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สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

เน่ื่�องในื่วัันื่ศุุลกากรโลก องค์์การศุุลกากรโลก (WCO) จะประกาศุค์ำาขวััญประจำาปีท่ี่�มััก
สะท้ี่อนื่เป้าหมัายท่ี่�ประเที่ศุสมัาชิิกค์วัรบรรลุ เพ่ื่�อการปฏิิบัติิงานื่ท่ี่�เหมัาะสมักับการเปล่�ยนื่แปลง
ท่ี่�เกิดข้�นื่ในื่ปีนัื่�นื่ ๆ โดยในื่ปี 2565 (2022) น่ื่� องค์์การศุุลกากรโลกได้ประกาศุค์ำาขวััญว่ัา 
“Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data 
Culture and Building a Data Ecosystem” ซ้ึ่�งติอบรับกับการเปล่�ยนื่แปลงในื่โลก
ยุค์ดิจิทัี่ลท่ี่�ข้อมูัล (Data) สามัารถขับเค์ล่�อนื่การที่ำางานื่ของศุุลกากรได้อย่างม่ัประสิที่ธิิภาพื่
ในื่หลากหลายมิัติิ  

  ศุุลกากรเปน็ื่องค์์กรท่ี่�เก่�ยวัข้องกับข้อมูัลมัหาศุาล (Information-rich Organization) 

และข้อมูัลเหล่าน่ื่�สามัารถนื่ำามัาใชิเ้พ่ื่�อการพื่ฒันื่าไดอ้ย่างไม่ัรู้จบดว้ัยศุาสติรก์ารวิัเค์ราะหข้์อมูัล 
(Data Analytics) เพื่ราะสามัารถนื่ำามัาสร้างผลลัพื่ธ์ิในื่เชิิงค์าดการณ์์ได้อย่างแม่ันื่ยำาโดย
ระบบค์อมัพิื่วัเติอร์ขั�นื่สูง ดังนัื่�นื่ ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลจ้งสามัารถพื่ลิกโฉมัการที่ำางานื่ของ
ศุุลกากรให้พ้ื่�งพื่าการใช้ิดุลยพิื่นิื่จของมันุื่ษย์น้ื่อยลง แต่ิพ้ื่�งพิื่งการวิัเค์ราะห์โดยระบบ
ค์อมัพิื่วัเติอร์ท่ี่�อิงติามัข้อมูัลเป็นื่หลักมัากข้�นื่ 

อน้ื่�ง จดหมัายข่าวัฉบับน่ื่�จะเป็นื่การรายงานื่พัื่ฒนื่าการของการใช้ิข้อมูัลเพ่ื่�อพัื่ฒนื่าศุุลกากร
อันื่ต่ิอยอดข้�นื่มัาจากจดหมัายข่าวั CPMU News ปีท่ี่� 2 ฉบับท่ี่� 7 ประจำาเด่อนื่เมัษายนื่ 
2560 ท่ี่�รายงานื่เร่�อง “การวัิเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analysis) กับการจัดการชิายแดนื่” 
เน่ื่�องจากจดหมัายข่าวัฉบับน่ื่�จะเน้ื่นื่เร่�องราวัของ “ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analytics)” 
ซ้ึ่�งเป็นื่แนื่วัที่างการจัดการข้อมูัลท่ี่�ทัี่นื่สมััยและสามัารถนื่ำามัาเพิื่�มัประสิที่ธิิภาพื่การที่ำางานื่ของ
ศุุลกากรได้รอบด้านื่มัากยิ�งข้�นื่ 

ในื่จดหมัายข่าวัฉบับน่ื่� ท่ี่านื่ผู้อ่านื่จะได้รับค์วัามัรู้เก่�ยวักับศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมัูล 
แนื่วัที่างการพื่ฒันื่างานื่ศุุลกากรดว้ัยขอ้มูัลจาก WCO กรณ่์ศุ้กษาจากศุุลกากรสาธิารณ์รัฐเกาหล่ 
(เกาหล่ใต้ิ)  ท่ี่�ม่ัการใช้ิเที่ค์โนื่โลย่ Blockchain และปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) มัาพัื่ฒนื่า การที่ำางานื่ขององค์์กร ติลอดจนื่บที่เร่ยนื่และข้อแนื่ะนื่ำาสำาหรับการพัื่ฒนื่า
ศุุลกากรด้วัยข้อมูัล

   
                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม
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Data AnalyticsData Analytics  

“Scaling up Customs Digital 
Transformation 

by Embracing a Data Culture 
and Building a Data Ecosystem”

    

  

     เม่ั�อวัันื่ท่ี่� 26 มักราค์มั 2565 องค์์การศุุลกากรโลก 
(WCO) ได้ประกาศุค์ำาขวััญวัันื่ศุุลกากรโลกปี 2565 
(International Customs Day 2022) ว่ัา “Scaling 
up Customs Digital Transformation by 
Embracing a Data Culture and Building 
a Data Ecosystem” ซ้ึ่�งเน้ื่นื่การยกระดับงานื่
ศุุลกากรในื่โลกยุค์ดิจิทัี่ล โดยการใช้ิการตัิดสินื่ใจ
ด้วัยข้อมูัลและสถิติิ (Data Culture) และการสร้าง
ระบบนื่ิเวัศุของข้อมูัล (Data Ecosystem) ท่ี่�ใช้ิ
ประโยชิน์ื่จากข้อมูัลที่างการค้์าและขนื่ส่งยุค์ดิจิทัี่ล
ให้เกิดประโยชิน์ื่สูงสุด

     ค์ำาขวััญดังกล่าวันัื่บว่ัาม่ัค์วัามัเหมัาะสมัอย่างยิ�ง
ในื่ยคุ์ปัจจุบันื่ เพื่ราะด้วัยการพื่ฒันื่าอย่างก้าวักระโดด
ของศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analytics) 
ที่ำาให้ข้อมูัลขยายบที่บาที่จากการเป็นื่เพ่ื่ยงสถิติิ
เพ่ื่�อการอธิิบายสถานื่การณ์์ กลายเป็นื่สินื่ที่รัพื่ย์  
ท่ี่�ม่ัค่์าสูงอันื่สามัารถนื่ำามัาสร้างปัญญาประดิษฐ์     
(Artificial Intelligence) การค์าดการณ์์แนื่วัโน้ื่มั
เชิิงนื่โยบาย และเปิดโอกาสการพัื่ฒนื่าได้อย่างไม่ัม่ั
ท่ี่�สิ�นื่สุด ศุุลกากรในื่ฐานื่ะหน่ื่วัยงานื่ท่ี่�ม่ัข้อมูัลที่างการ
ค้์าระหว่ัางประเที่ศุจำานื่วันื่มัหาศุาล จ้งจำาเป็นื่ต้ิองใช้ิ
ข้อมูัลเหล่าน่ื่�เพ่ื่�อพัื่ฒนื่าองค์์กรให้ก้าวัทัี่นื่กับโลก
ยุค์ดิจิทัี่ลเช่ินื่เด่ยวักันื่ โดยหน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรในื่
ยุค์ดิจิทัี่ลจะต้ิองม่ัวััฒนื่ธิรรมัการที่ำางานื่ท่ี่�ขับเค์ล่�อนื่
ด้วัยข้อมูัลเป็นื่หลัก (Data-Driven Culture) และ
เน้ื่นื่การปฏิิบัติิงานื่และการตัิดสินื่ใจด้วัยข้อมูัลเชิิงล้ก
มัากกว่ัาการใช้ิดุลยพิื่นิื่จของเจ้าหน้ื่าท่ี่�เพ่ื่ยงอย่างเด่ยวั

กับการยกระดับงานศุุลื่กากร
ในโลื่กยุคดิจิัทัี่ลื่
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  ถ้งแม้ัว่ัาการใช้ิข้อมูัลมัาช่ิวัยเสรมิัการที่ำางานื่ของศุุลกากรนัื่�นื่ 
ไม่ัใช่ิเร่�องใหม่ั เพื่ราะองค์์การศุุลกากรโลกก็เค์ยประกาศุ
แนื่วัที่างท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการปฏิิบัติิงานื่ด้วัยการใช้ิข้อมูัลมัาแล้วั
ในื่ปี 2560 ท่ี่�กำาหนื่ดให้ปีดังกล่าวัเป็นื่ปีของ “การวิัเค์ราะห์
ข้อมูัลเพ่ื่�อการบริหารจัดการชิายแดนื่อย่างม่ัประสิที่ธิิภาพื่” 
(Data Analysis for Effective Border Management) 
และม่ัการใช้ิข้อมูัลและข่าวักรองมัาประกอบการบริหารจัดการ
ค์วัามัเส่�ยง (Risk Management) ในื่การค์วับคุ์มัติรวัจสอบ
ที่างศุุลกากร โดยใช้ิประวััติิและข้อมูัลการกระที่ำาผิดในื่อด่ติของ
ผู้นื่ำาเข้า/ส่งออก ประเที่ศุต้ินื่ที่างและปลายที่างของสินื่ค้์าและ   
ข้อมูัลอ่�นื่ๆ มัาค์ำานื่วัณ์ค่์าค์วัามัเส่�ยง (Risk score)1 แต่ิยังถ่อ
ได้ว่ัาเป็นื่การใช้ิข้อมูัลเพ่ื่�อจุดประสงค์์ท่ี่�จำากัด สำาหรับค์ำาขวััญ
ขององค์์การศุุลกากรโลกในื่ปี 2565 น่ื่�ก็ส่�อถ้ง “ศาสติร์ัการั
วิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล (Data Analytics)” ท่ี่�ม่ัขอบเขติกว้ัางและ
พัื่ฒนื่าเพิื่�มัข้�นื่มัาจาก “การวิัเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analysis)” 
การจัดที่ำาค์ำาขวััญของ WCO ในื่ปีน่ื่�จ้งสะท้ี่อนื่วััติถุประสงค์์
เพ่ื่�อการพื่ฒันื่างานื่ศุุลกากรหลากหลายมัติิิมัากข้�นื่ เช่ินื่ การนื่ำา
ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analytics) มัาใช้ิเพ่ื่�อการ
ค์าดการณ์์รายได้ การเพิื่�มัประสิที่ธิิภาพื่ในื่ติรวัจปล่อยสินื่ค้์าหร่อ
การค์าดการณ์์การกระที่ำาค์วัามัผิด ฯลฯ

