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เนื่่อ� งในวัันศุุลกากรโลก องค์์การศุุลกากรโลก (WCO) จะประกาศคำำ�ขวััญประจำำ�ปีที่ี มั่� กั
สะท้้อนเป้้าหมายที่่ป� ระเทศสมาชิิกควรบรรลุุ เพื่่อ� การปฏิิบัติั งิ านที่่เ� หมาะสมกัับการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในปีีนั้้น� ๆ โดยในปีี 2565 (2022) นี้้� องค์์การศุุลกากรโลกได้้ประกาศคำำ�ขวััญว่่า
“Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data
Culture and Building a Data Ecosystem” ซึ่่�งตอบรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงในโลก
ยุุคดิิจิทัิ ัลที่่�ข้้อมููล (Data) สามารถขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานของศุุลกากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในหลากหลายมิิติิ
ศุุลกากรเป็็นองค์์กรที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลมหาศาล (Information-rich Organization)
และข้้อมููลเหล่่านี้้�สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่อ� การพััฒนาได้้อย่่างไม่่รู้้�จบด้้วยศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
(Data Analytics) เพราะสามารถนำำ�มาสร้้างผลลััพธ์์ในเชิิงคาดการณ์์ได้้อย่่างแม่่นยำำ�โดย
ระบบคอมพิิวเตอร์์ขั้้นสู
� งู ดัังนั้้�น ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจึึงสามารถพลิิกโฉมการทำำ�งานของ
ศุุลกากรให้้พึ่่�งพาการใช้้ดุุลยพิินิิจของมนุุษย์์น้้อยลง แต่่พึ่่�งพิิงการวิิเคราะห์์โดยระบบ
คอมพิิวเตอร์์ที่่�อิิงตามข้้อมููลเป็็นหลัักมากขึ้้�น
อนึ่่�ง จดหมายข่่าวฉบัับนี้้�จะเป็็นการรายงานพััฒนาการของการใช้้ข้อ้ มููลเพื่่อ� พััฒนาศุุลกากร
อัันต่่อยอดขึ้้�นมาจากจดหมายข่่าว CPMU News ปีีที่่� 2 ฉบัับที่่� 7 ประจำำ�เดืือนเมษายน
2560 ที่่�รายงานเรื่่�อง “การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analysis) กัับการจััดการชายแดน”
เนื่่อ� งจากจดหมายข่่าวฉบัับนี้้�จะเน้้นเรื่่อ� งราวของ “ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics)”
ซึ่ง่� เป็็นแนวทางการจััดการข้้อมููลที่่�ทัันสมััยและสามารถนำำ�มาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของ
ศุุลกากรได้้รอบด้้านมากยิ่่�งขึ้้�น
ในจดหมายข่่าวฉบัับนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านจะได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
แนวทางการพััฒนางานศุุลกากรด้้วยข้้อมููลจาก WCO กรณีีศึึกษาจากศุุลกากรสาธารณรััฐเกาหลีี
(เกาหลีีใต้้) ที่่มีี� การใช้้เทคโนโลยีี Blockchain และปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence:
AI) มาพััฒนา การทำำ�งานขององค์์กร ตลอดจนบทเรีียนและข้้อแนะนำำ �สำำ �หรัับการพััฒนา
ศุุ ล กากรด้้ ว ยข้้ อ มูู ล
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Data Analytics
กัับการยกระดัับงานศุุลกากร
ในโลกยุุคดิิจิิทััล

เมื่่�อวัันที่่� 26 มกราคม 2565 องค์์การศุุลกากรโลก
(WCO) ได้้ประกาศคำำ�ขวััญวัันศุุลกากรโลกปีี 2565
(International Customs Day 2022) ว่่า “Scaling
up Customs Digital Transformation by
Embracing a Data Culture and Building
a Data Ecosystem” ซึ่่ง� เน้้นการยกระดัับงาน
ศุุลกากรในโลกยุุคดิิจิิทััล โดยการใช้้การตััดสิินใจ
ด้้วยข้้อมููลและสถิิติิ (Data Culture) และการสร้้าง
ระบบนิิเวศของข้้อมููล (Data Ecosystem) ที่่�ใช้้
ประโยชน์์จากข้้อมููลทางการค้้าและขนส่่งยุุคดิิจิิทััล
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

คำำ�ขวััญดัังกล่่าวนัับว่่ามีีความเหมาะสมอย่่างยิ่่ง�
ในยุุคปัจั จุุบันั เพราะด้้วยการพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดด
ของศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics)
ทำำ�ให้้ข้้อมููลขยายบทบาทจากการเป็็นเพีียงสถิิติิ
เพื่่�อการอธิิบายสถานการณ์์ กลายเป็็นสินทรั
ิ พย์
ั ์
ที่่�มีีค่่าสููงอัันสามารถนำำ�มาสร้้างปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence) การคาดการณ์์แนวโน้้ม
© Vitaly Vlasov, Pexels
เชิิงนโยบาย และเปิิดโอกาสการพััฒนาได้้อย่่างไม่่มีี
ที่่สิ้้� นสุ
� ดุ ศุุลกากรในฐานะหน่่วยงานที่่มีีข้
� อ้ มููลทางการ
ค้้าระหว่่างประเทศจำำ�นวนมหาศาล จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้
“Scaling up Customs Digital
ข้้อมููลเหล่่านี้้�เพื่่�อพััฒนาองค์์กรให้้ก้้าวทัันกัับโลก
Transformation
ยุุคดิิจิิทััลเช่่นเดีียวกััน โดยหน่่วยงานศุุลกากรใน
by Embracing a Data Culture
ยุุคดิจิิ ทัิ ลั จะต้้องมีีวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่ขั� บั เคลื่่อ� น
and Building a Data Ecosystem”
ด้้วยข้้อมููลเป็็นหลััก (Data-Driven Culture) และ
เน้้นการปฏิิบัติั งิ านและการตััดสิินใจด้้วยข้้อมููลเชิิงลึึก
มากกว่่าการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ของเจ้้าหน้้าที่่เ� พีียงอย่่างเดีียว
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“Data Anbalytics จะนำำ�ข้้อมููลที่่�ผ่่าน

การวิิเคราะห์์มาแล้้วชั้้�นหนึ่่�ง มาตรวจหา
รููปแบบของสถานการณ์์ที่่�เคยเกิิดขึ้้�น
เพื่่�อคาดการณ์์สิ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ซึ่่�งจะมีีความแม่่นยำำ�สููงกว่่า
การคาดการณ์์ทางสถิิติิแบบทั่่�วไป”

คำำ�ทั้้ง� สองคำำ�นี้้มีีนั
� ยั ยะที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููล (Data) ที่่มีี�
จำำ�นวนมากเหมืือนกััน โดยในกรณีีของศุุลกากรแล้้ว ข้้อมููล
เหล่่านั้้�นอาจเป็็นจำ�นวนสิ
ำ
นค้
ิ า้ นำำ�เข้้า/ส่่งออก ข้้อมููลจากใบขน
สิินค้า้ ทางศุุลกากร (Customs Declaration) ข้้อมููลรููปแบบ
การทำำ�ความผิิดหรืือการลัักลอบของผู้้�นำำ�เข้้า/ส่่งออก ข้้อมููลระยะเวลา
ในการตรวจ/ปล่่อยสิินค้า้ ฯลฯ ซึ่ง่� ถููกเก็็บรวบรวมไว้้เรีียงตามลำำ�ดับั
เวลา (Time Sequence) หรืือมีีการจััดระเบีียบไว้้แล้้วแบบ
ใดแบบหนึ่่�ง แต่่สิ่่ง� ที่่ต่� า่ งกัันคืือ “วิิธีีการจััดการ (Approach)”
ที่่มีีต่
� อ่ ข้้อมููลเหล่่านั้้�น

