเจรจา
กฎหมายภาคบริการภายในประเทศ (services domestic regulation) ให้การต้อนรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
รายล่าสุดที่เข้าร่วมการเจรจา โดยในขณะนี้มีประเทศสมาชิกจำนวน 63 รายที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจากทั้งประเทศ
กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีมูลค่าการค้าในภาคบริการกว่าร้อยละ 73 ของการค้าในภาคบริการจากทั่วโลก
การเจรจาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกฎเกณฑ์สำหรับการอำนวยความสะดวกในการค้าในภาคบริการ
การเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในประเด็นการออกใบอนุญาต ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ
ขั้นตอนและมาตรฐานทางเทคนิค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลเป็นการลดอุปสรรคด้านการค้าในภาคบริการ
ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าว โดยประเทศไทยมีการค้าในภาคบริการคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และธนาคารโลก (World Bank) จัดให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศผู้นำด้านการปฏิรูปกฎหมายภาคบริการและอยู่ในอับดับที่ 21 ของประเทศที่โดดเด่นด้านการอำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
ในการนี้ ที่ประชุมจะดำเนินการเจรจาให้เสร็จสิ้นเพื่อนำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12
(12th WTO Ministerial Conference) ที่จะจัดขึ้นในปี 2564
อ้างอิง
WTO. Thailand joins negotiations on services domestic regulation.
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/jssdr_11nov20_e.htm. Accessed 26 November 2020.
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EU เริม่ ต้นลงทะเบียนแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนจากตุรกี
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เริ่มต้นการลงทะเบียน
แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (hot rolled coil) จากตุรกีเป็นระยะเวลา 9 เดือน
การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นมาตรการที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจดำเนินการตอบโต้
การทุ่มตลาดย้อนหลังสำหรับแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่นำเข้าจากตุรกี สืบเนื่องจากคำร้องของผู้ประกอบการให้
คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการสืบสวนสอบสวนสินค้าประเภทดังกล่าวซึ่งอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติมถึงร้อยละ 8
ของราคา CIF หากพบว่ามีการทุ่มตลาดเกิดขึ้นจริง โดยเป็นที่คาดว่า คณะกรรมาธิการยุโรปจะออกคำตัดสินภายใน
เดือนมกราคม 2564
ในช่วงหลายสิบปีทีผ่านมา ตุรกีเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในยุโรปอันเนื่องมาจาก
คุณภาพ ความสะดวกในการขนส่ง และความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน โดยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาแผ่นเหล็ก
รีดร้อนชนิดม้วนจากตุรกีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยราคาอยู่ที่ 550-560 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (FOB) ในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2563
อ้างอิง
Eurometal. Eu Starts Registering Turkish HRC Imports. https://eurometal.net/eu-starts-registering-turkish-hrcimports/. Accessed 25 November 2020.
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มาตรการทางศุลกากรสำหรับสินค้าที่เคลือ่ นย้ายระหว่างไอร์แลนด์เหนือและ
สหราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของการถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (EU) สิ้นสุดลง
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไอร์แลนด์เหนือซึ่งดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตลาดภายใน (internal market) ของ EU ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า กล่าวคือ สินค้าที่เคลื่อนย้ายระหว่ าง
ไอร์แลนด์เหนือและประเทศสมาชิก EU จะยังคงได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรและไม่มีการตรวจสอบสินค้าที่พรมแดน
ด้วยเหตุนี้ ไอร์แลนด์เหนืออาจถูกใช้แสวงหาผลประโยชน์ในฐานะศูนย์กระจายสินค้าจากดินแดนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักร
ไปยัง EU เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการตรวจสอบที่พรมแดน แต่ในขณะเดียวกันไอร์แลนด์เหนือเป็นดินแดน
ของสหราชอาณาจักรที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกัน การจัดตั้งกลไกควบคุมสินค้าที่เคลื่อนย้ายระหว่าง
ไอร์แลนด์เหนือและดินแดนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักรจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้าได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2562
สหราชอาณาจักรและ EU จึงได้จัดทำพิธีสารว่าด้วยไอร์แลนด์/ไอร์แลนด์เหนือ (ฉบับแก้ไข) (Revised Protocol
on Ireland/Northern Ireland) เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมสินค้าที่พรมแดนเพื่ออำนวยความสะดวกทาง
การค้าและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
Article 5(1) ของพิธีสารดังกล่าวกำหนดหลักการที่สำคัญ ดังนี้
1. สินค้าที่นำเข้ามายังไอร์แลนด์เหนือโดยตรงจากสหราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร หากเป็นสินค้าที่
ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเคลื่อนย้ายต่อไปยัง EU ไม่ว่าจะถูกแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าอื่นหรือไม่ก็ตาม
2. ส่วนในกรณีที่สินค้าถูกนำเข้ามายังไอร์แลนด์เหนือโดยตรงจากนอก EU หรือจากนอกสหราชอาณาจักร ให้ใช้
