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➢ ความท้าทายที่ศุลกากรต้องเผชิญกบัการมาเยือน
ของเรือสำราญขนาดใหญ ่

➢ เพราะเหตุใดต้องมีระบบข้อมูลผู้โดยสารโดยเฉพาะ
สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงผู้โดยสาร/ลูกเรือ
ของเรือสำราญ 

➢ กรณีศึกษาของศุลกากรแคนาดาและ INTERPOL 
➢ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือกับประสิทธิภาพของ

ศุลกากรในการปฏิบัติหน้าที ่
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญกำลังเป็นที่นิยมในทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การโดยสารด้วยเรือสำราญขนาดใหญ่ที่พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรม
นันทนาการสำหรับผู้โดยสารหลายพันคนและลูกเรือกว่าร้อยชีวิต โดยเมื่อปี 2561 สมาพันธ์  
ผู้ให้บริการเรือสำราญระหว่างประเทศ (CLIA) ได้รายงานว่า ในปี 2561 มีผู้ใช้บริการเรือสำราญ
เป็นจำนวนถึง 28.2 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.6 และเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศไทยนั้น เพื่อตอบรับแนวโน้มการเติบโตของ 
การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเรือสำราญ พ.ศ. 2561 – 2570 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  
มีการกระจายรายได้ที่สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับชุมชนและประเทศชาติ โดยมี  
แผนการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของจดหมายข่าวฉบับนี้  
ในการศึกษาว่า ศุลกากรควรมีความเกี่ยวข้องอย่างไร และควรมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนให้
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล 

อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญนำมาซึ่งความเสี่ยงบางประการที่ไม่พบใน
การโดยสารทางอากาศ อันเนื่องมาจากเส้นทางการเดินเรือที่จอดแวะพักในหลายประเทศที่อาจมี
ความเสี่ยงสูง และระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนานที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้โดยสารและลูกเรือในการกระทำผิดและการปรับเปลี่ยนแผนการจากท่าเรือหนึ่งไปยังท่าเรือหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม ศุลกากรในหลายประเทศยังคงมีขีดจำกัดด้านความรู้และความเชี่ยวชาญใน 
การควบคุมทางศุลกากรสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ รวมทั้งยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้ศุลกากร
ใช้อ้างอิง และยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานข้อมูลผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญ ดังเช่นในกรณี
ของข้อมูล API/PNR ของการคมนาคมทางอากาศที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในทางสากลแล้ว 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในหลายประเทศ ยังไม่สามารถรองรับ 
เรือสำราญขนาดใหญ่และผู้โดยสารจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในเวลาเดียวกัน รวมทั้งไม่มีการจัด
บริเวณที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงประสบกับ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสารไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม  
ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องขึ้นไปดำเนินการควบคุมตรวจสอบบนเรือสำราญโดยใช้ห้องโถง
หรือห้องรับประทานอาหารเป็นสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่และสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้โดยสาร 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้  สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญ ความคืบหน้าในเวทีโลกในการสร้างเครื่องมือ
หรือมาตรฐานสากล กรณีศึกษาของศุลกากรแคนาดา การให้บริการคัดกรองผู้โดยสารของ 
INTERPOL และแผนยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในดูไบและโอกินาวา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากรสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือของ 
เรือสำราญครับ       

                          นิติ วิทยาเตม็ 
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ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีระบบขอ้มลูผ ูโ้ดยสารส าหรบั 

เรือส ำรำญโดยเฉพาะ และความคืบหนา้ในการพฒันา

ระบบขอ้มลูส าหรบัเรือส ำรำญ 

การประเมินความเสี ่ยงของผู ้โดยสารและลูกเรือ 
ของเร ือสำราญมีความแตกต่างจากการประเมิน 
ความเสี ่ยงของผู ้โดยสารและลูกเรือของเครื่องบิน
อย่างมีนัยยะสำคัญ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ปริมาณผู้โดยสารที่มีจำนวนมาก เส้นทางการเดินเรือ
ที ่จอดแวะพักในหลายประเทศหรือหลายเมืองที ่มี
ความเส ี ่ยงส ูง สภาวะแวดล้อมและระยะเวลา 
การเดินทางที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู ้โดยสารและลูกเรือ รวมทั ้งการอำนวย 
ความสะดวกต่อการปรับเปลี ่ยนแผนการ เป็นต้น 

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสี่ยงบางประการ
ที่อาจไม่พบในการโดยสารทางอากาศ ด้วยเหตุนี้  
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้โดยสารและลูกเร ือของ 
เรือสำราญจึงต้องอาศัยระเบียบวิธีที ่แตกต่างจาก 
การคมนาคมทางอากาศ 
 เพื ่อให ้เห ็นภาพรวมของการเด ินทางด้วย 
เรือสำราญในเบื้องต้น ขอให้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ 
เรือสำราญที่จอดแวะพักหรือที่มีกำหนดจอดแวะพักที่
ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเกาะสมุย 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างเรือสำราญท่ีจอดแวะพักท่ีท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเกาะสมุย ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 จาก www.cruisemapper.com 
ท่าเรือ ชื่อเรือสำราญ ผู้ให้บริการ จำนวนผู้โดยสาร (คน) เส้นทางเดินเรือ 
ภูเก็ต Quantum of the Seas Royal Caribbean 4,162 – 4,819 สิงค์โปร์ – กลัง (มาเลเซีย) – ปูเลา (มาเลเซีย) - ภูเก็ต - 

สิงคโปร์ 
Sun Princess Princess Cruises 2,016 – 2,419 เพิร์ธ (ออสเตรเลีย) – ลอมบ็อก (อินโดนีเซีย) – Pulau 

(มาเลเซีย) – ภูเก็ต – ปูเลา (มาเลเซีย) – กลัง (มาเลเซีย) - 
สิงคโปร์ 

Sapphire Princess Princess Cruises 2,678 – 3,214 เซาแธมตัน (อังกฤษ) - ปารีส (ฝรั่งเศส) – ลิสบอน 
(โปรตุเกส) - บาร์เซโลนา (สเปน) - ตูลง (ฝร่ังเศส) – ฟลอ
เรนซ์ (อิตาลี) - โรม (อิตาลี) – เนเปิลส์ (อิตาลี) - ซิซิลี 
(อิตาลี) – โรดส์ (กรีซ) – ซุเอส (อยีิปต์) – อะคาบา 
(จอรแ์ดน) - อาบูดาบ ี(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - ดูไบ (สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์) / มุสคัต (โอมาน) - โคลอมโบ (ศรีลังกา) – 
สิงคโปร ์– ภูเก็ต 
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ท่าเรือ ชื่อเรือสำราญ ผู้ให้บริการ จำนวนผู้โดยสาร (คน) เส้นทางเดินเรือ 
แหลมฉบัง Mein Schiff 6 TUI Cruises 2,534 – 2,700 สิงคโปร์ – เกาะสมุย - แหลมฉบัง - โฮจมิินห์ ซิตี้ (เวียดนาม) 

- กลัง (มาเลเซีย) - ปูเลา (มาเลเซีย) - สงิค์โปร ์
Costa Fortuna Costa Cruises 2,698 – 3,250 มิลาน (อิตาลี) - โรม (อิตาลี) - ครีต (กรซี) - ซาลาลาห์ 

(โอมาน) – มุมไบ (อินเดีย) - โกอา (อินเดีย) - โคลอมโบ (ศรี
ลังกา) - ภูเก็ต - ปูเลา (มาเลเซีย) - กลัง (มาเลเซีย) - 
สิงคโปร์ - เกาะสมยุ – แหลมฉบัง - สหีนุกวิลล์ (กัมพูชา) - 
สิงคโปร์ 

AIDAbella AIDA Cruises 2,050 – 2,500 แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร์ - ปูเลา (มาเลเซีย) – กลัง 
(มาเลเซีย) - โฮจิมินห์ ซิตี้ - แหลมฉบัง 

เกาะสมุย Costa Fortuna Costa Cruises 2,698 – 3,250 มิลาน (อิตาลี) - โรม (อิตาลี) - ครีต (กรซี) - ซาลาลาห์ 
(โอมาน) – มุมไบ (อินเดีย) - โกอา (อินเดีย) - โคลอมโบ (ศรี
ลังกา) - ภูเก็ต - ปูเลา (มาเลเซีย) - กลัง (มาเลเซีย) - 
สิงคโปร์ - เกาะสมยุ – แหลมฉบัง - สหีนุกวิลล์ (กัมพูชา) – 
สิงคโปร์ 

Marella Discovery Marella Cruises 1,830 – 2,074 มุสคัต (โอมาน) - มุมไบ (อินเดีย) - โกอา (อินเดีย) มันกาลอร์ 
(อินเดีย) - โคชิน (อินเดีย) – โคลอมโบ (ศรีลังกา) - ปูเลา 
(อินโดนีเซีย) - ภูเก็ต - ปูเลา (มาเลซีย) - สมุย  