    เพ่ื่�อให้ท่ี่านื่ผู้อ่านื่ม่ัค์วัามัเข้าใจในื่ส่วันื่อ่�นื่ ๆ ของจดหมัาย
ข่าวัฉบับน่ื่�ด่ยิ�งข้�นื่ ผู้เข่ยนื่ขอเริ�มัด้วัยการอธิิบายค์วัามัหมัายของ 
“ศาสติร์ัการัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล (Data Analytics)” โดยจะเปร่ยบ
เท่ี่ยบไปกับ “การัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล (Data Analysis)” ท่ี่�มัักม่ั
ค์วัามัสับสนื่ในื่การใช้ิหร่อม่ัการใช้ิสลับกันื่ แต่ิแท้ี่ท่ี่�จริงแล้วั     
ม่ัค์วัามัหมัายและค์วัามัสำาคั์ญต่ิางกันื่

1Danilo Desiderio, “Data Analysis Techniques for Enhancing the 
Performance of Customs,” World Customs Journal 13, no.2 
(September 2019): 18-19.

    ค์ำาทัี่�งสองค์ำาน่ื่�ม่ันัื่ยยะท่ี่�เก่�ยวัข้องกับข้อมูัล (Data) ท่ี่�ม่ั
จำานื่วันื่มัากเหม่ัอนื่กันื่ โดยในื่กรณ่์ของศุุลกากรแล้วั ข้อมูัล
เหล่านัื่�นื่อาจเป็นื่จำานื่วันื่สนิื่ค้์านื่ำาเข้า/ส่งออก ข้อมูัลจากใบขนื่
สินื่ค้์าที่างศุุลกากร (Customs Declaration) ข้อมูัลรูปแบบ               
การที่ำาค์วัามัผิดหร่อการลักลอบของผู้นื่ำาเข้า/ส่งออก ข้อมูัลระยะเวัลา
ในื่การติรวัจ/ปล่อยสินื่ค้์า ฯลฯ ซ้ึ่�งถูกเก็บรวับรวัมัไว้ัเร่ยงติามัลำาดับ
เวัลา (Time Sequence) หร่อม่ัการจัดระเบ่ยบไว้ัแล้วัแบบ
ใดแบบหน้ื่�ง แต่ิสิ�งท่ี่�ต่ิางกันื่ค่์อ “วิัธ่ิการจัดการ (Approach)”   
ท่ี่�ม่ัต่ิอข้อมูัลเหล่านัื่�นื่

    การัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล (Data Analysis) ค่์อกระบวันื่การ
ศุ้กษาข้อมูัล ท่ี่�จะเจาะล้กลงในื่รายละเอ่ยดของข้อมูัลเพ่ื่�อ
หาค์วัามัสัมัพัื่นื่ธ์ิกันื่ของชุิดข้อมูัลนัื่�นื่ ๆ โดยจะสามัารถนื่ำา
เสนื่อค์ำาอธิิบายหร่อการประเมิันื่ผลเหตุิการณ์์หร่อกระบวันื่การ
ท่ี่�เสร็จสิ�นื่ไปแล้วัว่ัาม่ันัื่ยสำาคั์ญอย่างไรหร่อประสบการณ์์เหล่านัื่�นื่       
ม่ัคุ์ณ์ค่์าอย่างไร (Significant Insight)2

2Chrissy Kidd and Rachel Hornay, “Data Analytics vs Data Analysis: 
What’s The Difference?” BMC, accessed February 22, 2022, https://
www.bmc.com/blogs/data-analytics-vs-data-analysis/.

““Data Anbalytics จะนัำ�ข้้อมูลท่ี่�ผ่่�นัData Anbalytics จะนัำ�ข้้อมูลท่ี่�ผ่่�นั
ก�รึวิิเค์รึ�ะห์์ม�แล้วิชั�นัห์นึั�ง ม�ติรึวิจห์�ก�รึวิิเค์รึ�ะห์์ม�แล้วิชั�นัห์นึั�ง ม�ติรึวิจห์�

รูึปแบบข้องสำถ�นัก�รึณ์ท่ี่�เค์ยเกิดขึ้�นั รูึปแบบข้องสำถ�นัก�รึณ์ท่ี่�เค์ยเกิดขึ้�นั 
เพ่ั�อค์�ดก�รึณ์สิำ�งท่ี่�อ�จเกิดขึ้�นัในัอนั�ค์ติเพ่ั�อค์�ดก�รึณ์สิำ�งท่ี่�อ�จเกิดขึ้�นัในัอนั�ค์ติ

ซึ�งจะม่ค์วิ�มแม่นัยำ�สูำงกว่ิ�ซึ�งจะม่ค์วิ�มแม่นัยำ�สูำงกว่ิ�
ก�รึค์�ดก�รึณ์ที่�งสำถิติิแบบทัี่�วิไปก�รึค์�ดก�รึณ์ที่�งสำถิติิแบบทัี่�วิไป””
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    ในื่ขณ์ะเด่ยวักันื่ ศาสติร์ัการัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล (Data 

Analytics) ส่�อค์วัามัหมัายท่ี่�กว้ัางและค์รอบค์ลุมักว่ัา โดยเป็นื่ 
กระบวันื่การท่ี่�เริ�มัตัิ�งแต่ิการเก็บข้อมูัล การจัดการข้อมูัล การจัดเก็บ
ข้อมูัล การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลด้วัยเค์ร่�องม่ัอเฉพื่าะ จ้งกล่าวัได้ว่ัาการ
วิัเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analysis) เป็นื่ส่วันื่หน้ื่�งของศุาสติร์
การวิัเค์ราะห์ข้อมูัล (Data Analytics) ซ้ึ่�งศุาสติร์การวิัเค์ราะห์
ข้อมูัลจะนื่ำาข้อมูัลท่ี่�ผ่านื่การวิัเค์ราะห์มัาแล้วัชัิ�นื่หน้ื่�ง มัาติรวัจ
หารูปแบบ (Pattern) ของสถานื่การณ์์ท่ี่�เค์ยเกดิข้�นื่มัาแล้วั
เพ่ื่�อค์าดการณ์์ (Forecast) สิ�งท่ี่�อาจเกิดข้�นื่ในื่อนื่าค์ติซ้ึ่�งจะม่ั
ค์วัามัแม่ันื่ยำาสูงกว่ัาการค์าดการณ์์ที่างสถติิิแบบทัี่�วัไป นื่อกจาก
ผลลัพื่ธ์ิในื่เชิิงค์าดการณ์์แล้วัยังสามัารถสร้างแบบการที่ำางานื่ 
(Model) ท่ี่�จะสร้างผลลัพื่ธ์ิการที่ำางานื่ท่ี่�ด่กว่ัาเดิมัได้ด้วัย3 

   ด้วัยเหตุิน่ื่� ค์วัามัแม่ันื่ยำาในื่การค์าดการณ์์จ้งข้�นื่อยู่กับปริมัาณ์
ของข้อมูัล เน่ื่�องจากยิ�งม่ัข้อมูัลมัากเท่ี่าไร ค์วัามัแม่ันื่ยำาของการ
ค์าดการณ์์หร่อค์วัามัม่ัประสิที่ธิิภาพื่ของแบบการที่ำางานื่จะมัากข้�นื่
เท่ี่านัื่�นื่ เพื่ราะระบบค์อมัพิื่วัเติอร์จะสามัารถประมัวัลหารูปแบบ
ของข้อมูัลท่ี่�เกิดข้�นื่ซึ่ำ�า ๆ ในื่อด่ติท่ี่�ค์รอบค์ลุมัหลายสถานื่การณ์์
มัากยิ�งข้�นื่ อาทิี่ การใช้ิศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลมัาสร้างรถยนื่ต์ิ   
ไร้ค์นื่ขับ ระบบค์อมัพิื่วัเติอร์จะประมัวัลหารปูแบบของเส้นื่ที่าง   
การเดนิื่รถในื่อด่ติท่ี่�อาจจดัหมัวัดหมู่ัไว้ัว่ัาจุดหมัายปลายที่างมััก
เป็นื่ท่ี่�ใด มัักม่ัการหักเล่�ยวัหร่อค์วัามัเร็วัเท่ี่าไหร่ หร่อแม้ักระทัี่�ง
บริเวัณ์ท่ี่�มัักเกิดอุบัติิเหตุิ เพ่ื่�อค์าดการณ์์และป้อนื่ข้อมูัลให้      
รถยนื่ติร์ไร้ค์นื่ขับคั์นื่น่ื่�เค์ล่�อนื่ท่ี่�ได้ ซ้ึ่�งหากระบบค์อมัพิื่วัเติอร์
ได้รับข้อมูัลมัากและย้อนื่หลังกลับไปหลายปี ก็จะยิ�งค์าดการณ์์    
เส้นื่ที่างการเดินื่รถได้อย่างไร้ท่ี่�ติิและปลอดภัยมัากข้�นื่

    
3Ajay Sarangam. “Data Analysis vs Analytics: All You Need to Know In 2020,” 
accessed February 22, 2022, https://www.jigsawacademy.com/blogs/ business-analyt-
ics/analysis-vs-analytics/.