เพื่่อ� ให้้ท่า่ นผู้้�อ่่านมีีความเข้้าใจในส่่วนอื่น่� ๆ ของจดหมาย
ข่่าวฉบัับนี้้�ดีียิ่่ง� ขึ้้น� ผู้้�เขีียนขอเริ่่มด้
� ว้ ยการอธิิบายความหมายของ
“ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)” โดยจะเปรีียบ
เทีียบไปกัับ “การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analysis)” ที่่มั� กั มีี
ความสัับสนในการใช้้หรืือมีีการใช้้สลัับกััน แต่่แท้้ที่่�จริิงแล้้ว
มีีความหมายและความสำำ�คัญ
ั ต่่างกััน

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analysis) คืือกระบวนการ
ศึึกษาข้้อมููล ที่่�จะเจาะลึึกลงในรายละเอีียดของข้้อมููลเพื่่�อ
หาความสััมพัันธ์์กัันของชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ โดยจะสามารถนำำ�
เสนอคำำ�อธิิบายหรืือการประเมิินผลเหตุุการณ์์หรืือกระบวนการ
ที่่เ� สร็็จสิ้้น� ไปแล้้วว่า่ มีีนััยสำำ�คัญ
ั อย่่างไรหรืือประสบการณ์์เหล่่านั้้�น
มีีคุุณค่า่ อย่่างไร (Significant Insight)2

1Danilo

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

© Stephen Dawson, Unsplash

ถึึงแม้้ว่า่ การใช้้ข้อ้ มููลมาช่่วยเสริิมการทำำ�งานของศุุลกากรนั้้�น
ไม่่ใช่่เรื่่อ� งใหม่่ เพราะองค์์การศุุลกากรโลกก็็เคยประกาศ
แนวทางที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั งิ านด้้วยการใช้้ข้อ้ มููลมาแล้้ว
ในปีี 2560 ที่่กำ� �ำ หนดให้้ปีดัี งั กล่่าวเป็็นปีขี อง “การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเพื่่�อการบริิหารจััดการชายแดนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ”
(Data Analysis for Effective Border Management)
และมีีการใช้้ข้อ้ มููลและข่่าวกรองมาประกอบการบริิหารจััดการ
ความเสี่่ย� ง (Risk Management) ในการควบคุุมตรวจสอบ
ทางศุุลกากร โดยใช้้ประวััติแิ ละข้้อมููลการกระทำำ�ผิดิ ในอดีีตของ
ผู้้�นำำ�เข้้า/ส่่งออก ประเทศต้้นทางและปลายทางของสิินค้า้ และ
ข้้อมููลอื่่น� ๆ มาคำำ�นวณค่า่ ความเสี่่ย� ง (Risk score)1 แต่่ยังั ถืือ
ได้้ว่า่ เป็็นการใช้้ข้อ้ มููลเพื่่อ� จุุดประสงค์์ที่จำ่� �กั
ำ ดั สำำ�หรัับคำำ�ขวััญ
ขององค์์การศุุลกากรโลกในปีี 2565 นี้้�ก็สื่็ อ่� ถึึง “ศาสตร์์การ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)” ที่่มีี� ขอบเขตกว้้างและ
พััฒนาเพิ่่�มขึ้นม
้� าจาก “การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analysis)”
การจััดทำำ�คำ�ำ ขวััญของ WCO ในปีีนี้้จึึ� งสะท้้อนวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่อ� การพััฒนางานศุุลกากรหลากหลายมิิติมิ ากขึ้้น� เช่่น การนำำ�
ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics) มาใช้้เพื่่อ� การ
คาดการณ์์รายได้้ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในตรวจปล่่อยสิินค้า้ หรืือ
การคาดการณ์์การกระทำำ�ความผิิด ฯลฯ

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/.
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ในขณะเดีียวกััน ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data
Analytics) สื่่อ� ความหมายที่่ก� ว้้างและครอบคลุุมกว่่า โดยเป็็น
กระบวนการที่่เ� ริ่่มตั้้
� ง� แต่่การเก็็บข้้อมููล การจััดการข้้อมููล การจััดเก็็บ
ข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยเครื่่อ� งมืือเฉพาะ จึึงกล่่าวได้้ว่า่ การ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analysis) เป็็นส่วน
่ หนึ่่�งของศาสตร์์
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics) ซึ่่ง� ศาสตร์์การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลจะนำำ�ข้อ้ มููลที่่ผ่� า่ นการวิิเคราะห์์มาแล้้วชั้้น� หนึ่่�ง มาตรวจ
หารููปแบบ (Pattern) ของสถานการณ์์ที่เ่� คยเกิิดขึ้้นม
� าแล้้ว
เพื่่อ� คาดการณ์์ (Forecast) สิ่่ง� ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตซึ่ง่� จะมีี
จากการอธิิบายข้า้ งต้้นจะสัังเกตได้้ว่่าข้้อมููลนั้้น� เป็็นเสมืือน
ความแม่่นยำ�สู
ำ งู กว่่าการคาดการณ์์ทางสถิิติแิ บบทั่่�วไป นอกจาก ขุุมทรััพย์์ และศุุลกากรเป็็นหน่่วยงานที่่มี� ข้ี ้อมููลทางการค้้า
ผลลััพธ์์ในเชิิงคาดการณ์์แล้้วยัังสามารถสร้้างแบบการทำำ�งาน ระหว่่างประเทศมากที่่สุ� ดุ และมีีการจััดระเบีียบไว้้ดีอยู่่�
ี แล้้ว
3
(Model) ที่่จ� ะสร้้างผลลััพธ์ก์ ารทำำ�งานที่่ดีี� กว่่าเดิิมได้้ด้ว้ ย
จึึงสามารถนำำ�ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)
มาพััฒนาและยกระดัับการทำำ�งานขององค์์กรหรืืออำ�ำ นวย
ด้้วยเหตุุนี้้� ความแม่่นยำ�ำ ในการคาดการณ์์จึึงขึ้้น� อยู่่�กัับปริิมาณ ความสะดวกของผู้้ใ� ช้บ้ ริิการได้้ในหลายกรณีี จดหมายข่่าว
ของข้้อมููล เนื่่อ� งจากยิ่่ง� มีีข้้อมููลมากเท่่าไร ความแม่่นยำ�ำ ของการ ฉบัับนี้้จึ� งึ จะนำำ�เสนอแนวทางการปรัับใช้ศ้ าสตร์์การวิิเคราะห์์
คาดการณ์์หรืือความมีีประสิิทธิิภาพของแบบการทำำ�งานจะมากขึ้้น� ข้้อมููลในงานศุุลกากรจาก WCO โดยในฉบัับนี้้� จะนำำ�
เท่่านั้้�น เพราะระบบคอมพิิวเตอร์์จะสามารถประมวลหารููปแบบ แนวทางการใช้้ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููลสาธารณรััฐเกาหลีี
ของข้้อมููลที่่เ� กิิดขึ้้นซ้ำ
� �ำ� ๆ ในอดีีตที่่ค� รอบคลุุมหลายสถานการณ์์ (เกาหลีีใต้้) มาใช้้ในการควบคุุมทางศุุลกากรเป็็นกรณีีศึกึ ษา
มากยิ่่ง� ขึ้้น� อาทิิ การใช้้ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลมาสร้้างรถยนต์์
ไร้้คนขับั ระบบคอมพิิวเตอร์์จะประมวลหารููปแบบของเส้้นทาง
การเดิินรถในอดีีตที่่อ� าจจััดหมวดหมู่่�ไว้้ว่า่ จุุดหมายปลายทางมััก
เป็็นที่่ใ� ด มัักมีีการหัักเลี้้ย� วหรืือความเร็็วเท่่าไหร่่ หรืือแม้้กระทั่่�ง
บริิเวณที่่�มัักเกิิดอุุบััติิเหตุุ เพื่่�อคาดการณ์์และป้้อนข้้อมููลให้้
รถยนตร์์ไร้้คนขับั คัันนี้้เ� คลื่่อ� นที่่ไ� ด้้ ซึ่่ง� หากระบบคอมพิิวเตอร์์
ได้้รับั ข้้อมููลมากและย้้อนหลัังกลัับไปหลายปีี ก็็จะยิ่่ง� คาดการณ์์
เส้้นทางการเดิินรถได้้อย่่างไร้้ที่ติ่� แิ ละปลอดภััยมากขึ้้น�

“ศุุลกากรเป็็นหน่่วยงานที่่มีีข้
� อ
้ มููลทางการค้้าระหว่่าง
ประเทศมากที่่สุ
� ด
ุ และมีีการจััดระเบีียบไว้้ดีีอยู่่�แล้้ว
จึึงสามารถนำำ� Data Analytics มาพััฒนาทำำ�งาน
ขององค์์กรได้้ในหลายกรณีี”
3Ajay Sarangam. “Data Analysis vs Analytics: All You Need to Know In 2020,”
accessed February 22, 2022, https://www.jigsawacademy.com/blogs/ business-analytics/analysis-vs-analytics/.
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แนวทางพััฒนา
ศุุลกากรด้้วย
Data Analytics
จาก WCO
เนื่่�องด้้วยจุุดมุ่่�งหมายขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ที่่ต้� ้องการ
ให้้เกิิดระบบนิิเวศทางข้้อมููล (Data Ecosystem)1 ระหว่่างหน่่วยงาน
ศุุลกากรทั่่�วโลก สำำ�นักั งานเลขาธิิการ WCO จึึงได้้ออกมาตรการและเครื่่อ� งมืือ
เพื่่�อสนัับสนุุนหน่่วยงานศุุลกากรของประเทศสมาชิิกให้้ปรัับตััวในโลกดิิจิิทััล
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น อาทิิ กรอบปฏิิบัติั กิ าร Capacity Building Framework for
Data Analytics หลัักสููตรออนไลน์์ การฝึึกอบรมด้้านศาสตร์์การวิิเคราะห์์
ข้้อมููล และที่่สำ� ำ�คััญคืือการสร้้าง BACUDA (BAnd of CUstoms Data
Analysts) ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�รวบรวมผู้้�เชี่่�ยวชาญทางข้้อมููลและศุุลกากร
มาพััฒนาและนำำ�เสนอรููปแบบการใช้้ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลกัับงานศุุลกากร

© Rocb-Europe

BACUDA ได้้พััฒนาและเผยแพร่่รููปแบบอััลกอริิทึึม (Algorithm)2
สำำ�เร็็จรููปที่่�ประเทศสมาชิิกสามารถดาวน์์โหลดมาใช้้ได้้ โดยมีีการบอกวิิธีีการ
ใส่่โค้้ด (Coding) และวิิธีีการนำำ�เข้้าข้้อมููลของประเทศต่่าง ๆ อย่่างเข้้าใจง่่าย
ในปััจจุุบันมีี
ั การเผยแพร่่อัลั กอรึึทึึมแล้้วจำ�นวน
ำ กว่่า 14 ชนิิด ซึ่ง่� มีีวััตถุปุ ระสงค์์
ครอบคลุุมเกืือบทุุกมิิติขิ องงานศุุลกากร ตั้้�งแต่่การจััดเก็็บรายได้้ การตรวจปล่่อย
สิินค้้า การตรวจสอบและสกััดกั้้�นการกระทำำ�ความผิิด จนไปถึึงการประเมิิน
ความมีีประสิิทธิิภาพของนโยบายศุุลกากร

1สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�แต่่ละหน่่วยงานขัับเคลื่่�อนและเชื่่�อมต่่อกัันด้้วยข้้อมููล
2ชุุดคำำ�สั่่�งหรืือโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�ใช้้เพื่่�อจััดการและวิิเคราะห์์ข้้อมููลชนิิดต่่าง ๆ
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ในโอกาสนี้้�จะขอนำำ�เสนออััลกอริิทึึม 2 ชนิิดคืือ
1.อััลกอริิทึมึ สำำ�หรัับคาดการณ์์รายได้้ทางศุุลกากรและตััวเลขไหล
เวีียนทางการค้้า (Forecasting Customs Revenue and Trade Flow)
โดยปกติิแล้้วหน่่วยงานศุุลกากรมัักต้้องประมาณรายได้้ของปีีงบประมาณ
ที่่กำ� �ลั
ำ งั จะมาถึึง ซึ่ง่� มีีความสำำ�คัญ
ั มากเพราะรายได้้ทางศุุลกากรถืือเป็็นรายได้้
หลัักอย่่างหนึ่่�งของรััฐ ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสามารถนำำ�มาใช้้ประมาณการราย
ได้้ แทนการใช้้รายงานการศึึกษาแบบปกติิที่มั่� กั นำำ�เสนอผลลััพธ์ที่์ ไ่� ม่่แม่่นยำ�นั
ำ กั
อััลกอริิทึึมชนิิดนี้้�จะอาศััยข้้อมููลรายได้้ทางศุุลกากร
ย้้อนหลัังที่่�เป็็นได้้ทั้้�งข้้อมููลรายปีีหรืือข้้อมููลรายเดืือนที่่�อยู่่�ใน
ไฟล์์เอกสาร Excel (.xlsx) ป้้อนเข้้าสู่่�ระบบ Autoregressive
Integrated Moving Average Model (ARIMA model)
ซึ่ง่� แน่่นอนว่่าถ้้าป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบมากเท่่าใด ผลลััพธ์จ์ ะยิ่่ง� มีี
ประสิิทธิิภาพตามไปด้้วย จากการทดลองใช้้โดย WCO ด้้วย
ข้้อมููลรายได้้ตั้้ง� แต่่เดืือนกรกฎาคมปีี 2555 ถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ปีี 2561 ระบบสามารถศึึกษาและคาดการณ์์รายได้้ในปีี 2561
ได้้ตลอดทั้้�งปีี
ผลลััพธ์์การคาดการณ์์รายได้้ทางศุุลกากรนี้้�นอกจาก
จะส่่ ง ผลดีีต่่ อ การวางแผนงบประมาณแผ่่ นดิิ น แล้้ ว
ยัังสามารถใช้้เป็็นมาตรวััดเพื่่�อตรวจสอบการฉ้้อโกงและ
การปลอมแปลงบััญชีีราคาสิินค้้า (Misinvoicing) ตััวเลข
การคาดการณ์์สามารถตั้้�งให้้เป็็นเป้้าหมายของรายได้้ที่่�ควร
จะเป็็น (Potential Revenue) เพื่่�อนำำ�มาเปรีียบเทีียบ
กัับตััวเลขรายได้้จริิง (Actual Revenue) และศึึกษาช่่วง
ห่่างระหว่่างตััวเลขทั้้�งสองเพื่่อ� ตรวจสอบการทำำ�งานหรืือพััฒนา
องค์์กรต่่อไป ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น อััลกอริิทึึมนี้้�ยัังสามารถนำำ�มาใช้้
คาดการณ์์ตัวั เลขการนำำ�เข้้า/ส่่งออกได้้เช่่นกันั โดยแค่่เปลี่่ย� น
ชนิิดข้้อมููลเป็็นตััวเลขการนำำ�เข้้า/ส่่งออกแทนตััวเลขรายได้้
ทางศุุลกากร