อัตราภาษีศุลกากรของสหราชอาณาจักร หากเป็นสินค้าที่ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเคลื่อนย้ายต่อไปยัง EU ไม่ว่า
จะถูกแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าอื่นหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ พิธีสารดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาว่า สินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
เคลื่อนย้ายต่อไปยัง EU หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ สหราชอาณาจักรและ EU จึงดำเนินการเจรจาตกลงในประเด็นดังกล่าว
และบรรลุความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 25631

Decision No 4/2020 of the Joint Committee established by the Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
1
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ตาม Article 2 และ Article 3 ของความตกลงดังกล่าว สินค้าที่ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเคลื่อนย้าย
ต่อไปยัง EU คือ สินค้าที่มีลักษณะดังนี้
1. เป็นสินค้าที่ไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่นำมาแปรรูปเพื่อการค้า (non-commercial processing) กล่าวคือ
1.1 ผู้นำเข้ามีผลประกอบการน้อยกว่า 500,000 ปอนด์ ในปีงบประมาณล่าสุดที่สิ้นสุดลง หรือ
1.2. การแปรรูปเกิดขึ้นในไอร์แลนด์เหนือโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เพื่อจำหน่ายอาหารให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในสหราชอาณาจักร
1.2.2 เพื่อผู้นำเข้าใช้ในการก่อสร้าง โดยสินค้าที่แปรรูปนั้นเป็นชิ้นส่วนถาวรของโครงสร้างที่ก่อสร้าง
และตั้งอยู่ในไอร์แลนด์เหนือ
1.2.3 เพื่อผู้นำเข้าในไอร์แลนด์เหนือจัดส่งโดยตรงให้แก่ผู้รับในภาคบริการด้านสาธารณสุข
1.2.4 เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรในไอร์แลนด์เหนือโดยผู้นำเข้าไม่จำหน่ายสินค้าที่แปรรูปนั้น
ต่อในภายหลัง หรือ
1.2.5 เพื่อผู้นำเข้าใช้เป็นอาหารสัตว์ขั้นสุดท้ายในสถานที่ที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์เหนือ
2. ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ถูกนำเข้ามาในไอร์แลนด์เหนือโดยตรงจากสหราชอาณาจักร สินค้านั้นมีลักษณะดังนี้
2.1 เป็นสินค้าทีต่ ้องอากรในอัตราร้อยละ 0 ตามอัตราภาษีศุลกากรร่วมของ EU หรือ
2.2 ผู้นำเข้าได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนดให้นำเข้าสินค้ามายังไอร์แลนด์เหนือเพื่อจำหน่ายให้กับหรือใช้
ในขั้นสุดท้ายโดยผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่อยู่ในสหราชอาณาจักร รวมถึงในกรณีที่สินค้าถูกนำมาแปรรูป โดยไม่ มี
วัตถุประสงค์ทางการค้าก่อนนำมาจำหน่ายให้กับหรือใช้ในขั้นสุดท้ายโดยผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
3. ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ถูกนำเข้ามาในไอร์แลนด์เหนือโดยตรงจากนอก EU หรือจากนอกสหราชอาณาจักร
สินค้านั้นมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นสินค้าที่ต้องอากรตามอัตราภาษีศุลกากรร่วมของ EU ที่ไม่เกินอัตราที่จัดเก็บตามอัตราภาษี
ศุลกากรของสหราชอาณาจักร หรือ
3.2 ผู้นำเข้าได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนดให้นำเข้าสินค้ามายังไอร์แลนด์เหนือเพื่อจำหน่ายให้กับหรือ
ใช้ในขั้นสุดท้ายโดยผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่อยู่ในไอร์แลนด์เหนือ (รวมถึงในกรณีที่สินค้าถูกนำมาแปรรูปโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ทางการค้าก่อนนำมาจำหน่ายให้กับหรือใช้ในขั้นสุดท้ายโดยผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) และภาษีตามอัตราภาษี
ศุลกากรร่วมของ EU และตามอัตราภาษีศุลกากรของสหราชอาณาจักรมีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 3 ของราคา
ศุลกากรของสินค้า
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากไอร์แลนด์เหนือไปยังสหราชอาณาจักรนั้น สหราชอาณาจักร
ได้กำหนดให้สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ (qualifying status)
1. ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 สินค้าที่มีคุณสมบัติ (qualifying goods) กล่าวคือ สินค้าที่มีการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีในไอร์แลนด์เหนือ สามารถเข้าถึงตลาดภายในของสหราชอาณาจักรได้อย่างไม่มีข้อจำกัด (unfettered access)
กล่าวคือ ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าขาออก
2. ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2564 เป็นต้นไป สหราชอาณาจักรจะกำหนดให้เฉพาะผู้ประกอบการ ของ
ไอร์แลนด์เหนือที่มีคุณสมบัติ (qualifying traders) สามารถขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานหรือท่าเรือโดยไม่ต้องเสีย
ภาษีศุลกากรและไม่ต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ ไม่ว่าจะขนส่งมายังสหราชอาณาจักรโดยตรงหรือผ่านสาธารณรัฐไอร์แลนด์
เมื่อสินค้าที่มีคุณสมบัติเข้ามายังสหราชอาณาจักรแล้ว จะสามารถวางขายในตลาดสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนการอนุมัติใด ๆ อีก อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางประการเฉพาะสินค้าบางประเภทที่มีอันตรายต่อ
มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ ดังนี้
1. Revised Protocol on Ireland/Northern Ireland: https://bit.ly/2WA8pxJ
2. Decision No 4/2020 of the Joint Committee established by the Agreement on the Withdrawal
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European
Atomic Energy Community: https://bit.ly/3h6N7kY
3. Northern Ireland Protocol - Command Paper: https://bit.ly/3p7TMOC
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