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สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

 ภารกิิจด้้านกิารบัังคัับัใช้้และกิารปฏิิบััติิติามกิฎหมาย (Enforcement and Compliance) 
ถืือเป็นภารกิิจท่ี่�ม่คัวามสำำาคััญมากิข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�องสำำาหรับัศุุลกิากิร เนื�องจากิสำภาพแวด้ล้อม
ที่างกิารค้ัาโลกิในปัจจุบัันท่ี่�ม่คัวามเชื้�อมโยงกัิน ก่ิอให้เกิิด้ช่้องที่างกิารขึ้ายใหม่ เช่้น ติลาด้ใน
โลกิออนไลน์ รวมถ้ืงกิารเกิิด้ข้ึ้�นขึ้องเคัรือข่ึ้ายผู้้้กิระที่ำาคัวามผิู้ด้และกิารพัฒนาร้ปแบับั         
กิารกิระที่ำาคัวามผิู้ด้ให้ม่คัวามซัับัซ้ัอนและยากิต่ิอกิารติรวจสำอบั ศุุลกิากิรทัี่�วโลกิต่ิางติระหนักิ
ถ้ืงกิารเปล่�ยนแปลงดั้งกิล่าว และพยายามท่ี่�จะพัฒนาเคัรื�องมือหรือนวัติกิรรมเพื�อเสำริม
ประสิำที่ธิิภาพขึ้องศุุลกิากิรในกิารติรวจสำอบัสิำนค้ัาและสำกัิด้กัิ�นกิารลักิลอบัขึ้นย้ายสิำนค้ัาหรือ   
สำารอันติรายข้ึ้ามพรมแด้นกัินอย่างต่ิอเนื�อง

 จด้หมายข่ึ้าว CPMU News ฉบัับัน่� จ้งขึ้อนำาเสำนอประเด็้นท่ี่�ต่ิอยอด้มาจากิจด้หมายข่ึ้าว 
CPMU News เดื้อนกุิมภาพันธ์ิ 2565 ท่ี่�เน้นคัวามสำำาคััญเรื�องกิารใช้้ศุาสำติร์กิารวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ล 
(Data analytics) ในงานศุุลกิากิร มาเป็นนวัติกิรรมเพื�อส่ำงเสำริมงานด้้านกิารบัังคัับัใช้้และ    
กิารปฏิิบััติิติามกิฎหมายขึ้องศุุลกิากิร โด้ยท่ี่�หลายนวัติกิรรมยังม่กิารนำาศุาสำติร์กิารวิเคัราะห์
ข้ึ้อม้ลมาประยุกิต์ิใช้้กัิบัภารกิิจดั้งกิล่าวในหลากิหลายกิลุ่มสิำนค้ัาและลักิษณะกิารกิระที่ำาผิู้ด้ 

 ในกิารน่� ขึ้อนำาเสำนอนวัติกิรรมเพื�อภารกิิจด้้านกิารบัังคัับัใช้้และปฏิิบััติิติามกิฎหมายขึ้อง
ศุุลกิากิรดั้งต่ิอไปน่� 1. แอพพลิเคัชั้�น ID-Art ขึ้ององค์ักิารติำารวจอาช้ญากิรรมระหว่างประเที่ศุ 
(International Criminal Police Organization: INTERPOL) 2. อุปกิรณ์จม้กิอิเล็กิที่รอนิกิส์ำ 
(Electronics Nose: E-Nose) เพื�อกิารดั้กิจับักิลิ�นขึ้องแก๊ิสำและสำารแปลกิปลอม และ            
3. อากิาศุยานไร้คันขัึ้บั (โด้รน) เพื�อกิารติรวจสำอบัสิำนค้ัาและกิิจกิรรมในคัลังสิำนค้ัาหรือท่ี่าเรือ
จากิมุมส้ำง

                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม
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   โลกิาภิวัติน์ (Globalization) เป็นปรากิฎกิารณ์ท่ี่�ที่ำาให้
สิำนค้ัา ผู้้้คัน เงินทุี่น ข้ึ้อม้ลข่ึ้าวสำาร และเที่คัโนโลย่ขึ้อง
แต่ิละพื�นท่ี่�ในโลกิเชื้�อมโยงกิันอย่างซัับัซ้ัอนและเคัลื�อนท่ี่�
ข้ึ้ามพรมแด้นได้้อย่างเสำร่มากิยิ�งข้ึ้�น ซ้ั�งส่ำงผู้ลให้เกิิด้            
กิารพัฒนาเศุรษฐกิิจระหว่างประเที่ศุอย่างรวด้เ ร็ว                                                       
อย่างไรกิต็ิาม ปรากิฎกิารณดั์้งกิล่าวก็ิเอื�อให้เกิิด้กิารลักิลอบั
ค้ัาสิำนค้ัาผิู้ด้กิฎหมาย หรือกิารกิระที่ำาคัวามผู้ิด้ในร้ปแบับั
อื�น ๆ ระหว่างกิารเคัลื�อนย้ายข้ึ้ามพรมแด้น ศุุลกิากิรจ้ง
ต้ิองรับัมือกัิบัคัวามที่้าที่ายที่างคัวามมั�นคังร้ปแบับัใหม่ท่ี่�                
เกิิด้ข้ึ้�นมาจากิกิระแสำโลกิาภิวัติน์อย่างรัด้กุิม เพื�อรักิษา
คัวามปลอด้ภัยและผู้ลประโยช้น์ที่างเศุรษฐกิิจในห่วงโซ่ั
อุปที่านโลกิ

   ในปัจจุบััน ศุุลกิากิรต้ิองรับัมือกัิบัสำภาพแวด้ล้อม          
ที่างกิารค้ัาระหว่างประเที่ศุในศุติวรรษท่ี่� 21 ดั้งต่ิอไปน่�

    กิารค้ัาระหว่างประเที่ศุม่กิารเติิบัโติข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง โด้ย
ปริมาณกิารค้ัาเริ�มถ้ืงจุด้ส้ำงสุำด้ท่ี่� 10 ล้านล้านด้อลล่าร์สำหรัฐ ฯ       
ใน พ.ศุ. 2549(2006)และม่แนวโน้มเพิ�มมากิข้ึ้�นเรื�อย ๆ    
ในปีต่ิอมา ถ้ืงแม้ในช่้วงกิารแพร่ระบัาด้ขึ้องโรคัติิด้เชื้�อไวรัสำ
โคัโรนา (Covid-19) ระหว่างปี พ.ศุ.2562-2563 (2019-2020)                                                         
จะม่ปริมาณที่างกิารค้ัาท่ี่�ลด้ลง แต่ิปริมาณที่างกิารค้ัาก็ิ       
กิลับัมาถ้ืงจุด้ส้ำงสุำด้อ่กิคัรั�งในปี พ.ศุ. 2564 ด้้วยปริมาณ         
กิารค้ัา 28.5 ล้านล้านด้อลล่าร์สำหรัฐ ฯ กิารเพิ�มข้ึ้�นขึ้องปริมาณ
ที่างกิารค้ัาเช่้นน่�ที่ำาให้ศุุลกิากิรต้ิองคัวบัคุัมกิารขึ้นย้ายสิำนค้ัา                                  
ท่ี่�เพิ�มมากิข้ึ้�น ด้้วยที่รัพยากิรท่ี่�ยังม่อย่างจำากัิด้
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ส์ภาพแวดัล้ิอมูของการค้าระหว่างประเทศุในศุตวรรษที� 21ส์ภาพแวดัล้ิอมูของการค้าระหว่างประเทศุในศุตวรรษที� 21
แลิะความูจำาเป็นของนว่ตกรรมูแลิะความูจำาเป็นของนว่ตกรรมู
ในงานด้ัานการบ่งค่บใช้ั่กฎหมูายีของศุุลิกากรในงานด้ัานการบ่งค่บใช้ั่กฎหมูายีของศุุลิกากร

1. ปริมาณที่างการค้าระหว่างประเที่ศุ
    ท่ี่�เพิ�มสูำงขึ่�น 
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    ในวงกิารกิารขึ้นส่ำงได้้ม่กิารพัฒนาร้ปแบับักิารขึ้นส่ำง
ใหม่และได้้รับัคัวามนิยมเพิ�มมากิข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง ได้้แก่ิ         
กิารขึ้นส่ำงแบับัMulti-modal Transport ซ้ั�งเป็นกิารขึ้นย้าย
สิำนค้ัาจากิต้ินที่างไปยังปลายที่าง โด้ยม่กิารเปล่�ยนร้ปแบับั  
กิารขึ้นส่ำงมากิกิว่า 1 ร้ปแบับั เพื�อที่ำาให้กิารขึ้นส่ำงม่ต้ินทุี่นติำ�า
และรวด้เร็ว เพื�อติอบัสำนองต่ิอสิำนค้ัาท่ี่�ม่คัวามอ่อนไหวต่ิอ                                                       
เงื�อนเวลา (Time-sensitive Products) กิระแสำขึ้อง             
กิารขึ้นส่ำงท่ี่�เน้นคัวามรวด้เร็วและกิารประหยัด้ต้ินทุี่นเช่้นน่�ได้้
สำร้างแรงกิด้ดั้นแก่ิศุุลกิากิรทัี่�วโลกิให้ลด้ระยะเวลากิารติรวจปล่อย
สิำนค้ัา เนื�องจากิคัวามล่าช้้าขึ้องกิารขึ้นส่ำงที่ำาให้คัวามสำามารถื   
ในกิารแข่ึ้งขัึ้นขึ้องผู้้้ประกิอบักิารลด้น้อยลง

   เหตุิอาช้ญากิรรมข้ึ้ามช้าติิถืือเป็นปัญหาท่ี่�ส่ำงผู้ลต่ิอ       
คัวามสำงบัสุำขึ้และคัวามมั�นคังขึ้องมนุษยช้าติิในศุติวรรษท่ี่� 21 
โด้ยอาช้ญากิรรมเหล่าน่�ม่คัวามเก่ิ�ยวพันกัิบักิารกิระที่ำาคัวามผิู้ด้
หลายร้ปแบับั อาทิี่ กิารคัอรัปชั้�น กิารค้ัาสิำนค้ัาผิู้ด้กิฎหมาย   
กิารฟอกิเงิน ท่ี่�มักิด้ำาเนินกิารโด้ยเคัรือข่ึ้ายอาช้ญากิร                                                          
ร้ปแบับัใหม่ท่ี่�ม่โคัรงสำร้างและร้ปแบับัขึ้องเคัรือข่ึ้ายท่ี่�ไม่
ชั้ด้เจน กิระจายตัิวเป็นวงกิว้าง ใช้้เที่คัโนโลย่เป็นเคัรื�องมือใน                          
กิารติิด้ต่ิอสืำ�อสำาร ก่ิอให้เกิิด้คัวามคัล่องตัิว ยืด้หยุ่น                                             
และม่คัวามสำามารถืในกิารหลบัเล่�ยงกิารจับักุิมได้้ด่้มากิข้ึ้�น 
อย่างไรก็ิติาม หน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารบัังคัับัใช้้กิฎหมาย
ในประเที่ศุต่ิาง ๆ ยังไม่สำามารถืรับัมือกัิบัคัวามท้ี่าที่ายใหม่น่�
ได้้ด่้เท่ี่าท่ี่�คัวร เนื�องด้้วยม่ข้ึ้อจำากัิด้ในกิารสำร้างคัวามร่วมมือ
ที่างข่ึ้าวกิรองและกิารจับักุิมระหว่างประเที่ศุ

2. รูปแบบการข่นส่ำง
    แลื่ะห่วงโซ่อุปที่านแบบใหม่ 

3. การอุบัติขึ่�นข่อง
    เครือข่่ายอาช้ญากรรมข้่ามช้าติ
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4. ภัยความมั�นคงท่ี่�ไม่สำามารถจัำากัด
    ได้ด้วยเส้ำนเข่ตแดน

  กิารบ้ัรณากิารที่างเศุรษฐกิิจในระดั้บัโลกิส่ำงผู้ลให้แต่ิละ
ประเที่ศุม่คัวามเชื้�อมโยงกัินในหลากิหลายมิติิ กิารเกิิด้
เหตุิกิารณ์คัวามรุนแรงในหน้�งประเที่ศุจ้งอาจส่ำงผู้ลกิระที่บั
อันร้ายแรงต่ิออ่กิประเที่ศุหน้�งท่ี่�อาจตัิ�งอย่้ห่างไกิลกัิน 
ในเชิ้งภ้มิศุาสำติร์ สัำงเกิติได้้ว่า ในช่้วง 5 ปีท่ี่� ผู่้านมา                         
วิกิฤติิต่ิาง ๆ ไม่สำามารถืจำากัิด้วงผู้ลกิระที่บัได้้อย่้เพ่ยงแค่ั                                                                 
ในประเที่ศุใด้ประเที่ศุหน้�ง หรืออย่้ในภ้มิภาคัใด้ภ้มิภาคัหน้�ง
เพ่ยงเท่ี่านั�น เช่้น วิกิฤติิกิารแพร่ระบัาด้ขึ้อง Covid-19 วิกิฤติิ                                                       
คัวามรุนแรงในย้เคัรน วิกิฤติิคัวามรุนแรงในภ้มิภาคั
ติะวันออกิกิลาง ท่ี่�ล้วนส่ำงผู้ลกิระที่บัต่ิอวิถ่ืช่้วิติและเศุรษฐกิิจ
ขึ้องประเที่ศุอื�น ๆ ในหลายระดั้บั