    จากการัอ่ธิิบายข้�างติ�นจะสังเกติไดี�ว่ัาข้�อ่ม้ลนั�นเป็็นเสมือ่น

ขุ้มท่รััพย์ และศุลกากรัเป็็นห์น่วัยงานที่�มีข้�อ่ม้ลท่างการัค�า

รัะห์ว่ัางป็รัะเท่ศมากที่�สุดี และมีการัจัดีรัะเบียบไวั�ดีีอ่ย่้แล�วั 

จึงสามารัถนำาศาสติร์ัการัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล (Data Analytics)   

มาพัฒนาและยกรัะดัีบการัท่ำางานข้อ่งอ่งค์กรัห์รืัอ่อ่ำานวัย

ควัามสะดีวักข้อ่งผู้้�ใช้�บริัการัไดี�ในห์ลายกรัณีี จดีห์มายข่้าวั

ฉบับนี�จึงจะนำาเสนอ่แนวัท่างการัป็รัับใช้�ศาสติร์ัการัวิัเครัาะห์์

ข้�อ่ม้ลในงานศุลกากรัจาก WCO โดียในฉบับนี� จะนำา

แนวัท่างการัใช้�ศาสติร์ัการัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ลสาธิารัณีรััฐเกาห์ลี 

(เกาห์ลีใติ�) มาใช้�ในการัควับคุมท่างศุลกากรัเป็็นกรัณีีศึกษา 

“ศุุลื่กากรเป็นหน่วยงานท่ี่�ม่ข้่อมูลื่ที่างการค้าระหว่าง
ประเที่ศุมากท่ี่�สุำด แลื่ะม่การจััดระเบ่ยบไว้ด่อยู่แล้ื่ว 
จึังสำามารถนำา Data Analytics มาพััฒนาที่ำางาน

ข่ององค์กรได้ในหลื่ายกรณ่”



 สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณี กรุงบรัสเซีลส์  4

ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
CPMU
NEWS

อ่�างอิ่ง

Danilo Desiderio. “Data Analysis Techniques for Enhancing the Performance of Customs.” World
 Customs Journal, 13, no.2 (September 2019): 17-22.
World Customs Organization. WCO dedicates 2022 to Scaling up Customs Digital Transformation
 by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem. http://www.wcoomd.org/  
  en/media/newsroom/2022/january/wco-dedicates-2022-to-scaling-up-customs-digi
 tal-transformation.aspx. Accessed 27 January 2022.
Chrissy Kidd and Rachel Hornay. “Data Analytics vs Data Analysis: What’s The Difference?” 
 BMC. https://www.bmc.com/blogs/da ta-analytics-vs-data-analysis/. Accessed 22 
 February 2022.
Ajay Sarangam. Data Analysis vs Analytics: All You Need to Know In 2020. https://www.jigsaw
 academy.com/blogs/business-analytics/analysis-vs-analytics/. 
 Accessed 22 February 2022.



 สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณี กรุงบรัสเซีลส์  5

ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
CPMU
NEWS

แนวทางพัื่ฒนาแนวทางพัื่ฒนา
ศุุลกากรด้้วย ศุุลกากรด้้วย 
Data Analytics Data Analytics 
จาก จาก WCO

       เน่ื่�องด้วัยจุดมุ่ังหมัายขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ท่ี่�ต้ิองการ
ให้เกิดระบบนิื่เวัศุที่างข้อมูัล (Data Ecosystem)1 ระหว่ัางหน่ื่วัยงานื่
ศุุลกากรทัี่�วัโลก สำานัื่กงานื่เลขาธิิการ WCO จ้งได้ออกมัาติรการและเค์ร่�องม่ัอ
เพ่ื่�อสนัื่บสนุื่นื่หน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรของประเที่ศุสมัาชิิกให้ปรับตัิวัในื่โลกดิจิทัี่ล      
ได้ด่ยิ�งข้�นื่ อาทิี่ กรอบปฏิิบัติิการ Capacity Building Framework for 
Data Analytics หลักสูติรออนื่ไลน์ื่ การฝึึกอบรมัด้านื่ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์
ข้อมูัล และท่ี่�สำาคั์ญค่์อการสร้าง BACUDA (BAnd of CUstoms Data  

Analysts) ซ้ึ่�งเป็นื่โค์รงการท่ี่�รวับรวัมัผู้เช่ิ�ยวัชิาญที่างข้อมูัลและศุุลกากร        
มัาพัื่ฒนื่าและนื่ำาเสนื่อรูปแบบการใช้ิศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลกับงานื่ศุุลกากร

        BACUDA ได้พัื่ฒนื่าและเผยแพื่ร่รูปแบบอัลกอริท้ี่มั (Algorithm)2  
สำาเร็จรูปท่ี่�ประเที่ศุสมัาชิิกสามัารถดาวัน์ื่โหลดมัาใช้ิได้ โดยม่ัการบอกวิัธ่ิการ
ใส่โค้์ด (Coding) และวิัธ่ิการนื่ำาเข้าข้อมูัลของประเที่ศุต่ิาง ๆ อย่างเข้าใจง่าย     
ในื่ปัจจุบันื่ม่ัการเผยแพื่ร่อลักอร้ท้ี่มัแล้วัจำานื่วันื่กว่ัา 14 ชินิื่ด ซ้ึ่�งม่ัวััติถุประสงค์์
ค์รอบค์ลุมัเก่อบทุี่กมิัติิของงานื่ศุุลกากร ตัิ�งแต่ิการจัดเก็บรายได้ การติรวัจปล่อย
สินื่ค้์า การติรวัจสอบและสกัดกั�นื่การกระที่ำาค์วัามัผิด จนื่ไปถ้งการประเมิันื่   
ค์วัามัม่ัประสิที่ธิิภาพื่ของนื่โยบายศุุลกากร

1สภาพื่แวัดล้อมัการที่ำางานื่ท่ี่�แต่ิละหน่ื่วัยงานื่ขับเค์ล่�อนื่และเช่ิ�อมัต่ิอกันื่ด้วัยข้อมูัล
2ชุิดค์ำาสั�งหร่อโปรแกรมัค์อมัพิื่วัเติอร์ท่ี่�ใช้ิเพ่ื่�อจัดการและวิัเค์ราะห์ข้อมูัลชินิื่ดต่ิาง ๆ

© Rocb-Europe
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ในื่โอกาสน่ื่�จะขอนื่ำาเสนื่ออัลกอริท้ี่มั 2 ชินิื่ดค่์อ

      1.อั่ลกอ่ริัทึ่มสำาห์รัับคาดีการัณ์ีรัายไดี�ท่างศุลกากรัและตัิวัเลข้ไห์ล

เวีัยนท่างการัค�า (Forecasting Customs Revenue and Trade Flow)        
โดยปกติิแล้วัหน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรมัักต้ิองประมัาณ์รายได้ของปีงบประมัาณ์      
ท่ี่�กำาลังจะมัาถ้ง ซ้ึ่�งม่ัค์วัามัสำาคั์ญมัากเพื่ราะรายได้ที่างศุุลกากรถ่อเป็นื่รายได้
หลักอย่างหน้ื่�งของรัฐ ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลสามัารถนื่ำามัาใช้ิประมัาณ์การราย
ได้ แที่นื่การใช้ิรายงานื่การศุ้กษาแบบปกติิท่ี่�มัักนื่ำาเสนื่อผลลพัื่ธ์ิท่ี่�ไม่ัแม่ันื่ยำานัื่ก

     อัลกอริท้ี่มัชินิื่ดน่ื่�จะอาศัุยข้อมูัลรายได้ที่างศุุลกากร  
ย้อนื่หลังท่ี่�เป็นื่ได้ทัี่�งข้อมูัลรายปีหร่อข้อมูัลรายเด่อนื่ท่ี่�อยู่ในื่
ไฟล์เอกสาร Excel (.xlsx) ป้อนื่เข้าสู่ระบบ Autoregressive 
Integrated Moving Average Model (ARIMA model) 
ซ้ึ่�งแน่ื่นื่อนื่ว่ัาถ้าป้อนื่ข้อมัลูเข้าระบบมัากเท่ี่าใด ผลลัพื่ธ์ิจะยิ�งม่ั
ประสิที่ธิิภาพื่ติามัไปด้วัย จากการที่ดลองใช้ิโดย WCO ด้วัย
ข้อมูัลรายได้ตัิ�งแต่ิเด่อนื่กรกฎาค์มัปี 2555 ถ้งเด่อนื่กุมัภาพัื่นื่ธ์ิ
ปี 2561 ระบบสามัารถศุ้กษาและค์าดการณ์์รายได้ในื่ปี 2561 
ได้ติลอดทัี่�งปี

     ผลลัพื่ธ์ิการค์าดการณ์์รายได้ที่างศุุลกากรน่ื่�นื่อกจาก  
จะส่งผลด่ต่ิอการวัางแผนื่งบประมัาณ์แผ่นื่ดินื่แล้วั                
ยังสามัารถใช้ิเป็นื่มัาติรวััดเพ่ื่�อติรวัจสอบการฉ้อโกงและ       
การปลอมัแปลงบัญช่ิราค์าสินื่ค้์า (Misinvoicing) ตัิวัเลข
การค์าดการณ์์สามัารถตัิ�งให้เป็นื่เป้าหมัายของรายได้ท่ี่�ค์วัร
จะเป็นื่ (Potential Revenue) เพ่ื่�อนื่ำามัาเปร่ยบเท่ี่ยบ
กับตัิวัเลขรายได้จริง (Actual Revenue) และศุ้กษาช่ิวัง
ห่างระหว่ัางตัิวัเลขทัี่�งสองเพ่ื่�อติรวัจสอบการที่ำางานื่หร่อพื่ฒันื่า
องค์์กรต่ิอไป ยิ�งไปกว่ัานัื่�นื่ อัลกอริท้ี่มัน่ื่�ยังสามัารถนื่ำามัาใช้ิ       
ค์าดการณ์์ตัิวัเลขการนื่ำาเข้า/ส่งออกได้เช่ินื่กันื่ โดยแค์เ่ปล่�ยนื่
ชินิื่ดข้อมูัลเป็นื่ตัิวัเลขการนื่ำาเข้า/ส่งออกแที่นื่ตัิวัเลขรายได้
ที่างศุุลกากร

