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• การวิเคราะห์ข้อมูลมีความส าคัญต่อ
การจัดการชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพอยา่งไร ? 

• กรณีศึกษาจากศุลกากรแคนาดา 
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และฝรั่งเศส 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 องค์การศุลกากรโลกได้ก าหนดค าขวัญเพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนางานด้าน
ศุลกากรในปีที่ผ่านมา คือ “ความร่วมมือที่ก้าวหน้าเพ่ือศุลกากรดิจิตอล” (Digital Customs: 
Progressive Engagement) และเพ่ือเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานศุลกากร  
Dr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลกจึงได้ก าหนดให้ปีนี้ เป็นปีของ “การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ” (Data Analysis for 
Effective Border Management) เพ่ือให้ศุลกากรประเทศสมาชิกตระหนักรู้ว่า ศุลกากรเป็น
องค์กรที่เกี่ยวข้องข้อมูลมากมายมหาศาล (information-rich organization) และต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับข้อมูลมากมายให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ Big Data และ Cloud เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของศุลกากร รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ขนส่ง และ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์  

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราจึงขอน าเสนอวิสัยทัศน์ของ Dr. Kunio Mikuriya ตาม
ด้วยประสบการณ์ของศุลกากรแคนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และฝรั่งเศส ในการน าวิเคราะห์
วิทยา (data analytics) มาใช้กับงานศุลกากรในการอ านวยความสะดวกทางการค้า การจัดเก็บ
ภาษี และการปกป้องสังคม โดยจะเป็นการแปลแบบถ่ายทอดความหมายมากกว่าการรักษารูป
ค าและประโยค 

 คณะผู้จัดท าหวังว่า จดหมายข่าว CPMU news ฉบับนี้ จะช่วยขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี หรือ Customs 2020 (พ.ศ. 2559 ถึง 2563) ตาม
วิสัยทัศน์ของกรมศุลกากรในการเป็น “องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก” ครับ 

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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สาสน์จากเลขาธิการองคก์ารศลุกากรโลก  

Mr. Kunio Mikuriya เน่ืองในโอกาส 

วนัศลุกากรโลกประจ าปี ๒๕๖๐ 

ข้อมูลที่เกิดจากทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบุคคลนั้น มีความเคลื่อนไหว
ตลอดทั่วห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (global value 
chain) ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรจึงต้องมีความสามารถใน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การบริหาร
จัดการชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องใน
โอกาสวันศุลกากรโลกนี้ องค์การศุลกากรโลกจึงได้
เลือกหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ” (Data 
Analysis for Effective Border Management) 
เป็นหัวข้อประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ความพยายามและกิจกรรมของศุลกากรประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว 

ในปีที่ผ่านมา องค์การศุลกากรโลกได้เลือกหัวข้อ 
“ความร่วมมือที่ก้าวหน้าเพ่ือศุลกากรดิจิตอล” (Digital 
Customs: Progressive Engagement) เพ่ือกระตุ้นให้
ศุลกากรประเทศสมาชิกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะ Big Data และ Cloud อันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดย
ศุลกากรประเทศสมาชิกได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการน ามาใช้กับ 
งานศุลกากรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของศุลกากรเอง 
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ  
ผู้ขนส่ง ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และรัฐบาล ทั้งนี้  
สื บ เนื่ องจากที่ ประเทศสมาชิกไ ด้น า เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้แล้ว 
พวกเราจึงขอให้ปีนี้
เป็นปีที่ให้ความส าคัญ
กับพลังของข้อมูลใน
การขับเคลื่อนศุลกากร
ไปข้างหน้าต่อไป 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวางท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสาธารณะกระท าได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ก็เกิดข้อท้าทายในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณมหาศาลอย่างถูกต้อง อันจะมีผลต่อเจ้าหน้าที่
ศุ ลกากรในการจัดล าดับความส าคัญ ตัดสิน ใจ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้าน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย วางแผนและ
จัดตั้งงบประมาณ และด าเนินการปฏิบัติงาน 

ในหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเราได้เห็นการปรากฏของ
เครื่ องมือ ใหม่  ๆ  ที่ ใช้ประโยชน์จากข้อ มูลด้ วย 
วิธีการใหม่และมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยในขณะที่
วิธีการประเมินความเสี่ยงแบบดั้งเดิมมีประโยชน์ต่อ
ศุลกากรในหลายประเทศ วิธีการใหม่ในปัจจุบันที่มี
ความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจะช่วยให้ศุลกากรใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่มีอยู่ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่นเดียวกัน 
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ศุลกากรประเทศสมาชิกได้น าเทคนิค Data mining 
และ Data analytics เข้ามาใช้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในการ
ประมวลผลข้อมูลดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง 
โดยข้อมูลที่ใช้ร่วมกับเทคนิคและเทคโนโลยีเหล่านี้จะ
ช่วยให้พวกเราก้าวต่อไปข้างหน้าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
หลักในภารกิจของพวกเรา 

ในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น ข้อมูล
ต้ อ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณภ า พแล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ด้ ว ย 
ความรวดเร็ว นอกจากนี้ หน่วยงานที่ชายแดนต้องท า
ให้รูปแบบข้อมูลเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันและ
พัฒนาทักษะของบุคลากรในการ ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ ในขณะเดียวกัน องค์การศุลกากรโลก
สนับสนุนให้ศุลกากรตรวจตราการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลและการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับตาม
กฎหมาย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่สังคม 

ผู้บริหารกรมศุลกากรควรพัฒนา
ความรู้ของตนในเชิงลึกในด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนา
ระบบงานศุลกากรให้มีความทันสมัย และ
จั ดการฝึ กอบรมพัฒนาทั กษะในการใช้
ประโยชน์จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และ
เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือการจัดการชายแดนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่ละเลยระบบ feedback ใน
ฐานะกลไกที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยง 

ภายในปีนี้ พวกเราจะขอน าเสนอโครงการการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศุลกากรประเทศ
สมาชิก ติดตาม และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การจัดการข้อมูล และการพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
โดยองค์การศุลกากรโลกจะสนับสนุนการใช้เครื่องมือ 
เช่น  