5. ความน่ากังวลื่เรื�องสำาธิารณสุำข่
    แลื่ะสิำ�งแวดล้ื่อม

   ในปัจจุบััน ประช้าคัมระหว่างประเที่ศุได้้ให้คัวามสำำาคััญ
กัิบัมาติรกิารหรือระเบ่ัยบัท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารเคัลื�อนย้ายสิำนค้ัา
ท่ี่�ม่อันติราย ได้้แก่ิ อนุสัำญญาว่าด้้วยกิารค้ัาระหว่างประเที่ศุ    
ว่าด้้วยสัำติว์ป่าท่ี่�ใกิล้ส้ำญพันธ์ุิ (CITES) อนุสัำญญาบัาเซัล          
ว่าด้้วยกิารคัวบัคุัมกิารเคัลื�อนย้ายข้ึ้ามแด้นขึ้องขึ้องเส่ำย
อันติรายและกิารกิำาจัด้ นอกิจากิน่� กิระแสำคัวามกัิงวลเรื�อง                                                   
สิำ�งแวด้ล้อมขึ้องประช้าช้นทัี่�วโลกิยังที่ำาให้เกิิด้ข้ึ้อกิำาหนด้ท่ี่�
คัวบัคุัมสิำนค้ัาบัางจำาพวกิ อาทิี่ แบัติเติอร่� ผู้ลิติภัณฑ์์ไม้ 
พลาสำติิกิ เพิ�มข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง ทัี่�งน่� ศุุลกิากิรเป็นหน่วยงาน
หลักิท่ี่�รับัผิู้ด้ช้อบัติรวจสำอบักิารเคัลื�อนย้ายสิำนค้ัาเหล่าน่�บัริเวณ
ช้ายแด้น ข้ึ้อกิำาหนด้ท่ี่�เพิ�มมากิข้ึ้�นย่อมหมายถ้ืงภาระหน้าท่ี่�ใน
กิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้องศุุลกิากิรท่ี่�เพิ�มมากิข้ึ้�นเช่้นกัิน

©ikatod, Freepik

ความจัำาเป็นข่องนวัตกรรม
ในงานด้านการบังคับใช้้กฎหมาย

ข่องศุุลื่กากร

   สำภาพแวด้ล้อมขึ้องกิารค้ัาระหว่างประเที่ศุเหล่าน่�ล้วน        
ส่ำงผู้ลให้ศุุลกิากิรม่บัที่บัาที่ท่ี่�เพิ�มมากิข้ึ้�น เนื�องจากิศุุลกิากิร   
ไม่เพ่ยงแต่ิรับัผิู้ด้ช้อบักิารจัด้เก็ิบัอากิรหรือภาษ่ขึ้องสิำนค้ัา
เท่ี่านั�น แต่ิศุุลกิากิรยังถืือเป็นด่้านหน้าในกิารด้ำาเนินนโยบัาย
ที่างกิารค้ัาระหว่างประเที่ศุและเป็นผู้้้ปกิป้องคัวามมั�นคังขึ้อง
ประเที่ศุจากิคัวามท้ี่าที่ายร้ปแบับัใหม่ โด้ยท่ี่�ศุุลกิากิรจะต้ิอง
ที่ำาหน้าท่ี่�ส่ำงเสำริมกิารค้ัาและคัวามสำามารถืในกิารแข่ึ้งขัึ้นขึ้อง      
ผู้้้ประกิอบักิาร คัวบัค่้ัไปกัิบักิารเสำริมข่ึ้ด้คัวามสำามารถืใน     
กิารติรวจสำอบัสิำนค้ัาอันติราย กิารสำกัิด้กัิ�นกิารลักิลอบัขึ้นย้าย
สิำนค้ัาผิู้ด้กิฎหมาย และงานด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายอื�น ๆ
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      ด้้วยบัที่บัาที่ขึ้องศุุลกิากิรจะเพิ�มมากิข้ึ้�น แต่ิที่รัพยากิร
ขึ้องศุุลกิากิรยังม่อย่้อย่างจำากัิด้ ศุุลกิากิรจ้งต้ิองพัฒนาแนวที่าง
เพื�อรับัมือกัิบัคัวามท้ี่าที่ายต่ิาง ๆ โด้ยในแง่ขึ้องงานด้้าน                                                           
กิารบัังคัับัใช้้กิฎหมาย ศุุลกิากิรขึ้องประเที่ศุต่ิาง ๆ  หรือองค์ักิาร
ระหว่างประเที่ศุท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องได้้พยายามพัฒนานวัติกิรรมเพื�อ
เสำริมกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมาย โด้ยจะช่้วยคััด้กิรอง  ติรวจสำอบั 
จัด้ลำาดั้บัคัวามเส่ำ�ยง เก็ิบัข้ึ้อม้ล หรือประมวลผู้ลข้ึ้อม้ล       
เพื�อช่้วยให้กิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายบัริเวณช้ายแด้นขึ้องเจ้าหน้าท่ี่�
ศุุลกิากิรด้ำาเนินไปอย่างม่ประสิำที่ธิิภาพ 

   จด้หมายข่ึ้าว CPMU News ฉบัับัน่� จ้งขึ้อนำาเสำนอ
นวัติกิรรมด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายจากิหน่วยงานต่ิาง 
ๆ ได้้แก่ิ  แอพพลิเคัชั้�น ID-Art ขึ้ององค์ักิารติำารวจ
อาช้ญากิรรมระหว่างประเที่ศุ (INTERPOL) เพื�อกิารติรวจสำอบั                                                              
กิารลับัลอบัค้ัาสิำนค้ัาที่างวัฒนธิรรม อุปกิรณ์จม้กิอิเล็กิที่รอนิกิส์ำ 
(Electronics Nose: E-Nose) เพื�อกิารดั้กิจับักิลิ�นแก๊ิสำและ
สำารแปลกิปลอม อากิาศุยานไร้คันขัึ้บั(โด้รน)เพื�อติรวจสำอบั
สิำนค้ัาและกิิจกิรรมในคัลังสิำนค้ัาหรือท่ี่าเรือจากิมุมส้ำงและ                                                          
ใต้ิผิู้วนำ�า และสำรุปด้้วยข้ึ้อคัวรพิจารณาเก่ิ�ยวกัิบักิารใช้้
นวัติกิรรมเพื�องานด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้องศุุลกิากิร
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    ในช่้วงที่ศุวรรษท่ี่�ผู่้านมา เหตุิกิารณ์คัวามไม่สำงบัที่าง  
กิารเมือง และเหตุิกิารณ์คัวามขัึ้ด้แย้งในหลายพื�นท่ี่�ขึ้อง
โลกิได้้ส่ำงผู้ลให้เกิิด้กิารที่ำาลายและคัวามเส่ำยหายขึ้องมรด้กิ          
ที่างวัฒนธิรรม เนื�องจากิกิลุ่มผู้้้ก่ิอคัวามไม่สำงบัมักิเข้ึ้า                                  
ปล้นสำะด้มแหล่งโบัราณสำถืาน พิพิธิภัณฑ์์อันเก็ิบัรักิษา                       
ขึ้องม่ค่ัา เพื�อนำาไปจำาหน่ายแบับัผิู้ด้กิฎหมายเป็นรายได้้ใน        
กิารหล่อเล่�ยงขึ้บัวนกิารขึ้องตินเองต่ิอไปใน พ.ศุ. 2563 (2020)                                                           
คัณะมนติร่แห่งสำหภาพยุโรป(Council of theEuropean Union) 
ได้้รายงานสำรุปผู้ลกิารป้องกัินและปราบัปรามกิารก่ิอกิารร้าย                                                                  
ว่าแหล่งรายได้้ส่ำวนใหญ่ขึ้องผู้้้ก่ิอกิารร้ายคืัอกิารค้ัาวัติถุื
โบัราณหรือชิ้�นงานศิุลปะ และได้้เร่ยกิร้องให้ประเที่ศุ
สำมาชิ้กิให้คัวามร่วมมือกัิบั INTERPOL ในกิารสำร้าง
เคัรื�องมือหรือนวัติกิรรมเพื�อแก้ิไขึ้ปัญหาดั้งกิล่าว และต่ิอมา                                         
ใน พ.ศุ. 2564 (2021) องค์ักิารสำหประช้าช้าติิก็ิได้้พยายาม
สำร้างคัวามติระหนักิร้้เ ก่ิ�ยวกัิบัอาช้ญากิรรมดั้งกิล่าว                                                   
ในระดั้บัระหว่างประเที่ศุมากิข้ึ้�น กิระนั�น กิารติอบัรับัและ
ระดั้บัคัวามร่วมมือกัิบั INTERPOL จากิประเที่ศุต่ิาง ๆ                                                        
ยังคังม่คัวามแติกิต่ิางกัินมากิ จนที่ำาให้กิารปราบัปราม
ขึ้บัวนกิารดั้งกิล่าวยังไม่ม่ประสิำที่ธิิภาพมากิเท่ี่าท่ี่�คัวร

   ในหลายกิรณ่ มรด้กิที่างวัฒนธิรรมและภาพวาด้ลำ�าค่ัามักิ
ถ้ืกิส่ำงออกิจากิประเที่ศุหน้�งไปยังอ่กิประเที่ศุหน้�งผู่้านเคัรือข่ึ้าย
อาช้ญากิรรมท่ี่�ม่คัวามซัับัซ้ัอนและพ่อค้ัาคันกิลางผู้้้ม่อิที่ธิิพล 
โด้ย INTERPOL ได้้วิเคัราะห์ว่ากิลไกิกิารที่ำางาน (Modus 

Operandi) ขึ้องกิลุ่มผู้้้กิระที่ำาผิู้ด้ม่คัวามแติกิต่ิางกัินไป                  
ในแต่ิละภ้มิภาคั ซ้ั�งข้ึ้�นอย่้กัิบัคัวามต้ิองกิารขึ้องติลาด้ในพื�นท่ี่�
นั�น ๆ ประเภที่ขึ้องวัติถุืท่ี่�ถ้ืกิลักิขึ้โมยจ้งแติกิต่ิางกัินไปใน
แต่ิละพื�นท่ี่� ยิ�งไปกิว่าน่� ยังม่รายงานกิารขุึ้ด้ค้ันหาวัติถุืโบัราณ      
แบับัผิู้ด้กิฎหมาย (Illicit Excavation) เกิิด้ข้ึ้�นทัี่�วโลกิ                                                     
โด้ยเฉพาะในพื�นท่ี่�คัวามขัึ้ด้แย้ง ซ้ั�งม่กิารเคัลื�อนย้ายวัติถุื
โบัราณด้้วยเคัรือข่ึ้ายอาช้ญากิรและเที่คัโนโลย่สำมัยใหม่      
ก่ิอนจะนำาเข้ึ้าส่้ำติลาด้ผู่้านช่้องที่างออนไลน์หรือสำถืานท่ี่�ประม้ล
ซ้ั�งม่คัวามเก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารฟอกิเงินในอ่กิขัึ้�นหน้�ง

สำถานการณ์การลัื่กลื่อบค้าสิำนค้า
ที่างวัฒนธิรรม
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    ในช่้วงสำถืานกิารณ์แพร่ระบัาด้ขึ้อง Covid-19 มากิกิว่า
ร้อยละ 95 ขึ้องพิพิธิภัณฑ์์ทัี่�วโลกิจำาเป็นต้ิองปิด้ที่ำากิารชั้�วคัราว
และเจ้าหน้าท่ี่�ติำารวจส่ำวนใหญ่ต้ิองรับัหน้าท่ี่�ด้้แลผู้้้ป่วยหรือ
สำอด้ส่ำองกิารฝ่่าฝื่นมาติรกิารรักิษาระยะห่างที่างสัำงคัม 
ที่ำาให้พิพิธิภัณฑ์์และโบัราณสำถืานม่เจ้าหน้าท่ี่�ด้้แลน้อยลง                           
กิารโจรกิรรมวัติถุืโบัราณจ้งเกิิด้ข้ึ้�นบ่ัอยคัรั�งในช่้วงเวลา                                   
ดั้งกิล่าว เช่้น กิารโจรกิรรมท่ี่� Christ Church College                      
มหาวิที่ยาลัยอ๊อกิซ์ัฟอร์ด้ กิารโจรกิรรมภาพวาด้ขึ้อง                                       
Van Gogh ท่ี่�พิพิธิภัณฑ์์ Singer Laren นคัรอัมสำเติอร์ดั้ม