ตััวเลขการคาดการณ์์รายได้้ศุุลกากรในปีี 2561 โดยอััลกอริิทึึม
©WCO
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2.อััลกอริิทึมึ สำำ�หรัับวิิเคราะห์์นโยบายศุุลกากรตามหลัักฐานจริิง(Evidence-Based Customs Policy Analysis)
ศุุลกากรเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีทางเลืือกเชิิงนโยบายหลายทาง ซึ่่�งแต่่ละนโยบายมัักจะให้้ผลลััพธ์์ที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิด
ความยากลำำ�บากในการเปรีียบเทีียบและวิิเคราะห์์ความมีีประสิิทธิิภาพของนโยบายนั้้�นกัับนโยบายอื่่�น โดยเฉพาะ
เมื่่�อหน่่วยงานต้้องเลืือกสนัับสนุุนเพีียงหนึ่่�งหรืือสองนโยบายหากอยู่่�ในบริิบทที่่มีี� งบประมาณจำำ�กััด
ในการนี้้� ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููลก็็สามารถนำำ�มาปรัับใช้้เพื่่�อเลืือก
ตััวเลืือกทางนโยบายที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููงสุุดได้้เช่่นกันั ผ่่านการใช้้ Vector
Autoregression Model ที่่�จะทำำ�การแปลงข้้อมููลผลลััพธ์์ในอดีีตของ
นโยบายต่่าง ๆ ให้้อยู่่�ในรููปแบบสมการของเวกเตอร์์ (Vector Equation)
และนำำ�เสนอผลลััพธ์์เป็็นเส้้นสมมติิบนกราฟเพื่่�อการเปรีียบเทีียบ
อััลกอริิทึึมนี้้จ� ะใช้้ข้อ้ มููลหลัักฐานที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงของ 4 นโยบายที่่ห� น่่วยงาน
ศุุลกากรใช้้บ่อ่ ย อัันได้้แก่่ 1. การเพิ่่�มจำ�นวนผู้้�
ำ
ประกอบการระดัับมาตรฐาน
(Authorized Economic Operator: AEO) 2. การลดการเปิิดตรวจ
(Physical Inspection) 3. การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่� (Training) และ
4.การให้้แรงจููงใจทางการเงิิน (Financial Incentive) ป้้อนเข้้าไประบบ
ภายใต้้การอนุุมานว่่าผลลััพธ์ที่์ ค่� าดหวัังของนโยบายเหล่่านี้้�คืือการลดระยะเวลา
การตรวจปล่่อยสิินค้า้ (Release Time) หรืือการเพิ่่�มค่า่ ดััชนีีวััดประสิิทธิิภาพ
ทางศุุลกากร (Customs Performance Index)
จากภาพทั้้�ง 4 ภาพด้้านข้้าง เป็็นการแสดงผลของแต่่ละนโยบายต่่อ
การลดเวลาการตรวจปล่่อยสิินค้า้ จะเห็็นได้้ว่า่ เส้้นกราฟในรููปที่่� 1(บนสุุด)
แสดงถึึงการเพิ่่�มการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด ในขณะที่่�
การเพิ่่�มสถานะผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน AEO แทบไม่่ช่ว่ ยลดเวลา
การตรวจปล่่อยสิินค้า้ ลงเลย การเปรีียบเทีียบเช่่นนี้้จึึ� งมีีความสำำ�คัญ
ั มาก
ต่่อการให้้เหตุุผลสนัับสนุุนนโยบายใดนโยบายหนึ่่�ง เพราะเป็็นการอ้้างอิิง
ด้้วยข้้อมููลจริิงมากกว่่าการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ส่่วนบุคค
ุ ล
ทั้้�งนี้้� มาตรการหรืือแนวทางการสนัับสนุุนหน่่วยงานศุุลกากรในด้้าน
ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลอื่่น� ๆ จะถููกเผยแพร่่ในยุุทธศาสตร์์ด้า้ นข้้อมููล
ขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO Data Strategy) ที่่กำ� ำ�ลังั อยู่่�ระหว่่าง
การจััดทำำ� ด้้วยเป้้าประสงค์์ที่่�จะให้้ข้้อมููลกลายเป็็นสื่่�อกลางระหว่่าง
WCO หน่่วยงานศุุลกากร และรััฐสมาชิิก

©WCO
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กรณีีศึึกษาจากเกาหลีีใต้้:
พลิิกโฉมงานศุุลกากรด้้วย
Blockchain และ Big Data

นัับตั้้�งแต่่ปีี 2553 ศุุลกากรสาธารณรััฐเกาหลีี (เกาหลีีใต้้) (Korea Customs
Service: KCS) ได้้พยายามออกมาตรการมากมายเพื่่อ� รองรัับอััตราการขยายตััว
ทางการค้้าที่่เ� พิ่่�มขึ้น้� เพราะการพาณิิชย์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์์ (E-commerce) ซึ่ง่� ทำำ�ให้้
ภาระงานของศุุลกากรเพิ่่�มขึ้น้� หลายเท่่าตััว โดยมีีจำำ�นวนการนำำ�เข้้าพััสดุุที่ส่่� ง่ แบบ
ด่่วนพิเิ ศษ (Express Cargo) เพิ่่�มขึ้นร้
้� อ้ ยละ 890 และการนำำ�เข้้าสิินค้า้ ทั่่�วไป
(General Cargo) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 261 จากปีี 2549 ถึึงปีี 2562 โดยมีีการใช้้
เทคโนโลยีี Blockchain1 มาช่่วยจััดการระบบรัับเข้้าของข้้อมููล และใช้้ข้้อมููล
มหััต (Big Data) เพื่่�อนำำ�มาสร้้างปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence:
AI) ที่่�ช่่วยผ่่อนภาระของเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรและพััฒนาประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ขององค์์กร
1. การใช้้เทคโนโลยีี Blockchain เพื่่�อรัับเข้้าและจััดการข้้อมููลสำำ�หรัับ
การประเมิินความเสี่่ย� ง การประเมิินความเสี่่ย� งในปััจจุุบันมีีข้
ั อ้ จำำ�กัดั ในการเข้้าถึึง
ข้้อมููลของสิินค้า้ และการขนส่่ง ซึ่่ง� ข้้อมููลส่่วนใหญ่่ที่ศุ่� ลุ กากรใช้้นั้้น� มัักเป็็นข้อ้ มููล
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพต่ำำ�� ด้้วยเหตุุนี้้� KCS จึึงพััฒนาเทคโนโลยีี Blockchain เพื่่อ� ใช้้รับั
ข้้อมููลมููลค่่าสิินค้า้ และที่่อ� ยู่่�สำำ�หรัับการจััดส่่งสิินค้า้ ได้้โดยตรงจากผู้้�ประกอบการ
ผู้้�ขนส่่ง และตััวแทนออกของ (Customs Broker)