Seven Seas Voyager Regent Seven 
Seas 

706 – 777 ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - ฟุไจราห ์(สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) - มุมไบ (อินเดีย) – มาร์มูโกอา (อินเดีย) - มันกาลอร์ 
(อินเดีย) - โคชิน (อินเดีย) – โคลอมโบ (ศรีลังกา) – ย่างกุ้ง 
(เมียนมาร์) – ภูเก็ต - สิงคโปร์ - สมุย 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า เรือสำราญจอดแวะพัก
ในหลายประเทศและหลายเม ืองตลอดเส ้นทาง  
โดยเรือบางลำให้บริการเส้นทางในระดับภูมิภาค เช่น 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียใต้ ในขณะที่บางลำ
เดินทางข้ามทวีป ตั้งแต่ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ 
ตลอดจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ ่งแตกต่างจาก
กรณีการขนส่งด้วยเที ่ยวบินพาณิชย์ที ่มักจอดแวะ
ระหว่างทางไม่เกิน 2 แห่ง ด้วยเหตุนี้ ผู ้โดยสารหรือ
ลูกเรือของเรือสำราญจึงมีโอกาสกระทำความผิดทาง

ศุลกากรได้มากกว่ากรณีผู ้โดยสารหรือลูกเรือของ
เครื่องบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้โดยสารหลายพันคน
และลูกเรือขึ้นฝั่งในขณะที่เรือจอดแวะพัก ณ เมืองที่มี
ความเสี่ยงสูง  
 ระยะเวลาในการเด ินทางของเร ือสำราญ 
ที่ยาวนานกว่าเครื่องบิน ยังเอื้ออำนวยต่อผู ้โดยสาร 
ในการสำรวจและหาจุดซุกซ่อนสินค้าผิดกฎหมายหรือ
แม้กระทั ่งบ ุคคลในตัวเร ือ ในการนี ้  ล ูกเร ือซ ึ ่งมี
ความคุ้นเคยกับผังเรือ อาจช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตนได้
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ทำความรู้จักระหว่างการเดินเรือในการกระทำความผิด 
และในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานนี้ ผู้โดยสารหรือ
ลูกเรือที่พัวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมสามารถปรับ
แผนการได้อย่างต่อเนื่องจากท่าเรือหนึ่งไปอีกท่าเรือ
หนึ่ง ทั้งเทคนิคในการซุกซ่อนและเทคนิคในการลักลอบ
นำเข้า ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
ม ีความซับซ้อนกว่ากรณีผู ้โดยสารและลูกเร ือของ
เครื่องบิน  
 ประการสุดท้าย อุตสาหกรรมเดินเรือสำราญ
ยังคงไม่มีระบบ/แบบฟอร์ม/มาตรฐานสำหรับข้อมูล
ผู้โดยสาร/ลูกเรือที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังเช่นใน
กรณีของการโดยสารด้วยเที ่ยวบินพาณิชย์ กล่าวคือ  
ผู้ให้บริการเรือสำราญแต่ละรายต่างมีระบบการสำรอง
ที ่นั ่งของตนเองที ่ได้รับการออกแบบให้เข้ากับธุรกิจ 
ของตน จ ึงส ่งผลกระทบต่อความน ่าเช ื ่อถ ือและ 
ความต่อเนื่องในการส่งข้อมูล PNR นอกจากนี้ ในระบบ
สำรองที่นั่งในเรือสำราญ ผู้โดยสารไม่เพียงเลือกที ่นั่ง
เท่านั้น แต่ยังเลือกห้องพักที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละห้อง ซื้อเครดิตสำหรับบ่อนคาสิโน และ
เลือกกิจกรรมต่าง ๆ กัน เป็นต้น แม้ข้อมูลเหล่านี้อาจดู
ไม่ม ีประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที ่ท ี ่ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ที่
พรมแดน แต่การประเมินความเสี่ยงของเรือสำราญต้อง
อาศัยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมด เพื่อระบุหาความผิดปกติและเพื่อวางแผนการ 
(planning) การปฏิบัติการที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของเรือแต่ละลำ 
 ด้วยความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่าง
เรือสำราญและเครื่องบินทีก่ล่าวมานี้ จึงมีความจำเป็นต้อง
กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับข้อมูลของผู้โดยสารและ
ลูกเรือท่ีโดยสารมากับเรือสำราญ 
 ในการสร้างมาตรฐานและเครื ่องมือสำหรับ 
การบริหารจัดการข้อมูลผู้โดยสารและลูกเรือที่โดยสาร
มากับเร ือสำราญนั ้น ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทั้งภาครัฐ (ศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และ 
การท่าเรือ เป็นต้น) และภาคเอกชน (ผู ้ให้บริการ 
เรือสำราญ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการเรือสำราญระหว่าง

Credit: Smart Meetings 
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ประเทศ (Cruise Line International Association: 
CLIA) เป็นต้น) โดยที ่ผ ่านมา องค์การศุลกากรโลก 
(WCO) ได้จัดประชุม API/PNR Contact Committee 
เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพ่ืออภิปรายหารือถึง 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานและเครื ่องมือสำหรับ 
การคมนาคมด้วยเร ือสำราญโดยเฉพาะ ในการนี้  
องค ์การทางทะเลระหว ่ างประเทศ  (International 
Maritime Organisation: IMO) ได ้ แสดงความสนใจ 
ในการนำประเด ็นด ้านข ้อม ูลผ ู ้ โดยสารและล ูกเรือ 
ของเร ือสำราญเข ้าท ี ่ประช ุม IMO Facilitation (FAL) 
Committee1  
 ในขณะนี ้ IMO กำลังอยู ่ในขั ้นตอนทบทวน
อน ุส ัญญาระหว างประเทศว่ าด้ วยการอ ํ านวย 
ความสะดวกในการเดินเรือระหวางประเทศ ค.ศ. 1965 
(Convention on Facilitation of International 
Maritime Traffic หรือเรียกโดยย่อว่า FAL Convention) 
ซึ ่งเป็นอนุสัญญาที่บัญญัติมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และ 
แนวปฏิบัติสำหรับพิธีการ เอกสาร และขั้นตอนสำหรับ
การเดินทางผ่านเข้า/ออก และเทียบท่าของเรือบรรทุก
ผู้โดยสาร/สินค้า เพื่อป้องกันความล่าช้าโดยไม่จำเป็น

อ ัน เน ื ่ องมาจากความแตกต ่ างของแบบฟอร์ ม  
โดยอน ุส ัญญาฯ ม ีผลใช ้บ ั งค ับต ั ้ งแต ่ป ี  2510 2  
และม ี  FAL Committee เป ็นหน ่ วยงานท ี ่ แก ้ ไข
ปรับปรุงอนุส ัญญาฯ ให้มีความทันสมัย และเป็น 
ผู ้จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ (FAL Forms) ทั้งนี ้ ตั ้งแต่ 
เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา FAL Convention 
กำหนดให้เรือและท่าเรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั ้งหมดให้ใช้ single window ในการนี ้ ผู ้แทนจาก 
IMO จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จะนำประเด็นเรื ่อง 
การควบคุมผู ้โดยสารของเรือสำราญเสนอต่อ  FAL 
Committee ให ้พ ิ จารณาในฐานะส ่วนหน ึ ่ งของ
กระบวนการทบทวน FAL Convention 

ในส ่วนของ WCO นั ้น ม ีข ้อเสนอแนะให้จ ัดตั้ง
คณะทำงานโดยเฉพาะสำหรับประเด็นด้านข้อมูล
ผู ้ โดยสาร/ลูกเร ือของเร ือสำราญ ซึ ่งต ้องรอผล 
การอนุมัติจากคณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy 
Commission) และการประชุมคณะมนตรี (Council 
Session) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563  

 

อ้างอิง 
Brussels Based Attaché Working Group on Cruise Ships. Way forward to improve Cruise Ship controls. Pp. 14-15. 
IMO. FAL Convention. http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/ConventionsCodesGuidelines/Pages/Default.aspx. Accessed 

15 November 2019. 
IMO. Status of IMO Treaties. P. 187. 

 
1 ในด้านขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) นั้น ไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาข้อมลู API/PNR 
สำหรับเรือสำราญได้ เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจขององค์กร 

2 ประเทศไทยภาคยานุวัติอนสุัญญาฯ เม่ือวันที ่28 พฤศจิกายน 2534 และมผีลใช้
บังคบักบัประเทศไทยตั้งแต่วันที ่27 มกราคม 2535 
(http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Docu
ments/Status%20-%202019.pdf) 



ปีที ่4 ฉบับที ่11 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 5 

 
 

 