• เป็นช่้องที่างแจ้งกิารโจรกิรรมชิ้�นงานศิุลปะและวัติถุื
โบัราณ โด้ยสำามารถืระบุัข้ึ้อม้ลขึ้องวัติถุืเหล่านั�นได้้อย่าง
สำะด้วกิรวด้เร็ว ก่ิอนท่ี่� INTERPOL จะนำาข้ึ้อม้ลดั้ง
กิล่าวส่ำงต่ิอไปยังหน่วยงานบัังคัับัใช้้กิฎหมายในประเที่ศุ            
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องต่ิอไป

• เป็นช่้องที่างค้ันหาหรือติรวจสำอบัว่าวัติถุืนั�น ๆ เป็นวัติถุื   
ท่ี่�ถ้ืกิโจรกิรรมมาหรือไม่ ผู้้้ใช้้งานสำามารถืค้ันหาวัติถุื
ได้้โด้ยกิารใช้้ข้ึ้อม้ล ช้นิด้ ขึ้นาด้ ลักิษณะ ชื้�อผู้ลงาน         
ชื้�อศิุลปิน หรือแหล่งท่ี่�มาขึ้องผู้ลงาน 

• เที่คัโนโลย่กิารค้ันหาด้้วยภาพ ท่ี่�ซัอฟต์ิแวร์จะจับัค่้ัร้ปภาพ
ขึ้องวัติถุืกัิบัคัลังข้ึ้อม้ลขึ้อง ID-Art โด้ยอัติโนมัติิ 

• ฐานข้ึ้อม้ลโบัราณสำถืานท่ี่� เ ส่ำ�ยงต่ิอกิารโจรกิรรม              
โด้ยผู้้้ใช้้สำามารถืบัันท้ี่กิภาพและข้ึ้อม้ลขึ้องโบัราณสำถืาน 
อาทิี่ อนุสำาวร่ย์ แหล่งอารยธิรรมใต้ินำ�า เพื�อให้เป็นข้ึ้อม้ล
อ้างอิงสำำาหรับักิารบ้ัรณปฏิิสัำงขึ้รณ์หากิสำถืานท่ี่�นั�น ๆ       
ถ้ืกิปล้นสำะด้มหรือถ้ืกิที่ำาลาย และสำามารถืใช้้ ID-Art เพื�อ
รายงานกิารขุึ้ด้ค้ันท่ี่�ผิู้ด้กิฎหมายต่ิอเจ้าหน้าท่ี่�ได้้ด้้วย

  

© INTERPOL

Stolen Works of Art Database 
แลื่ะ แอพพลิื่เคชั้�น ID-Art

  อาช้ญากิรรมร้ปแบับัดั้งกิล่าว ไม่เพ่ยงแต่ิสำร้างคัวามเส่ำยหาย
ต่ิอวัติถุืหรือสำถืานท่ี่�เท่ี่านั�น แต่ิยังเป็นกิารที่ำาลายรากิเหง้า          
อัติลักิษณ์ และวัฒนธิรรมขึ้องสัำงคัมใด้สัำงคัมหน้�ง ศุาลอาญา
ระหว่างประเที่ศุ (International Criminal Court) จ้งถืือว่า                                                                
กิารค้ัามรด้กิที่างวัฒนธิรรมแบับัผิู้ด้กิฎหมายน่� เ ป็น
อาช้ญากิรรมสำงคัราม (War Crime) INTERPOL จ้งได้้
พัฒนาเคัรื�องมือและนวัติกิรรมเพื�อช่้วยเสำริมประสิำที่ธิิภาพ
ขึ้องกิารป้องกัินและปราบัปรามกิารลักิลอบัค้ัาวัติถุืโบัราณ
และชิ้�นงานศิุลปะ โด้ยม่กิารจัด้ที่ำา INTERPOL Stolen 

Works of Art Database ท่ี่�รวบัรวมข้ึ้อม้ลขึ้องชิ้�นงานศิุลปะ                    
ท่ี่�ถ้ืกิขึ้โมยมากิกิว่า 52,000 ชิ้�น จากิ 134 ประเที่ศุทัี่�วโลกิ 
และได้้พัฒนาแอพพลิเคัชั้�น ID-Art ซ้ั�งเป็นแอพพลิเคัชั้�น
สำาธิารณะท่ี่�ศุุลกิากิร เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายบัังคัับัใช้้กิฎหมาย และ
ประช้าช้นทัี่�วไปสำามารถืใช้้เพื�อป้องกัินกิารลักิลอบัค้ัาและ                              
ขึ้นย้ายงานศิุลปะท่ี่� ถ้ืกิขึ้โมยได้้ โด้ยกิารที่ำางานขึ้อง                                               
แอพพลิเคัชั้�น ID-Art ม่ดั้งน่�

• เป็นช่้องที่างให้เจ้าหน้าท่ี่�และประช้าขึ้นทัี่�วไปสำามารถื      
เข้ึ้าถ้ืงฐานข้ึ้อม้ลชิ้�นงานศิุลปะและวัติถุืโบัราณท่ี่�ถ้ืกิขึ้โมย
ขึ้อง INTERPOL 

• พิพิธิภัณฑ์์ นักิสำะสำม ศิุลปิน หน่วยงานต่ิาง ๆ หรือ
ประช้าช้นทัี่�วไปสำามารถืสำร้างฐานข้ึ้อม้ลขึ้องสำะสำมขึ้อง
ตินเองได้้ โด้ย INTERPOL จะไม่ม่สิำที่ธิิเข้ึ้าถ้ืงข้ึ้อม้ลขึ้อง
ขึ้องสำะสำมเหล่าน่� จนกิว่าเจ้าขึ้องผู้ลงานจะรายงานว่าผู้ล
งานชิ้�นนั�น ๆ ถ้ืกิขึ้โมย
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  แอพพลิเคัชั้�นดั้งกิล่าว เ ปิด้ให้ใ ช้้บัริกิารตัิ� งแต่ิ                    
เดื้อนพฤษภาคัม พ.ศุ. 2564 (2021) ซ้ั�งในปัจจุบัันม่ยอด้
กิารด้าวน์โหลด้อย่้ท่ี่� 24,400 คัรั�งใน 170 ประเที่ศุทัี่�ว
โลกิ โด้ยประเที่ศุท่ี่�ม่กิารด้าวน์โหลด้ส้ำงสุำด้ 6 อันดั้บัแรกิ 
ได้้แก่ิ สำหรัฐอเมริกิา ฝ่รั�งเศุสำ อิติาล่ เนเธิอร์แลนด์้ และ
สำเปน ทัี่�งน่� ม่ผู้้้ใช้้มากิกิว่าร้อยละ 96 ท่ี่�ใช้้งานแอพพลิเคัชั้�น 
อย่างเป็นประจำา และม่กิารค้ันหาผู้ลงานท่ี่�ถ้ืกิขึ้โมย รายงาน
กิารโจรกิรรม และสำร้างฐานข้ึ้อม้ลขึ้องวัติถุืในคัลังสำะสำม                         
ส่ำวนบุัคัคัลมากิกิว่า 704,000 คัรั�ง

    ในรอบั 1 ปีแรกิ แอพพลิเคัชั้�น ID-Art ม่ส่ำวนช่้วย      
เจ้าหน้าท่ี่�ในกิารติรวจย้ด้วัติถุืโบัราณและและชิ้�นงานศิุลปะท่ี่�
ถ้ืกิขึ้โมยทัี่�งหมด้ 15 ชิ้�น อาทิี่ โต๊ิะโบัราณสำมัย Renaissance 

ท่ี่�เจ้าหน้าท่ี่�ติำารวจขึ้องสำเปนได้้ใช้้ ID-Art ในกิารระบุัท่ี่�มาขึ้อง
วัติถุื จนพบัว่าวัติถุืดั้งกิล่าวเป็นวัติถุืโบัราณท่ี่�ถ้ืกิขึ้โมยไปตัิ�งแต่ิ 
พ.ศุ. 2522 (1979) ไม้กิางเขึ้นประกิอบัพิธ่ิ (Processional 
cross) สำมัยศุติวรรษที่่�13 ที่่�สำ้ญหายไปในพ.ศุ. 2559 (2016) 
ซ้ั�งติรวจย้ด้โด้ยเจ้าหน้าท่ี่�ติำารวจโรมาเน่ย

    ปฏิิบััติิกิารดั้งกิล่าวเน้นไปท่ี่�กิารติรวจติราในติลาด้ออนไลน์ 
โด้ยม่กิารตัิ�งหน่วยลาด้ติระเวนไซัเบัอร์ (Cyber Patrol)           
นำาโด้ยสำำานักิงานติำารวจแห่งช้าติิเนเธิอร์แลนด์้ ท่ี่�คัอย                                             
ติรวจสำอบักิารซืั�อขึ้ายสิำนค้ัาท่ี่�ม่คัวามเส่ำ�ยงและเข้ึ้าข่ึ้ายผิู้ด้
กิฎหมาย ก่ิอนท่ี่�จะนำาข้ึ้อม้ลดั้งกิล่าวไปแลกิเปล่�ยนและ               
ติรวจสำอบักัิบัฐานข้ึ้อม้ลใน ID-Art ขึ้อง INTERPOL และ
ระบับั CENcomm ซ้ั�งเป็นระบับัแลกิเปล่�ยนข้ึ้อม้ลข่ึ้าวกิรอง
ขึ้อง WCO จากินั�น ข้ึ้อม้ลทัี่�งหมด้จะได้้รับักิารวิเคัราะห์จากิ
หลายหน่วยงานและส่ำงต่ิอให้หน่วยงานด้้านกิารบัังคัับัใช้้
กิฎหมายในพื�นท่ี่�ต่ิอไป

© INTERPOL

โต๊ิะโบัราณสำมัย Renaissance ติรวจย้ด้ได้้โด้ยเจ้าหน้าท่ี่�ติำารวจสำเปน

© INTERPOL

Operation Pandora

    นอกิจากิน่� แอพพลิเคัชั้�น ID-Art ยังเป็นส่ำวนสำำาคััญ
ขึ้องปฏิิบััติิกิาร Operation Pandora ระยะท่ี่� 6 (VI)                
ซ้ั�งเป็นคัวามร่วมมือระหว่างติำารวจแห่งช้าติิสำเปน INTERPOL         

สำำานักิงานติำารวจสำากิลแห่งสำหภาพยุโรป (Europol) องค์ักิาร
ศุุลกิากิรโลกิ (WCO) และหน่วยงานด้้านกิารบัังคัับัใช้้
กิฎหมายขึ้องอ่กิ 28 ประเที่ศุ ซ้ั�งสำามารถืจับักุิมผู้้้ต้ิองหา
ลักิลอบัขึ้นส่ำงและค้ัาขึ้ายโบัราณวัติถุืและชิ้�นงานศิุลปะ 52 คัรั�ง 
และม่กิารติรวจย้ด้ขึ้องกิลางมากิกิว่า 9,408 ชิ้�น 
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เทคโนโลิยีีจมููกอิเล็ิกทรอนิกส์์ (E-nose)เทคโนโลิยีีจมููกอิเล็ิกทรอนิกส์์ (E-nose)
 เพ่�อการตรวจจ่บส์ารอ่นตรายี  เพ่�อการตรวจจ่บส์ารอ่นตรายี 

  ในปัจจุบััน อุติสำาหกิรรมกิารผู้ลิติและขึ้นส่ำงสำารอันติราย
ม่กิารขึ้ยายตัิวอย่างต่ิอเนื�องคัวบัค่้ักัิบักิารขึ้ยายตัิวขึ้องขึ้นาด้
เศุรษฐกิิจกิารค้ัาโลกิ ซ้ั�งสิำนค้ัาดั้งกิล่าวมักิถ้ืกิผู้ลิติ จัด้ส่ำงใน
ปริมาณมากิ และม่กิารขึ้นส่ำงสิำนค้ัาท่ี่�ม่คัวามหลากิหลาย เช่้น 
สำารเคัม่อันติราย วัติถุืระเบิัด้ ก๊ิาซัอันติราย โด้ยในแต่ิละปี                                                            
ม่กิารขึ้นส่ำงสิำนคั้าอันติรายมากิกิว่า 1.25 ล้านคัรั�ง และม่
แนวโน้มท่ี่�จะม่กิารเพิ�มข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง1  
  

1 IATA, “What You Need To Know About The Transport Of Danger-
ous Goods By Air,” Accessed 24 September 2022, https://www.iata.
org/en/publications/newsletters/iata-knowledge -hub/what-you-need-
to-know-about-the-transport-of-dangerous-goods-by-air/.