• WCO Customs Enforcement Network (CEN) 
• WCO Time Release Study (TRS) 
• Mirror Analysis โ ด ย ใ ช้  HS Code ซึ่ ง ช่ ว ย ใ ห้

ศุลกากรเปรียบเทียบการน าเข้าและการส่งออกเพ่ือ
หาความไม่สอดคล้องกันในปริมาณ น้ าหนัก หรือ
มูลค่า   

• WCO Performance Measurement Contracts 
Guide เพ่ือพัฒนาพิธีการศุลกากรและจริยธรรม  

• WCO Data Model เพ่ือพัฒนาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
รัฐในการประเมินความเสี่ยง 

 

ส าหรับสมาชิก WCO นั้น ข้าพเจ้าขอ
เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการ  
ผู้ขนส่ง ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และ

รัฐบาล ตลอดทั้งปี ๒๕๖๐ นี้ 
 

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันศุลกากรโลกครับ 
 

คุนิโอะ มิคุริยะ 
 
ที่มา: 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017
/january/message-of-the-wco-secretary-general-on-
international-customs-day-2017.as    

Credit: Datafloq 
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ประสบการณข์องศลุกากรแคนาดา 

ในการวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือ 

การจดัการชายแดน 

การจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
ความสามารถในการระบุตัวบุคคลหรือสินค้าที่ข้ามผ่าน

ชายแดน และการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายดังกล่าว โดยเฉพาะตั้งแต่จุดเริ่มต้มของเส้นทางการ

เดินทาง ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่มีหน้าที่จัดการชายแดนจึงต้องปฏิรูป
องค์กรให้มีความทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส่งมา

ล่วงหน้าเพื่อการจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพ ศุลกากรแคนาดา (Canada Border Services Agency) ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ออกแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลส าคัญที่
ศุลกากรมีอยู่อย่างมากมาย โดยแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ๑) Data Governance ๒)
Business Intelligence และ ๓) Advanced Analytics 

Data Governance 
คือ การจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลจัดการข้อมูล (Data 
Governance Centre) และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
บุคลากรเล็งเห็นถึงความส าคัญของข้อมูล เพ่ือให้
ศุลกากรซึ่งเป็นองค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ใช้
ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังได้มีการวาง
โครงสร้างและแนวทางการใช้ข้อมูลโดยอาศัย data 
model ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ปัจจุบันนี้ 
ศุลกากรแคนาดาได้พัฒนานโยบายข้อมูลและทิศทางที่
สอดคล้องกันในบรรดาส านักงานใต้สังกัด โดยเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้สื่อสารกันเพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อมูลและการ
จัดการเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน และหาวิธีใช้

ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนขั้นตอนการกรอกข้อมูลด้วย
มือ 

Business Intelligence 
Business Intelligence คือ  การสร้ า งคลั งข้อมูลที่
รวบรวมข้อมูลส าคัญจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น 
ระบบปฏิบัติการ (operational system) และข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และการเงิน ศุลกากรแคนาดา
ได้ประสบความส าเร็จในการจัดการทางเทคนิคเพ่ือได้
ภาพรวมของข้อมูลเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลทรัพยากร
มนุษย์ และข้อมูลทางการเงินที่ศุลกากรมีอยู่ทั้งหมด 
โดยต่อจากนี้ ศุลกากรแคนาดาคาดหวังว่า จะได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการ

Credit: Maclean's 
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ตัดสินใจการใช้ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเชิงปฏิบัติการแบบ real-time 

Advanced Analytics 
คือ การเพ่ิมความสามารถด้านวิเคราะห์วิทยาเชิง
ปฏิบัติการ (operational analytics capacity) ด้วย
การแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิ/รูปภาพ (visualization) 
และเครื่องมือขั้นสูงอ่ืน ๆ  แทนการแสดงข้อมูลเชิง
บรรยาย (descriptive) ซึ่งไม่ช่วยให้เห็นทิศทางหรือ
แนวโน้มของข้อมูลมากนัก  

ศุลกากรแคนาดายังได้ร่วมกับองค์การศุลกากรโลก
จัดตั้งโครงการ eManifest Project ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างมาตรฐาน data model ส าหรับใช้ทั่วเขต
อ านาจรัฐที่แตกต่างกัน ช่วยให้ศุลกากรประเมินความ
เสี่ยงจากข้อมูลการค้าที่มาถึงล่วงหน้า นอกจากนี้  
ศุลกากรแคนาดายังใช้เทคนิค predictive analytics 
และ predictive model ในการหารูปแบบและความ
ผิดปกติในชุดข้อมูลที่มีอยู่ โดยรวมถึงการใช้เทคโนโลยี

การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจหา
รูปแบบการค้าผิดกฎหมาย การตรวจสอบรูปแบบการ
หาเป้าหมาย รวมทั้ งการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 

ในการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ เสาหลักข้างต้น 
ศุลกากรแคนาดาได้ปฏิรูประบบความคิดของบุคลากร
ในกรมให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของข้อมูลในฐานะ
สินทรัพย์ขององค์กรที่ใช้ในการจัดการชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ในขณะที่ไม่มีมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลหรือพิมพ์
เขียวใด ๆ ที่เหมาะสมกับศุลกากรทุกประเทศ (one-
size-fits-all) แต่มีปัจจัยบางประการที่ศุลกากร
แคนาดาเห็นวา เป็นปัจจัยส าคัญที่
น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาและ
ด าเนินแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยศุลกากรประเทศอ่ืนอาจ
น าไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของตนได้ เช่น 

Credit: UPenn ISC 

Credit: Iconfinder 
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• กา รแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห า รที่ มี อ า น า จและ เห็ นถึ ง
ความส าคญัของข้อมูลในการประกอบการตัดสิน 

• การจัดตั้งระบบการก ากับดูแลข้อมูลอย่างเป็น
ทางการเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
พร้อมใช้งานทันท่วงที เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ข้อมูล 

• การพัฒนาคณะท างานที่มีความรู้ด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยี 

• การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหว หรือ “privacy by design” เป็นหัวใจ
ส าคัญในการสร้างนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประโยชน์จากข้อมูล 

 

ศุลกากรแคนาดาคาดหมายว่า การน าเทคนิควิเคราะห์
วิทยามาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวันจะช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลาย ๆ ด้ าน 

โดยเฉพาะการคาดการณ์ปริมาณการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบุคคลแบบ real time เพ่ือการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้  
ศุลกากรแคนาดาได้อาศัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
พัฒนาเทคนิคการประเมินความเสี่ยงและการระบุ
ตรวจหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งท าให้รัฐบาล
สูญเสียรายได้มหาศาลหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ปลอดภัย และประการสุดท้ายนี้ ศุลกากรแคนาดา
มุ่งหวังให้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ช่วยเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรให้หันมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลตาม
นโยบายการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อปฏิรูป
ศุลกากรให้มีความทันสมัย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลกไปพร้อมกับนานาประเทศ 

ที่มา : WCO news, February 2017, No. 82, หน้า 
10-11. 