ความทา้ทายส าหรบัศลุกากรในการบรหิารจดัการ

ผ ูโ้ดยสารและลกูเรอืท่ีเดินทางมากบัเรือส ำรำญ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีรายงานการจับกุมและตรวจ
ยึดยาเสพติดปริมาณมากจากผู้โดยสารที่โดยสารมากับ
เรือสำราญจากทั่วทั้งโลก โดยในบางคดีพบว่า ผู้โดยสาร
ซุกซ่อนยาเสพติดในห้องพักของตน หรือลูกเรือเข้ามามี
ส่วนพัวพันในการกระทำความผิดด้วยการชี ้ช่องทาง
สำหรับซุกซ่อนสินค้าผิดกฎหมายในส่วนต่าง ๆ ของ 
เรือสำราญ นอกจากนี้ ลูกเรือที่ไม่มีสิทธิขึ้นฝั่งบางราย 
ได ้แอบลักลอบขึ ้นฝ ั ่งเม ื ่อเร ือเทียบท่าเพื ่อกระทำ 
ความผิดบางประการ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ว่า  
การบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงกรณีเร ือสำราญนั้น 
  

 

 
 

มีความแตกต่างอย ่างม ีน ัยยะสำค ัญจากกรณี ของ
เครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ศุลกากรในหลาย
ประเทศยังคงมีความชำนาญและขีดความสามารถที่
จำกัดในการบริหารจัดการเรือสำราญและผู ้โดยสาร
รวมทั ้งยังไม่มีมาตรฐานข้อมูลล่วงหน้าที ่เป็นสากล
สำหรับการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ศุลกากร
ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ 

1. ข้อจำกัดด้านความชำนาญและขีดความสามารถ
ของศุลกากร 
 ในปัจจุบัน ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับ
สากลสำหรับการควบคุมตรวจสอบผู้โดยสารและลูกเรือ
ที ่โดยสารมาในเรือสำราญ นอกจากนี้ อุตสาหกรรม 
การเดินเรือสำราญเป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน 
ซึ ่งประกอบด้วยผู ้มีส ่วนได้เสียหลายภาคส่วน และ

เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจทางกฎหมาย
ของหลายประ เทศท ี ่ มี แนวปฏ ิบ ั ต ิ ที่  

แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงจำเป็นต้อง
ทำความเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดที่  

จำเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญ 
รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 Credit: emmarhoades 
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2. การขาดมาตรฐานข้อมูลล่วงหน้าของผู้โดยสาร
และลูกเรือ 

เนื ่องจากในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานข้อมูล
สำหรับเรือสำราญ การรายงานข้อมูลต่อเจ้าหน้าที ่จึง
แตกต ่างก ันไปในแต ่ละประเทศ หร ือแม ้กระทั่ ง 
ท่าเรือต่าง ๆ ในประเทศเดียวกัน อันเป็นอุปสรรค 
ต่อการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงและการอำนวย 
ความสะดวกต่อผู้โดยสารและผู้ประกอบการเรือสำราญ1  

3. ความร่วมมือจากผู้ให้บริการเดินเรือสำราญ 
ในระหว่างที ่ย ังไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับ

ข้อมูลผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญนั้น ศุลกากร
ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ให้บริการเดินเรือสำราญ
ในการส่งข้อมูลผู้โดยสารในบางครั้ง โดยข้อมูลที่ได้เป็น
ข้อมูลที่คล้ายคลึงกับข้อมูล API และ PNR ในรูปแบบที่
ไ ม ่ ส อดคล ้ อ ง ก ั น  เ ช ่ น  เป ็ น  Excel และ/ห รื อ  
เป็นกระดาษ นอกจากนี้ รูปแบบ (format) ของข้อมูล
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ผู้ให้บริการ
แต่ละราย และข้อมูลที่ได้ในบางครั้ง ไม่เพียงพอหรือ
ขัดแย้งกัน เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงประสบกับอุปสรรคใน 
การคัดกรองผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือ  
การอำนวยความสะดวกผู ้โดยสารขึ ้นอยู ่กับ

โครงสร้างพื ้นฐานของท่าเรือและอุปกรณ์ตรวจสอบ

 
1 ในกรณีของอุตสาหกรรมการบนิ มีมาตรฐานข้อมูลผูโ้ดยสารล่วงหน้า (Advance 
Passenger Information: API) และระบบข้อมูลช่ือผูโ้ดยสาร (Passenger Name 
Record: PNR) ที่ได้รับการพัฒนาโดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) สมาคมขนส่ง

ผู ้โดยสารซึ ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละที ่ ตั ้งแต่  
การตรวจสอบด้วยวิธีดั้งเดิม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ 

เ ม ื ่ อป ี  2 561  Florida-Caribbean Cruise 
Association ได้รายงานว่า มีเรือสำราญจอดเทียบท่า
กว่า 1,000 ท่า ในขณะที ่ท ่าเร ือหลายแห่งยังไม่มี  
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการ
ผ ู ้ โดยสารหลายพันคนที ่ โดยสารมาในเร ือ 1 ลำ  
ใน 1 ว ัน ส ่ งผลให ้ต ้องใช ้ เวลาหลายช ั ่ ว โมงใน 
การตรวจสอบ นอกจากนี้ ศุลกากรมีทรัพยากรที่จำกัด
ในการประเมินความเสี ่ยงผู ้โดยสารแบบ real time 
อย่างละเอียดถี ่ถ ้วน โดยในหลายกรณี เจ ้าหน้าที่
ศุลกากรต้องใช้โถงเรือหรือห้องรับประทานอาหารเป็น
สถานที่ตรวจสอบผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งต้องขึ้นไป
ตรวจสอบในขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ในทะเล เพ่ือให้เรือ
สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม  
การควบคุมตรวจสอบดังกล่าวไม่ใช่วิธีในอุดมคติที่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรพึงปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยง
และตรวจปล่อยผู ้โดยสาร เพราะเป็นการบั ่นทอน
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการควบคุมตรวจสอบทาง
ศุลกากร 
 ในการนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถอำนวย
ความสะดวกต่อทั้งศุลกากรและผู้ให้บริการเรือสำราญ
ตั ้งแต่การใช้เครื ่องอ่านหนังสือเดินทาง (passport 

ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) เช่น WCO/IATA/ICAO Guidelines on Advance Passenger 
Information  
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reader) และการตรวจสอบโดยใช ้ข ้อม ูลช ีวภาพ  
(biometrics) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน 
เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ หรือแม้กระทั่งการใช้สุนัขตำรวจ 
(K-9 units) อ ันม ีประโยชน ์ ในการบร ิหารจ ัดการ
ผู้โดยสารปริมาณมาก และช่วยให้ศุลกากรสามารถระบุ
เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงได้  

ในปัจจ ุบ ัน แม ้ศ ุลกากรพยายามค ิดค ้นว ิธ ีท ี ่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับปริมาณการขนส่งทางเรือ

สำราญที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ยังคงไม่มีการผสานวิธีการ
ให้เป ็นไปในทิศทางเด ียวกัน เน ื ่องจากยังไม ่ มี
เครื่องมือที่เป็นสากล เช่น อนุสัญญาหรือแนวปฏิบัติ
ท ี ่สน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานสำหร ับศ ุลกากร ใน 
การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล API/PNR สำหรับ 
เร ือสำราญ อย ่างไรก ็ตาม ย ังคงม ีกรณ ีศ ึกษา 
การบริหารจัดการผู ้ โดยสารและลูกเร ือของเรือ
สำราญที ่น ่าสนใจในบางประเทศดังจะกล่าวใน
บทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
Brussels Based Attaché Working Group on Cruise Ships. Way forward to improve Cruise Ship controls. Pp. 6-8. 
กระทรวงคมนาคม. การขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book). http://www.mot.go.th/md_service_seamanbook.html. 

Accessed 25 November 2019. 
 