   สำารอันติรายเหล่าน่� ก่ิอให้เกิิด้คัวามเส่ำ�ยงให้แก่ิประช้าช้น
ทัี่�วไป ทัี่�งในแง่สุำขึ้ภาพ ที่รัพย์สิำน และสิำ�งแวด้ล้อม                     
รวมไปถ้ืงก่ิอให้เกิิด้คัวามเส่ำ�ยงแก่ิเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกิากิรผู้้้ที่ำาหน้าท่ี่�                                                                  
ติรวจสำอบัสิำนค้ัา โด้ยเฉพาะเมื�อสำารอันติรายบัางช้นิด้
สำามารถืปล่อยก๊ิาซัท่ี่�เป็นอันติรายต่ิอมนุษย์แต่ิจม้กิขึ้องมนุษย์
ไม่สำามารถืจับัคัวามแติกิต่ิางขึ้องกิลิ�นได้้ในอากิาศุปกิติิ                  
ในบัางกิรณ่ เจ้าหน้าท่ี่�ต้ิองรับัคัวามเส่ำ�ยงในช่้วิติและที่รัพย์สิำน
ในกิารเข้ึ้าไปติรวจสำอบัก๊ิาซัท่ี่�อาจเป็นวัติถุืไวไฟหรือ                                                    
วัติถุืระเบิัด้ ยิ�งไปกิว่านั�น จำานวนสิำนค้ัาท่ี่�เพิ�มมากิข้ึ้�นก็ิที่ำาให้
เจ้าหน้าท่ี่�ไม่สำามารถืติรวจสำอบัสิำนค้ัาได้้คัรบัทุี่กิชิ้�นและ            
อาจปล่อยให้วัติถุือันติรายท่ี่�อาจเป็นสำารตัิ�งต้ินขึ้องยาเสำพติิด้                                                            
สำารตัิ�งต้ินขึ้องอาวุธิ หรือแม้กิระทัี่�งก๊ิาซัเรือนกิระจกิ              
ออกิไปเป็นภัยคุักิคัามที่างสิำ�งแวด้ล้อมและสัำงคัม

   ด้้วยเหตุิน่� ศุุลกิากิรจ้งจำาเป็นต้ิองม่นวัติกิรรมท่ี่�ช่้วย          
ติรวจจับัสำารอันติรายเพื�อช่้วยให้เกิิด้ประสิำที่ธิิภาพใน                      
กิารบัังคัับัใช้้กิฎหมาย ปกิป้องคัวามปลอด้ภัยขึ้อง
ประช้าช้น และช่้วยลด้คัวามเส่ำ�ยงในกิารที่ำางานท่ี่�เจ้าหน้าท่ี่�
ศุุลกิากิรต้ิองเผู้ชิ้ญในแต่ิละวัน โด้ยหน้�งในนวัติกิรรมดั้งกิล่าว                                                                  
ท่ี่�ม่กิารที่ด้ลองใช้้มาแล้วในระยะหน้�ง คืัอเที่คัโนโลย่จม้กิ
อิเล็กิที่รอนิกิส์ำ (E-nose)
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    ที่่าเรือ Rotterdam ถืือเป็นท่ี่าเรือท่ี่�ม่ขึ้นาด้ใหญ่ท่ี่�สุำด้ใน
ที่ว่ปยุโรป ท่ี่�นอกิจากิจะเป็นศุ้นย์กิลางในกิารขึ้นสำ่งสิำนค้ัา
จากิทัี่�งภายในและภายนอกิภ้มิภาคัแล้ว บัริเวณดั้งกิล่าว
ยังเป็นแหล่งอุติสำาหกิรรมกิารผู้ลิติขึ้นาด้ใหญ่อ่กิด้้วย และ
มักิเป็นอุติสำาหกิรรมกิลั�นปิโติรเล่ยมและสำารเคัม่อันติราย       
จากิกิารสำำารวจพบัว่าม่บัริษัที่ผู้้้ผู้ลิตินำ�ามันและสำารเคัม่     
ขึ้นาด้ใหญ่ขึ้องโลกิมากิกิว่า 40 บัริษัที่ และม่บัริษัที่บัรรจุ
และแจกิจ่ายก๊ิาซั 13 บัริษัที่ จัด้ตัิ�งอย่้ในบัริเวณท่ี่าเรือ

  อุติสำาหกิรรมเหล่าน่�ได้้ก่ิอปัญหากิารรั�วไหลขึ้องกิลิ�น      
สำารเคัม่ท่ี่�ที่ำาให้ประช้ากิรในเขึ้ติพื�นท่ี่� ดั้งกิล่าวได้้ รับั             
ผู้ลกิระที่บั โด้ยหน่วยงาน DCMR Environmental                                                          

Protection Agency (DCMR EPA) ท่ี่�เป็นหน่วยงาน        
ผู้้้ด้้แลด้้านสิำ�งแวด้ล้อมในบัริเวณเมือง Rotterdam และ
ท่ี่าเรือ Rotterdam ได้้รับักิารร้องเร่ยนปัญหามลภาวะ      
ที่างอากิาศุ (กิลิ�น) จากิประช้าช้นมากิกิว่า 6,000 คัรั�งต่ิอปี 
และหน่วยงานดั้งกิล่าวไม่ม่ที่รัพยากิรมากิพอท่ี่�จะไปสืำบัหา
ท่ี่�มาขึ้องกิลิ�นสำารเคัม่ท่ี่�รั�วไหล หรือไม่สำามารถืจัด้กิารกิับั
คัวามเส่ำ�ยงขึ้องสำารเคัม่ท่ี่�มนุษย์ไม่สำามารถืรับักิลิ�นได้้ จ้งได้้
ม่กิารพัฒนาเที่คัโนโลย่ E-nose เพื�อแก้ิไขึ้ปัญหาดั้งกิล่าว 
ร่วมกัินกัิบับัริษัที่ Comon Invent

     E-nose ประกิอบัด้้วยอุปกิรณ์เซันเซัอร์ท่ี่�สำามารถื  
ติอบัสำนองต่ิอก๊ิาซัท่ี่�ม่ปริมาณน้อยมากิได้้อย่างรวด้เร็ว 
และยังสำามารถืติรวจสำอบัองค์ัประกิอบัขึ้องก๊ิาซัท่ี่�ปะปนกัิน
หลายช้นิด้ได้้ ลักิษณะกิารที่ำางานคืัอเมื�ออุปกิรณ์เซันเซัอร์
จับักิลิ�นขึ้องก๊ิาซัต่ิาง ๆ ได้้ จะส่ำงสัำญญาณไปให้ E-nose 

บัริเวณใกิล้เค่ัยงกัินแล้วรวบัรวมข้ึ้อม้ลทัี่�งหมด้กิลับัไปยัง                
ฐานข้ึ้อม้ลกิลาง ข้ึ้อม้ลดั้งกิล่าวจะถ้ืกิเปร่ยบัเท่ี่ยบักัิบั       
ฐานข้ึ้อม้ลท่ี่�ม่อย่้เดิ้มเพื�อหาช้นิด้ขึ้องสำารเคัม่ท่ี่� รั�วไหล                                              
พร้อมทัี่�งประมวลผู้ลรวมกัิบับัริเวณพื�นท่ี่�ม่กิารจับักิลิ�นได้้ 
และส่ำงข้ึ้อม้ลให้เจ้าหน้าท่ี่�พิจารณาติ่อไป กิลไกิด้ังกิล่าว
ด้ำาเนินไปในลักิษณะเด่้ยวกิันกัิบักิารเร่ยนร้้ขึ้องโปรแกิรม
ด้้วยตินเอง (Machine Learning) ท่ี่�โปรแกิรมจะสำะสำม    
กิารเร่ยนร้้และคัวามแม่นยำาติามจำานวนข้ึ้อม้ลท่ี่�ป้อนเข้ึ้ามาใน
ระบับั ดั้งนั�น E-nose จ้งจะม่คัวามแม่นยำามากิข้ึ้�นเรื�อย ๆ 
เมื�อข้ึ้อม้ลท่ี่�เก็ิบัสำะสำมไว้ในฐานข้ึ้อม้ลกิลางม่จำานวนเพิ�มข้ึ้�น  

    DCMR EPA และ Comon Invent ได้้ร่วมกัิน
ด้้แลโคัรงกิาร E-nose มาตัิ�งแต่ิ พ.ศุ. 2548 (2005)                                                          
โด้ยเริ�มใช้้ดั้กิจับักิลิ�นสำารเคัม่รั�วไหลในบัริเวณท่ี่�อย่้
อาศัุยขึ้องประช้าช้นก่ิอนท่ี่�จะเริ�มนำามาใช้้ในบัริเวณท่ี่าเรือ       
Rotterdam ซ้ั�งในปัจจุบัันม่กิารติิด้ตัิ�งอุปกิรณ์ E-nose 
แล้วจำานวน 250 แห่งโด้ยรอบัท่ี่าเรือและบัริเวณใกิล้เค่ัยง 
โด้ยได้้ขึ้ยายขึ้อบัเขึ้ติหน้าท่ี่�ขึ้องอปุกิรณ์ให้สำามารถืช่้วยเหลือ
กิารที่ำางานอื�น ๆ ขึ้องท่ี่าเรือ โด้ยเฉพาะกิารติรวจปล่อย          
ที่างศุุลกิากิร ว่าสิำนค้ัาท่ี่�ไหลเว่ยนอย่้ในบัริเวณท่ี่าเรือนั�น
ม่กิารปล่อยสำารเคัม่ต้ิองห้ามหรือไม่ โด้ยใช้้คัวบัค่้ักัิบั        
กิารเอ็กิซัเรย์ท่ี่�ม่ใช้้แพร่หลายอย่้แล้ว นอกิจากิน่� ยังม่                                       
กิารพัฒนา E-nose แบับัเคัลื�อนท่ี่�ได้้ (Mobile E-nose)        
ท่ี่�สำามารถืติิด้ตัิ�งอุปกิรณ์ไว้บันยานพาหนะเช่้น รถืยนต์ิ
หรือเรือลาด้ติระเวน เพื�อให้สำามารถืติรวจสำอบัหรือดั้กิจับั          
กิารรั�วไหลขึ้องสำารเคัม่ได้้ในบัริเวณพื�นท่ี่�เฉพาะด้้วยเช่้นกัิน

กรณ่ศึุกษา: E-nose ข่องท่ี่าเรือ Rotterdam
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E-nose ท่ี่�ติิด้ตัิ�งบันเรือลาด้ติระเวน
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   ทัี่�งน่� E-nose ยังเป็นส่ำวนสำำาคััญในกิารรักิษาคัวามปลอด้ภัยขึ้องเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกิากิร บุัคัลากิรในท่ี่าเรือ และประช้าช้นใน
บัริเวณโด้ยรอบั โด้ยท่ี่� E-nose ไม่เพ่ยงแต่ิได้้รับักิารติิด้ตัิ�งบัริเวณสำถืานท่ี่�สำาธิารณะหรือท่ี่าเรือเท่ี่านั�น แต่ิยังถ้ืกิติิด้ตัิ�งใน
บัริเวณพื�นท่ี่�กิารผู้ลิติขึ้องโรงงานอุติสำาหกิรรมต่ิาง ๆ ด้้วย ในกิารน่� ท่ี่าเรือ Rotterdam จ้งได้้ก่ิอตัิ�ง We-nose Network 
ท่ี่�เป็นกิารประสำานเคัรือข่ึ้ายขึ้องท่ี่าเรือ บัริษัที่เอกิช้น DCMR EPA และหน่วยงานปกิคัรองส่ำวนท้ี่องถิื�น เพื�อประสำานงาน
ให้หน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องสำามารถืจัด้กิารกัิบัต้ินติอกิารรั�วไหลได้้อย่างรวด้เร็ว

   ในกิารน่� ศุุลกิากิรเบัลเย่ยมได้้เริ�มที่ด้ลองใช้้ E-nose 
ขึ้องตินเองมาตัิ�งแต่ิ พ.ศุ. 2562 (2019) ซ้ั�งม่ส่ำวนที่ำาให้
ยอด้กิารติรวจย้ด้สำารเสำพติิด้ ณ ท่ี่าเรือ Antwerp                    
เพิ�มส้ำงข้ึ้�นเป็นประวัติิกิารณ์ โด้ยม่ปริมาณกิารติรวจย้ด้
เพิ�มจากิปริมาณท่ี่�ติรวจย้ด้ได้้เมื�อ พ.ศุ. 2557 ( 2014)         
เพิ�มมากิข้ึ้�นร้อยละ 660 อย่างไรก็ิติาม เที่คัโนโลย่ดั้งกิล่าว
กิำาลังอย่้ในขัึ้�นกิารพัฒนา และศุุลกิากิรเบัลเย่ยมยังไม่ม่      
กิารเผู้ยแพร่หลักิกิารที่ำางานขึ้องหรือผู้ลกิารติรวจย้ด้จากิอุปกิรณ์
ดั้งกิล่าวออกิส่้ำสำาธิารณะ