 

Credit: CB Insights 
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ศลุกากรนิวซีแลนดก์บัการปฏิรปู 

การจดัการชายแดนใหท้นัสมยั 

ศุลกากรนิวซีแลนด์ได้ริเริ่มโครงการ Joint Border 
Management System (JBMS) โดยใช้งบประมาณ
กว่า ๑๐๔.๑ ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 
๒,๕๐๐ ล้านบาท) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ปฐมภู มิ  (Ministry for Primary Industries) ซึ่ ง
รับผิดชอบเรื่องภัยต่อความม่ันคงทางชีวภาพที่มากับ
สินค้า ยานพาหนะ ผู้โดยสาร จดหมาย/พัสดุ รวมทั้ง
ภัยที่มากับอาหารที่น าเข้า โดยโครงการประกอบด้วย 
๒ องค์ประกอบ ได้แก่  ๑)  New Zealand Trade 
Single Window (TSW) และ ๒) ข้อมูลข่าวกรองและ
การประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าโดยอาศัยเครื่องมือ
สมัยใหม่ในการการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลที่มีอยู่
มหาศาล เช่น การท าเหมืองข้อมูล (data mining)๑ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวโน้ม โดยในขณะนี้ การ
ด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นหรือใกล้เสร็จสิ้นแล้วใน ๓ 
ส่วนการด าเนินการ ได้แก่ 

๑. การอนุญาตให้ผู้ประกอบการจัดการข้อมูลบาง
ประการด้วยตนเอง 
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบบ TSW 
ได้อนุญาตให้ตัวแทนออกของลงทะเบียน

                                                           
๑ Data mining คือ การส ารวจฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือ
สกัดข้อมูลที่มีประโยชน์ หรือน ามาสร้างข้อมูลใหม่ด้วยมุมมองที่
แตกต่าง 

และจัดการข้อมูลบางประการของตนหรือของลูกค้าได้ 
รวมทั้งอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่ง
ข้อความเข้าระบบสามารถสร้าง supplier code ผ่าน
ระบบ TSW ได้ในทันที โดยก่อนหน้านี้ ศุลกากรเป็นผู้
ออกรหัสให้แก่ผู้น าเข้า/ส่งออก และผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งทางโทรสาร
หรืออีเมล์มายังศุลกากร โดยกระบวนการใช้เวลา ๑ วัน
ท าการ ทั้งนี้ หากศุลกากรได้รับข้อมูลในบ่ายวันศุกร์ 
ผู้ประกอบการต้องรอจนถึงวันจันทร์ถัดไปจึงจะได้รหัส 
ด้วยเหตุนี้ การอนุญาตให้ผู้ประกอบการจัดการข้อมูล

Credit: Flickr 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๐  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๗ 

 
 

 

บางประการด้วยตนเองได้จึงได้รับการตอบรับอย่างดี
จากผู้ประกอบการ 

ในส่วนของศุลกากรนั้น ขั้นตอนที่ป้อนข้อมูลด้วยมือแต่
ก่อนถูกแทนที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ TSW ด้วย
เหตุนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงมีเวลาให้กับการปฏิบัติงาน
ที่ส าคัญกว่า และเป็นการลดต้นทุนที่ใช้จ่ายกับการป้อน
ข้อมูลด้วยมือ 

ศุลกากรนิวซีแลนด์ก าลังพัฒนาระบบ TSW ให้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์ โดยระบบจะมี function เพ่ิมดังต่อไปนี้   
• รายงานการน าสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก (Inward 

Cargo Report) ที่ผู้ประกอบการสามารถขอค า
อนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าออก
จากคลังสินค้าที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ในกรณีที่
สินค้ายังไม่ถูกปล่อย 

• ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการในการ
รายงานการมาถึงและการออกเดินทางของเรือ
ล่ ว งหน้ า  (Advanced Notice of Arrival/Departure) 
ด้วยวิธีการนี้ กระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์จะ
สามารถออกค าสั่งผ่านระบบ TSW แจ้งให้ทราบว่า 

ท่ า เทียบเรือใดที่ สามารถเทียบท่าได้บ้ าง  ใน
ขณะเดียวกัน พาณิชย์นาวีนิวซีแลนด์จะได้รับข้อมูล
ที่สมบูรณ์มาขึ้นจากระบบเพ่ือจัดการด้านความ
ปลอดภัยและเก็บค่าธรรมเนียม 

• ผู้ ป ร ะกอบการสามารถส่ ง แบบส าแดงภาษี
สรรพสามิต  (excise lodgment) โดยตรงเข้ าสู่
ระบบ TSW เป็นครั้งแรก โดยศุลกากรแทรกแซง
น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้พิธีการภาษีสรรสามิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงธุรกรรมในระบบ TSW 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่ง 
 

๒. การพัฒนาชุดเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ข้อมูลข่าวกรองให้ทันสมัย 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศุลกากรนิวซีแลนด์ได้ใช้
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูลข่าวกรอง
แบบ offline (R&I Toolset) ที่ ได้ รั บการ พัฒนาให้
ทันสมัย และด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะท างาน
วิ เคราะห์ความเสี่ ยงร่วมกันระหว่างศุลกากรกับ
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หน่วยงาน ๒ หน่วยงานที่ชายแดน ได้แก่ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration New Zealand) และ
กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิ  (MPI) เ พ่ือใช้ชุด
เครื่องมือดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดตั้งคณะท างานร่วมกันนี้ 
นอกจากนี้จะช่วยให้หน่วยงานทั้ง ๓ หน่วยงานแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ ายทรัพยากรเฉพาะทางแล้ว แต่ละ
หน่วยงานยังได้อาศัยความช านาญของหน่วยงานอ่ืนใน
การประเมินความเสี่ยงผ่านการใช้ชุดเครื่องมือและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  