Credit: CruiseMapper 
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โครงการน ารอ่งของศลุกากรแคนาดาใน 

การบรหิารจดัการความเสี่ยงผ ูโ้ดยสารและลกูเรอื

ของเรือส าราญ 

  
ระหว ่ าง เด ือนเมษายน 2560 –  
เดือนตุลาคม 2560 ศุลกากรแคนาดา 
(Canada Border Services Agency) 
ได้เริ่มการทดสอบคัดกรองผู้โดยสาร
และล ูกเร ือของเร ือสำราญ จำนวน  
548 ลำ ผู้โดยสาร 1,046,530 ราย และ
ลูกเรือ 438,023 ราย โดยตรวจพบความเสี่ยง
ที่คาดการณ์ไว้แล้วล่วงหน้า (known risks) จำนวน 
733 กรณี ในระหว่างท ี ่ย ังไม ่ม ีแนวปฏ ิบ ัต ิและ
มาตรฐานข้อมูลที ่เป็นสากลนี ้ ศ ุลกากรแคนาดา
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างไร 

ในการดำเน ินโครงการดังกล ่าว ศ ุลกากร
แคนาดาสนับสนุนให้ผู ้ให้บริการเรือสำราญส่งข้อมูล
ผู้โดยสารและลูกเรือด้วยความสมัครใจในระยะเวลา  
96 ชั่วโมง ก่อนเรือเข้ามาเทียบท่าที่แคนาดา โดยข้อมูล
ที ่ศ ุลกากรแคนาดาขอให้ผู ้ให ้บริการส่ง ได้แก่ ชื่อ 
นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ประเทศที่ออกเอกสารที่
ใช้เดินทาง หมายเลขเอกสารเดินทาง ประเภทของ
เอกสารเดินทาง สัญชาติ สถานะ (ผู้โดยสารหรือลูกเรือ) 
ในกรณีเป็นลูกเรือ ลูกเรือนั้นกำลังเดินทางกลับประเทศ
ที่เป็นภูมิลำเนาของตนหรือไม่ (repatriate) ในการนี้  

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับ
ศุลกากร แต่ข้อมูลที่ศุลกากรได้รับนั้น 
ไม ่ เพ ี ยงพอสำหร ับการประ เมิน 

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกเหน ือจากข ้อม ูลข ้างต้น  

ผู้ให้บริการเรือสำราญยังส่งหนังสือแจ้งก่อน
เข้าเทียบท่า (Pre-Arrival Notice: PAN) ซึ่งมี

ข้อมูลของท่าเรือ 5 แห่งก่อนหน้าที่เรือได้เข้าเทียบท่า 
โดยข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถ
ประเมินได้ว่า เรือได้จอดพัก ณ ท่าเรือที่มีความเสี่ยงสูง
หรือไม่ นอกจากนี้ ศุลกากรแคนาดายังใช้ข้อมูลจาก 
CruiseMapper.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเปิด (open 
source) ที ่แสดงรายละเอียดของเส ้นทางเด ินเรือ 
ท่าเรือต้นทาง (ports of departure) ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ (review) ตำแหน่งของเรือ ณ ขนะนั้น และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรือ เช่น ฟังก์ชั่น
สำหรับค้นหาเรือสำราญ แผนที่โลกและตำแหน่งของ
เรือ เส้นทางเดินเรือ แผนที่เส้นทางเดินเรือ จำนวน
ผู้โดยสาร ผังเรือ (deck plan) แผนผัง/คำอธิบาย และ
ห้องพัก (stateroom) เป็นต้น 

Credit: Flaticon 
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ศุลกากรแคนาดานำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดมา
ประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง 
ในการนี้ หากพบว่าเรือลำใดมีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่
จะขอให้ผู ้ให้บริการส่งข้อมูลเป็นการเพิ ่มเติมด้วย 
ความสมัครใจ ได้แก่  

1. หมายเลขจอง (เฉพาะผู้โดยสาร) 
2. วันที่จอง (เฉพาะผู้โดยสาร) 
3. หมายเลขห้องพัก (เฉพาะผู้โดยสาร) 

 4. วันที่เข้าร่วมการเดินเรือ (ทั้งผู้โดยสารและ
ลูกเรือ) 
 5. สถานที่ที่เข้าร่วมการเดินเรือ (ทั้งผู้โดยสาร
และลูกเรือ) 
 6. ตำแหน่งบนเรือ (เฉพาะลูกเรือ) 

 7. บันทึกการขึ้นฝั่ง (shore leave records) 
(เฉพาะผู้โดยสารและลูกเรือที่มีความเสี่ยงสูง) 
 ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 7 ประเภทข้างต้น ใช้ใน
การคัดกรองเรือส่วนน้อยที่จะเข้ามาเทียบท่าที่แคนาดา 
โดยศุลกากรแคนาดาแจ้งให ้ผ ู ้ ให ้บร ิการทราบว่า  
ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด 
และหากประสงค ์จะส ่งตามท ี ่ เจ ้าหน ้าท ี ่ร ้องขอ  
ผู ้ ให ้บร ิการเพียงส ่งข ้อม ูลที ่ตนม ีอย ู ่และไม ่ต ้อง
ดำเนินการใดเพิ ่มเติมเพื ่อให้ได้ข้อมูลนั ้นมา ทั ้งนี้   
จากผลการปฏิบัติการพบว่า ในทุกกรณี ผู้ให้บริการเรือ
สำราญสามารถให ้ข ้อม ูลเพ ิ ่มเต ิมด ังกล ่าวได ้ ใน
ระยะเวลาอันสั้น ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรแคนาดาจึงเชื่อว่า 
ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ผู ้ให้บริการใช้ในเชิงธุรกิจ
และสามารถเข้าถึงและถ่ายโอนได้ง่าย 

Credit: CruiseMapper 
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 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้องขอจากเรือที่พบว่า
มีความเสี ่ยงสูงนั ้น เจ้าหน้าที ่สามารถนำมาใช้เพ่ือ
วิเคราะห์บัญชีรายชื่อผู้โดยสารและลูกเรือ (manifest) 
ได้แม่นยำยิ ่งขึ ้น อันนำไปสู ่การระบุเป ้าหมายทั้ง
ผู ้โดยสารและลูกเรือที ่ต้องมีการประเมินความเสี ่ยง
แบบองค์รวมเพ่ิมเติม เช่น การใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
เปิด ประวัติการเดินทางด้วยวิธ ีอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
(เครื่องบิน ทางหลวง) เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ศุลกากรแคนาดาได้ตรวจพบความเสี่ยง
ใหม ่ท ี ่มาพร ้อมก ับเร ือสำราญท ี ่ เปล ี ่ยนเส ้นทาง 
การเดินทางเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเดินเรือในภูมิภาคหนึ่ง 
(repositioning) กล ่าวค ือ ผ ู ้ ให ้บร ิการเร ือสำราญ 
บางสายจำกัดเวลาสำหรับการเดินเรือในบางภูมิภาคทั้ง
ด ้วยเหต ุผลทางการเง ินและความปลอดภ ัย เช่น  
เรือสำราญที่เดินทางไปยัง Alaska ให้บริการระหว่าง
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
อากาศอบอุ่นและไม่มีภูเขาน้ำแข็งที ่อาจเป็นภัยต่อ 
การเดินเรือ อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเดินเรือ  
ผ ู ้ ให ้ บร ิ การ ไม ่ ได ้ หย ุ ด เ ด ิ น เ ร ื อจนกระท ั ่ ง ถึ ง 
เดือนพฤษภาคมในปีต่อไป แต่ยังคงให้บริการไปยัง
ภูมิภาคอื ่น ๆ เช่น หมู ่เกาะแคริบเบียนหรือย ุโรป  
เป็นต้น เรือสำราญที่เดินเรือไปยังภูมิภาคอื่นดังกล่าว 
เรียกว่า เรือสำราญเปลี ่ยนเส้นทาง ( repositioning 

cruise ships) ซึ ่งศุลกากรแคนาดาเห็นว่า อาจเป็น
เป้าหมายที ่ม ีความเสี ่ยงสูง เมื ่อเข้ามาเทียบท่าที่
แคนาดา เพราะเหตุผลหลายประการ เช่น 
 1. เรือเดินทางมาจากหรือผ่านแดนในประเทศ
ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการลักลอบค้าสินค้าสูง 
 2. ผู้ให้บริการขายบัตรโดยสารสำหรับเส้นทาง
ดังกล่าวในราคาที่ถูกกว่าปกติ เพื่อไม่ให้ขาดทุนในกรณี
ที่ต้องเดินเรือโดยไม่มีผู้โดยสาร 
 3. มีการเปลี ่ยนสมาชิกลูกเรืออย่างมีนัยยะ
สำคัญ 
 ในการนี ้ ศุลกากรแคนาดาจะใช้ PAN และ 
CruiseMapper.com ในการตรวจหา เร ื อส ำ ร าญ
เปลี่ยนเส้นทางที่เดินทางมาจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยง
สูง เพ่ือให้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรืออย่าง
เหมาะสมต่อไป 

การบริหารจัดการความเสี่ยงผู้โดยสารและลูกเรือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ศุลกากรไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เพียงลำพัง หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องด้วย เช่น องค์การ
ตำรวจสากล (INTERPOL) ที ่ ให ้บร ิการค ัดกรอง
ผ ู ้ โดยสารก ่อนเร ือออกเด ินทาง ด ังจะกล ่าวใน
บทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
Brussels Based Attaché Working Group on Cruise Ships. Way forward to improve Cruise Ship controls.  