© Port of Rotterdam

    จุด้ท่ี่�ม่กิารติิด้ตัิ�ง E-nose ในท่ี่าเรือ Rotterdam

E-nose แลื่ะโครงการ 100% Scanning ข่องศุุลื่กากรเบลื่เย่ยม 

    อน้�ง ศุุลกิากิรเบัลเย่ยมอย่้ระหว่างกิารด้ำาเนินกิารพัฒนา
นวัติกิรรม E-nose เป็นขึ้องตัิวเอง เพื�อเพิ�มประสิำที่ธิิภาพ
กิารป้องกัินและปราบัปรามกิารลักิลอบัขึ้นย้ายสำารเสำพติิด้ท่ี่�
ท่ี่าเรือ Antwerp โคัรงกิารดั้งกิล่าวเป็นส่ำวนหน้�งขึ้องนโยบัาย 
100% Scanning ท่ี่�ต้ิองกิารให้ต้้ิคัอนเที่นเนอร์ทัี่�งหมด้ท่ี่�เข้ึ้า
และออกิจากิที่า่เรือได้้รับักิารเอกิซัเรยแ์ละติรวจสำอบัทัี่�งหมด้ 
โด้ย E-nose ท่ี่�พัฒนาโด้ยศุุลกิากิรเบัลเย่ยมจะถ้ืกิออกิแบับั
มาให้จับักิลิ�นขึ้องสำารเสำพติิด้ โด้ยเฉพาะโคัเคัน ท่ี่�ม่ปริมาณ
กิารลักิลอบันำาเข้ึ้ามายัง EU ผู่้านท่ี่าเรือ Antwerp มากิท่ี่�สุำด้
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อากาศุยีานไรค้นข่บ (โดัรน) อากาศุยีานไรค้นข่บ (โดัรน) 
ก่บการส์่งเส์รมิูการบ่งค่บใชั่ก้ฎหมูายีก่บการส์่งเส์รมิูการบ่งค่บใชั่ก้ฎหมูายี
ของศุลุิกากรของศุลุิกากร
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    อ่กิหน้�งอุปสำรรคัท่ี่�ที่ำาให้ศุุลกิากิรไม่สำามารถืติรวจสำอบั
สิำนค้ัาได้้อย่างทัี่�วถ้ืง คืัอคัวามกิวา้งขึ้องที่า่เรือ ท่ี่าอากิาศุยาน 
คัลังสิำนค้ัา (Cargo) หรือพื�นท่ี่�กิารผู้ลิติในเขึ้ติปลอด้อากิร 
(Free Zone) ท่ี่�ม่พื�นท่ี่�กิว้างขึ้วางมากิจนที่ำาให้เจ้าหน้าท่ี่�
ศุุลกิากิรไม่สำามารถืติิด้ติามสำถืานะขึ้องสำินค้ัาได้้อย่างทัี่�วถ้ืง 
ในกิารน่� ศุุลกิากิรในหลายประเที่ศุได้้ม่กิารนำานวัติกิรรม
อากิาศุยานไร้คันขัึ้บั หรือ โด้รน มาช่้วยสำอด้ส่ำองกิิจกิรรม
หรือคัวามเคัลื�อนไหวท่ี่�เกิิด้ข้ึ้�นในบัริเวณพื�นท่ี่�รับัผิู้ด้ช้อบัขึ้อง
ศุุลกิากิรจากิมุมส้ำง หรือนำาเที่คัโนโลย่ดั้งกิล่าวไปประยุกิต์ิ
ใช้้เพื�อช้่วยให้ศุุลกิากิรสำามารถืป้องกัินกิารลักิลอบัขึ้นย้าย
สิำนค้ัาผิู้ด้กิฎหมายหรือกิารกิระที่ำาผิู้ด้ภายในพื�นท่ี่�ดั้งกิล่าวได้้                                       
อย่างม่ประสิำที่ธิิภาพ โด้ยจะขึ้อนำาเสำนอกิรณ่ศุ้กิษาขึ้อง       
กิารใช้้โด้รนขึ้อง ศุุลกิากิรเนเธิอร์แลนด์้ ศุุลกิากิรเบัลเย่ยม 
ศุุลกิากิรเด้นมาร์กิ และศุุลกิากิรสำหรัฐอาหรับัเอมิเรติส์ำ (UAE) 
ดั้งต่ิอไปน่�

  ศุุลกิากิรเนเธิอร์แลนด์้ม่คัวามรับัผิู้ด้ช้อบัต้ิองคัวบัคุัม
กิารขึ้นส่ำงสิำนค้ัาบัริเวณท่ี่าเรือขึ้นาด้ใหญ่และบัริเวณนิคัม
อตุิสำาหกิรรมหลายแหง่ ซ้ั�งม่จำานวนมากิตัิ�งอย่้บัริเวณช้ายฝั่�ง
ที่ะเลท่ี่�ม่คัวามลอ่แหลมใหผู้้้้กิระที่ำาคัวามผู้ดิ้สำามารถืลกัิลอบั
ขึ้นย้ายสิำนค้ัาผิู้ด้กิฎหมาย ศุุลกิากิรเนเธิอร์แลนด์้จ้งได้้ม่     
กิารริเริ�มกิารใช้้โด้รนเพื�อติรวจติราบัริเวณพื�นท่ี่�ท่ี่าเรือมาตัิ�งแต่ิ 
พ.ศุ. 2561 ( 2018) และได้้ม่กิารจัด้ตัิ�งหน่วยงานภายในท่ี่�ด้้แล
กิารใช้้โด้รนเพื�อกิารติรวจติราที่างศุุลกิากิรโด้ยเฉพาะ 

การใช้้โดรนเพิ�มประสิำที่ธิิภาพการตรวจัตรา
ทัี่�งในเวลื่ากลื่างวันแลื่ะกลื่างคืน
ข่องศุุลื่กากรเนเธิอร์แลื่นด์
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    หน่วยงานดั้งกิล่าวต้ิองที่ำาหน้าท่ี่�คััด้เลือกิและฝึ่กิอบัรม
ผู้้้ขัึ้บัโด้รนท่ี่�ต้ิองใช้้ทัี่�งคัวามร้้เรื�องหลักิกิารบิัน กิฎกิารจราจร
ที่างอากิาศุ และต้ิองม่คัวามร้้เรื�องกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้อง
ศุุลกิากิรร่วมด้้วย เนื�องจากิโด้รนเหล่าน่�ต้ิองม่ผู้้้บัังคัับัอย่้
ติลอด้เวลา ผู้้้บัังคัับัจ้งต้ิองม่คัวามสำามารถืในกิารสำอด้ส่ำอง        
จุด้ท่ี่�ม่คัวามเส่ำ�ยงในบัริเวณพื�นท่ี่�รับัผิู้ด้ช้อบัขึ้องตินเอง                                                   
ซ้ั�งโด้รนจะม่คัวามสำามารถืในกิารจับัคัวามเคัลื�อนไหวและ
ถ่ืายที่อด้ภาพกิลับัมาท่ี่�ห้องบัังคัับักิาร โด้ยโด้รนท่ี่�ศุุลกิากิร
เนเธิอร์แลนด์้ใช้้คืัอช้นิด้DJIM300RTKท่ี่�ม่กิล้องจับัคัวามร้อน                                                   
(Thermal camera) และหลอด้ไฟ LED คุัณภาพส้ำง              
ท่ี่�สำามารถืส่ำองแสำงสำว่างลงไปยังพื�นท่ี่�เบืั�องล่าง ที่ำาให้สำามารถื             
ใช้้งานได้้ทัี่�งในเวลากิลางวันและกิลางคืัน โด้รนช้นิด้ดั้งกิล่าว
ยังม่คัวามสำามารถืในกิารขึ้ยายภาพจากิระยะไกิลได้้อย่างคัมชั้ด้ 
จ้งที่ำาให้ผู้้้กิระที่ำาคัวามผิู้ด้ไม่สำามารถืไหวตัิวทัี่นและเจ้าหน้าท่ี่�
สำามารถืเติร่ยมแผู้นกิารจับักุิมได้้แบับัแยบัยล และสำามารถื
ใช้้โด้รนเหล่าน่�ช่้วยเก็ิบัภาพหรือรายงานสำถืานกิารณ์ระหว่าง
กิารจับักุิมได้้ด้้วย

© SCREEN POST, Pexels

    ในปัจจุบััน ท่ี่มบัังคัับักิารโด้รนขึ้องศุุลกิากิรเนเธิอร์แลนด์้
ได้้นำาโด้รนออกิลาด้ติระเวนทุี่กิวัน โด้ยส่ำวนใหญ่สำามารถื   
จับัภาพกิลุ่มกิระที่ำาผิู้ด้ขึ้ณะรวบัรวมสำารเสำพติิด้ท่ี่�ถ้ืกิลำาเล่ยง
มาจากิหลายแหล่งเข้ึ้าด้้วยกัิน หรือผู้้้ท่ี่�กิำาลังขึ้นย้ายสำารเสำพติิด้
ออกิจากิแหล่งซุักิซ่ัอนในต้้ิคัอนเที่นเนอร์ แต่ิม่กิารยืนยัน
ว่าคัลังภาพหรือวิดิ้โอท่ี่�ไม่เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารกิระที่ำาคัวามผิู้ด้                                                     
จะถ้ืกิลบัออกิไปจากิฐานขึ้้อม้ลติามกิฎหมายคุ้ัมคัรอง
ข้ึ้อม้ลส่ำวนบุัคัคัลขึ้องสำหภาพยุโรป(General Data                         

Protection Regulation : GDPR) เพื�อปกิป้องคัวามลับั
ที่างกิารค้ัาหรือข้ึ้อม้ลส่ำวนตัิวขึ้องผู้้้ประกิอบักิารในบัริเวณ
ดั้งกิล่าว และม่คัวามพยายามท่ี่�จะขึ้ยายท่ี่มบัังคัับักิารโด้รน
ออกิไปยังทุี่กิท่ี่า/ท่ี่�ที่ำากิารศุุลกิากิรทุี่กิแห่งในเนเธิอร์แลนด์้                   
รวมทัี่�งต้ิองกิารขึ้ยายข่ึ้ด้คัวามสำามารถืขึ้องโด้รนใน                     
กิารติรวจสำอบักิารขึ้นส่ำงสิำนค้ัาที่างที่ะเลอ่กิด้้วยในอนาคัติ

© DronewatchEU
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    ท่ี่าเรือ Antwerp ม่พื�นท่ี่�มากิกิว่า 120 ติารางกิิโลเมติร 
และตัิ�งอย่้บันพื�นท่ี่�ยุที่ธิศุาสำติร์สำำาคััญขึ้องเบัลเย่ยม ซ้ั�ง
แน่นอนว่าเจ้าหน้าท่ี่�ขึ้องท่ี่าเรือและเจ้าหน้าท่ี่�ศุุลกิากิรจ้ง
จำาเป็นต้ิองใช้้โด้รนเพื�อกิารติรวจติราพื�นท่ี่�ท่ี่าเรือในมุมส้ำง
ด้้วยเช่้นกัิน โด้ยโด้รนท่ี่�ท่ี่าเรือ Antwerp เป็นโด้รนท่ี่�สำามารถื
ติรวจสำอบักิิจกิรรมต่ิาง ๆ ภายในท่ี่าเรือได้้อย่างชั้ด้เจนและ
สำามารถืบิันติรวจติราอย่างอัติโนมัติิติามเส้ำนที่างท่ี่�กิำาหนด้ไว้ 
และสำามารถืเปล่�ยนเส้ำนที่างในกิรณ่ท่ี่�เกิิด้เหตุิฉุกิเฉินได้้ทุี่กิเมื�อ 
ทัี่�งยังสำามารถืบิันกิลับัสำถืาน่เติิมพลังงานได้้ด้้วยตินเองอ่กิด้้วย

   โด้รนช้นิด้ดั้งกิล่าวได้้ถ้ืกิที่ด้ลองใช้้คัรั�งแรกิใน พ.ศุ. 2564 
(2021) และกิำาลังอย่้ระหว่างกิารที่ด้สำอบัภารกิิจต่ิาง ๆ อาทิี่ 
กิารติรวจสำอบัอาคัาร กิารติรวจติรา กิารช่้วยเหลือพิเศุษใน
สำถืานกิารณ์ฉุกิเฉิน และกิารที่ด้สำอบักิารบิันในสำภาพอากิาศุ            
ท่ี่�แติกิต่ิางกัินไป โด้ยท่ี่าเรือ Antwerp ตัิ�งเป้าหมายไว้ว่า            
โด้รนช้นิด้น่�จะสำามารถืรายงานสำถืานกิารณ์ทุี่กิอย่างในท่ี่าเรือ 
(Live-feeder) ได้้อย่างแม่นยำาและรวด้เร็วเมื�อโด้รนผู่้าน                                                
กิารที่ด้ลองในทุี่กิภารกิิจแล้ว