ในปัจจุบัน ข้อมูลธุรกรรมหลายล้านรายการก าลังถูก
ประมวลผลด้วยระบบ TSW เ พ่ือหารูปแบบและ
แนวโน้มความเสี่ยงที่ชายแดนโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
ใบส าแดงสินค้าและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรฐานข้อมูล  WCO Data Model Version 3.2 
(WDM3) ทั้งนี้ เป็นที่คาดว่า ข้อมูลจะเติบโตขึ้นและมี
คุณภาพมากขึ้นพร้อมกับการเสร็จสิ้นโครงการในต้นปี 

๒๕๖๐ ซึ่งจะบังคับใช้รูปแบบข้อมูล WDM๓ อย่างเต็ม
รูปแบบ 

๓. การจัดการชายแดนร่วมกัน 
การปฏิบัติงานไม่ได้จ ากัดอยู่ชายแดนของนิวซีแลนด์
เท่านั้นอีกต่อไป แต่ได้ขยายความร่วมมือไปยังศุลกากร
ทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ฮ่องกง จีน และ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดและสินค้าผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่ งน าไปสู่การจับกุมจ านวนมาก 
โดยเฉพาะ methamphetamine อันแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจ้าหน้าที่ 
โดยในการนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรนิวซีแลนด์ได้เดินทางไป
ปฏิบัติงานในศุลกากรต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือด้าน
การปฏิบัติการและการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง 
นอกจากนี้ วิธีการจัดการชายแดนร่วมกันดังกล่าวยัง
น าไปสู่การพัฒนา R&I Toolset ในขั้นตอนที่ เหลือ 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการออกแบบและการบังคับ
ใช้  
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ในการด า เนิน โครงการ  ศุลกากรนิ วซี แลนด์จะ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการตลอดระยะ 
โดยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าทดสอบระบบอย่าง
รัดกุมเพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบท างานอย่างราบรื่น และ
แก้ปัญหาที่ไม่คาดคิด ก่อนน าระบบมาใช้งานจริง 
ในขณะนี้  ศุลกากรนิวซีแลนด์มี เป้าหมายให้  R&I 
Toolset เป็นเครื่องมือส าหรับทุกหน่วยงานที่ชายแดน
และเจ้าหน้าที่แนวหน้าในระยะเวลา ๒ ปีข้างหน้า  

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบ TSW ของนิวซีแลด์
นั้น ศุลกากรนิวซีแลนด์ได้จัดท าคลิปวิดีโอน าเสนอต่อ
รัฐสภานิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดย
สามารถรับชมได้ที่ https://vimeo.com/195691917 

ที่มา: WCO news, February 2017, No. 82, หน้า 
1๒-๑๔ 

 

 

 

Credit: OSCE 
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การวิเคราะหข์อ้มลูและ 

การจดัการความเสี่ยง: 

มมุมองของ

ศลุกากรสิงคโปร ์

ในฐานะหุ้นส่วนกับภาคเอกชนและผู้ปกป้องคุ้มครองการค้าถูกกฎหมาย ศุลกากรสิงคโปร์ได้พยายามทุก
วิถีทางเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุมตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อสกัดกั้นการค้าผิดกฎหมาย และการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าส าหรับการค้าที่ถูกกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรสิงคโปร์จึงเห็นความจ าเป็นใน
การสร้างความช านาญในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการค้าที่ถูกกฎหมายและส่งข้อความให้ผู้ลักลอบ
ทราบว่า แม้ว่าสินค้าที่ข้ามผ่านชายแดนสิงคโปร์ จะมีปริมาณมหาศาล แต่ศุลกากรมีความสามารถเพียง
พอที่จะตรวจพบธุรกรรมผิดกฎหมายหรือฉ้อโกงผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศุลกากรสิงคโปร์เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เช่น ข้อมูลจากใบส าแดงสินค้า ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ในตลาดซื้อขาย ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด รวมทั้ง
ข้อมูลในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศจาก WCO 

Regional Intelligence Liaison Office 
(RILO) 

ข้อมูลที่ เ ก็บรวบรวมทั้ ง
ข้อมูลที่มีการจัดระเบียบ 
(structured data) แ ล ะ
ข้อมูลที่ไม่มีการจัดระเบียบ 

(unstructured data) อ า จ
ไม่ ไ ด้ ป้ อน เ ข้ า  Risk engine 

เดียวกันเสมอไป โดยข้อมูลบางอย่างน ามาใช้สนับสนุน
ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ศุลกากรสิงคโปร์
ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค ว าม น่ า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะคว าม
สมเหตุสมผลของข้อมูล โดยข้อมูลจะผ่านการตรวจสอบ
หลายวิธี เช่น การเทียบข้อมูลที่เก็บรวบรวมกับเอกสาร
การค้าที่เก่ียวข้อง 

นอกจากการวิ เคราะห์ข้อมูลในระเบียนประวัติ  
(historical data) แล้ว ศุลกากรสิงคโปร์ยังได้ศึกษา
สภาพแวดล้อมเพ่ือหาแนวโน้มและรูปแบบ ประเมินผล
กระทบ โต้ตอบภัย และใช้ให้เกิดประโยชน์ 