ตัิวัเลขการค์าดการณ์์รายได้ศุุลกากรในื่ปี 2561 โดยอัลกอริท้ี่มั
©WCO



 สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณี กรุงบรัสเซีลส์  7

ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
CPMU
NEWS

   2.อั่ลกอ่ริัทึ่มสำาห์รัับวิัเครัาะห์์นโยบายศุลกากรัติามห์ลักฐานจริัง(Evidence-Based Customs Policy Analysis)    
ศุุลกากรเป็นื่หน่ื่วัยงานื่ท่ี่�ม่ัที่างเล่อกเชิิงนื่โยบายหลายที่าง ซ้ึ่�งแต่ิละนื่โยบายมัักจะให้ผลลัพื่ธ์ิท่ี่�ต่ิางกันื่ ที่ำาให้เกิด   
ค์วัามัยากลำาบากในื่การเปร่ยบเท่ี่ยบและวัิเค์ราะห์ค์วัามัม่ัประสิที่ธิิภาพื่ของนื่โยบายนัื่�นื่กับนื่โยบายอ่�นื่ โดยเฉพื่าะ  
เม่ั�อหน่ื่วัยงานื่ต้ิองเล่อกสนัื่บสนุื่นื่เพ่ื่ยงหน้ื่�งหร่อสองนื่โยบายหากอยู่ในื่บริบที่ท่ี่�ม่ังบประมัาณ์จำากัด

   ในื่การน่ื่� ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลก็สามัารถนื่ำามัาปรับใช้ิเพ่ื่�อเล่อก
ตัิวัเล่อกที่างนื่โยบายท่ี่�ม่ัประสิที่ธิิภาพื่สูงสุดได้เช่ินื่กันื่ ผ่านื่การใช้ิ Vector 
Autoregression Model ท่ี่�จะที่ำาการแปลงข้อมูัลผลลัพื่ธ์ิในื่อด่ติของ
นื่โยบายติา่ง ๆ  ใหอ้ยู่ในื่รูปแบบสมัการของเวักเติอร์ (Vector Equation) 
และนื่ำาเสนื่อผลลัพื่ธ์ิเป็นื่เส้นื่สมัมัติิบนื่กราฟเพ่ื่�อการเปร่ยบเท่ี่ยบ 

    อลักอริท้ี่มัน่ื่�จะใช้ิข้อมูัลหลักฐานื่ท่ี่�เกิดข้�นื่จริงของ 4 นื่โยบายท่ี่�หน่ื่วัยงานื่
ศุุลกากรใช้ิบ่อย อนัื่ได้แก่ 1. การเพิื่�มัจำานื่วันื่ผู้ประกอบการระดับมัาติรฐานื่ 
(Authorized Economic Operator: AEO)  2. การลดการเปิดติรวัจ 
(Physical Inspection) 3. การฝึึกอบรมัเจ้าหน้ื่าท่ี่� (Training) และ 
4.การให้แรงจูงใจที่างการเงินื่ (Financial Incentive) ป้อนื่เข้าไประบบ      
ภายใต้ิการอนุื่มัานื่ว่ัาผลลัพื่ธ์ิท่ี่�ค์าดหวัังของนื่โยบายเหล่าน่ื่�ค่์อการลดระยะเวัลา
การติรวัจปล่อยสินื่ค้์า (Release Time) หร่อการเพิื่�มัค่์าดัชิน่ื่วััดประสิที่ธิิภาพื่
ที่างศุุลกากร (Customs Performance Index)   

   จากภาพื่ทัี่�ง 4 ภาพื่ด้านื่ข้าง เป็นื่การแสดงผลของแต่ิละนื่โยบายต่ิอ  
การลดเวัลาการติรวัจปล่อยสินื่ค้์า จะเห็นื่ได้ว่ัาเส้นื่กราฟในื่รูปท่ี่� 1(บนื่สุด) 
แสดงถ้งการเพิื่�มัการฝึึกอบรมัเจ้าหน้ื่าท่ี่�ให้ผลลัพื่ธ์ิท่ี่�ด่ท่ี่�สุด ในื่ขณ์ะท่ี่�            
การเพิื่�มัสถานื่ะผู้ประกอบการระดับมัาติรฐานื่ AEO แที่บไม่ัช่ิวัยลดเวัลา
การติรวัจปล่อยสินื่ค้์าลงเลย การเปร่ยบเท่ี่ยบเช่ินื่น่ื่�จ้งม่ัค์วัามัสำาคั์ญมัาก
ต่ิอการให้เหตุิผลสนัื่บสนุื่นื่นื่โยบายใดนื่โยบายหน้ื่�ง เพื่ราะเป็นื่การอ้างองิ
ด้วัยข้อมูัลจริงมัากกว่ัาการใช้ิดุลยพิื่นิื่จส่วันื่บุค์ค์ล

  ทัี่�งน่ื่� มัาติรการหร่อแนื่วัที่างการสนัื่บสนุื่นื่หน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรในื่ด้านื่
ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลอ่�นื่ ๆ  จะถูกเผยแพื่ร่ในื่ยุที่ธิศุาสติร์ด้านื่ข้อมูัล
ขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO Data Strategy) ท่ี่�กำาลังอยู่ระหว่ัาง
การจัดที่ำา ดี�วัยเป้็าป็รัะสงค์ที่�จะให์�ข้�อ่ม้ลกลายเป็็นสื�อ่กลางรัะห์ว่ัาง 

WCO ห์น่วัยงานศุลกากรั และรััฐสมาชิ้ก 

©WCO
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กรณีศึุกษาจากเกาหลีใต้: กรณีศึุกษาจากเกาหลีใต้: 
พื่ลิกโฉมงานศุุลกากรด้้วย  
Blockchain Blockchain และ  Big Data Big Data 

     นัื่บตัิ�งแต่ิปี 2553 ศุุลกากรสาธิารณ์รัฐเกาหล่ (เกาหล่ใต้ิ) (Korea Customs 
Service: KCS) ได้พื่ยายามัออกมัาติรการมัากมัายเพ่ื่�อรองรับอัติราการขยายตัิวั
ที่างการค้์าท่ี่�เพิื่�มัข้�นื่เพื่ราะการพื่าณิ์ชิย์อเิล็กที่รอนิื่กส์ (E-commerce) ซ้ึ่�งที่ำาให้
ภาระงานื่ของศุุลกากรเพิื่�มัข้�นื่หลายเท่ี่าตัิวั โดยม่ัจำานื่วันื่การนื่ำาเข้าพัื่สดุท่ี่�ส่งแบบ
ด่วันื่พิื่เศุษ (Express Cargo) เพิื่�มัข้�นื่ร้อยละ 890 และการนื่ำาเข้าสินื่ค้์าทัี่�วัไป 
(General Cargo) เพิื่�มัข้�นื่ร้อยละ 261 จากปี 2549 ถ้งปี 2562 โดยม่ัการใช้ิ
เที่ค์โนื่โลย่ Blockchain1 มัาช่ิวัยจัดการระบบรับเข้าของข้อมูัล และใช้ิข้อมูัล
มัหัติ (Big Data) เพ่ื่�อนื่ำามัาสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 
AI) ท่ี่�ช่ิวัยผ่อนื่ภาระของเจ้าหน้ื่าท่ี่�ศุุลกากรและพัื่ฒนื่าประสิที่ธิิภาพื่การที่ำางานื่
ขององค์์กร
  
    1. การัใช้�เท่คโนโลยี Blockchain เพื�อ่รัับเข้�าและจัดีการัข้�อ่ม้ลสำาห์รัับ

การัป็รัะเมินควัามเสี�ยง การประเมิันื่ค์วัามัเส่�ยงในื่ปัจจุบันื่ม่ัข้อจำากัดในื่การเข้าถ้ง
ข้อมูัลของสินื่ค้์าและการขนื่ส่ง ซ้ึ่�งข้อมูัลส่วันื่ใหญ่ท่ี่�ศุุลกากรใช้ินัื่�นื่มัักเป็นื่ข้อมูัล
ท่ี่�ม่ัคุ์ณ์ภาพื่ติำ�า ด้วัยเหตุิน่ื่� KCS จ้งพัื่ฒนื่าเที่ค์โนื่โลย่ Blockchain เพ่ื่�อใช้ิรับ
ข้อมูัลมูัลค่์าสินื่ค้์าและท่ี่�อยู่สำาหรับการจัดส่งสินื่ค้์าได้โดยติรงจากผู้ประกอบการ            
ผู้ขนื่ส่ง และตัิวัแที่นื่ออกของ (Customs Broker) 

    เที่ค์โนื่โลย่ Blockchain จะช่ิวัยสร้างค์วัามัโปร่งใสในื่การถ่ายโอนื่ข้อมูัล 
ซ้ึ่�งในื่อด่ติ ข้อมูัลท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการซ่ึ่�อขายจะถูกย่�นื่ให้ศุุลกากรผ่านื่บริษัที่ขนื่ส่ง
เป็นื่หลัก  ที่ำาให้เกิดช่ิองโหว่ัให้ผู้ประกอบการบางรายลกัลอบปลอมัแปลงข้อมูัล 
หร่อเกิดค์วัามัผิดพื่ลาดที่างเอกสารโดยไม่ัเจตินื่า ซ้ึ่�งจะนื่ำาไปสู่การประเมิันื่ราค์าติำ�าเกินื่ไป 
(Undervaluation) หร่อการสำาแดงข้อมูัลผิดพื่ลาด (Misdeclaration) แต่ิด้วัยระบบ 
Blockchain ท่ี่�ออกแบบมัาให้ข้อมูัลทัี่�งหมัดพุ่ื่งเข้าสู่ศุุลกากรแบบ Real-time และ
ข้อมูัลการแก้ไขข้อมูัลต่ิาง ๆ  จะถูกบันื่ท้ี่กไว้ัในื่ฐานื่ข้อมูัลอย่างชัิดเจนื่ ข้อมูัลท่ี่� KCS 
ได้รับนัื่�นื่จ้งไร้การปลอมัแปลงและไร้ค์วัามัผิดพื่ลาด