© Port of Antwerp

   ในปัจจุบััน วัติถุืผิู้ด้กิฎหมายหลายช้นิด้ได้้ถ้ืกิลับัลอบัขึ้นย้าย
ด้้วยกิารขึ้นส่ำงที่างเรือ ซ้ั�งพยายามหลบัเล่�ยงกิารติรวจสำอบัขึ้อง
เจ้าหน้าท่ี่�ด้้วยกิารซ่ัอนวัติถุืเหล่านั�นไว้บัริเวณตัิวโคัรงขึ้องเรือ 
หรือบัริเวณภายนอกิเรือท่ี่�อย่้ใต้ิพื�นผิู้วนำ�า ศุุลกิากิรเด้นมาร์กิ
จ้งได้้พยายามติรวจสำอบับัริเวณดั้งกิล่าวขึ้องเรือขึ้นส่ำงสิำนค้ัา 
แต่ิศุุลกิากิรเด้นมาร์กินั�นไม่ม่นักิประด้านำ�าประจำาหน่วยงาน
ขึ้องตินเอง จ้งจำาเป็นต้ิองขึ้อคัวามช่้วยเหลือจากิกิองทัี่พ
เรืออย่้เสำมอ ศุุลกิากิรเด้นมาร์กิจ้งใช้้นวัติกิรรมโด้รนใต้ินำ�า                          
เพื�อติรวจหาภาพวัติถุืต้ิองสำงสัำยก่ิอนกิารขึ้อคัวามช่้วยเหลือจากิ
กิองทัี่พเรือ เพื�อให้เป็นกิารใช้้ที่รัพยากิรบุัคัคัลอย่างคุ้ัมค่ัาท่ี่�สุำด้

    โด้รนใติ้นำ �าช้นิด้น่� ม่ช้ื �อว่า Remotely Operated               

Vehicle (ROV) ซ้ั�งถ้ืกิออกิแบับัมาให้ใช้้งานได้้ง่าย เจ้าหน้าท่ี่�
สำามารถืคัวบัคุัมเคัรื�อง ROV ผู่้านร่โมที่คัวบัคุัมท่ี่�ม่ลักิษณะ
คัล้ายร่โมที่คัวบัคุัมเกิมได้้ทัี่นท่ี่โด้ยไม่จำาเป็นต้ิองผู่้านกิารฝึ่กิ
อบัรมเฉพาะ เคัรื�อง ROV สำามารถืเคัลื�อนย้ายได้้ง่ายและ
นำาลงใต้ินำ�าจากิบัริเวณท่ี่าเรือได้้โด้ยติรง ศุุลกิากิรเด้นมาร์กิ
เริ�มใช้้โด้รนช้นิด้น่�มาตัิ�งแต่ิ พ.ศุ. 2560 (2017) ซ้ั�งให้                                    
ผู้ลลัพธ์ิท่ี่�เป็นท่ี่�พอใจ เนื�องจากิสำามารถืเข้ึ้าติรวจสำอบัชิ้�นส่ำวน
ขึ้องเรือท่ี่�เข้ึ้าไปติรวจสำอบัได้้ยากิ อาทิี่ ส่ำวนลำาเรือ หางเสืำอ                 
หัวบัังคัับัเล่�ยว (Bow thruster) ได้้อย่างม่ประสิำที่ธิิภาพ

© Danish Customs

โดรนเคลืื่�อนท่ี่�อัตโนมัติ ณ ท่ี่าเรือ Antwerp

โดรนเคลืื่�อนท่ี่�ใต้นำ�าข่องศุุลื่กากรเดนมาร์ก
แลื่ะศุุลื่กากร UAE
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    อย่างไรก็ิติาม นวัติกิรรมดั้งกิล่าวก็ิยังม่ข้ึ้อจำากัิด้ เนื�องจากิ
ภาพท่ี่�ม่กิารถ่ืายที่อด้มาจากิใต้ินำ�านั�นม่คัวามชั้ด้เจนแติกิต่ิางกัิน                             
ข้ึ้�นอย่้กัิบัคัวามใสำขึ้องนำ�า และระดั้บัคัวามล้กิ ซ้ั�งหากิ
ส่ำงอุปกิรณ์ลงไปล้กิมากิเท่ี่าใด้ ติะกิอนใต้ินำ�าจะยิ�งที่ำาให้                                                         
นำ�าขุ่ึ้นและคุัณภาพขึ้องกิารถ่ืายที่อด้ภาพจะลด้น้อยลง 
นอกิจากิน่� ยังม่ข้ึ้อจำากัิด้ในที่างกิารบัังคัับัหากิพื�นนำ�าม่                      
คัวามแปรปรวนและม่คัลื�นส้ำง ทัี่�งน่� ศุุลกิากิรเด้นมาร์กิ       
อย่้ระหว่างกิารพัฒนาอุปกิรณ์ย้ด้เกิาะกัิบัตัิวเรือเพื�อแก้ิปัญหา
กิารบัังคัับั และม่แผู้นท่ี่�จะติิด้ตัิ�งระบับั Sonar ท่ี่�จะช่้วยเพิ�ม
ประสิำที่ธิิภาพในกิารมองเห็นได้้เพิ�มมากิถ้ืง 30 เมติร

     ด้้วยลักิษณะภ้มิประเที่ศุช้ายฝั่�ง และกิารเป็นศุ้นย์กิลาง
ที่างกิารค้ัาขึ้องภ้มิภาคั ที่ำาให้ UAE โด้ยเฉพาะในแคัว้นด้้ไบั
ประสำบัปัญหาคัล้ายคัล้งกัินกัิบัศุุลกิากิรเด้นมาร์กิ ศุุลกิากิร 
UAE จ้งได้้ที่ำานวัติกิรรมโด้รนใต้ินำ�า ROV มาใช้้ด้้วยเช่้นกัิน
ตัิ�งแต่ิ พ.ศุ. 2563 (2020) ซ้ั�งม่กิารใช้้งานในลักิษณะเด่้ยวกัิน 
แต่ิสำามารถืเคัลื�อนท่ี่�ด้้วยคัวามเร็ว 15 กิิโลเมติรต่ิอชั้�วโมง                  
ในระยะ 30 เมติร และม่กิล้องคุัณภาพระดั้บั 4K ท่ี่�สำามารถื
บัันท้ี่กิภาพถ่ืายและวิดิ้โอคุัณภาพส้ำงจากิบัริเวณท่ี่�ติรวจสำอบั                                  
ได้้ยากิขึ้องเรือ

© Dubai Customs
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© vector4stock, Freepik

    เมื�อภาระหน้าท่ี่�ขึ้องศุุลกิากิรด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายเพิ�มมากิข้ึ้�นจากิกิระแสำโลกิาภิวัติน์ ปัจจัย
ที่างกิารเมืองและปัจจัยที่างสัำงคัมอื�น ๆ แต่ิที่รัพยากิรบุัคัคัลขึ้องศุุลกิากิรม่จำากัิด้ นวัติกิรรมท่ี่�ม่        
ส่ำวนเก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้องศุุลกิากิรข้ึ้างต้ินจ้งถืือเป็นตัิวอย่างคัวามพยายามใน           
กิารปรับัตัิวขึ้องศุุลกิากิร ให้ยังคังบัรรลุภารกิิจท่ี่ามกิลางคัวามท้ี่าที่ายใหม่ ๆ ในศุติวรรษท่ี่� 21                                                                                 
ทัี่�งน่� กิารใช้้นวัติกิรรมเพื�องานด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้องศุุลกิากิร ม่ข้ึ้อคัวรพิจารณาดั้งน่�
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    ถ้ืงแม้ว่านวัติกิรรมหลายช้นิด้ข้ึ้างต้ินจะม่คัวามสำามารถืในกิารที่ำางานท่ี่�เฉพาะขึ้อง
ตัิวเอง เช่้นกิารจด้จำาภาพวัติถุืโบัราณ กิารรับักิลิ�น กิารจับัภาพในมุมส้ำงหรือใต้ินำ�า            
แต่ิหัวใจท่ี่�ที่ำาให้นวัติกิรรมเหล่าน่�สำามารถืที่ำางานได้้แบับัอัติโนมัติิและม่ประสิำที่ธิิภาพ
ส้ำงสุำด้คืัอข้ึ้อม้ล (Data) เนื�องจากินวัติกิรรมเหล่าน่�ล้วนถ้ืกิพัฒนามาให้เร่ยนร้้ได้้ด้้วย
ตินเอง (Machine learning) ท่ี่�จะเร่ยนร้้จากิร้ปแบับั (Pattern) ขึ้องสิำ�งท่ี่�เกิิด้ข้ึ้�นมาแล้วซัำ�า ๆ                                                                             
ในอด่้ติ จนสำามารถืคัาด้กิารณ์สิำ�งท่ี่�เกิิด้ข้ึ้�นในอนาคัติหรือสำามารถืวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ล          
ออกิมาให้เจ้าหน้าท่ี่� กิารพัฒนานวัติกิรรมในปัจจุบัันจ้งไม่สำามารถืแยกิออกิจากิศุาสำติร์
กิารวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ล (Data analytics)  ดั้งนั�น หน่วยงานศุุลกิากิรท่ี่�ต้ิองกิารนำานวัติกิรรม
มาช้่วยเสำริมประสิำที่ธิิภาพในงานด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายจ้งต้ิองม่กิารพัฒนาระบับั   
กิารจัด้เก็ิบัและประมวลผู้ลข้ึ้อม้ลขึ้องตินเองคัวบัค่้ักัินไปด้้วย

1. การพัฒนานวัตกรรมต้องที่ำาควบคู่ไปกับ
    การพัฒนาระบบข้่อมูลื่

2. การแลื่กเปล่ื่�ยนข้่อมูลื่ในระดับระหว่างประเที่ศุม่ความจัำาเป็น
    ต่อการรับมือภัยความมั�นคงรูปแบบใหม่ 

    เนื�องด้้วยลักิษณะขึ้องภัยคัวามมั�นคังในปัจจุบัันท่ี่�เกิิด้ข้ึ้�นโด้ยไม่จำากัิด้อย่้ท่ี่�
เขึ้ติแด้นขึ้องรัฐ งานด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้องศุุลกิากิรจ้งไม่คัวรจำากัิด้อย่้เพ่ยง
ภายในเขึ้ติแด้นขึ้องรัฐเช่้นเด่้ยวกัินเพื�อให้สำามารถืรับัมือกัิบัผู้้้กิระที่ำาคัวามผิู้ด้ได้้              
อย่างม่ประสิำที่ธิิภาพ โด้ยจะสัำงเกิติได้้ว่ากิารติรวจย้ด้ขึ้องศุุลกิากิรในหลายกิรณ่              
เป็นผู้ลมาจากิคัวามร่วมมือด้้านข่ึ้าวกิรองขึ้องหน่วยงานศุุลกิากิร กิารใช้้นวัติกิรรม
เพื�อกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้องศุุลกิากิรจ้งคัวรม่กิารแบ่ังปันให้ศุุลกิากิรประเที่ศุอื�น ๆ                                                         
ที่ราบัเช่้นกัิน เพื�อเสำริมคัวามเข้ึ้มแข็ึ้งขึ้องเคัรือข่ึ้ายผู้้้บัังคัับัใช้้กิฎหมาย

 อย่างไรก็ิติาม กิารแบ่ังปันข้ึ้อม้ลด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายนั�นยังม่ข้ึ้อจำากัิด้
หลายประกิาร เนื�องจากิเป็นข้ึ้อม้ลท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบัคัวามมั�นคังท่ี่�ม่เส่ำ�ยงหากิม่กิารรั�วไหล 
และในหลายกิรณ่ ข้ึ้อม้ลเหล่าน่�ได้้มาจากิกิารวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ลหลายแหล่ง อาทิี่ ข้ึ้อม้ล
ขึ้องผู้้้บัริโภคั ข้ึ้อม้ลขึ้องผู้้้ประกิอบักิาร หรือข้ึ้อม้ลขึ้องหน่วยงานรัฐ ที่ำาให้ม่ข้ึ้อจำากัิด้  
ในกิารแบ่ังปันข้ึ้อม้ลจากิกิฎหมายปกิป้องข้ึ้อม้ลและกิฎหมายปกิป้องคัวามเป็นส่ำวนตัิว
ขึ้องแติล่ะประเที่ศุ ในกิารน่� องค์ักิารระหวา่งประเที่ศุอย่างเช้น่องคัก์ิรกิารคัา้โลกิ (World 