Credit: KeywordSuggest 

Credit: Oswal 

Computer 
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๒. เครื่องมือและระเบียบวิธี ศุลกากรสิงคโปร์พยายาม
เพ่ิมขีดความสามารถจากวิเคราะห์วิทยาเชิงบรรยาย 
(descriptive analytics)๑ ไปยังวิ เคราะห์วิทยา เชิ ง
ท านาย (predictive analytics)๒ โดยใช้เครื่องมือที่
ส ารวจและสกัดข้อมูลปริมาณมหาศาลที่จัดเก็บไว้ใน
คลังข้อมูลแบบ real-time เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ
ปะติดปะต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายเพ่ือหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง ด้วยวิธีการนี้ เจ้าหน้าที่จึ ง
สามารถตรวจพบความผิดปกติและเห็นแนวโน้มใน
สภาพแวดล้อมการค้า 
นอกจากนี้ ด้วยความตระหนักถึงพลวัตรของวิเคราะห์
วิทยา ศุลกากรสิงคโปร์ ได้พยายามติดตามความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐอื่น ๆ และศุลกากรต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูล ในขณะนี้ ศุลกากรสิงคโปร์ก าลังส ารวจ
วิธีการที่ เรียกว่า machine learning ซึ่งเป็นวิธีการ
วิ เคราะห์ข้อมูลที่สร้างรูปแบบการวิ เคราะห์โดย
อัตโนมัติ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ตรวจพบรายละเอียด

                                                           
๑ วิเคราะห์วิทยาเชิงบรรยาย ใช้เทคนิค data aggregation และ 
data mining เพ่ือเข้าใจสถานการณ์ที่ผ่านมา หรือตอบค าถามว่า 
“เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้าง” 

ส าคัญที่ไม่สามารถถูกตรวจพบได้ด้วยการตั้งโปรแกรม
โดยเฉพาะ อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของศุลกากร
ในการคาดการณ์เพ่ือหาเป้าหมายได้แม่นย ายิ่งขึ้น 

๓. การหาเป้าหมายโดยอาศัยประวัติความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แนวโน้มการขนส่งที่ผ่านมา
และ modus operandi เจ้าหน้าที่ศุลกากรสิงคโปร์
สามารถตีกรอบหาความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหาเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบ 
โดยผลที่ได้จะช่วยให้ฐานข้อมูลประวัติความเสี่ยงมี
ความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

ที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ศุลกากรสิงคโปร์
ตรวจพบบุหรี่ที่ไม่ช าระภาษีโดยอาศัยการสังเกตความ
แตกต่างของน้ าหนักที่ส าแดงซึ่งต่ ากว่าน้ าหนักที่เคย
ส า แ ด ง ห ล า ย ค รั้ ง ที ผ่ า น ม า  (historical norm) 
นอกจากนี้ ยังพบว่า รายละเอียดการขนส่งไม่สอดคล้อง
กับธุรกรรมที่ผ่านมาของผู้ประกอบการ โดยความ
ผิดปกติเหล่านี้ได้น ามาประเมินเทียบกับประวัติความ
เสี่ ย งของกรณีที่ ผ่ านมาที่ มี  modus operandi ที่

๒ วิเคราะห์วิทยาเชิงท านาย ใช้รูปแบบทางสถิติและเทคนิคการ
คาดคะเนเพ่ือเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือตอบค าว่าว่า “อะไรจะเกิดขึ้น
ได้บ้าง” 

Credit: facemidiadigital 
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คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงสามารถ
หาเป้าหมายได้อย่างแม่นย าและน าไปสู่การจับกุมบุหรี่
ที่ไม่ช าระภาษีในที่สุด 

๔. การฝึกอบรมบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรสิงคโปร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขาวิ ช า  เ ช่ น  วิ ศ วกรรมศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับการฝึกอบรมใช้
การประเมินความเสี่ยงกับภารกิจที่หลากหลายของ
ศุลกากร นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่จะหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานทุก ๓ หรือ ๕ ปี และได้รับการฝึกอบรม
ร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ และศุลกากรต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น 
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินความ
เสี่ยงในภาพรวมทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ทั้งนี้  ศุลกากรสิงคโปร์ได้จัดการฝึกอบรมร่วมกับ
ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและ
ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาเป้าหมาย 
อันก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่าย และสอดคล้องกับ
หลักการสากลขององค์การศุลกากรโลกที่สนับสนุนการ
สร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรด้วยกัน 

นอกจากนี้ เพ่ือเข้าใจแนวปฏิบัติของบริษัทขนส่งทาง
อากาศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรสิงคโปร์ได้เยี่ยมชมบริษัท
ขนส่งทางอากาศที่ประกอบกิจการในสิงคโปร์ ซึ่งช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจถึงกระบวนการที่บริษัทประกอบ
กิจการและได้สร้างเสริมขีดความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการป้อนข้อมูลวิธีการ
ประกอบกิจการลงในระบบเพ่ือน ามาตรวจหาความ
ผิดปกติที่แตกต่างจากกระบวนการประกอบกิจการ
ตามปกติ 

ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของ
การวิเคราะห์ข้อมูล ศุลกากรสิงคโปร์ยังคงกลั่นกรอง
แหล่งข้อมูลและส ารวจวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลวิธี
อ่ืนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
มีความส าคัญได้ถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่าง
ปลอดภัยในคลังข้อมูล พร้อมกันนี้ ศุลกากรสิงคโปร์
ยังคงติดตามความก้าวหน้าของวิเคราะห์วิทยาและ
เทคโนโลยีอย่างแข็งขัน เพื่อพัฒนางานศุลกากรให้มี
ความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ที่มา : WCO news, February 2017, no. 82, หน้า 
๑๙-๒๑ 
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ภาพรวมและขอ้ทา้ทา้ยของ 

ระบบ API/PNR ในฝรัง่เศส 

Directive 2016/681 ของสหภาพยุโรป เริ่มมีผล
บังคับใช้เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกเก็บรวบรวมและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล API/PNR เพื่ อป้องกัน ปราบปราม และ
สืบสวนสอบสวนการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ร้ายแรง โดยประเทศสมาชิกมีระยะเวลา ๒ ปี เพื่อ
ออกหรือปรับปรุ งกฎหมายภายในประเทศให้
สอดคล้องกับ Directive ดังกล่าว  