Pp. 16-18. 
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INTERPOL กบัความรว่มมือในการคดักรอง 

ผ ูโ้ดยสารเรอืส าราญท่ีมีความเสี่ยงสงู 

ผู ้โดยสารที ่เดินทางด้วยเอกสารเดินทางเท็จหรือ 
อยู่ในหมายแดง (Red Notice) 1 ขององค์การตำรวจ
สากล (INTERPOL) มักมีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่าย
อาชญากรรมหรืออาชญากรรมข้ามแดน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลักลอบค้ายาเสพติดและการก่อการร้าย 
ในการนี้ ศุลกากรจัดเป็นหน่วยงานหลักที่พรมแดน
หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวตามมติ Punta 
Cana ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) บนพื้นฐาน
ของความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง  
ในการนี ้ INTERPOL ได้เปิดให้บริการ I-Checkit  
เพื่อคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญที่มีความเสี่ยงสูง
ก่อนออกเดินทาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
บังคับใช้กฎหมายที่พรมแดน รวมทั้งศุลกากรด้วย 

I-Checkit เป็นบริการของ INTERPOL สำหรับ
ภาคเอกชนในการคัดกรองผู ้โดยสารล่วงหน้าแบบ  
real-time ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย โดย I-Checkit เริ่มใช้กับอุตสาหกรรมการบิน
ตั้งแต่ปี 2558 และภายหลังจากนั้น ได้นำมาทดลองใช้

 
1 หมายแดง (Red Notice) คือ คำขอใหห้น่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายจากทั่วโลกให้
ระบุตำแหน่งและจับกุมบคุคลเป็นการช่ัวคราวที่อยู่ในระหว่างการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
การส่งมอบตัว หรือคำสั่งทางกฎหมายที่คล้ายคลงึกัน 
(https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices) 

กับอุตสาหกรรมเรือสำราญและได้ผลเป็นที ่น่าพอใจ 
สมาชิกจึงให้ความเห็นชอบตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  
 ขั้นตอนการให้บริการของ I-Checkit มีดังนี ้

1.  ผ ู ้ประกอบการส ่ งข ้อม ูล 3 ประเภท  
ที่ได้จากการเช็คอิน ได้แก่ 1) หมายเลขเอกสารเดินทาง  
2) ประเภทเอกสารเดินทาง 3) ประเทศที่ออกเอกสาร
เดินทาง มายัง INTERPOL ผ่านเว็บไซต์ 

2. INTERPOL จะนำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจ
เทียบกับฐานข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 
     2 . 1  SLTD (Stolen and Lost Travel 
Documents) เป ็นฐานข้อมูลที ่ เก ็บรวมรวบข้อมูล
เอกสารเดินทางที่ถูกขโมยหรือสูญหายหรือถูกเพิกถอน 
เช ่น หน ังส ือเด ินทาง บ ัตรประจำต ัวประชาชน  
ตรวจลงตรา (ว ีซ ่า) หนังส ือเด ินทางขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Laissez-Passer) รวมทั้งเอกสาร
เดินทางที่ออกโดยธนาคาร2 
     2.2 TDAWN (Travel Documents 
Associated with Notices database) เป็นฐานข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเดินทางที่อยู่ในหมายแดง  

2 https://www.interpol.int/en/How-we-work/Databases/Stolen-and-
Lost-Travel-Documents-database 
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 3. หากตรวจพบว ่า เป ็นข ้อม ูลท ี ่ตรงกับ
ฐานข้อมูล INTERPOL จะส่งข้อมูลทั ้ง 3 ประเภท  
ตามข้อ 1. พร้อมด้วยเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร
ไปให ้หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ได ้แก ่  ฝ ่ ายร ักษา 
ความปลอดภัยที ่ท ่าเร ือ สำนักงานกลางแห่งชาติ  

ตำรวจสากล (National Central Bureau) และศูนย์สั่ง
การและประสานงานของ INTERPOL (Command 
and Coordination Centre)  
 4. เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องเข้าจับกุมผู้โดยสาร
ก่อนเรือออกเดินทาง  

แผงผงัที่ 2 แสดงขัน้ตอนการจบักมุ 

แผงผงัที่ 1 แสดงขัน้ตอนการใหบ้ริการของ I-Checkit 

Credit: INTERPOL 

Credit: INTERPOL 
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ที่ผ่านมา บริการ I-Checkit ของ INTERPOL 
ก ่ อ ให ้ เ ก ิ ด ผ ลด ี ห ล ายประกา รต ่ อท ั ้ ง ภ าค รั ฐ 
ผู้ประกอบการ และผู้โดยสาร เช่น 
 1. ช่วยให้ผู ้เกี ่ยวข้องประเมินผู ้โดยสารได้
ล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ลดโอกาสการใช้เอกสารเดินทางเท็จใน 
การเดินทาง 
 3.  เพ ิ ่ มความร ัดก ุมในการป ้องก ั นและ
ปราบปรามการก ่อการร ้าย การค ้ามน ุษย ์  และ
อาชญากรรมข้ามแดนอ่ืน ๆ 
 4. อำนวยความสะดวกในการเดินทางตาม
กำหนดเวลา 

ในปัจจ ุบ ัน INTERPOL ม ีความร ่วมม ือกับ 
Ponant ซ ึ ่งเป ็นผู ้ให ้บริการเร ือสำราญขนาดใหญ่
ส ัญชาติฝร ั ่งเศส ต ั ้งแต ่ว ันที ่  1 กรกฎาคม 2562  
โดยดำเน ินการคัดกรองผ ู ้ โดยสารทั ้งหมด 3 ครั้ง  
ด้วยการตรวจสอบกับฐานข้อมูล SLTD และ TDAWN  
(เฉพาะหมายแดงเท่านั้น) ได้แก่  

ครั้งที่ 1 14 วันก่อนออกเดินทาง  
ครั้งที่ 2 3 วันก่อนออกเดินทาง และ 
ครั้งที่ 3 ณ วันเดินทาง 
นอกจากนี้ INTERPOL ยังมีแผนขยายโครงการ 

I-Checkit ให้ครอบคลุมลูกเรือของเรือสำราญ โดยมี
แผนทดลองกับ Ponant ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 
โดยคัดกรองกับฐานข้อมูล SLTD และ TDAWN (เฉพาะ
หมายแดงเท่านั้น) จำนวน 1 ครั้ง 3 วันก่อนออกเดินทาง 

ในการบริหารจัดการผู ้โดยสารและลูกเรือของเรือ
สำราญนั ้น ศ ุลกากรต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องท ั ้ งในและต ่างประเทศ
เช่นเดียวกับกรณีการบริหารจัดการผู้โดยสารและ
ลูกเรือของสายการบิน การให้บริการ I-Checkit ของ 
INTERPOL นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่
ศุลกากรอาจพิจารณาในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
สำหรับการควบคุมทางศุลกากรและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญต่อไป 

อ้างอิง 
INTERPOL. I-Checkit. https://www.interpol.int/en/How-we-work/Border-management/I-Checkit. Accessed  
           26 November 2019. 
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การพฒันาท่าเรอืส าหรบัเรอืส าราญในโอกินาวาและดไูบ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผ ูโ้ดยสารเรอืส าราญและ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
ของเรือสำราญนั้น ไม่ได้ขึ ้นอยู ่ก ับความสามารถ 
ความเชี ่ยวชาญ และทรัพยากรของศุลกากรเพียง
ประการเดียวเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน
ของท่าเรือในการรองรับเรือสำราญที่มีขนาดใหญ่ 
ที ่ขนส ่งผ ู ้ โดยสารและล ูกเร ือเป ็นจำนวนมาก  
และการจัดพื ้นที ่ท ี ่ เหมาะสมสำหรับการควบคุม
ตรวจสอบผู ้ โดยสารและส ัมภาระไว ้โดยเฉพาะ 
สำหรับทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องด้วย นอกจากนี้  
การยกระด ั บท ่ า เ ร ื อ เพ ื ่ อ รองร ั บการ เต ิบ โต 
อย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญ
ขนาดใหญ่ ย ังม ีความสำค ัญในการกระต ุ ้นการ
ท่องเที ่ยว และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ของท่าเรือ
นาฮาของญี่ปุ ่น และท่าเรือดูไบของสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ ดังนี้ 

1. ญี่ปุ่น  
 ท่าเร ือนาฮา (Naha Port) ต ั ้ งอย ู ่บนเกาะ 
โอกินาวา ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้ของจีน และอยู่บนครึ่ง
ทางระหว่างเมืองปูซานของเกาหลีใต้และเมืองเกาสง
ของไต้หวัน จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยง

การขนส่งระหว่างเอเชียตะวันออกไปยังสหรัฐอเมริกา
และต่อเนื่องไปถึงยุโรป  

แต่เดิม ท่าเรือนาฮาให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์
ระหว่างประเทศ และบริการโลจิสติกส์ที ่ เก ี ่ยวข้อง 
นอกจากนี้ เกาะโอกินาวาได้กลายเป็นจุดหมายสำคัญ
แห่งหนึ ่งของเร ือสำราญขนาดใหญ่ โดยใน 2561  
ม ีจำนวนเร ือสำราญขนาดใหญ ่ เข ้ า เท ียบท ่าถึง  
243 ลำ และคาดว่า จำนวนนักท่องเที ่ยวจะเพิ ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การท่าเรือนาฮาจึงได้สร้าง 
ท่าเทียบเรือและอาคารผู้โดยสารสำหรับเรือสำราญ
โดยเฉพาะ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
โดยมีบริเวณที่กว้างขวางสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง

Credit: Naha Port Authority 

ท่าเรือนาฮา 



ปีที ่4 ฉบับที ่11 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 15 

 
 

 

และการผ ่ านพ ิ ธ ี การศ ุลกากรด ้ วย  นอกจากนี้   
เพ่ืออำนวยความสะดวกผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น การท่าเรือ
นาฮาได้สร้างสะพานสำหรับการขึ้นฝั่งเชื่อมกับอาคาร
ผู้โดยสาร (boarding bridge) ในปี 2558  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ 
เรือสำราญที่มาเทียบท่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อน  
จ ึ งม ีความจำเป ็นต ้องทบทวนมาตรการรองรับ 
เร ือสำราญครั ้งใหม่ ในการนี ้ การท่าเร ือนาฮาได้
ปรับปรุงแผนการพัฒนาท่าเรือในปี 2559 โดยมุ่งเน้นไป
ยังการพัฒนาโครงสร ้างสำหร ับการ เทียบท่าและ 
สิ ่งอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งการสร้าง 
ท่าเทียบเรือแห่งที ่สองเพื ่อรองรับเรือสำราญขนาด 
220,000 ตัน 
 นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน 
การท ่าเร ือนาฮาย ังได ้ยกระด ับความสามารถใน 

 
1 ท่าเรือนาฮาได้รับรางวัล Best Port Welcome และ Best Local Initiative จาก
นิตยสาร Cruise Insight ของสหราชอาณาจักรในปี 2557 

การแข่งขันกับท่าเรือแห่งอื่น ๆ ด้วยมาตรการต่าง ๆ 
เช่น การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการแสดงพื้นบ้านของ 
โอกินาวา การสร้างความร ่วมมืออย่างใกล้ช ิดกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงดูดเรือสำราญขนาดใหญ่
จากท ั ่ วท ั ้ ง โลกและสน ับสน ุน ให ้ โอก ินาวา เป็น 
“แคริบเบียนแห่งเอเชีย”1 

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั ้งอยู ่บนพื ้นที ่ท ี ่มี
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน 
ภาคการขนส่งระหว ่างประเทศ ซ ึ ่งสหร ัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ไม่เพียงเป็นที ่รู ้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของตะวันออกกลางที่มี
ความทันสมัย แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะประเทศที่มีท่าเรือ
สมัยใหม่ที ่สามารถรองรับผู ้โดยสารและลูกเรือของ 
เรือสำราญขนาดใหญ่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือ 
ราชิด (Rashid) 
 

(https://www.twport.com.tw/Upload/A/RelFile/News/11975/65627ce2-
0bc0-4a51-8dbe-cbf816695515.pdf) 

Credit: CruiseMapper 

บรเิวณตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรของท่าเรือนาฮา 

Credit: Naha Port Authority 

ท่าเรือราชิด 
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 ท ่าเร ือราช ิดต ั ้ งอย ู ่  ณ เม ืองด ู ไบ ม ีอ ่าว 
ขนาดใหญ่ราว 2 ล้านตารางเมตร สามารถรองรับ 
เรือสำราญขนาดใหญ่ได้ 5 ลำ ในเวลาเดียวกัน และ
ได้ร ับคัดเลือกในฐานะท่าเรือที ่ด ีที ่ส ุดของภูมิภาค
ตะว ันออกกลางจาก World Travel Awards2 เป็น
ระยะเวลา 6 ปีซ้อน และเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของท่าเรือ การท่าเรือดูไบมีโครงการขยายท่าเรือราชิด
ให้สามารถรองรับเร ือสำราญขนาดใหญ่ได้ในเวลา
เดียวกัน เพิ่มอีก 2 ลำ รวมเป็น 7 ลำ จากเดิมที่รองรับ
ผู ้โดยสารและลูกเรือได้กว่า 750 ,000 คน ในช่วงปี 
2560 - 2561 

นอกเหนือจากความจุของท่าเรือ ท่าเรือราชิด
ยังมีสิ ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพที่สะท้อนถึง
มรดกทางวัฒนธรรมของดูไบและส่งเสริมสถานะของ
ประเทศในฐานะศูนย์กลางการขนส่งชั้นนำของภูมิภาค
สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เพื ่อผนวก
ท่าเรือเข้ากับเมืองโดยรอบ ท่าเรือราชิดมีบริการขนส่ง
ด้วยเรือข้ามฟากระหว่าดูไบและเมืองท่าเรือหลักอื่น ๆ 
ในภูมิภาคอ่าวโดยรอบ  

 

การขนส ่ งบ ุ คคลระหว ่ า งประ เทศด ้ วย 
เรือสำราญต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง การท่าเรือดูไบจึงประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับสำนักงานตำรวจดูไบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
และสำนักงานศุลกากรดูไบ เพื่อการควบคุมตรวจสอบ
และการดำเนินพิธีการที่เกี่ยวข้องอย่างราบรื่น 

อุตสาหกรรรมการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่ที่กำลัง
เติบโตอย่างรวดเร็วนั ้น นำมาซึ่งข้อท้าทายหลาย
ประการที่ภาครัฐควรเปลี่ยนให้เป็นโอกาส โดยผนวก
กำลังของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง
ทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมยกระดับท่าเรือ
ของประเทศเพื่อให้ตอบโจทย์ความท้าทายด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาทั้งหมด เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การท่องเท ี ่ยวโดยเร ือสำราญในภ ูม ิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที ่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับชุมชน
และประเทศชาต ิ ตามย ุทธศาสตร ์การส ่งเสริม 
การท่องเที่ยวเรือสำราญ พ.ศ. 2561 – 2570 ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ้างอิง 
Brussels Based Attaché Working Group on Cruise Ships. Way forward to improve Cruise Ship controls. Final 

Report - September 2019. 
Naha Port Authority. Promoting Naha as a Cruise Destination. 

https://nahaport.jp/english/introduction/cruise_promotion/. Accessed 22 November 2011. 
 

2 World Travel Awards เป็นรางวัลสำหรับความเป็นเลศิในภาคส่วนการท่องเที่ยว
และการโรงแรมที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2536 โดยเป็นรางวัลได้รับการยอมรับมากทีสุ่ด
รางวัลหนึ่งในภาคส่วนดังกลา่ว ในแต่ละปี คณะกรรมการจะคัดเลอืกผูป้ระกอบการ
ในแต่ละภูมิภาค (อเมริกาเหนือ/แคริบเบียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา/มหาสมุทร

อินเดีย ยุโรป ละตินอเมริกา และเอเชีย/โอเชยีเนีย) เพื่อมอบรางวัลความเปน็เลิศ 
ภายหลังจากนั้น ผู้ชนะเลศิในแต่ละภูมิภาคจะเข้าแข่งขันกันเพื่อคว้ารางวัลความเป็น
เลศิสูงสุดในแต่ละประเภท (https://www.worldtravelawards.com/about) 
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สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกร่วมมอืทลายองค์กรอาชญากรรม 
ที่พัวพันกับการค้าบุหรี่และผลติภัณฑ์ยาสูบผดิกฎหมาย 

 เจ้าหน้าที่จาก 7 ประเทศ พร้อมด้วยหน่วยความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป 
(Eurojust) สำนักงานตำรวจสากลแห่งสหภาพยุโรป  (Europol) และสำนักงานปราบปรามการกระทำผิด 
แห่งสหภาพยุโรป (OLAF) ร่วมมือทลายองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่พัวพันกับการค้ายาสูบผิดกฎหมาย 
ซึ่งนำไปสู่การจับกุมบุคคล 18 ราย จากประเทศต่าง ๆ ที่ต้องสงสัยว่าได้กระทำผิดฐานฟอกเงินและค้า/จัดเก็บ
ยาสูบผิดกฎหมายราว 670,000 กิโลกรัม คิดเป็นภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ต้อง
สูญเสียไปราว 70 ล้านยูโร ในการนี้ หน่วยปฏิบัติการได้ทำการตรวจค้นจำนวน 29 ครั้ง ในอิตาลี โปแลนด์ 
เบลเยียม สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด Limburg ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศ)  
 องค์กรอาชญากรรมดังกล่าวถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า ได้นำเข้ายาสูบมายังอิตาลีเพื่อแปรรูปและขายให้
โรงงานผลิตบุหรี่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้าขายบุหรี่ผิ ดกฎหมาย รวมทั้งการซื้อ 
ขาย และซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ โดยผลการปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่จากประเทศต่าง ๆ  
ในปีที ่ผ่านมา นำไปสู ่การทลายโรงงานในโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก และเนเธอร์แลนด์ ซึ ่งมีความเชื ่อมโยง  
อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลที่ถูกจับกุมในครั้งนี้  
 Eurojust ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในวันปฏิบัติการ และอำนวยความสะดวกในการออกคำสั่ง
สืบสวนสอบสวน (European Investigation Order) และหมายจับ (European Arrest Warrant) ที่มีผลใช้บังคับ
ในแทบทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
 การปฏิบัติการในครั้งนี้อาศัยผลวิเคราะห์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ระหว่างสำนักงานตำรวจสากลยุโรป (Europol) ศุลกากรสหราชอาณาจักร (HM Revenue & Customs) และ
สำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ (FIOD) โดย OLAF ทำหน้าที่สืบสวน
สอบสวนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และเจ้าหน้าที่ศุลกากรกว่า 250 นาย จากเนเธอร์แลนด์ อิตาลี สหราชอาณาจักร โปแลนด์ เบลเยีย ม โรมาเนีย 
และไซปรัส ร่วมปฏิบัติการ  