Trade Organization: WTO) และ WCO จ้งเห็นคัวามสำำาคััญขึ้องกิารสำร้างยุที่ธิศุาสำติร์
ด้้านข้ึ้อม้ล (Data Strategy) เพื�อกิำาหนด้ระเบ่ัยบัและแนวที่างในกิารแลกิเปล่�ยนและ
กิารบัริหารจัด้กิารข้ึ้อม้ลในห่วงโซ่ัอุปที่านโลกิ
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   ในปีพ.ศุ. 2564 (2021) WCO และ WTO ได้้เผู้ยแพร่งานวิจัยร่วมในหัวข้ึ้อ The role 

of advanced technologies in cross-border trade: A customs perspective ซ้ั�งศุ้กิษา
บัที่บัาที่ขึ้องเที่คัโนโลย่สำมยัใหม่กัิบักิารคัา้ข้ึ้ามพรมแด้น ในมมุมองขึ้องศุุลกิากิร จากิกิารวเิคัราะห์
แบับัสำอบัถืามท่ี่�ม่ประเที่ศุสำมาชิ้กิ WCO มากิกิว่า 124 ประเที่ศุเข้ึ้าร่วม โด้ยทุี่กิประเที่ศุม่คัวามเห็น
ติรงกัินว่านวัติกิรรมและเที่คัโนโลย่ม่คัวามสำำาคััญกัิบังานศุุลกิากิรเป็นอย่างมากิ และทุี่กิประเที่ศุ
กิำาลังพัฒนาหรือม่แผู้นท่ี่�จะพัฒนานวัติกิรรมขึ้องตัิวเอง อย่างไรก็ิติาม ร้อยละ 50 ระบุัว่าอปุสำรรคั 
ท่ี่�สำำาคััญท่ี่�สุำด้ในกิารพัฒนานวัติกิรรมคืัอกิารขึ้าด้คัวามร้้เฉพาะที่าง และร้อยละ 48 ระบุัวา่ม่อปุสำรรคั
ที่างด้้านกิารเงิน อปุสำรรคัดั้งกิล่าวส่ำงผู้ลให้กิารใช้้นวัติกิรรมในงานด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายขึ้อง
แต่ิละประเที่ศุไม่เป็นไปอย่างสำมำ�าเสำมอ และอาจที่ำาให้คัวามร่วมมือระหว่างประเที่ศุในด้้านดั้งกิล่าว
ไม่ม่ประสิำที่ธิิภาพในอนาคัติ
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3. การข่าดความรูเ้ฉพาะที่างแลื่ะเงินทุี่นยังเป็นอุปสำรรคสำำาคัญ
    ในการใช้้นวัตกรรมกับงานศุุลื่กากร 

ข่้อสำรุป     

  ศุุลกิากิรจำาเป็นต้ิองพัฒนากิระบัวนกิารติรวจสำอบัและเคัรื�องมือสำำาหรับักิารบัังคัับั
ใช้้กิฎหมายให้เท่ี่าทัี่นกัิบัภัยคุักิคัามร้ปแบับัใหม่และลักิษณะกิารกิระที่ำาคัวามผิู้ด้ท่ี่�ม่                            
กิารเปล่�ยนแปลงอย่้ติลอด้เวลา นวัติกิรรมและเที่คัโนโลย่สำมัยใหม่เป็นหน้�งใน
แนวที่างเสำริมประสิำที่ธิิภาพในด้้านดั้งกิล่าวขึ้องศุุลกิากิร ทัี่�งน่� กิารพัฒนานวัติกิรรม
ด้้านกิารบัังคัับัใช้้กิฎหมายต้ิองพัฒนาคัวบัค่้ัไปกัิบัระบับัข้ึ้อม้ล และกิารพัฒนา                 
ดั้งกิล่าวนั�นม่ต้ินทุี่นที่างเที่คันิคัและต้ินทุี่นที่างกิารเงินท่ี่�ส้ำง คัวามร่วมมือและ                                                                  
กิารแบ่ังปันข้ึ้อม้ลขึ้องศุุลกิากิรในระดั้บัระหว่างประเที่ศุจ้งเป็นสิำ�งท่ี่�ขึ้าด้ไม่ได้้สำำาหรับั   
กิารสำร้างห่วงโซ่ัอุปที่านโลกิท่ี่�ม่คัวามสำะด้วกิและปลอด้ภัย
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WCO WTO. “The Role of Advanced Technologies in Cross-border Trade: A Customs 
 Perspective.” Acesses 19 September 2022. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/ 
 public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/wco-wto-
 paper/wco_wto-paper_en.pdf?la=en.
   



ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 8 กัันยายน 2565
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  23

รายงานความเคลื่ื�อนไหว

บริึษัที่ UK ได้ย่�นัใบขนัสิำนัค้�ก่อนัส่ำงไปยังไอร์ึแลนัด์เหน่ัอม�กกว่ิ� 
1 ล้�นัฉบับ ภั�ยหลังพิธ่ิสำ�รึไอร์ึแลนัด์เหน่ัอบังคับใช้ม�แล้วิ 1 ปี  

    นับัตัิ�งแต่ิ พ.ศุ. 2564 ( 2021) บัริษัที่ในสำหราช้อาณาจักิร (United Kingdom: UK) ท่ี่�ที่ำากิารส่ำงสิำนค้ัาไปยังไอร์แลนด์้เหนือ 
(Northern Ireland) มากิว่า 10,000 บัริษัที่ ได้้ยื�นใบัขึ้นสิำนค้ัาที่างศุุลกิากิรมากิกิว่า 1 ล้านฉบัับั หลังม่กิารตัิ�งด่้านศุุลกิากิร      
ณ ท่ี่าเรือต่ิาง ๆ ขึ้องไอร์แลนด์้เหนือ ติามข้ึ้อกิำาหนด้ในพิธ่ิสำารไอร์แลนด์้เหนือ (Northern Ireland Protocol)

     อน้�ง พิธ่ิสำารไอร์แลนด์้เหนือเป็นส่ำวนหน้�งขึ้องข้ึ้อติกิลงกิารถือนสำมาชิ้กิภาพขึ้อง UK จากิสำหภาพยุโรป (EU) หรือ Brexit                        
อันกิำาหนด้แนวที่างกิารส่ำงสิำนค้ัาจากิสำหราช้อาณาจักิรเกิรที่บัริเติน (Great Britain) ไปยังไอร์แลนด์้เหนือ เนื�องจากิไอร์แลนด์้เหนือ
ม่ลักิษณะกิายภาพเป็นที่างเข้ึ้าสิำนค้ัาจากิเกิรที่บัริเตินก่ิอนส่ำงต่ิอไปยังไอร์แลนด์้ (Ireland) ท่ี่�ยังคังเป็นสำมาชิ้กิขึ้อง EU พิธ่ิสำาร ฯ 
จ้งกิำาหนด้ให้ตัิ�งด่้านศุุลกิากิรติรวจสำอบัสิำนค้ัาเข้ึ้าจากิเกิรที่บัริเตินบัริเวณท่ี่าเรือขึ้องไอร์แลนด์้เหนือ แที่นกิารตัิ�งด่้านติรวจสำอบัสิำนค้ัา
บัริเวณพรมแด้นไอร์แลนด์้เหนือ - ไอร์แลนด์้ และส่ำงผู้ลให้ไอร์แลนด์้เหนือยังเป็นส่ำวนหน้�งขึ้องติลาด้ร่วม EU 

      ทัี่�งน่� มาติรกิารดั้งกิล่าวได้้สำร้างคัวามยากิลำาบัากิแก่ิบัริษัที่ในเกิรที่บัริเตินท่ี่�ต้ิองกิารส่ำงสิำนค้ัาไปยังไอร์แลนด์้และไอร์แลนด์้เหนือ
เป็นอย่างมากิ เนื�องจากิต้ิองปฏิิบััติิติามมาติรฐานขึ้อง EU และต้ิองยื�นใบัขึ้นสิำนค้ัาที่างศุุลกิากิร โด้ยรัฐบัาล UK รายงานว่าสิำนค้ัา
ท่ี่�ต้ิองปฏิิบััติิติามมาติรกิารน่�ม่ม้ลค่ัารวมกัินมากิกิว่า 12,400 ล้านย้โร

   ในกิารน่� รัฐบัาล UK กิำาลังพยายามออกิกิฎหมาย Northern Ireland Protocol Bill เพื�อแก้ิไขึ้มาติรกิารดั้งกิล่าว            
โด้ยท่ี่�นาง Liz Truss นายกิรัฐมนติร่ UK คันใหม่ได้้สำนับัสำนุนข้ึ้อกิฎหมายดั้งกิล่าวอย่างชั้ด้เจน จ้งม่กิารคัาด้กิารณ์ว่าอาจเกิิด้
คัวามขัึ้ด้แย้งหรือสำงคัรามกิารค้ัาระหว่าง EU และ UK ในเร็ว ๆ น่�

© Bloomberg

อ่�างอิ่ง

Reuters. “First year of N.Ireland protocol required 1 million customs declarations.” https://www.reuters.com/.../first-year-nire
 land-protocol.../. Accessed 6 September 2022.



ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 8 กัันยายน 2565
CPMU
NEWS

รายงานความเคลื่่�อนไหว

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  24

EU ลงนั�ม 2 ข้อติกลงใหม่ ส่ำงเสำริึมควิ�มสัำมพันัธ์ิด้�นัศุุลก�กรึและภั�ษ่
กับยูเครึนั 

    เมื�อวันท่ี่� 5 กัินยายน พ.ศุ. 2565 (2022) คัณะกิรรมาธิิกิารยุโรป (European Commission) ได้้ลงนาม
ข้ึ้อติกิลงระหว่างสำหภาพยุโรป (European Union: EU) และย้เคัรน 2 ฉบัับัใหม่ อันม่วัติถุืประสำงค์ัเพื�อส่ำงเสำริม                  
คัวามสัำมพันธ์ิด้้านศุุลกิากิรและภาษ่ระหว่าง EU และย้เคัรน 

    ภายในข้ึ้อติกิลงดั้งกิล่าว ม่ผู้ลให้ย้เคัรนสำามารถืเข้ึ้าร่วมใน “โคัรงกิาร EU Customs Program” ซ้ั�งเป็นโคัรงกิาร
สำนับัสำนุนคัวามร่วมมือระหว่างหน่วยงานศุุลกิากิรใน EU และเชื้�อมโยงระบับัเที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศุให้เป็นระบับัเด่้ยวกัิน
สำำาหรับัประเที่ศุสำมาชิ้กิ ได้้แก่ิ Common Secure Customs Network (CCN/CSI) ซ้ั�งม่ผู้ลที่ำาให้ย้เคัรนสำามารถื
เข้ึ้าร่วมระบับั New Computerized Transit System (NCTS) ระบับัผู่้านแด้นระหว่างประเที่ศุใน EU เพื�อช่้วยให้
ศุุลกิากิรขึ้องประเที่ศุสำมาช้ิกิสำามารถืรับัมือกัิบัคัวามท้ี่าที่ายร้ปแบับัใหม่และปริมาณที่างกิารค้ัาท่ี่�เพิ�มส้ำงข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง
ได้้อย่างม่ประสิำที่ธิิภาพ 

    นอกิจากิน่� ในอ่กิข้ึ้อติกิลงหน้�ง ม่ผู้ลให้ย้เคัรนเป็นส่ำวนหน้�งขึ้องโคัรงกิาร Fiscalis อันเป็นโคัรงกิารคัวามร่วมมือ
เพื�อป้องกัินกิารทุี่จริติที่างภาษ่ และกิารแลกิเปล่�ยนข้ึ้อม้ลระหว่างหน่วยงานด้้านภาษ่เพื�อพัฒนาระบับักิารจัด้เก็ิบัภาษ่ให้
ส่ำงเสำริมคัวามสำามารถืในกิารแข่ึ้งขัึ้น และสำร้างคัวามสำะด้วกิต่ิอผู้้้เส่ำยภาษ่ในประเที่ศุสำมาชิ้กิ

      ทัี่�งน่� กิารลงนามทัี่�ง 2 ข้ึ้อติกิลงดั้งกิล่าว เกิิด้ข้ึ้�นในช่้วงเวลาเด่้ยวกัินกัิบักิารท่ี่�ย้เคัรนได้้รับัเชิ้ญให้เข้ึ้าร่วม Common 
Transit Convention (CTC) หรืออนุสัำญญาว่าด้้วยกิารกิำาหนด้พิธ่ิกิารศุุลกิากิรท่ี่�เร่ยบัง่ายระหว่าง EU และประเที่ศุ     
ค่้ัสัำญญาอย่างเป็นที่างกิาร ตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 1 ตุิลาคัม พ.ศุ. 2565 (2022) เป็นต้ินไป

อ่�างอิ่ง
European Commission. “Ukraine: New agreements on closer cooperation between the EU and Ukraine on customs and taxation.” 
 https://taxation-customs.ec.europa.eu/.../ukraine-new.... Accessed 13 September 2022.
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คณะกรึรึม�ธิิก�รึยุโรึปเสำนัอกฎหม�ยห้�มจำ�หน่ั�ยสิำนัค้�ทุี่กชนิัด
ท่ี่�ผลิติโดยแรึงง�นับังคับ

      เมื�อวันท่ี่� 14 กัินยายน พ.ศุ. 2565 (2022) คัณะกิรรมาธิิกิารยุโรป (European Commission) ได้้เสำนอให้ห้าม
จำาหน่ายสิำนค้ัาทุี่กิช้นิด้ท่ี่�ผู้ลิติโด้ยแรงงานบัังคัับั (Forced Labour) จากิทัี่�งภายในสำหภาพยุโรป (European Union: EU) 
และท่ี่�ม่กิารนำาเข้ึ้าจากิภ้มิภาคัอื�น หลังได้้รับัรายงานว่าประช้าช้นมากิกิว่า 27.6 ล้านคันกิำาลังติกิอย่้ในสำถืานะแรงงานบัังคัับัใน                  
ทุี่กิประเภที่อุติสำาหกิรรม และในทุี่กิภ้มิภาคัทัี่�วโลกิ