Directive 2016/681 ก ำหนดให้ก่อตั้ง Passenger 
Information Unit (PIU) ในฐ ำนะหน่ ว ย รวบร วม 
จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเทศสมำชิก 
โดย PIU ต้องส่งผลประมวลผลข้อมูลที่ เป็นบวก 
(positive results) ไปยังหน่วยปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ 
Directive ยังก ำหนดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง 
PIU และ EUROPOL รวมทั้งกับประเทศท่ีสำมเป็น
กรณี ไป ทั้ งนี้  กำรบั งคับใช้  Directive ต้อง
สอดคล้องกับ International Civil Aviation 
Guidelines ในเรื่อง format ของข้อมูล 
และระเบียบกำรกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำก
ผู้ประกอบกำรกำรบิน 

                                                           
๑ ตั้งอยู่ใกล้ท่ำอำกำศยำน Roissy Charles de Gaulle โดยมี
เจ้ำหน้ำที่จำก ๔ หน่วยงำน ได้แก่ กระทรวงกิจกำรภำยใน (Interior) 

กระทรวงกลำโหม (Defence) กระทรวงคมนำคม (Transports) 

และศุลกำกร ปฏิบัติงำนร่วมกัน เวลำท ำกำร ๗.๐๐ - ๑๙.๓๐ วัน

ในประเทศฝรั่งเศส ได้ใช้มำตรกำรเกี่ยวกับ API/PNR 
ก่อนหน้ำ Directive ดังกล่ำว ตำมกฎหมำยลงวันที่ ๑๘ 
ธันวำคม ๒๕๕๖ ซ่ึงได้ก่อตั้งมำตรำ L232-7 ของ
ประมวลกฎหมำยควำมมั่นคงภำยในประเทศ (Code 
de la Sécurité Intérieure) ในเวลำต่อมำ ได้ออกพระ
รำชกฤษฎีกำลงวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๘ (เกี่ยวกับ
กำรประมวลผลข้อมูล)  และพระรำชกฤษฎีกำลงวันที่ 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๘ (ก่อตั้ง PIU)๑ เพ่ือบังคับใช้ 
Article L232-7 โดยในปัจจุบัน Article L232-
7  ได้ขยำยขอบเขตครอบคลุมกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว (บริษัททัวร์ 
นำยหน้ำท่องเที่ยว) ที่เช่ำเหมำล ำทั้งหมดหรือ
บำงส่ วน และผู้ประกอบกำรขนส่ งทำงน้ ำ  
นอกเหนือจำกผู้ประกอบกำรกำรบินเพียงอย่ำง
เดียว ทั้ งนี้  ศุลกำกรฝรั่ ง เศสจะอนุวัติกำร 
Directive ดังกล่ำว เพ่ือให้กฎหมำยภำยใน
สอดคล้องกับกฎหมำยของสหภำพยุโรป เช่น 

ก ำ ร จั ด ตั้ ง  Data Protection Office 
(DPO) ภำยใน PIU รวมทั้งเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วน  

จันทร์-ศกุร์ โดยตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๐ จะเปิดท ำกำรในวันสุด
สัปดำห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วยบุคลำกรกว่ำ ๗๐ คน เพ่ือ
ปฏิบัติกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

Credit: pinterest 
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บุคคลก่อนจะถูกลบออกจำกระบบ โดยระยะเวลำจะ
ลดลงจำก ๒ ปี เป็น ๖ เดือน 

ในระยะเริ่มต้น กฎหมำยจะใช้บังคับกับเฉพำะเที่ยวบิน
ขำเข้ำ/ขำออกนอกสหภำพยุโรป (ผู้โดยสำรประมำณ 
๕๕ ล้ำนคนต่อปี จำกผู้โดยสำรทั้งหมด ๑๑๐ ล้ำนคน
ต่อปี) โดยมีสำยกำรบินกว่ำ ๔๐ รำยที่เชื่อมโยงกับ
ระบบของฝรั่งเศสในต้นปี ๒๕๖๐ ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 
๗๐ ของจ ำนวนผู้โดยสำรนอกสหภำพยุโรป ในอนำคต 
สำยกำรบินทั้งหมด ๒๕๐ รำยที่ให้บริกำรเที่ยวบนขำ
เข้ำ/ขำออกจำกฝรั่ งเศส (รวมทั้งเที่ยวบินภำยใน
สหภำพยุโรปและดินแดนโพ้นทะเลของประเทศ
ฝรั่งเศส) 

ในส่ วนของระบบ API/PNR นั้ น  จะมี ระบบกำร
ปฏิบัติกำรส ำหรับกำรค้นหำ กำรเลือกเป้ำหมำย และ
กำรคัดแยกประเภทที่ได้รับกำรออกแบบเพ่ือ 

• รับข้อมูลจำกฐำนข้อมูลผู้โดยสำร 
• ระบุตัวบุคคลที่มีควำมเสี่ยงโดยอำศัยประวัติที่

ตรวจสอบล่วงหน้ำ 
• เปรียบเทียบข้อมูลผู้โดยสำรที่เก็บรวบรวมกับข้อมูล

จำกฐำนข้อมูลระดับประเทศ ระดับสหภำพฯ หรือ
ระดับระหว่ำงประเทศ ส ำหรับบุคคลที่ทำงกำร
ต้องกำรตัว หรือข้อมูลที่สูญหำยหรือถูกจำรกรรม 

• จัดเก็บรำยชื่อบุคคลเฝ้ำระวังในระยะเวลำหนึ่ง 
 

กำรประมวลผลข้อมูลด้วยระบบดังกล่ำวช่วยให้
ศุลกำกรฝรั่งเศสสำมำรถระบุเส้นทำงที่มีควำมอ่อนไหว

Credit: OpenBuildings 
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หรือไม่สมเหตุสมผล เที่ยวบินขำไปและขำกลับที่ใกล้กัน
เกินไปเมื่อพิจำรณำจำกน้ ำหนักสัมภำระ วิธีกำรช ำระ
เงินที่ผิดปกติ บริษัททัวร์ที่ต้องสงสัย เป็นต้น ได้อย่ำง
รวดเร็วและเป็นวงกว้ำง จึงอ ำนวยควำมสะดวกให้
ศุลกำกรฝรั่งเศสในกำรตรวจพบควำมผิดทำงกำรเงิน
และกำรฟอกเงินหลำยคดี รวมทั้งน ำไปสู่กำรจับกุมบุหรี่ 
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ และบุคคลต้องสงสัยที่ต ำรวจจับตำ
มอง (flagged individuals) ระบบ API/PNR ใหม่นี้ ยัง
ใช้ในกำรจัดกำรพยำนหลักฐำนและท ำให้กระบวนกำร
สืบสวนสอบสวนง่ำยขึ้น โดยข้อมูล PNR สำมำรถใช้
ประกอบส ำนวนได้ และไม่มีควำมจ ำเป็นต้องออก
หมำยจับเพื่อเข้ำถึงข้อมูลของสำยกำรบินอีกต่อไป 