©Tokenpost

©Bitrazzi

เทคโนโลยีี Blockchain จะช่่วยสร้้างความโปร่่งใสในการถ่่ายโอนข้้อมููล
ซึ่ง่� ในอดีีต ข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการซื้้อ� ขายจะถููกยื่่น� ให้้ศุลุ กากรผ่่านบริิษัทั ขนส่่ง
เป็็นหลััก ทำำ�ให้้เกิิดช่่องโหว่่ให้้ผู้้�ประกอบการบางรายลัักลอบปลอมแปลงข้้อมููล
หรืือเกิิดความผิิดพลาดทางเอกสารโดยไม่่เจตนา ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การประเมิินราคาต่ำำ�� เกิินไป
(Undervaluation) หรืือการสำำ�แดงข้้อมููลผิิดพลาด (Misdeclaration) แต่่ด้ว้ ยระบบ
Blockchain ที่่อ� อกแบบมาให้้ข้อ้ มููลทั้้�งหมดพุ่่�งเข้้าสู่่�ศุลุ กากรแบบ Real-time และ
ข้้อมููลการแก้้ไขข้้อมููลต่่าง ๆ จะถููกบัันทึึกไว้้ในฐานข้้อมููลอย่่างชััดเจน ข้้อมููลที่่� KCS
ได้้รับั นั้้�นจึึงไร้้การปลอมแปลงและไร้้ความผิิดพลาด
1เทคโนโลยีีว่่าด้้วยระบบการเก็็บข้้อมููล (Data Structure) ซึ่�ง่ ไม่่มีีตัวั กลาง แต่่ข้้อมููลที่่�ได้้รัับการปกป้้องจะถููกแบ่่งปััน

และจััดเก็็บเป็็นสำ�ำ เนาไว้้ในเครื่่�องของผู้้�ใช้้ที่่�ใช้้ฐานข้้อมููลเดีียวกัันเสมืือนห่่วงโซ่่ (Chain) โดยผู้้�ใช้้ทุุกรายจะรัับทราบร่่วม
กััน ว่่าใครเป็็นเจ้้าของและมีีสิิทธิิในข้้อมููลตััวจริิง
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2. การใช้้ Big Data เพื่่�อสร้้าง AI สำำ�หรัับงานศุุลกากร
จากการสำำ�รวจของ KCS ในช่่วงปีี 2559 พบว่่าร้้อยละ 95 ของข้้อมููลที่่ห� น่่วยงานมีีนั้้�น
มีีไว้้เพีียงเพื่่อ� การค้้นหาหรืือการจััดเก็็บแบบพื้้�นฐานเท่่านั้้�น KCS จึึงได้้วางยุุทธศาสตร์์
ใหม่่เพื่่อ� หาทางใช้้ข้อ้ มููลเหล่่านี้้�ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ตั้้�งแต่่การเริ่่ม� โครงการในปีี 2560
KCS ได้้ฝึกึ อบรมเจ้้าหน้้าที่่ใ� นหลัักสููตรเข้้มข้น้ เกี่่ย� วกัับศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลแล้้ว
มากกว่่า 100 คน และได้้ทดลองใช้้โครงการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (Pilot Project) ไปแล้้ว 29 โครงการ
โดยขอนำำ�เสนอบางโครงการที่่น่� า่ สนใจดัังต่่อไปนี้้�

2.1 ระบบเอกซเรย์์อััจฉริิยะ (AI X-ray)
ปััจจุุบันั การตรวจสอบสิินค้า้ ด้้วยเครื่่อ� งเอกซเรย์์ถืือเป็็นหนึ่่�งใน
แนวทางการตรวจสอบสิินค้า้ ที่่เ� ป็็นที่่นิ� ยิ มมากที่่สุ� ดุ แต่่แนวทางนี้้�ยังั
มีีข้้อจำำ�กัดั บางประการ เช่่น เจ้้าหน้้าที่่จ� ะวิิเคราะห์์เฉพาะภาพจากเครื่่อ� ง
เอกซเรย์์ของสิินค้า้ ที่่มีีคว
� ามน่่าสงสััยเท่่านั้้�น โดยเจ้้าหน้้าที่่วิ� เิ คราะห์์ภาพ
ก็็สามารถทำำ�งานผิิดพลาดได้้จากความประมาทหรืือความเหนื่่อ� ยล้้า
ระหว่่างการทำำ�งาน ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น ปริิมาณสิินค้า้ ที่่ร� อการตรวจสอบยััง
เพิ่่�มขึ้นทุ
้� กุ ขณะ ผกผัันกับั จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่วิ� เิ คราะห์์ที่กำ่� �ลั
ำ งั ขาดแคลน
ด้้วยเหตุุนี้้� KCS จึึงได้้พัฒ
ั นาระบบระบุุภัยั คุุกคามอััตโนมััติิ
(Automatic Threat Recognition) ที่่ทำ� �ำ ให้้ระบบของเครื่่อ� ง
เอกซเรย์์จดจำำ� เรีียนรู้้� และวิิเคราะห์์ภาพเอกซเรย์์ได้้ด้้วยตนเอง
โดยใช้้ตรรกะของศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ให้้ระบบเรีียนรู้้�และ
หารููปแบบของภาพเอกซเรย์์ที่่�เคยมีีมาในอดีีต เครื่่�องเอกซเรย์์จะ
มีีความสามารถระบุุได้้ว่า่ สิ่่ง� ของที่่อ� ยู่่�ในภาพนั้้�นคืืออะไร และมีีความ
ชาญฉลาดถึึงขั้้�นสามารถจัั บ คู่่�รายการสิิ นค้้ า ในภาพกัั บ ข้้ อ มูู ล
ในใบรายการสิินค้า้ (Manifest) หรืือใบขนสิินค้้าของศุุลกากร
(Declaration) ซึ่ง่� ระบบจะส่่งสััญญาณเตืือนไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�หาก
รายการไม่่ตรงกััน ในปััจจุุบันั ระบบนี้้�มีีค่า่ ความแม่่นยำ�ถึึ
ำ งร้้อยละ 90
และสามารถอ่่านภาพรายการสิินค้า้ ผิิดกฎหมายได้้ 54 ชนิิด