1เที่ค์โนื่โลย่ว่ัาด้วัยระบบการเก็บข้อมูัล (Data Structure) ซ้ึ่�งไม่ัม่ัตัิวักลาง แต่ิข้อมูัลท่ี่�ได้รับการปกป้องจะถูกแบ่งปันื่
และจัดเก็บเป็นื่สำาเนื่าไว้ัในื่เค์ร่�องของผู้ใช้ิท่ี่�ใช้ิฐานื่ข้อมูัลเด่ยวักันื่เสม่ัอนื่ห่วังโซ่ึ่ (Chain) โดยผู้ใช้ิทุี่กรายจะรับที่ราบร่วัมั
กันื่ ว่ัาใค์รเป็นื่เจ้าของและม่ัสิที่ธิิในื่ข้อมูัลตัิวัจริง

©Tokenpost

©Bitrazzi



   สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณี กรุงบรัสเซีลส์  10

CPMU
NEWS

    
2. การัใช้� Big Data เพื�อ่สรั�าง AI สำาห์รัับงานศุลกากรั 
    จากการสำารวัจของ KCS ในื่ช่ิวังปี 2559 พื่บว่ัาร้อยละ 95 ของข้อมูัลท่ี่�หน่ื่วัยงานื่ม่ันัื่�นื่
ม่ัไว้ัเพ่ื่ยงเพ่ื่�อการค้์นื่หาหร่อการจัดเก็บแบบพ่ื่�นื่ฐานื่เท่ี่านัื่�นื่ KCS จ้งได้วัางยุที่ธิศุาสติร์
ใหม่ัเพ่ื่�อหาที่างใช้ิข้อมูัลเหล่าน่ื่�ให้เกิดประโยชิน์ื่สูงสุด ตัิ�งแต่ิการเริ�มัโค์รงการในื่ปี 2560 
KCS ได้ฝึึกอบรมัเจ้าหน้ื่าท่ี่�ในื่หลักสูติรเข้มัข้นื่เก่�ยวักับศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมัลูแล้วั
มัากกว่ัา 100 ค์นื่ และได้ที่ดลองใช้ิโค์รงการท่ี่�เก่�ยวัข้อง (Pilot Project) ไปแล้วั 29 โค์รงการ 
โดยขอนื่ำาเสนื่อบางโค์รงการท่ี่�น่ื่าสนื่ใจดังต่ิอไปน่ื่�

2.1 ระบบเอกซเรย์์อัจฉริย์ะ (AI X-ray)

 

     ปัจจุบันื่ การติรวัจสอบสินื่ค้์าด้วัยเค์ร่�องเอกซึ่เรย์ถ่อเป็นื่หน้ื่�งในื่
แนื่วัที่างการติรวัจสอบสนิื่ค้์าท่ี่�เป็นื่ท่ี่�นิื่ยมัมัากท่ี่�สุด แต่ิแนื่วัที่างน่ื่�ยัง   
ม่ัข้อจำากัดบางประการ เช่ินื่ เจ้าหน้ื่าท่ี่�จะวัเิค์ราะห์เฉพื่าะภาพื่จากเค์ร่�อง
เอกซึ่เรย์ของสินื่ค้์าท่ี่�ม่ัค์วัามัน่ื่าสงสัยเท่ี่านัื่�นื่ โดยเจ้าหน้ื่าท่ี่�วิัเค์ราะห์ภาพื่
ก็สามัารถที่ำางานื่ผิดพื่ลาดได้จากค์วัามัประมัาที่หร่อค์วัามัเหน่ื่�อยล้า
ระหว่ัางการที่ำางานื่ ยิ�งไปกว่ัานัื่�นื่ ปริมัาณ์สินื่ค้์าท่ี่�รอการติรวัจสอบยัง
เพิื่�มัข้�นื่ทุี่กขณ์ะ ผกผันื่กับจำานื่วันื่เจ้าหน้ื่าท่ี่�วิัเค์ราะห์ท่ี่�กำาลังขาดแค์ลนื่ 

   ด้วัยเหตุิน่ื่� KCS จ้งได้พื่ฒันื่าระบบระบุภยัคุ์กค์ามัอตัิโนื่มััติิ     
(Automatic Threat Recognition) ท่ี่�ที่ำาให้ระบบของเค์ร่�อง
เอกซึ่เรย์จดจำา เร่ยนื่รู้ และวิัเค์ราะห์ภาพื่เอกซึ่เรย์ได้ด้วัยตินื่เอง     
โดยใช้ิติรรกะของศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมัูลท่ี่�ให้ระบบเร่ยนื่รู้และ     
หารูปแบบของภาพื่เอกซึ่เรย์ท่ี่�เค์ยม่ัมัาในื่อด่ติ เค์ร่�องเอกซึ่เรย์จะ       
ม่ัค์วัามัสามัารถระบุได้ว่ัาสิ�งของท่ี่�อยู่ในื่ภาพื่นัื่�นื่ค่์ออะไร และม่ัค์วัามั
ชิาญฉลาดถ้งขั�นื่สามัารถจับคู์่รายการสินื่ค์้าในื่ภาพื่กับข้อมูัล
ในื่ใบรายการสินื่ค้์า (Manifest) หร่อใบขนื่สินื่ค์้าของศุุลกากร 
(Declaration) ซ้ึ่�งระบบจะส่งสัญญาณ์เต่ิอนื่ไปยังเจ้าหนื่้าท่ี่�หาก
รายการไม่ัติรงกันื่ ในื่ปัจจุบันื่ ระบบน่ื่�ม่ัค่์าค์วัามัแม่ันื่ยำาถ้งร้อยละ 90 
และสามัารถอ่านื่ภาพื่รายการสินื่ค้์าผิดกฎหมัายได้ 54 ชินิื่ด

ภาพื่การระบุชินิื่ดสิ�งของโดยระบบ AI ในื่เค์ร่�องเอกซึ่เรย์
© Korea Customs Service
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2.2 ระบบติิดติามและติรวจสอบข้้อมูลทางการค้้าและการเงิน 

(AI Trade-Finance Monitoring System)

 KCS ได้ตัิ�งเป้าหมัายให้ภารกจิด้านื่การติรวัจสอบบญัช่ิเพ่ื่�อป้องกันื่        
การฉ้อโกงภาษ่ม่ัค์วัามัสำาคั์ญลำาดับต้ินื่ ๆ ในื่ยุที่ธิศุาสติร์ที่างด้านื่ข้อมูัล  
โดยที่ำาการรวับรวัมัข้อมูัลที่างธุิรกรรมั การเงินื่ อตัิราแลกเปล่�ยนื่ และข้อมูัล
ที่างการค้์าของบริษัที่ต่ิางประเที่ศุ ให้ระบบอัลกอริท้ี่มัเร่ยนื่รู้ข้อมูัลเหล่าน่ื่�
และจดจำารูปแบบการกระที่ำาค์วัามัผิดเพ่ื่�อหลบเล่�ยงภาษ่ในื่อด่ติ จนื่สามัารถ
ระบุบริษัที่ในื่ประเที่ศุและบริษัที่ต่ิางประเที่ศุท่ี่�ที่ำาการฉ้อโกงภาษ่ได้อย่าง          
ม่ัประสิที่ธิิภาพื่ ซ้ึ่�งตัิ�งแต่ิเริ�มัโค์รงการในื่ปี 2560 KCS สามัารถสกัดกั�นื่       
การเล่�ยงภาษ่ได้มูัลค่์ากว่ัา 130 ล้านื่ดอลล่าร์สหรัฐ ฯ

©Pixabay

อ่�างอิ่ง

Yonghwan CHOI. Blockchain, Artificial Intelligence and Big Data: How Korea Customs Service 
 Leverages Technology to Supervise E-commerce. https://mag.wcoomd.org/magazine/
 wco-news-96/blockchain-artificial-intelligence-and-big-data-korea/. 
 Accessed 23 February 2022.   
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ข้่อแนะนำาแลื่ะบที่เรย่นข้่อแนะนำาแลื่ะบที่เรย่น
ในการพััฒนาศุุลื่กากรด้วยข้่อมูลื่ในการพััฒนาศุุลื่กากรด้วยข้่อมูลื่

  แม�ศาสติร์ัการัวิัเครัาะห์์ข้�อ่ม้ล

จะสามารัถเพิ�มป็รัะสิท่ธิิภาพการั

ท่ำางานข้อ่งศุลกากรัไดี�ในห์ลายมิติิ 

แต่ิการัใช้�ข้�อ่ม้ลเพื�อ่การัพัฒนาการั

ท่ำางานข้อ่งอ่งค์กรัก็มีข้�อ่เสียห์รืัอ่           

ข้�อ่ควัรัรัะวัังที่�ผู้้�อ่อ่กนโยบายควัรั

ท่รัาบเพื�อ่พิจารัณีาการัอ่อ่กนโยบาย

ที่�เกี�ยวัข้�อ่งต่ิอ่ไป็

  นื่อกจากผลลัพื่ธ์ิของศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลจะข้�นื่อยู่กับจำานื่วันื่ของข้อมูัล
ท่ี่�ม่ัย้อนื่หลังไปในื่อด่ติแล้วั คุ์ณ์ภาพื่ของข้อมูัลเหล่านัื่�นื่ท่ี่�วััดจากค์วัามัถูกต้ิอง
และค์วัามัทัี่นื่ต่ิอเหตุิการณ์์ของข้อมูัลก็ม่ัส่วันื่สำาคั์ญในื่การกำาหนื่ดคุ์ณ์ภาพื่
ของผลลัพื่ธ์ิไม่ัน้ื่อยไปกว่ัากันื่ ซ้ึ่�งหากข้อมูัลตัิ�งต้ินื่ไม่ัติรงกับค์วัามัเป็นื่จริงแล้วั 
ผลลัพื่ธ์ิหลังจากการวิัเค์ราะห์ก็จะไม่ัม่ัค์วัามัน่ื่าเช่ิ�อถ่อติามัไปด้วัยเช่ินื่กันื่