ในส่วนของกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ศุลกำกร
ฝรั่งเศสให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรควำมได้สัดส่วน 
(principle of proportionality) กล่ำวคือ กำรใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ต้องใช้อย่ำงพอสมควรเหมำะสม 
(commensurate) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เฉพำะทำง
ควำมมั่นคงที่กฎหมำยก ำหนด โดยค ำนึงถึงข้อก ำหนด

ด้ำนเสรีภำพส่วนบุคคลและค ำรับรองกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรนี้ ศุลกำกรฝรั่งเศสได้เสนอค ำ
รับรองต่อคณะกรรมกำรปกป้องข้อมูลแห่งชำติและ
ได้รับกำรอนุมัติ ดังนี้  

• เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่ปลอดภัย  
• จ ำกัดกำรเก็บรวบรวมข้อมูล PNR เฉพำะประเภท 

๑๙ ประเภทที่ได้รับอนุมัต ิ
• จ ำกัดกำรจัดเก็บข้อมูลในระยะเวลำ ๕ ปี และลบ

ข้อมูลที่เปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลในระยะเวลำ ๒ ปี
ให้หลัง (ลดลงเหลือ ๖ เดือน หลังจำกอนุวัติกำร 
Directive)  

• ติดตั้งระบบคัดกรองข้อมูลอัตโนมัติเพ่ือก ำจัดและ
ท ำลำยข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว 

• ให้หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตเข้ำถึงข้อมูล ภำยหลัง
จำกที่ได้ตรวจสอบและได้ติดตั้งระบบติดตำมกำร
สื่อสำรแล้ว 

Credit: Iconfinder 

Credit: Iconfinder 
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• ไม่ให้หน่วยงำนอ่ืนนอกเหนือจำกหน่วยงำนที่ได้รับ
อนุญำตเข้ำถึงข้อมูล 

• รับประกันสิทธิของผู้โดยสำรในกำรได้รับข้อมูล 
(rights to information) 

• ด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจเยี่ยมจำก
คณะกรรมกำรปกป้องข้อมูลแห่งชำติ และส่งร่ำง
รำยงำนผลกำรทดสอบก่อนสิ้นปี ๒๕๖๐ 

เพ่ือด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักกำรข้ำงต้น จะมี
กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปกป้องข้อมูล (Data Protection 
Officer หรือ DPO) ซึ่งมีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลทั้งหมดที่
ประมวลผลที่ PIU รวมทั้งข้อมูล PNR ที่แลกเปลี่ยนกับ
ประเทศท่ีสำม และหำกมีเหตุสงสัยว่ำ กำรจัดกำรข้อมูล
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำย เจ้ำหน้ำที่ DPO มีหน้ำที่เสนอ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปกป้องข้อมูลแห่งชำติ  
นอกจำกนี้ ผู้โดยสำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ DPO เพ่ือ
ร้องเรียนประเด็นกำรปกป้องข้อมูลได้เช่นกัน 

ในส่วนประเด็นเรื่องคุณภำพข้อมูลนั้น ศุลกำกรฝรั่งเศส
ใช้ข้อมูล API และ PNR ประกอบกัน๒ โดยปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด กล่ำวคือ กำร
ส่งข้อมูล API ใช้ระบบ PAXLST ระหว่ำงกำรแสกน
เอกสำรกำรเดินทำง ในขณะที่กำรเก็บรวบรวมและ
จัดกำรข้อมูล PNR ใช้ format ของ PNRGOV ในกำร
จัดส่งให้รัฐบำล ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ฝรั่งเศสได้เข้ำร่วม
คณะท ำงำนเ พ่ือพัฒนำมำตรฐำน PNRGOV ซ่ึงมี
องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) องค์กำรกำรบินพลเรือน

ระหว่ำงประเทศ (ICAO) และสมำคมขนส่งทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศ (IATA) เป็นผู้น ำ โดยศุลกำกรฝรั่งเศส
ได้หยิบยกข้อท้ำทำยประกำรส ำคัญเกี่ยวกับคุณภำพ
ข้ อมู ล  ได้ แก่  ก ำ ร ไม่ ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ข อง
ภำคอุตสำหกรรมในกำรจัดกำรเอกสำร และข้อมูล
คุณภำพต่ ำจำกบุคคลที่สำม (ผู้ขำยบัตรโดยสำร และ
สำยกำรบินอ่ืน ๆ ที่ให้บริกำรขนส่งในเที่ยวบินเดียวกัน) 
ในกำรนี้ ศุลกำกรฝรั่งเศสแนะน ำศุลกำกรประเทศอ่ืน ๆ 
ที่ก ำลังจะริ เริ่มโครงกำร API/PNR ให้ เข้ำร่วมกำร
อภิปรำยใน PNRGOV Working Group ซึ่งจัดขึ้นปีละ 
๒ ครั้ง รวมทั้ง API-PNR Contact Committee ของ
องค์กำรศุลกำกรโลก 

ประสบการณ์การด าเนินโครงการ API/PNR ของ
ศุลกากรฝรั่งเศสได้แสดงถึงความส าคัญของการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการชายแดนร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่ปฏิบัติการที่ชายแดน รวมทั้งการ
จัดการข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ
องค์การศุลกากรโลกและองค์การการบินที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพสิทธิส่วน
บุคคลของประชาชนตามหลักการความได้สัดส่วน ใน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการความม่ันคง 

ที่มา : WCO news, February 2017, No. 82, หน้ำ 
๒๒-๒๕. 