ภาพการระบุุชนิิดสิ่่�งของโดยระบบ AI ในเครื่่�องเอกซเรย์์
© Korea Customs Service
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2.2 ระบบติิดตามและตรวจสอบข้้อมููลทางการค้้าและการเงิิน
(AI Trade-Finance Monitoring System)
KCS ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายให้้ภารกิิจด้้านการตรวจสอบบััญชีีเพื่่อ� ป้้องกััน
การฉ้้อโกงภาษีีมีีความสำำ�คััญลำำ�ดัับต้้น ๆ ในยุุทธศาสตร์์ทางด้้านข้้อมููล
โดยทำำ�การรวบรวมข้้อมููลทางธุุรกรรม การเงิิน อััตราแลกเปลี่่ย� น และข้้อมููล
ทางการค้้าของบริิษััทต่า่ งประเทศ ให้้ระบบอััลกอริิทึึมเรีียนรู้้�ข้้อมููลเหล่่านี้้�
และจดจำำ�รูปู แบบการกระทำำ�ความผิิดเพื่่อ� หลบเลี่่ย� งภาษีีในอดีีต จนสามารถ
ระบุุบริิษััทในประเทศและบริิษััทต่่างประเทศที่่�ทำ�ำ การฉ้้อโกงภาษีีได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� ตั้้�งแต่่เริ่่ม� โครงการในปีี 2560 KCS สามารถสกััดกั้้น�
การเลี่่ย� งภาษีีได้้มูลู ค่่ากว่่า 130 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐ ฯ
©Pixabay

อ้้างอิิง
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.
Korea Customs Service. Big Data Strategy of KCS. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/
event-documents/Big%20Data%20Strategy%20of%20KCS%20%2820211027%29.pdf.
Accessed 23 February 2022.
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ข้้อแนะนำำ�และบทเรีียน
ในการพััฒนาศุุลกากรด้้วยข้้อมููล
แม้้ศาสตร์์ ก ารวิิ เ คราะห์์ ข้้อมููล
จะสามารถเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการ
ทำำ�งานของศุุลกากรได้้ในหลายมิิติิ
แต่่การใช้้ข้้อมููลเพื่่�อการพััฒนาการ
ทำำ� งานขององค์์ ก รก็็ มีี ข้้อเสีี ย หรืื อ
ข้้อควรระวัั ง ที่่�ผู้�้ออ กนโยบายควร
ทราบเพื่่�อพิจิ ารณาการออกนโยบาย
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่อไป

คุุณภาพของข้้อมููลที่่�อาจไม่่มีีคุุณภาพพอ
นอกจากผลลััพธ์ข์ องศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจะขึ้้น� อยู่่�กัับจำำ�นวนของข้้อมููล
ที่่มีีย้
� อ้ นหลัังไปในอดีีตแล้้ว คุุณภาพของข้้อมููลเหล่่านั้้�นที่่วั� ดั จากความถููกต้้อง
และความทัันต่่อเหตุุการณ์์ของข้้อมููลก็็มีีส่่วนสำ�คั
ำ ัญในการกำำ�หนดคุุณภาพ
ของผลลััพธ์ไ์ ม่่น้อ้ ยไปกว่่ากััน ซึ่่ง� หากข้้อมููลตั้้�งต้้นไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิงแล้้ว
ผลลััพธ์ห์ ลัังจากการวิิเคราะห์์ก็จ็ ะไม่่มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือตามไปด้้วยเช่่นกันั
ความเสี่่ย
� งทางความมั่่�นคงจากการรั่่�วไหลของข้้อมููล

เมื่่อ� ระบบการทำำ�งานของศุุลกากรขัับเคลื่่อ� นด้้วยข้้อมููลเป็็นหลัักแล้้ว ทำำ�ให้้
หน่่วยงานต้้องบรรจุุข้อ้ มููลส่่วนบุคค
ุ ล ข้้อมููลที่่มีีคว
� ามสำำ�คัญ
ั สููง หรืือข้้อมููล
ที่่เ� ป็็นความลัับทั้้�งหมดลงในฐานข้้อมููล ซึ่่ง� ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะตกอยู่่�ในความเสี่่ย� ง
ที่่เ� หล่่าอาชญากรรมในโลกออนไลน์์จะเข้้ามาโจรกรรมและนำำ�ไปใช้้ในทางที่่ผิ� ดิ
เช่่น การนำำ�ข้อ้ มููลเหล่่านี้้�ไปจำำ�หน่่ายให้้แก่่กลุ่่�มอาชญากรรมข้้ามชาติิ เป็็นต้น้

ค่่าใช้้จ่่ายในการติิดตั้้�งและการพััฒนา

การสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานทางข้้อมููล การพััฒนาอััลกอริิทึึม หรืือสร้้างระบบ
จััดเก็็บและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่มีี� เสถีียรภาพนั้้�น อาจต้้องใช้้งบประมาณเทีียบเท่่าหรืือ
มากกว่่าการสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่เ� ป็็นสิ่่ง� ก่่อสร้้าง ยกตััวอย่่างเช่่น โครงการ
KCS Big Data Portal ของศุุลกากรเกาหลีีใต้้ที่ใ่� ช้้ AI เพื่่อ� วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ทางศุุลกากรต่่าง ๆ ถููกพััฒนาขึ้้นด้
� ว้ ยเงิินลงทุุนกว่่า 11 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐ ฯ
นอกจากนี้้� ผู้้�เชี่่ย� วชาญในศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลยัังคงขาดแคลนในตลาด
แรงงาน ทำำ�ให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ต้้องแบกรัับภาระค่่าตอบแทนต่่อกลุ่่�มอาชีีพนี้้�
ในอััตราที่่สู� งู มากเช่่นเดีียวกััน
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Big Data, Big Problem

การทำำ�งานของระบบปฏิิบัติั กิ ารที่่เ� ดิินหน้้าด้้วยข้้อมููลจำำ�นวนมหาศาล
อาจให้้ผลลััพธ์ที่์ ช่่� ว่ ยทุ่่�นแรงมนุุษย์์ได้้อย่่างอััจฉริิยะ จนทำำ�ให้้ทั้้ง� หน่่วย
งานทำำ�งานโดยใช้้เทคโนโลยีีข้้อมููลเป็็นเครื่่อ� งมืือหลััก แต่่ถ้า้ หากเกิิดความ
ผิิดพลาดขึ้้น� ในหน่่วยข้้อมููล หรืือเกิิดความผิิดพลาดในการทำำ�งานภาพ
รวม ความเสีียหายที่่จ� ะตามมาย่่อมกิินวงกว้้างกว่่าความผิิดพลาดในการ
ทำำ�งานแบบปกติิ และการแก้้ไขปััญหาจะต้้องใช้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญมาให้้การช่่วย
เหลืือเช่่นกันั นอกจากนี้้� ระบบอาจประสบปััญหาการล้้นทะลัักของข้้อมููล
หากไม่่มีีการวางระบบจััดการข้้อมููลที่่มีี� ประสิิทธิิภาพพอ

©Pixabay

ด้วยเหตุนี้ WCO จึงได้ให้ขอ้ แนะน�ำบางประการที่เกยี่ วข้องกับ
การพัฒนาศุลกากรด้วยข้อมูลดังนี้

1. หน่่วยงานศุุลกากรควรจััดตั้้�งระบบธรรมาภิิบาลข้้อมููล (Data

Governance) อย่่างเป็็นทางการ เพื่่�อรัับประกัันความสััมพันธ์
ั ์กััน
ความถููกต้้อง และความทัันต่่อเหตุุการณ์์ของข้้อมููล

2. ควรใช้้รููปแบบข้้อมููล (Data Format) และการแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููล (Data Exchange) ตามมาตรฐานที่่� WCO และสถาบัันอื่น่�
ได้้ร่วมกั
่ นพั
ั ฒ
ั นาไว้้

3. ควรใช้ระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหล
และให้เป็นไปตามหลักการคุมค
้ รองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การศึึกษาศาสตร์์แห่่งข้้อมููล (Data Science) ควรมีีอยู่่�ในหลัักสููตร