     ข้ึ้อเสำนอดั้งกิล่าว ที่ำาให้ทุี่กิหน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องใน EU จะต้ิองติรวจสำอบักิระบัวนกิารผู้ลิติท่ี่�เข้ึ้าข่ึ้ายต้ิองสำงสัำยในกิารใช้้
แรงงานบัังคัับั โด้ยใช้้วิธ่ิ Risk-based Enforcement ซ้ั�งเป็นว่ธ่ิกิารประเมินคัวามเส่ำ�ยงจากิกิารรวบัรวมข้ึ้อม้ลจากิหลายแหล่ง 
อาทิี่ ข้ึ้อม้ลจากิภาคัประช้าสัำงคัม ฐานข้ึ้อม้ลกิารใช้้แรงงานบัังคัับัในพื�นท่ี่�ต่ิาง ๆ  และเอกิสำาร Due Diligence (เอกิสำารประกิอบั
กิารวิเคัราะห์สำถืานะขึ้องกิิจกิาร) ท่ี่�ผู้้้ประกิอบักิารต้ิองยื�นให้หน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง และหากิม่ข้ึ้อสำงสัำยเพิ�มเติิม เจ้าหน้าท่ี่�ยังสำามารถื
ร้องขึ้อข้ึ้อม้ลเพิ�มเติิมจากิบัริษัที่ผู้้้ผู้ลิติทัี่�งภายในและภายนอกิ EU ได้้

      หากิม่กิารติรวจสำอบัแล้วพบัว่ากิระบัวนกิารผู้ลิติขึ้องสิำนค้ัาใด้ม่คัวามเก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบักิารใช้้แรงงานบัังคัับัจริง จะม่คัำาสัำ�งให้  
งด้จำาหน่าย และห้ามนำาเข้ึ้า – ส่ำงออกิสิำนค้ัาดั้งกิล่าวในทัี่นท่ี่ 

      อน้�ง ศุุลกิากิรขึ้องประเที่ศุสำมาชิ้กิจะต้ิองเพิ�มคัวามเข้ึ้มงวด้ในกิารติรวจติราสิำนค้ัาท่ี่�ม่คัวามเส่ำ�ยงและสิำนค้ัาท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบั  
กิารใช้้แรงงานบัังคัับัในบัริเวณพรมแด้น EU โด้ยต้ิองประสำานงานกัิบัหน่วยงานศุุลกิากิรอื�น ๆ  หน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องขึ้อง
ประเที่ศุสำมาชิ้กิ และคัณะกิรรมาธิิกิารยุโรปผู่้านระบับั EU Forced Labour Product Network

     ทัี่�งน่� ข้ึ้อเสำนอดั้งกิล่าวกิำาลังอย่้ระหว่างขึ้อคัวามเห็นช้อบัจากิสำภายุโรป (European Parliament) และคัณะมนติร่       
แห่งสำหภาพยุโรป (Council of the European Union) โด้ยจะม่ผู้ลบัังคัับัใช้้ในเวลา 24 เดื้อน หลังได้้รับัคัวามเห็นช้อบั

© Mark Schiefelbein/AP

อ่�างอิ่ง

European Commission. “Commission moves to ban products made with forced labour on the EU market.” 
 https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/en/IP_22_5415. Accessed 21 September 2022.
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ศุุลก�กรึเยอรึมน่ัติรึวิจยึดหอยที่�กยักษ์แอฟริึก� 
ณ ท่ี่�อ�ก�ศุย�นั Dusseldorf

   เมื�อวันท่ี่� 16 กัินยายน พ.ศุ. 2565 (2022) ศุุลกิากิรสำหพันธ์ิสำาธิารณรัฐเยอรมน่ รายงานกิารติรวจย้ด้หอยที่ากิยักิษ์
แอฟริกิา (Giant African land snail) 93 ตัิว ณ ท่ี่าอากิาศุยาน Dusseldorf หลังเจ้าหน้าท่ี่�พบัหอยที่ากิยักิษ์ 1 ตัิวคัลานอย่้
บันรถืยนต์ิขึ้นสัำมภาระผู้้้โด้ยสำาร  

     จากินั�น เจ้าหน้าท่ี่�ได้้ติิด้ติามรอยเมือกิขึ้องหอยที่ากิกิลับัไปยังกิระเป๋าสัำมภาระต้ินติอ ก่ิอนจะพบัหอกิที่ากิยักิษ์ในลักิษณะ
เด่้ยวกัินอ่กิกิว่า 90 ตัิว พร้อมกัิบัปลาและเนื�อรมคัวัน 28 กิิโลกิรัม และเนื�อสัำติว์ท่ี่�กิำาลังเน่าเส่ำยบัรรจุอย่้เต็ิมกิระเป๋าเดิ้นที่าง 
ทัี่�งน่� สิำ�งขึ้องทัี่�งหมด้ถ้ืกินำาเข้ึ้าจากิประเที่ศุไนจ่เร่ยเพื�อส่ำงไปยังร้านค้ัาผู้ลิติภัณฑ์์แอฟริกิาในที่างติะวันติกิขึ้องเยอรมน่

   อน้�ง หอยที่ากิยักิษ์แอฟริกิาสำามารถืม่คัวามยาวถ้ืง 20 เซันติิเมติรและม่เส้ำนผู่้านศุ้นย์กิลาง 10 เซันติิเมติร ถืือเป็นสัำติว์
อันติรายหากิไม่ได้้รับักิารอนุญาติให้นำาเข้ึ้าอย่างเหมาะสำม เนื�องจากิหอยที่ากิช้นิด้น่�สำามารถืที่ำาลายพืช้ผู้ลที่างกิารเกิษติรได้้
ปริมาณมากิ และสำามารถืเป็นพาหะขึ้องปรสิำติท่ี่�ก่ิอให้เกิิด้โรคัเยื�อหุ้มสำมองอักิเสำบั (Meningitis)

©AFP, Getty Image

อ่�างอิ่ง

AP. “Trail of slime leads German customs to bags of giant snails.” https://apnews.com/article/oddities-germany-ani
 mals-7db96af847d517d733f3b459394abc05. Accessed 27 September 2022.
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อัครึรึ�ชทูี่ติ (ฝ่่�ยศุุลก�กรึ) เข้�ร่ึวิมง�นัเล่�ยงรัึบรึองในัพิธ่ิเปิดเที่ศุก�ลไที่ย 
ณ เม่อง Vilvoorde 

    เมื�อวันท่ี่� 3 กัินยายน 2565 นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม ได้้ร่วมงานเล่�ยงรับัรองในพิธ่ิเปิด้เที่ศุกิาลไที่ย                 
“Essence of Thailand” ณ สำวนสำาธิารณะ Domein Drie Fonteinen เมือง Vilvoorde ประเที่ศุเบัลเย่ยม 
โด้ยม่นายเสำขึ้ วรรณเมธ่ิ เอกิอัคัรราช้ท้ี่ติ ณ กิรุงบัรัสำเซัลส์ำ เป็นประธิาน
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อัครึรึ�ชทูี่ติท่ี่�ปรึึกษ� (ฝ่่�ยศุุลก�กรึ) ได้เข้�ร่ึวิมกิจกรึรึมทัี่ศุนัศึุกษ�
ณ ท่ี่�อ�ก�ศุย�นับรัึสำเซลส์ำ

    เมื�อวันท่ี่� 8 กัินยายน 2565 นางสำาวนันท์ี่นภัสำ สิำนจนานุรักิษ์ อัคัรราช้ท้ี่ติท่ี่�ปร้กิษา (ฝ่่ายศุุลกิากิร) ได้้เข้ึ้า
ร่วมกิิจกิรรมที่ศัุนศุ้กิษากิารปฏิิบััติิพิธ่ิกิารศุุลกิากิรติรวจขึ้องผู้้โ้ด้ยสำารและคัลงัสิำนค้ัา ณ ท่ี่าอากิาศุยานบัรสัำเซัลสำ์ 
(Brussels Airport) ซ้ั�งจัด้โด้ย The Association of Customs Representatives



 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  29

CPMU
NEWS ปีทู่� 7 ฉบับทู่� 8 กันุยายนุ 2565

ข่่าวกิจักรรมสำำานักงาน

    นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม อัคัรราช้ท้ี่ติ (ฝ่่ายศุุลกิากิร) นำานางสำาวณัฐพร โพธิิยอด้ เข้ึ้าเย่�ยมคัารวะและแนะนำาตัิว
ต่ิอ ฯพณฯ นายเสำขึ้ วรรณเมธ่ิ เอกิอัคัรราช้ท้ี่ติ ณ กิรุงบัรัสำเซัลส์ำ เมื�อวันท่ี่� 14 กัินยายน 2565 เนื�องในโอกิาสำ
เข้ึ้ารับัติำาแหน่งเลขึ้านุกิารเอกิ (ฝ่่ายศุุลกิากิร) ประจำาสำำานักิงานท่ี่�ปร้กิษากิารศุุลกิากิร ณ กิรุงบัรัสำเซัลส์ำ

นั�งสำ�วิณัฐพรึ โพธิิยอด เข้�เย่�ยมค�รึวิะและแนัะนัำ�ตัิวิ
ต่ิอเอกอัครึรึ�ชทูี่ติ ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึห�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ยครัึ�งท่ี่� 2/2565 
ณ กรุึงเว่ิยนันั�

    เมื�อวันท่ี่� 20 กัินยายน 2565 นายนิติิ วิที่ยาเต็ิม อัคัรราช้ท้ี่ติ (ฝ่่ายศุุลกิากิร) และนางสำาวนันท์ี่นภัสำ          
สิำนจนานุรักิษ์ อัคัรราช้ท้ี่ติท่ี่�ปร้กิษา (ฝ่่ายศุุลกิากิร) เข้ึ้าร่วมกิารประชุ้มคัณะกิรรมกิารบัริหารท่ี่มประเที่ศุไที่ย 
คัรั�งท่ี่� 2/2565 ขึ้องสำถืานเอกิอัคัรราช้ท้ี่ติ ณ กิรุงเว่ยนนา โด้ยม่นางสำาวมรกิติ ศุร่สำวัสำดิ้� เอกิอัคัรราช้ท้ี่ติ              
ณ กิรุงเว่ยนนา เป็นประธิาน

    อน้�ง ท่ี่�ประชุ้มได้้หารือร่วมกัินท่ี่�ที่ำาเน่ยบัเอกิอัคัรราช้ท้ี่ติ ณ กิรุงเว่ยนนา เพื�อแลกิเปล่�ยนข้ึ้อม้ลและ
หารือประเด็้นสำำาคััญเก่ิ�ยวกัิบักิิจกิรรมขึ้องสำถืานเอกิอัคัรราช้ท้ี่ติฯ และสำำานักิงานต่ิาง ๆ ในช่้วงไติรมาสำท่ี่� 2-4          
ขึ้องปีงบัประมาณ 2565 และยังร่วมกัินพิจารณาแนวที่างกิารส่ำงเสำริมสิำนค้ัาไที่ยในติลาด้ EU อาทิี่ ข้ึ้าวหอมมะลิ 
และผู้ลิติภัณฑ์์ที่างกิารเกิษติรอื�น ๆ 

    ในโอกิาสำน่� อัคัรราช้ท้ี่ติ (ฝ่่ายศุุลกิากิร) ได้้รายงานสำถิืติิกิารนำาเข้ึ้าเศุษพลาสำติิกิขึ้องประเที่ศุไที่ย ซ้ั�งในปี 
2564 ม่กิารนำาเข้ึ้าเศุษพลาสำติิกิ 1.58 แสำนตัิน (เพิ�มข้ึ้�นจากิปี 2563 ประมาณ 5%) และม่กิารจับักุิมกิารลักิลอบั
นำาเข้ึ้าเศุษพลาสำติิกิอันม่ต้ินที่างจากิเยอรมน่รวม 68 ตัิน และท่ี่�ม่ต้ินที่างจากิโปรตุิเกิสำรวม 47 ตัิน

     นอกิจากิน่� คัณะ ฯ ได้้เดิ้นที่างไปเย่�ยมช้มโรงงานบัริษัที่ Volkswagen (VW) บัริเวณช้านกิรุงบัราติิสำลาวา 
ประเที่ศุสำโลวาเก่ิย ซ้ั�งเป็นหน้�งในโรงงานผู้ลิติรถืยนต์ิท่ี่�สำำาคััญขึ้องกิลุ่ม Volkswagen Group ท่ี่�เน้นกิารผู้ลิติ
และประกิอบัรถืยนต์ิ SUV ซ้ั�งประเที่ศุไที่ยม่สำถิืติิกิารนำาเข้ึ้าส้ำงข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�อง
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