คุ์ณภ�พัข้องข้้อมูลท่ี่�อ�จไม่ม่คุ์ณภ�พัพัอคุ์ณภ�พัข้องข้้อมูลท่ี่�อ�จไม่ม่คุ์ณภ�พัพัอ

   การสร้างโค์รงสร้างพ่ื่�นื่ฐานื่ที่างข้อมูัล การพัื่ฒนื่าอัลกอริท้ี่มั หร่อสร้างระบบ
จัดเก็บและวิัเค์ราะห์ข้อมูัลท่ี่�ม่ัเสถ่ยรภาพื่นัื่�นื่ อาจต้ิองใช้ิงบประมัาณ์เท่ี่ยบเท่ี่าหร่อ
มัากกว่ัาการสร้างโค์รงสร้างพ่ื่�นื่ฐานื่ท่ี่�เป็นื่สิ�งก่อสร้าง ยกติวััอย่างเช่ินื่ โค์รงการ 
KCS Big Data Portal ของศุุลกากรเกาหล่ใต้ิท่ี่�ใช้ิ AI เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์ข้อมูัล
ที่างศุุลกากรต่ิาง ๆ ถูกพัื่ฒนื่าข้�นื่ด้วัยเงินื่ลงทุี่นื่กว่ัา 11 ล้านื่ดอลล่าร์สหรัฐ ฯ 
นื่อกจากน่ื่� ผู้เช่ิ�ยวัชิาญในื่ศุาสติร์การวิัเค์ราะห์ข้อมูัลยังค์งขาดแค์ลนื่ในื่ติลาด
แรงงานื่ ที่ำาให้หน่ื่วัยงานื่ต่ิาง ๆ ต้ิองแบกรับภาระค่์าติอบแที่นื่ต่ิอกลุ่มัอาช่ิพื่น่ื่�
ในื่อตัิราท่ี่�สูงมัากเช่ินื่เด่ยวักันื่

ค่์�ใช้จ่�ยในัก�รึติิดตัิ�งและก�รึพััฒนั�ค่์�ใช้จ่�ยในัก�รึติิดตัิ�งและก�รึพััฒนั�

   เม่ั�อระบบการที่ำางานื่ของศุุลกากรขับเค์ล่�อนื่ด้วัยข้อมูัลเป็นื่หลักแล้วั ที่ำาให้
หน่ื่วัยงานื่ต้ิองบรรจุข้อมูัลส่วันื่บุค์ค์ล ข้อมูัลท่ี่�ม่ัค์วัามัสำาคั์ญสูง หร่อข้อมูัล     
ท่ี่�เป็นื่ค์วัามัลบัทัี่�งหมัดลงในื่ฐานื่ข้อมูัล ซ้ึ่�งข้อมูัลเหล่าน่ื่�จะติกอยู่ในื่ค์วัามัเส่�ยง
ท่ี่�เหล่าอาชิญากรรมัในื่โลกออนื่ไลน์ื่จะเข้ามัาโจรกรรมัและนื่ำาไปใช้ิในื่ที่างท่ี่�ผิด 
เช่ินื่ การนื่ำาข้อมูัลเหล่าน่ื่�ไปจำาหน่ื่ายให้แก่กลุ่มัอาชิญากรรมัข้ามัชิาติิ เป็นื่ต้ินื่

ค์วิ�มเส่ำ�ยงที่�งค์วิ�มมั�นัค์งจ�กก�รึรัึ�วิไห์ลข้องข้้อมูลค์วิ�มเส่ำ�ยงที่�งค์วิ�มมั�นัค์งจ�กก�รึรัึ�วิไห์ลข้องข้้อมูล
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   การที่ำางานื่ของระบบปฏิิบัติิการท่ี่�เดินื่หน้ื่าด้วัยข้อมูัลจำานื่วันื่มัหาศุาล
อาจให้ผลลัพื่ธ์ิท่ี่�ช่ิวัยทุ่ี่นื่แรงมันุื่ษย์ได้อย่างอจัฉริยะ จนื่ที่ำาให้ทัี่�งหน่ื่วัย
งานื่ที่ำางานื่โดยใช้ิเที่ค์โนื่โลย่ข้อมูัลเป็นื่เค์ร่�องม่ัอหลัก แต่ิถ้าหากเกิดค์วัามั     
ผิดพื่ลาดข้�นื่ในื่หน่ื่วัยข้อมูัล หร่อเกิดค์วัามัผิดพื่ลาดในื่การที่ำางานื่ภาพื่
รวัมั ค์วัามัเส่ยหายท่ี่�จะติามัมัาย่อมักินื่วังกว้ัางกว่ัาค์วัามัผิดพื่ลาดในื่การ
ที่ำางานื่แบบปกติิ และการแก้ไขปัญหาจะต้ิองใช้ิผู้เช่ิ�ยวัชิาญมัาให้การช่ิวัย
เหล่อเช่ินื่กันื่ นื่อกจากน่ื่� ระบบอาจประสบปัญหาการล้นื่ที่ะลักของข้อมูัล    
หากไม่ัม่ัการวัางระบบจัดการข้อมูัลท่ี่�ม่ัประสิที่ธิิภาพื่พื่อ

Big Data, Big ProblemBig Data, Big Problem
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    ด้วัยเหตินุื่่� WCO จง้ได้ให้ข้อแนื่ะนื่ำาบางประการที่่�เก่�ยวัข้องกบั
การพัื่ฒนื่าศุุลกากรด้วัยข้อมูัลดงันื่่�
  
1. หน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรค์วัรจัดตัิ�งระบบธิรรมัาภิบาลข้อมัูล (Data 
Governance) อย่างเป็นื่ที่างการ เพ่ื่�อรับประกันื่ค์วัามัสัมัพัื่นื่ธ์ิกันื่ 
ค์วัามัถูกต้ิอง และค์วัามัทัี่นื่ต่ิอเหตุิการณ์์ของข้อมูัล 

2. ค์วัรใช้ิรูปแบบข้อมูัล (Data Format) และการแลกเปล่�ยนื่
ข้อมูัล (Data Exchange) ติามัมัาติรฐานื่ท่ี่� WCO และสถาบันื่อ่�นื่        
ได้ร่วัมักันื่พัื่ฒนื่าไว้ั
 
3. ค์วัรใช้ิระบบการจัดการข้อมูัลที่่�เหมัาะสมั เพื่่�อป้องกันื่การรั�วัไหล
และให้เป็นื่ไปติามัหลักการค์ุม้ัค์รองข้อมูัลส่วันื่บคุ์ค์ล

4. การศุ้กษาศุาสติร์แห่งข้อมูัล (Data Science) ค์วัรม่ัอยู่ในื่หลักสูติร
สำาหรบัเจ้าหน้ื่าท่ี่�แรกเข้า เพ่ื่�อสร้างค์วัามัเค์ยชิินื่ต่ิอวััฒนื่ธิรรมัการที่ำางานื่
ท่ี่�ขับเค์ล่�อนื่ด้วัยข้อมูัลเป็นื่หลัก

    นื่อกจากน่ื่� หน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรเกาหล่ใต้ิ ยังได้เผยแพื่ร่          
บที่เร่ยนื่ว่ัา ข้อมูัลในื่ระบบท่ี่�ม่ัอยู่เป็นื่เพ่ื่ยงแค์่จุดตัิ�งต้ินื่ของ        
การพัื่ฒนื่าเท่ี่านัื่�นื่ แต่ิคุณีภาพข้อ่งบุคลากรั ผู้้�เชี้�ยวัช้าญ และ           
ควัามสามารัถในการัท่ำางานร่ัวัมกันข้อ่งเจ�าห์น�าที่�ศุลกากรักับ       
ห์น่วัยสนับสนุนท่างเท่คโนโลยีต่ิางห์าก ที่�เป็็นตัิวัชี้�วััดีควัามสำาเร็ัจ
ข้อ่งโครังการัต่ิาง ๆ โดยโค์รงการเหล่านัื่�นื่ต้ิองสามัารถแก้ปัญหา        
ท่ี่�เจ้าหน้ื่าท่ี่�พื่บเจอในื่สถานื่การณ์์จริงได้อย่างม่ัประสิที่ธิิภาพื่

 

  เรัาไม่อ่าจป็ฏิิเสธิไดี�วั่าควัามก�าวัห์น�าท่าง

เท่คโนโลยีท่างข้�อ่ม้ลกำาลังเป็ลี�ยนแป็ลงวิัถี

ชี้วิัติข้อ่งมนุษย์อี่กรัะลอ่กห์นึ�ง ศุลกากรัจึงมี                 

ควัามจำาเป็็นที่�จะติ�อ่งติิดีติามและพรั�อ่มป็รัับ

ตัิวักับกรัะแสการัเป็ลี�ยนแป็ลงนี�เพื�อ่ให์�บรัรัลุ         

เป้็าห์มายในการัอ่ำานวัยควัามสะดีวักท่างการัค�า

และการัรัักษาควัามมั�นคงข้อ่งรััฐไดี�อ่ย่างเห์มาะ

สมกับยุคสมัย ทั่�งนี� การัเป็ลี �ยนแป็ลงโครังสรั�าง

การัท่ำางานใดี ๆ  ควัรัดีำาเนินอ่ย่างค่อ่ยเป็็นค่อ่ยไป็

และเห์มาะสมกับบริับท่ข้อ่งห์น่วัยงานนั�น ๆ

©Pixabay
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 wco-news-96/blockchain-artificial-intelligence-and-big-data-korea/. 
 Accessed 23 February 2022.   
William Goddard. Pros and Cons of Big Data. https://itchronicles.com/big-data/pros-and-cons-
 of-big-data/. Accessed 23 February 2022.   
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