เราไม่่ อ าจปฏิิ เ สธได้้ว่่ า ความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีี ท างข้้อมููลกำำ�ลัั ง เปลี่่� ย นแปลงวิิ ถีี
ชีี วิิ ตขอ งมนุุ ษ ย์์ อีี ก ระลอกหนึ่่� ง ศุุ ล กากรจึึ ง มีี
ความจำำ� เป็็ น ที่่� จ ะต้้องติิ ดต ามและพร้้อมปรัั บ
ตััวกัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�เพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายในการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้า
และการรัักษาความมั่่�นคงของรััฐได้้อย่่างเหมาะ
สมกัับยุุคสมััย ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
การทำำ�งานใดๆ ควรดำำ�เนิินอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป
และเหมาะสมกัับบริิบทของหน่่วยงานนั้้�น ๆ

สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่แ� รกเข้้า เพื่่อ� สร้้างความเคยชิินต่อ่ วััฒนธรรมการทำำ�งาน
ที่่ขั� บั เคลื่่อ� นด้้วยข้้อมููลเป็็นหลััก
นอกจากนี้้� หน่่วยงานศุุลกากรเกาหลีีใต้้ ยัังได้้เผยแพร่่
บทเรีียนว่่ า ข้้ อ มูู ล ในระบบที่่� มีี อยู่่�เป็็ น เพีียงแค่่ จุุ ด ตั้้� ง ต้้ น ของ
การพัั ฒ นาเท่่ า นั้้� น แต่่คุุณภาพของบุุคลากร ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และ
ความสามารถในการทำำ� งานร่่ ว มกัั น ของเจ้้าหน้้าที่่�ศุุล กากรกัั บ
หน่่วยสนัับสนุุนทางเทคโนโลยีีต่า่ งหาก ที่่เ� ป็็นตััวชี้้วั� ดั ความสำำ�เร็็จ
ของโครงการต่่าง ๆ โดยโครงการเหล่่านั้้�นต้้องสามารถแก้้ปััญหา
ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�พบเจอในสถานการณ์์จริิงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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ศุุลกากรรััสเซีียจัับมืือศุุลกากรจีีน
เริ่่�มโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน AEO

เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ศุุลกากรสหพัันรััฐรััสเซีียได้้ลงนามพิิธีีสารว่่าด้้วยการยอมรัับ
สถานะผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน (Authorized Economic Operator: AEO) กัับศุุลกากร
สาธารณรััฐประชาชนจีีนซึ่่�งเกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับการประชุุมสุุดยอดของทั้้�งสองประเทศในช่่วงการเยืือนจีีน
อย่่างเป็็นทางการของประธานาธิิบดีี วลาดีีมีีร์์ ปููติินก่่อนพิิธีีเปิิดกีีฬาโอลิิมปิิกฤดููหนาว ณ กรุุงปัักกิ่่�ง
	พิธีสารฉบับนี้ถอื เป็นการเริ่มโครงการ AEO ครัง้ แรกของรัสเซีย จึงแสดงถึงความสัมพนธ
ั ท์ างการ
ค้าและเศรษฐกิจอันแนบแน่นกับจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด โดยในขั้นต่อไป ทั้งสองประเทศจะแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับนิตบิ คค
ุ ลที่ได้รบั สถานะ AEO เพื่อเตรยี มการอ�ำนวยความสะดวกทางศุลกากร
แก่ผู้ประกอบการ AEO ทั้งในขั้นตอนการน�ำส่งใบขนส่งสินค้าทางศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า
	ทัง้ นี้ โครงการ AEO คือเครื่องมือส่งเสริมการค้าหว่างประเทศรูปแบบหนึ่งที่องค์การศุลกากรโลก
(WCO) ให้การสนับสนุนและได้รบั การยอมรับจากศุลกากรประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทัง้ ประเทศไทย ซึ่งจะให้
สิทธปิ ระโยชน์ทางศุลกากรแก่ผปู้ ระกอบการที่มีประวัตกิ ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่ดีและมีความน่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อตกลง โดยตามการรายงานของทางการรัสเซีย การส่งเสริมโครงการ AEO และการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อปุ ทานจะเป็นกลยุทธห์ ลักเพื่อการพัฒนาการศุลกากรของรัสเซียจนถงึ ปี 2573
อ้้างอิิง
Federal Customs Service of Russia. The FCS of Russia and the General Administration of Customs of the
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WCO เผยแพร่่เอกสาร HS เวชภััณฑ์์ ยา
วััคซีีน COVID-19 ฉบัับปีี 2022

©Unsplash

เมื่่อ� วัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2565 องค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ได้้เผยแพร่่รายการจำำ�แนกสิินค้า้ ตามระบบ
ฮาร์์โมไนซ์์ (HS) ของสิินค้า้ เวชภััณฑ์์ ยาสำำ�คัญ
ั วััคซีีน และอุุปกรณ์์อื่น่� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (Covid-19) ฉบัับใหม่่ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับการแก้้ไขระบบ HS ฉบัับปีี ค.ศ. 2022
โดยมีีรายการเอกสารที่่�เผยแพร่่ในหน้้าเว็็บเพจของ WCO ดัังต่่อไปนี้้�
- INN List 124 COVID-19 (Special Edition) บรรจุรายชื่อและพิกัดสารเคมี 25
ชนิดที่อาจเกี่ยวข้องกับการรักษาโรค Covid-19
- HS Classification reference for COVID-19 medical supplies 3.01
Edition เสนอรายการพิกัดของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
เช่น ชุดตรวจและชุดเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัส ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เป็นต้น
- List of priority medicines for customs during COVID-19 pandemic
แสดงพิกัดยาส�ำคัญที่ใช้กับผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19
- HS classification reference for vaccines and related supplies and
equipment บรรจุพิกัดของวัคซีนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าว ได้ที่ https://bit.ly/3s93m8p
อ้้างอิิง
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.
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เลขาธิิการ WCO ย้ำำ��ความสำำ�คััญของข้้อมููล E-commerce
และการค้้าผิิดกฎหมายในงาน Munich Security Conference