อ้างอิง 
Eurojust. Illegal tobacco trade halted after international operation. 

http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-10-28.aspx. Accessed 31 October 2019. 
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EU ประกาศเผยแพร่ Combined Nomenclature ฉบับปี ค.ศ. 2020 

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประกาศเผยแพร่ 

Combined Nomenclature (CN) ฉบับปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 CN เป็นระบบพิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการสำแดงสินค้านำเข้า/ส่งออก และใช้ใน  

การจัดเก็บสถิติการค้าภายในสหภาพยุโรป ประกอบด้วยหมายเลข 8 หลัก (หมายเลขจากระบบ Harmonized 

System จำนวน 6 หลัก และการแบ่งประเภทย่อยลงไปอีกขั้นของสหภาพยุโรปอีก 2 หลัก) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ

สำหรับทั้งผู้ประกอบการและศุลกากรประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

 CN จัดตั้งโดย Council Regulation (EEC) No 2658/87 โดยได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นประจำทุกปี  

ผู้ที ่สนใจสามารถโหลดได้ที่ http://publications.europa.eu/resource/cellar/4fdaf64e-fc25-11e9-8c1f-

01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1 

อ้างอิง 

European Commission. Customs : Commission publishes the 2020 version of the Combined Nomenclature. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/customs-commission-publishes-2020-version-combined-

nomenclature_en. Accessed 7 November 2019. 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดซือ้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที ่

เพื่อตรวจหายาเสพตดิที่มีค่าความบริสุทธิต์่ำ 

 DHS Opioid Detection Resilience Act of 2019 กำหนด ให ้ อ ธ ิ บ ด ี ศ ุ ล ก า ก รสห ร ั ฐ อ เ ม ร ิ ก า 

(Commissioner of Customs and Border Protection: CBP) จัดซ ื ้อเคร ื ่องม ือตรวจสอบสารเคมี เพื ่อให้

เจ้าหน้าที่ที่พรมแดนสามารถตรวจหายาเสพติด รวมทั้งสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายฝิ่น (synthetic opioids)  

ที่มีค่าความบริสุทธิ์น้อยกว่าร้อยละ 10  

สืบเนื่องจากรายงานของ Drug Enforcement Administration (DEA) ในปี 2561 ที่พบว่า fentanyl 

(สารในกลุ่ม opioids ชนิดหนึ่ง) ที่ตรวจยึดได้ มักมีค่าความบริสุทธิ์น้อยกว่าร้อยละ 10 ทางการสหรัฐอเมริกาจึง

ออกกฎหมายฉบับใหม่เพื ่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเครื ่องมือตรวจสอบที่จะจัดซื้อนี้ จะช่วยเพ่ิม  

ขีดความสามารถของของเจ้าหน้าที ่ในการตรวจหาสาร fentanyl ที่มีความบริสุทธิ ์ต่ำ รวมทั้งสาร opioids  

ที่ตรวจพบได้ยาก   

ทั้งนี้ fentanyl และสารในกลุ่ม opioids เป็นสารเสพติดที่มีอันตรายต่อทั้งผู้เสพและเจ้าหน้าที่ที ่อาจ

สัมผัสกับสารดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ fentanyl และ

วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีท่ีได้สัมผัสกับ fentanyl ได้ที่จดหมายข่าว (CPMU news) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 

http://brussels.customs.go.th/data_files/4a579fe4bb9e57808dc1a9f2ecd6cd9d.pdf 

 

อ้างอิง 

Homeland Preparedness News. House bill would give border agents tool to detect synthetic opioids. 

https://homelandprepnews.com/stories/38429-house-bill-would-give-border-agents-tool-to-detect-

synthetic-opioids/. Accessed 8 November 2019. 
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UPS ใช้ Blockchain ในการขนส่งเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาไปยังญี่ปุ่น 

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 UPS ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์รายใหญ่ระดับโลก ได้ออกแถลง
ความสำเร็จในการใช้ Blockchain ติดตามและกำกับดูแลการขนส่งเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาไปยังญี่ปุ่น โดยมี
เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตจากท้ังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้าร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ 
 เทคโนโลยี Blockchain ที่นำมาใช้งานในครั้งนี้ เป็นผลจากการร่วมมือระหว่าง UPS กับ HerdX, Inc.  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Blockchain สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ โดยUPS ได้สร้าง
เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะและเชื่อมโยงเข้ากับ Blockchain ของ HerdX เพื่อให้สามารถแสดงผล
การเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดทั้งเส้นทางได้แบบ real time ตั้งแต่สถานที่เพาะเลี้ยงไปจนถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ 
เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นใจคุณภาพสินค้า เนื้อวัวดังกล่าวถูกขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เทคโนโลยีรักษาอุณหภูมิ 
โดยบรรจุภัณฑ์มีเครื่องตรวจจับอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่และจดบันทึกอุณหภูมิไว้ และเ มื่อสินค้าไปถึง
ภัตตาคาร ผู้บริโภคสามารถแสกน QR Code เพ่ือดูรายละเอียดได้  
 ในการนี ้  ต ัวแทนออกของของ UPS ได ้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขอนามัย อาหาร และ 
ความปลอดภัยของทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เพื่อขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรได้
อย่างถูกต้อง 
 ในปัจจุบัน ภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศได้เริ่มต้นใช้ Blockchain ในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงระบบของภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการบริหารจัดการ  
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศแบบองค์รวม อันเป็นผลดีต่อศุลกากรในการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า การประเมิน
ราคาศุลกากร และการประเมินความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blockchain และความสำคัญของ Blockchain ต่อทั้งศุลกากรและ
ภาคเอกชนได้ที ่จดหมายข่าว (CPMU news) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ http://brussels.customs.go.th/ 
data_files/a3c050b5bf39ab884eea331188dbb1c8.pdf 

 

อ้างอิง 
UPS. UPS And HerdX Deliver Blockchain-Verified Beef From U.S. To Japan. 

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=15
73245679338-340. Accessed 15 November 2019. 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นพัฒนา Blockchain  
สำหรับติดตามการขนส่งพลังงานจากแคนาดา 

 กระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security) ลงนามสัญญา
กับ Mavennet Systems ผู้ประกอบการจากแคนาดาผู้พัฒนา Blockchain ในเชิงพาณิชย์ เพื่อจัดทำ platform 
ที่ใช้ Blockchain ในการติดตามการขนส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากพรมแดนทางตอนเหนือมายังสหรัฐอเมริกา 

 การลงทุนในครั้งนี้มีมูลค่า 182,700 ดอลลาร์สหรัฐ โดย Mavennet Systems ได้รับคัดเลือกในฐานะผู้ที่
มีประสบการณ์ในการสร้าง platform ที่ใช้ Blockchain สำหรับตลาดการค้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในแคนาดา 
โดยสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายสินค้าดังกล่าวได้แบบเวลาจริง (real-time)  

 Mavennet Systems จะดัดแปลงระบบ Blockchain ให้เข้าระบบของศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถดัดแปลงเพ่ือติดตามการขนส่งสินค้านำเข้าชนิดอื่น ๆ ได้ด้วย 

 การยกระดับระบบบริหารจัดการทางศุลกากรของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการสำรวจของ
ศุลกากรสหรัฐอเมริกาต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้านำเข้าของศุลกากร โดยผู้บัญญัติกฎหมาย
และผู้ประกอบการขนส่งต่างประสงค์ให้ศุลกากรใช้ Blockchain และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)  
ในการดังกล่าว 

 

อ้างอิง 

FCW. CBP looks to blockchain to track Canadian energy imports. https://fcw.com/articles/2019/11/07/cbp-

blockchain-canada-energy.aspx. Accessed 19 November 2019. 
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ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและสิงคโปร์มีผลใช้บังคับแล้ว 

 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหว่างสหภาพยุโรปและสิงค์โปร์ฉบับนี้  