ศุุลก�กรึรัึสำเซ่ยจับม่อศุุลก�กรึจ่นั
เริึ�มโค์รึงก�รึผู้่ปรึะกอบก�รึรึะดับม�ติรึฐ�นั AEO

 เม่ั�อวัันื่ท่ี่� 4 กุมัภาพัื่นื่ธ์ิ 2565 ศุุลกากรสหพัื่นื่รัฐรัสเซ่ึ่ยได้ลงนื่ามัพิื่ธ่ิสารว่ัาด้วัยการยอมัรับ
สถานื่ะผู้ประกอบการระดับมัาติรฐานื่ (Authorized Economic Operator: AEO) กับศุุลกากร
สาธิารณ์รัฐประชิาชินื่จ่นื่ซ้ึ่�งเกิดข้�นื่พื่ร้อมักับการประชุิมัสุดยอดของทัี่�งสองประเที่ศุในื่ช่ิวังการเย่อนื่จ่นื่
อย่างเป็นื่ที่างการของประธิานื่าธิิบด่ วัลาด่ม่ัร์ ปูติินื่ก่อนื่พิื่ธ่ิเปิดก่ฬาโอลิมัปิกฤดูหนื่าวั ณ์ กรุงปักกิ�ง

 พื่ธิิส่ารฉบบัน่ื่�ถ่อเป็นื่การเริ�มัโค์รงการ AEO ค์รั�งแรกของรสัเซึ่ย่ จ้งแสดงถ้งค์วัามัสมััพัื่นื่ธ์ิที่างการ
ค์้าและเศุรษฐกิจอันื่แนื่บแนื่่นื่กับจ่นื่ที่่�เป็นื่ประเที่ศุค์ู่ค์้าที่่�ใหญ่ที่่�สุด โดยในื่ขั�นื่ติ่อไป ที่ั�งสองประเที่ศุจะแลก
เปล่�ยนื่ข้อมัลูที่่�จำาเป็นื่เก่�ยวักบันื่ติิบิคุ์ค์ลที่่�ได้รับสถานื่ะ AEO เพื่่�อเติรย่มัการอำานื่วัยค์วัามัสะดวักที่างศุลุกากร
แก่ผู้ประกอบการ AEO ที่ั�งในื่ขั�นื่ติอนื่การนื่ำาส่งใบขนื่ส่งสินื่ค์้าที่างศุุลกากรและการติรวัจปล่อยสินื่ค์้า

 ที่ั�งนื่่� โค์รงการ AEO ค์อ่เค์ร่�องมัอ่ส่งเสรมิัการค้์าหว่ัางประเที่ศุรปูแบบหนื่้�งท่ี่�องค์์การศุลุกากรโลก 
(WCO) ให้การสนื่บัสนื่นุื่และได้รับการยอมัรับจากศุลุกากรประเที่ศุต่ิาง ๆ  ที่ั�วัโลกรวัมัที่ั�งประเที่ศุไที่ย ซึ่้�งจะให้
สทิี่ธิิประโยชิน์ื่ที่างศุุลกากรแก่ผูป้ระกอบการท่ี่�มัป่ระวััติิการปฏิิบัติิติามักฎหมัายท่ี่�ด่และมัค่์วัามัน่ื่าเชิ่�อถ่อติามั
มัาติรฐานื่ที่่�ระบุไว้ัในื่ข้อติกลง โดยติามัการรายงานื่ของที่างการรสัเซ่ึ่ย การส่งเสรมิัโค์รงการ AEO และการสร้าง
ค์วัามัมัั�นื่ค์งปลอดภยัในื่ห่วังโซ่ึ่อุปที่านื่จะเป็นื่กลยทุี่ธ์ิหลักเพื่่�อการพื่ฒันื่าการศุลุกากรของรสัเซ่ึ่ยจนื่ถง้ปี 2573

อ่�างอิ่ง

Federal Customs Service of Russia. The FCS of Russia and the General Administration of Customs of the  
 People’s Republic of China signed the Protocol on Mutual Recognition of the Status of Authorized  
 Economic Operator. https://eng.customs.gov.ru/news/document/325138. Accessed 9 February 2022.
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WCO เผ่ยแพัร่ึเอกสำ�รึ HS เวิชภัณฑ์์ ย� 
วัิค์ซ่นั COVID-19 ฉบับปี 2022

เม่ั�อวัันื่ท่ี่� 15 กุมัภาพื่นัื่ธ์ิ 2565 องค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ไดเ้ผยแพื่รร่ายการจำาแนื่กสนิื่ค้์าติามัระบบ
ฮาร์โมัไนื่ซ์ึ่ (HS) ของสนิื่ค้์าเวัชิภัณ์ฑ์์ ยาสำาคั์ญ วััค์ซ่ึ่นื่ และอปุกรณ์์อ่�นื่ ๆ  ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการแพื่รร่ะบาด
ของเช่ิ�อไวัรัสโค์โรนื่า (Covid-19) ฉบับใหม่ั เพ่ื่�อให้สอดค์ล้องกับการแก้ไขระบบ HS ฉบับปี ค์.ศุ. 2022

โดยม่ัรายการเอกสารท่ี่�เผยแพื่ร่ในื่หน้ื่าเว็ับเพื่จของ WCO ดังต่ิอไปน่ื่�
 - INN List 124 COVID-19 (Special Edition) บรรจุรายชิ่�อและพื่ิกัดสารเค์มั่ 25 
ชินื่ิดที่่�อาจเก่�ยวัข้องกับการรักษาโรค์ Covid-19

 - HS Classification reference for COVID-19 medical supplies 3.01 
Edition เสนื่อรายการพื่ิกัดของเวัชิภัณ์ฑ์์และอุปกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์ที่่�เก่�ยวัข้องกับ Covid-19 
เชิ่นื่ ชิุดติรวัจและชิุดเค์ร่�องมั่อป้องกันื่เชิ่�อไวัรัส ผลิติภัณ์ฑ์์ฆ่าเชิ่�อ เป็นื่ติ้นื่
 - List of priority medicines for customs during COVID-19 pandemic 
แสดงพื่ิกัดยาสำาค์ัญที่่�ใชิ้กับผู้ติิดเชิ่�อไวัรัส Covid-19

 - HS classification reference for vaccines and related supplies and 
equipment บรรจุพื่ิกัดของวััค์ซึ่่นื่และอุปกรณ์์ที่่�เก่�ยวัข้องกับการฉ่ดวััค์ซึ่่นื่

ผู้ที่่�สนื่ใจ สามัารถดาวันื่์โหลดรายการดังกล่าวั ได้ที่่� https://bit.ly/3s93m8p

อ่�างอิ่ง

WCO. The HS 2022 Version of the COVID-19 Reference Lists for Medical Supplies, Priority Medicines, 
 Vaccines and Related Equipment are Now Available. http://www.wcoomd.org/en/media/news  
 room/2022/february/the-hs-2022-version-of-the-covid19-reference-lists.aspx. Accessed 18 February 2022.

©Unsplash
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เลข้�ธิ์ก�รึ WCO ยำ��ค์วิ�มสำำ�คั์ญข้องข้้อมูล E-commerce 
และก�รึค้์�ผิ่ดกฎห์ม�ยในัง�นั Munich Security Conference

 ในื่ระหว่ัางวัันื่ท่ี่� 18-20 กุมัภาพัื่นื่ธ์ิ พื่.ศุ. 2565 (2022) ดร. คุ์นิื่โอะ มิัคุ์ริยะ เลขาธิิการองค์์การศุุลกากร
โลก (WCO) เข้าร่วัมัการประชุิมั Munich Security Conference (MSC) ซ้ึ่�งเป็นื่การประชุิมัด้านื่ค์วัามั
มัั�นื่ค์งท่ี่�จัดข้�นื่เป็นื่ประจำาทุี่กปี นัื่บตัิ�งแต่ิการริเริ�มัในื่ปี พื่.ศุ. 2506 (1993) โดยในื่ปีน่ื่� ผู้แที่นื่ในื่ระดับประมุัขแห่ง
รัฐ นื่ายกรัฐมันื่ติร่ รัฐมันื่ติร่ และผู้บริหารองค์์การระหว่ัางประเที่ศุหลายองค์์กรสามัารถเข้าร่วัมัการประชุิมัได้ด้วัย
ตินื่เองโดยไม่ัผ่านื่ระบบการประชุิมัที่างไกล ณ์ นื่ค์รมิัวันิื่ค์ สหพัื่นื่ธ์ิสาธิารณ์รัฐเยอรมัน่ื่

 ในื่ระหว่ัางการประชุิมัในื่หัวัข้อการต่ิอสู้โจราธิิปไติย (Kleptocracy: รัฐบาลท่ี่�ปกค์รองโดยผู้นื่ำาท่ี่�เอารัด
เอาเปร่ยบประชิาชินื่เพ่ื่�อผลประโยชิน์ื่ของตินื่เองและพื่วักพ้ื่อง) และการทุี่จริติ ดร. มิัคุ์ริยะได้กล่าวัถ้งอันื่ติรายอันื่
อาจเกิดข้�นื่ จากการท่ี่�หน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรยังค์งพ้ื่�งพื่าข้อมูัลท่ี่�ม่ัคุ์ณ์ภาพื่ติำ�า ในื่ยุค์สมััยท่ี่�ศุุลกากรต้ิองค์วับคุ์มัปริมัาณ์
สินื่ค้์าท่ี่� เพิื่�มัมัากข้�นื่จากการขยายตัิวัของการพื่าณิ์ชิย์อเิล็กที่รอนิื่กส์ (E-commerce) ในื่ช่ิวังการแพื่ร่ระบาดของ
เช่ิ�อไวัรัสโค์โรนื่า (Covid-19)