©WCO

ในระหว่่างวัันที่่� 18-20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 (2022) ดร. คุุนิิโอะ มิิคุุริิยะ เลขาธิิการองค์์การศุุลกากร
โลก (WCO) เข้้าร่่วมการประชุุม Munich Security Conference (MSC) ซึ่่�งเป็็นการประชุุมด้้านความ
มั่่�นคงที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นัับตั้้�งแต่่การริิเริ่่�มในปีี พ.ศ. 2506 (1993) โดยในปีีนี้้� ผู้้�แทนในระดัับประมุุขแห่่ง
รััฐ นายกรััฐมนตรีี รััฐมนตรีี และผู้้�บริิหารองค์์การระหว่่างประเทศหลายองค์์กรสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ด้้วย
ตนเองโดยไม่่ผ่่านระบบการประชุุมทางไกล ณ นครมิิวนิิค สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี
ในระหว่่างการประชุุมในหััวข้้อการต่่อสู้้�โจราธิิปไตย (Kleptocracy: รััฐบาลที่่�ปกครองโดยผู้้�นำำ�ที่่�เอารััด
เอาเปรีียบประชาชนเพื่่�อผลประโยชน์์ของตนเองและพวกพ้้อง) และการทุุจริิต ดร. มิิคุุริิยะได้้กล่่าวถึึงอัันตรายอััน
อาจเกิิดขึ้้น� จากการที่่ห� น่่วยงานศุุลกากรยัังคงพึ่่�งพาข้้อมููลที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพต่ำำ�� ในยุุคสมััยที่่ศุ� ลุ กากรต้้องควบคุุมปริิมาณ
สิินค้า้ ที่่� เพิ่่�มมากขึ้้น� จากการขยายตััวของการพาณิิชย์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์์ (E-commerce) ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา (Covid-19)
อนึ่่�ง หน่่วยงานด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมาย (Enforcement) ของ WCO นำำ�เสนอว่่า E-commerce
ได้้กลายเป็็นช่อ่ งทางหลัักสำำ�หรัับการค้้าผิิดกฎหมาย ดัังนั้้�น หน่่วยงานศุุลกากรจึึงมีีความจำำ�เป็็นในการเข้้าถึึงข้้อมููล
คุุณภาพดีีเพื่่�อจะได้้บริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับยุุคการค้้าออนไลน์์ อีีกทั้้�งต้้องพััฒนาหุ้้�นส่่วนความ
สััมพัันธ์์กัับภาคเอกชนที่่�ทำำ�การค้้าออนไลน์์เพื่่�อเพิ่่�มการแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างกััน (Data-sharing) และเสริิมขีีด
ความสามารถในการระบุุพััสดุุที่มีีคว
่� ามเสี่่�ยงสููงร่่วมกันกั
ั ับหน่่วยงานด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�น ๆ
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	นอกจากนี้้� ดร. มิิคุริุ ยิ ะ ยัังได้้พบปะและหารืือกัับผู้้�นำำ�ทางการเมืืองและผู้้�แทนองค์์การระหว่่างประเทศ
โดยได้้เข้้าร่่วมการหารืือทวิิภาคีีกัับ Dr. Ngozi Okonjo-Iweala เลขาธิิการองค์์กรการค้้าโลก (WTO)
ในประเด็็นความคืืบหน้้าของการเจรจาทางการค้้าแบบพหุุภาคีี ความร่่วมมืือที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในด้้าน E-commerce
และการสร้้างความโปร่่งใสทางการค้้า นอกจากนี้้� ในการหารืือทวิิภาคีีกัับนาย Jurgen Stock เลขาธิิการองค์์การ
ตำำ�รวจสากล (Interpol) ได้้หยิิบยกประเด็็นเรื่่อ� งการสร้้างภาวะผู้้�นำำ� การบริิหารจััดการ และการเสริิมความร่่วมมืือ
ระหว่่างกััน ในปััจจุุบัันที่่�สถานการณ์์โรคระบาด Covid-19 มีีแนวโน้้มดีีขึ้น้�

อ้้างอิิง
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.
คำำ�นิิยามของคำำ�ว่่า Kleptocracy จาก Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/kleptocracy.
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ศุุลกากรจีีนประกาศเตืือนให้้งดซื้้�อและบริิโภค
ผลิิตภััณฑ์์นมผง Abbott หลัังพบการปนเปื้้�อน

©Reuters

©Food Safty News

เมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565 (2022) ศุุลกากรสาธารณรััฐประชาชนจีีน ได้้ออกประกาศเตืือนให้้ผู้้�บริิโภคงดซื้้อ�
และบริิโภคผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับเด็็กทารกบางรายการของบริิษัทั Abbott Laboratories (ABT.N) หลัังองค์์การ
อาหารและยาแห่่งสหรััฐอเมริิกา (Food and Drug Administration) ได้้เผยแพร่่การแจ้้งเตืือนให้้ผู้้�บริิโภคใน
สหรััฐอเมริิกางดบริิโภคผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ Abbott ในบางชุุดการผลิิต (Batch)
	ก่่ อ นหน้้ า นี้้� บริิ ษััท Abbott ได้้ ข อเรีียกคืืนสิิ นค้้ า นมผงดัั ด แปลงสำำ� หรัั บ เด็็ กทารกหลายรายการ
เช่่น Similac ที่่�ผลิิตจากโรงงานในเครืือ ฯ ที่่รั� ัฐมิิชิิแกน สหรััฐอเมริิกา หลัังจากมีีผู้้�บริิโภค 4 รายทำำ�เรื่่อ� งร้้องเรีียน
ว่่าบุุตรหลานของตนติิดเชื้้อ� แบคทีีเรีียหลัังบริิโภคผลิิตภัณ
ั ฑ์์ดังั กล่่าว
	ถึึงแม้้ว่า่ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องของบริิษัทั Abbott จะไม่่ได้้วางขายในจีีน ยกเว้้นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ Similac และ
ทางบริิษััท Abbott ได้้ประกาศยืืนยัันแล้้วว่่าชุุดการผลิิตจากโรงงานในรััฐมิิชิิแกนไม่่ได้้ถููกส่่งไปวางขายในจีีน แต่่
ศุุลกากรจีีนเชื่่อ� ว่่ามีีผู้้�บริิโภคในจีีนจำำ�นวนหนึ่่�งสั่่ง� สิินค้า้ เหล่่านี้้�ด้ว้ ยช่่องทางออนไลน์์ จึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งออกประกาศเตืือนดัังกล่่าว
อนึ่่�ง หลัังจากมีีการประกาศเตืือนของศุุลกากรจีีน หน่่วยงานรััฐของประเทศอื่่นก็
� ไ็ ด้้มีีการประกาศเตืือนในลัักษณะ
เดีียวกััน อาทิิ กระทรวงสาธารณสุุขรััฐสุุลต่่านโอมาน และ หน่่วยงานด้้านอาหารและยาราชอาณาจัักรซาอุุดีีอาระเบีีย เป็็นต้น้

อ้้างอิิง
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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ข่่าวกิิจกรรมสำำ�นัักงาน

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารทีีมประเทศไทย
(โคเปนเฮเกน)
สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงโคเปนเฮเกน จััดการประชุุมคณะกรรมการบริิหารทีีมประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่อ� วัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ผ่่านระบบทางไกล โดยมีี นางศิิริลัิ กั ษณ์์ นิิยม เอกอััครราชทููต
ณ กรุุงโคเปนเฮเกน เป็็นประธาน ในการนี้้� ประธานแจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมทราบถึึงผลการดำำ�เนิินการฉลอง 400 ปีี
การติิดต่่อครั้้�งแรกระหว่่างไทย-เดนมาร์์ก ผลการประชุุม Political Consultation ไทย-เดนมาร์์ก
ครั้้�งที่่� 5 พร้้อมทั้้�งเสนอให้้ที่ป่� ระชุุมพิจิ ารณาแผนปฏิิบัติั ริ าชการของสถานเอกอััครราชทููตฯ ประจำำ�ปีี 2565
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างไทยกัับเดนมาร์์ก และไทยกัับลิิทัวั เนีีย
ในโอกาสนี้้� นางสาวนัันท์์นภััส สิินจนานุุรัักษ์์ อััครราชทููตที่่�ปรึึกษา (ฝ่่ายศุุลกากร) ได้้รายงาน
ภารกิิจหลัักขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ประจำำ�ปีี 2565 ที่่จ� ะเน้้นการใช้้ศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
(Data Analytics) มากกว่่าการใช้้ดุุลยพิินิิจของเจ้้าหน้้าที่่�
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