เป็นความตกลงทวิภาคีรุ ่นใหม่ฉบับแรกที่สหภาพยุโรปลงนามกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา 

 ความตกลงฉบับนี้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางศุลกากรและทางการค้า การปรับปรุง

พิธีการศุลกากรให้มีความทันสมัยและเรียบง่ายเพื่อให้การควบคุมตรวจสอบทางกายภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง  

การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสิงคโปร์ เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมี  

ความมั่นคงปลอดภัยและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย 

 ความตกลงฯ ยังมีพิธีสาร (Protocol) ที่กำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความยืดหยุ่นและไม่ซับซ้อน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศสมาชิก ASEAN ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) หรือ

ที่มี FTA กับสหภาพยุโรป นอกจากนี้ พิธีสารดังกล่าวยังจัดตั้งระบบการสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองสำหรับ 

ผู้ส่งออกท่ีได้รับอนุญาตด้วย 

 ในส่วนของประเทศไทยนั้น สหภาพยุโรปแสดงความสนใจรื้อฟ้ืนการเจรจาการเปิดการค้าเสรีกับรัฐบาลอีก

ครั้ง หลังจากการเจรจาถูกระงับไว้ชั่วคราวตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

 

อ้างอิง 

European Commission. The Free Trade Agreement between the European Union and Singapore has entered 

into force on 21 November 2020. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/free-trade-agreement-

between-european-union-and-singapore-has-entered-force-21-november-2020_en 
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สหภาพยุโรปขยายโครงการรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำหรับหลักสตูรศุลกากร 

 EU Recognition for Customs academic programmes เป็นโครงการของสหภาพยุโรปที ่ร ับรอง
หลักสูตรการศึกษาด้านศุลกากรของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และรายวิชาที่เกี ่ยวกับ
ศุลกากรในหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์เข้าทำงานในสายงาน
ศุลกากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเพ่ือยกระดับวิชาชีพศุลกากรด้วย  
 สำหรับปี 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดให้สถาบันการศึกษายื่นใบสมัครเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการ
ยุโรปรับรองหลักสูตรหรือรายวิชาด้านศุลกากรเป็นการเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ 
 1. Academia Aduanera/University Rovira i Virgili (สเปน) หลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายศุลกากร 
 2. D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (บัลแกเรีย) รายวิชาด้านการควบคุมตรวจสอบ
สกุลเงิน ศุลกากร และภาษี  
 3. Institute of Customs and International Trade Law, University of Münster (เยอรมนี) หลักสูตร
ปริญญาโทด้านการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมาย
ศุลกากร ภาษี และการค้าระหว่างประเทศ 
 4. National University of Public Service (ฮังการี) หลักสูตรปริญญาตรีด ้านการบริหารจัดการ 
การบังคับใช้กฎหมายศุลกากรและการเงิน 
 5. NEOMA Business School (ฝรั่งเศส) หลักสูตรปริญญาโทด้านศุลกากรและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
 6. Rottterdam School of Management (เนเธอร์แลนด์) หลักสูตรปริญญาโทด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายศุลกากรและห่วงโซ่อุปทาน 
 ผู้ที่สนใจอาจพิจารณาเข้าศึกษาในสถาบันและหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าใน
สายงานศุลกากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

อ้างอิง 
European Commission. EU Recognition for Customs academic programmes 2020. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-recognition-customs-academic-programmes-2020_en. Accessed 26 
November 2019. 

European Commission. EU Customs Certificate of Recognition: List of Recognised Academic Programmes. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_customs_certificate_of_recognition_recognised_academi
c_programmes_en.pdf. Accessed 26 November 2019. 
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วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เป็นผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร 
ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูต และประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดไทยธรรมาม เมือง Waterloo 
ประเทศเบลเยียม  
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การประชุม Technical Committee on Customs Valuation ครั้งที่ 49 

นางจริณยา ศรีประทุม (ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 1) และนางสาวมนขวัญ มะกล่ำทอง 
(นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) เป็นคณะผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม Technical Committee on 
Customs Valuation ครั้ งที่  49 ระหว่างวันที่  4 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO)  
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายเทิดศักดิ์  
สุวรรณมณ ีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะผู้แทนกรมฯ ด้วย 
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การประชุม Information management Sub-Committee ครั้งที่ 77 

นางสาวสำรวย นุ่มศรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโปรแกรมประยุกต์) และนายกำชัย จัตตานนท์ (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำนาญการ) เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม Information management Sub-Committee 
ครั้ งที่  77 ระหว่ างวันที่  11 – 22 พฤศจิ กายน  2562 ณ  องค์ การศุ ลกากรโลก  (WCO) กรุ งบรัส เซลส์   
ประเทศเบลเยียม โดยนายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ ด้วย 
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การประชุม WCO Technical Experts Group on Non-Intrusive Inspection ครั้งที่ 6 และ 
Working Group on Performance Measurement (WGPM) ครั้งที่ 1 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมประชุม WCO Technical Experts Group on 
Non-Intrusive Inspection ครั้งที่  6 ร่วมกับคณะผู้แทนกรมศุลกากรอันประกอบด้วยนายคณิศร์  พ่ึงกล่อม 
(นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) และนายอธิวัฒน์ ลิปภานนท์ (นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ) ระหว่างวันที่   
13 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

และในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอรกนก วัฒนาเลิศรักษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ) และนางสาวสิรญา หยิมการุณ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) ได้เข้าร่วมการประชุม 
WCO Working Group on Performance Measurement ครั้ งที่  1 โดยนางสาวปานชนก ประสงค์นิ จกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ ในการประชุมดังกล่าวด้วย 
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การประชุม Revised Kyoto 
Convention Management 

Committee ครั้งที ่21 

นายวรินทร ชีวิตโสภณ (นิติกรชำนาญการพิเศษ)  
น ายอภิ ช าติ  อุ่ ม อ ยู่  (นิ ติ ก รช ำน าญ การ ) แล ะ 
นายนิพิฐพนธ์ ฮุ่นตระกูล (นิติกรชำนาญการ) เป็น 
คณะผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม Revised 
Kyoto Convention Management Committee ครั้งที่  21 ระหว่างวันที่  18 – 20 พฤศจิกายน 2562 ณ  
องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยนายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)  
เข้ าร่ วมกับคณ ะผู้ แทนกรมฯ  อภิ ปรายหารือถึ งหนทางการดำเนิ น งานของ  Working Group on the 
Comprehensive Review of the Revised Kyoto Convention ด้วย 

 

การประชุม Harmonized System 
Review Sub-Committee ครั้งที ่56 

นางสาวนุชนารถ สินสุวรรณสาร (ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัด
ศุลกากรระหว่างประเทศ) และนายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ์ไชยศรี 
(นั กวิ ชาการศุ ลกากรปฏิ บั ติ การ ) เป็ นคณ ะผู้ แทน 
กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม Harmonized System 
Review Sub-Committee ค รั้ ง ที่  56 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่   
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การศุลกากรโลก 

(WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยนายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร)  
เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ ในการประชุมดังกล่าวด้วย 
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การประชุม Working Group on Revenue 
Compliance and Fraud (WGRCF) ครั้งที ่6 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ ายศุ ลกากร) เข้ าร่ วมประชุม  Working Group on 
Revenue Compliance and Fraud ครั้ งที่  6 ระหว่าง
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การศุลกากรโลก 
(WCO) กรุ งบรั ส เซลส์  ป ระเทศเบล เยี ยม  ร่ วมกั บ 

คณะผู้แทนกรมศุลกากรอันประกอบด้วยนายนล เชื่อมสุข (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) นางสาวภัสสร 
เกียรติพงษ์พันธ์ (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) และนางสาวนุชนาฏ ฉางเข้าชัย (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) 
ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมฯ ระหว่างการเยี่ยมชม
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ด้วย 
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การประชุม Annual Meeting on General Aviation ครั้งที่ 3 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ า ย ศุ ล ก า ก ร ) เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  Annual Meeting on General Aviation ค รั้ ง ที่  3 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่   
26 – 28 พฤศจิกายน  2562 ณ กรุงวัล เลตตา ประเทศมอลตา ตามคำเชิญขององค์การตำรวจสากล  
(INTERPOL) โดยมี Dr. Michael Farrugia รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความมั่นคงแห่งชาติของ 
มอลตา เป็นประธานในการเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม  ทั้งนี้ การประชุม
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยอาศัย
การบินทั่วไป เช่น เที่ยวบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เครื่องบินอัลตราไลท์ เครื่องบินส่วนบุคคล เฮลิคอปเตอร์ และโดรน 
เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกว่า 80 ราย จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ตำรวจ ศุลกากร 
เจ้าหน้าที่ที่พรมแดน อัยการ ผู้พิพากษา นักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ  



Credit: WPTV 
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