 อน้ื่�ง หน่ื่วัยงานื่ด้านื่การบังคั์บใช้ิกฎหมัาย (Enforcement) ของ WCO นื่ำาเสนื่อว่ัา E-commerce 
ได้กลายเป็นื่ช่ิองที่างหลักสำาหรับการค้์าผิดกฎหมัาย ดังนัื่�นื่ หน่ื่วัยงานื่ศุุลกากรจ้งม่ัค์วัามัจำาเป็นื่ในื่การเข้าถ้งข้อมูัล
คุ์ณ์ภาพื่ด่เพ่ื่�อจะได้บริหารจัดการค์วัามัเส่�ยงให้เหมัาะสมักับยุค์การค้์าออนื่ไลน์ื่ อ่กทัี่�งต้ิองพัื่ฒนื่าหุ้นื่ส่วันื่ค์วัามั
สัมัพัื่นื่ธ์ิกับภาค์เอกชินื่ท่ี่�ที่ำาการค้์าออนื่ไลน์ื่เพ่ื่�อเพิื่�มัการแบ่งปันื่ข้อมูัลระหว่ัางกันื่ (Data-sharing) และเสริมัข่ด
ค์วัามัสามัารถในื่การระบุพัื่สดุท่ี่�ม่ัค์วัามัเส่�ยงสูงร่วัมักันื่กับหน่ื่วัยงานื่ด้านื่การบังคั์บใช้ิกฎหมัายอ่�นื่ ๆ

©WCO
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อ่�างอิ่ง

WCO. WCO Secretary General Addresses Data, E-commerce and Illicit Trade at the Munich Security 
 Conference. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/february/wco-secretary-general-address
 es-data.aspx. Accessed 23 February 2022.
ค์ำานิื่ยามัของค์ำาว่ัา Kleptocracy จาก Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/kleptocracy.

 นื่อกจากน่ื่� ดร. มิัคุ์ริยะ ยังได้พื่บปะและหาร่อกบัผู้นื่ำาที่างการเม่ัองและผู้แที่นื่องค์์การระหว่ัางประเที่ศุ 
โดยได้เข้าร่วัมัการหาร่อที่วิัภาค่์กับ Dr. Ngozi Okonjo-Iweala เลขาธิิการองค์์กรการค้์าโลก (WTO)       
ในื่ประเด็นื่ค์วัามัค่์บหน้ื่าของการเจรจาที่างการค้์าแบบพื่หุภาค่์ ค์วัามัร่วัมัม่ัอท่ี่�อาจเกิดข้�นื่ในื่ด้านื่ E-commerce 
และการสร้างค์วัามัโปร่งใสที่างการค้์า นื่อกจากน่ื่� ในื่การหาร่อที่วิัภาค่์กับนื่าย Jurgen Stock เลขาธิิการองค์์การ
ติำารวัจสากล (Interpol) ได้หยิบยกประเด็นื่เร่�องการสร้างภาวัะผู้นื่ำา การบริหารจัดการ และการเสริมัค์วัามัร่วัมัม่ัอ
ระหว่ัางกันื่ ในื่ปัจจุบันื่ท่ี่�สถานื่การณ์์โรค์ระบาด Covid-19 ม่ัแนื่วัโน้ื่มัด่ข้�นื่
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ศุุลก�กรึจ่นัปรึะก�ศุเต่ิอนัให้์งดซ่�อและบริึโภค์
ผ่ลิติภัณฑ์์นัมผ่ง Abbott ห์ลังพับก�รึปนัเป้�อนั

 เม่ั�อวัันื่ท่ี่� 21 กุมัภาพัื่นื่ธ์ิ 2565 (2022) ศุุลกากรสาธิารณ์รัฐประชิาชินื่จ่นื่ ได้ออกประกาศุเต่ิอนื่ให้ผู้บริโภค์งดซ่ึ่�อ     
และบรโิภค์ผลติิภัณ์ฑ์์สำาหรบัเด็กที่ารกบางรายการของบรษัิที่ Abbott Laboratories (ABT.N) หลงัองค์์การ 
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมัริกา (Food and Drug Administration) ได้เผยแพื่ร่การแจ้งเต่ิอนื่ให้ผู้บริโภค์ในื่
สหรัฐอเมัริกางดบริโภค์ผลิติภัณ์ฑ์์ของ Abbott ในื่บางชุิดการผลิติ (Batch)

 ก่อนื่หน้ื่าน่ื่� บริษัที่ Abbott ได้ขอเร่ยกค่์นื่สินื่ค้์านื่มัผงดัดแปลงสำาหรับเด็กที่ารกหลายรายการ            
เช่ินื่ Similac ท่ี่�ผลิติจากโรงงานื่ในื่เค์ร่อ ฯ ท่ี่�รัฐมิัชิิแกนื่ สหรัฐอเมัริกา หลังจากม่ัผู้บริโภค์ 4 รายที่ำาเร่�องร้องเร่ยนื่
ว่ัาบุติรหลานื่ของตินื่ติิดเช่ิ�อแบค์ท่ี่เร่ยหลังบริโภค์ผลิติภัณ์ฑ์์ดังกล่าวั

 ถ้งแมัว่้ัาผลิติภัณ์ฑ์์ท่ี่�เก่�ยวัข้องของบริษัที่ Abbott จะไมัไ่ด้วัางขายในื่จ่นื่ ยกเวัน้ื่ผลติิภัณ์ฑ์์ Similac และ
ที่างบริษัที่ Abbott ได้ประกาศุย่นื่ยันื่แล้วัว่ัาชุิดการผลิติจากโรงงานื่ในื่รัฐมิัชิิแกนื่ไม่ัได้ถูกส่งไปวัางขายในื่จ่นื่ แต่ิ
ศุุลกากรจ่นื่เช่ิ�อว่ัาม่ัผู้บริโภค์ในื่จ่นื่จำานื่วันื่หน้ื่�งสั�งสินื่ค้์าเหล่าน่ื่�ด้วัยช่ิองที่างออนื่ไลน์ื่ จ้งจำาเป็นื่ต้ิองออกประกาศุเต่ิอนื่ดังกล่าวั

 อน้ื่�ง หลังจากม่ัการประกาศุเต่ิอนื่ของศุุลกากรจ่นื่ หน่ื่วัยงานื่รัฐของประเที่ศุอ่�นื่ก็ได้ม่ัการประกาศุเต่ิอนื่ในื่ลักษณ์ะ
เด่ยวักันื่ อาทิี่ กระที่รวังสาธิารณ์สุขรัฐสุลต่ิานื่โอมัานื่ และ หน่ื่วัยงานื่ด้านื่อาหารและยาราชิอาณ์าจักรซึ่าอุด่อาระเบ่ย เป็นื่ต้ินื่

อ่�างอิ่ง

Reuters. China Warns Consumers Not to Use Abbott Baby Formula Affected by Recall. https://www.reuters.com/
 world/china/china-warns- consumers-not-use-abbott-baby-formula-affected-by-recall-2022-02-21/. 
 Accessed 23 February 2022.
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ข่่าวกิจักรรมสำำานักงาน

 สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณี กรุงบรัสเซีลส์  20

ก�รึปรึะชุมค์ณะกรึรึมก�รึบริึห์�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย 
(โค์เปนัเฮเกนั)

 สถานื่เอกอัค์รราชิทูี่ติ ณ์ กรุงโค์เปนื่เฮเกนื่ จัดการประชุิมัค์ณ์ะกรรมัการบริหารท่ี่มัประเที่ศุไที่ย 
ค์รั�งท่ี่� 1/2565 เม่ั�อวัันื่ท่ี่� 11 กุมัภาพัื่นื่ธ์ิ 2565 ผ่านื่ระบบที่างไกล โดยม่ั นื่างศิุริลักษณ์์ นิื่ยมั เอกอคั์รราชิทูี่ติ 
ณ์ กรุงโค์เปนื่เฮเกนื่ เป็นื่ประธิานื่ ในื่การน่ื่� ประธิานื่แจ้งให้ท่ี่�ประชุิมัที่ราบถ้งผลการดำาเนิื่นื่การฉลอง 400 ปี
การติิดต่ิอค์รั�งแรกระหว่ัางไที่ย-เดนื่มัาร์ก ผลการประชุิมั Political Consultation ไที่ย-เดนื่มัาร์ก 
ค์รั�งท่ี่� 5 พื่ร้อมัทัี่�งเสนื่อใหท่้ี่�ประชิมุัพิื่จารณ์าแผนื่ปฏิิบัติิราชิการของสถานื่เอกอคั์รราชิที่ตูิฯ ประจำาปี 2565 
เพ่ื่�อส่งเสริมัค์วัามัสัมัพัื่นื่ธ์ิระหว่ัางไที่ยกับเดนื่มัาร์ก และไที่ยกับลิทัี่วัเน่ื่ย

 ในื่โอกาสน่ื่� นื่างสาวันัื่นื่ท์ี่นื่ภัส สินื่จนื่านุื่รักษ์ อัค์รราชิทูี่ติท่ี่�ปร้กษา (ฝ่ึายศุุลกากร) ได้รายงานื่
ภารกิจหลักขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ประจำาปี 2565 ท่ี่�จะเนื่น้ื่การใชิศุ้าสติรก์ารวิัเค์ราะหข้์อมูัล 
(Data Analytics) มัากกว่ัาการใช้ิดุลยพิื่นิื่จของเจ้าหน้ื่าท่ี่�
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