 

                                                           
๒ ข้อมูล API เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้อง (verified) แต่
มีปริมำณข้อมูลจ ำกัด ในขณะที่ PNR เป็นข้อมูลเชิงบรรยำย 

(declarative) และไม่ได้รับกำรยืนยืนควำมถูกต้อง แต่มีปริมำณ
ข้อมูลที่มำกกว่ำ 
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WCO สนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรและหน่วยงาน
สุขอนามัยพืชระหว่างการประชุม CPM-12 ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

 ตามค าเชิญของ Mr. Jingyuan Xia เลขาธิการอนุสัญญาการปกป้องพันธุ์พืชระหว่างประเทศ (IPPC: 
International Plant Protection Convention) Dr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลกได้กล่าวค า
ปราศรัย (keynote speech) ถึงความส าคัญของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรและหน่วยงาน
สุขอนามัยพืชในการอ านวยความสะดวกทางการค้า ระหว่างการประชุม Commission on Phytosanitary 
Measures ครั้งที่ ๑๒ (CPM-12) ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

 Dr. Kunio Mikuriya ได้กล่าวต่อตัวแทนหน่วยงานสุขอนามัยพืชจากกว่า ๑๑๒ ประเทศว่า การจัดประชุม
ครั้งนี้นับว่าถูกเวลาอย่างยิ่ง เนื่องจากความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก 
(WTO Trade Facilitation Agreement หรือ TFA) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในขณะนี้  
ศุลกากรและหน่วยงานสุขอนามัยพืชได้ท างานอย่างใกล้ชิดเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานที่ชายแดนมีความ
เชื่อมโยงถึงกัน และในขณะเดียวกัน องค์การศุลกากรโลกพยายามอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยการก าหนด
มาตรฐานด้วย Implementation Guides การสร้างเสริมขีดความสามารถผ่าน Mercator Programme และโดย
ระเบียบวิธีการจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Approach)  ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า พร้อมกันนี้ Dr. Kunio Mikuriya ได้เสนอแนะให้จัดสัมมนาร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างศุลกากรและหน่วยงานสุขอนามัยพืช 

 ค าปราศรัยของ Dr. Mikuriya ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากได้เน้นย้ าความส าคัญของ IPPC ใน
ฐานะเครื่องมือที่ปกป้องทรัพยากรพืชของโลกจากศัตรูพืช ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืช
ที่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงการความส าคัญในการท างานร่วมกับองค์การศุลกากรโลกและผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ ต่อไป 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/april/wco-promotes-closer-
cooperation-between-customs-and-phytosanitary-agencies.aspx 
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คูเวตเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ล าดับท่ี ๑๐๙ และ
อนุสัญญาอิสตันบูล ล าดับท่ี ๖๙ 

 เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้รับมอบ
ภาคยานุวัติสารจากคูเวตจาก H.E Mr. Jasem A. Albudaiwi เอกอัครราชทูตคูเวตประจ าประเทศเบลเยียม เพ่ือ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (อนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับปรับปรุง)) และอนุสัญญาว่าด้วยการน าเข้าชั่วคราว (อนุสัญญาอิสตัสบูล) เป็นล าดับที่ ๑๐๙ และ ๖๙ 
ตามล าดับ 

 อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยเป็นเครื่องมือทาง
กฎหมายขององค์การศุลกากรโลกที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมศุลกากรโลกในฐานะพิมพ์เขียวของศุ ลกากร
สมัยใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประเทศที่ประสงค์จะให้สัตยาบันและน าความตกลงว่า
ด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ขององค์การการค้าโลก (WTO) มาใช้บังคับในประเทศ โดย
องค์ประกอบส าคัญของอนุสัญญาฯ คือ การท าให้พิธีศุลกากรลดความซับซ้อน คาดการณ์ได้ และมีความโปร่งใ ส 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมทาง
ศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง และการมีระบบ
อุทธรณ์ท่ีเข้าถึงได้ด้วยความรวดเร็ว 

 ส าหรับอนุสัญญาอิสตันบูลนี้ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญใน
การอ านวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ ATA carnet ซึ่งใช้ในการส าแดงสินค้าในการส่งออก การผ่านแดน และ
การน าเข้า ในปัจจุบัน ATA carnet เป็นเอกสารที่ใช้แพร่หลายที่สุดในบรรดาผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่
ต้องอาศัยการน าเข้าสินค้าชั่วคราว ด้วยเหตุนี้ ATA carnet จึงช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้าที่ชายแดนมีความ
คล่องตัว และศุลกากรสามารถน าทรัพยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างอ่ืนเพ่ือการจัดการชายแดนที่ มี
ประสิทธิภาพได้ 

 Mr. Kunio Mikuriya แสดงความยินดีต่อการภาคยานุวัติของคูเวต และส่งเสริมให้ประเทศอ่ืน ๆ เข้าร่วม
อนุสัญญาดังกล่าวด้วย เนื่องจากอนุสัญญาทั้งสองฉบับเป็นเครื่องมือทางศุลกากรที่ส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/april/kuwait_109th-contracting-party-
to-the-rkc-and-the-69th-contracting-party-to-the-istanbul-convention.aspx 
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ศุลกากรนิวซีแลนด์เสร็จสิ้นการจัดต้ัง Trade Single Window 

 เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการจัดตั้ง Trade Single Window (TSW) ในนิวซีแลนด์ได้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการส่งออก/น าเข้า หลังจากได้ผ่านการทดสอบการใช้งานและการพัฒนา
เป็นระยะเวลาหลายเดือนร่วมกับสมาพันธ์ตัวแทนออกของและตัวแทนส่งออก (Customs Brokers and Freight 
Forwarders Federation)  

 TSW เป็นส่วนหนึ่งของศุลกากรและกระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิ (Ministry of Primary Industries) 
ในโครงการ $104.1 Million Joint Border Management System ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและยานพาหนะด้วยการผ่านจุดควบคุมตรวจสอบเพียงจุดเดียวแทนหลายจุดอย่างที่ผ่านมา 

 TSW ใช้ data model ขององค์การศุลกากรโลก รุ่นที่ WCO3 และมีฟังก์ชั่นที่เพ่ิมขึ้น เช่น ในระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ ตัวแทนออกของและหน่วยงานอื่นสามารถก าหนดว่า บุคคลใดจะกระท าการใดในนามของตน
ได้บ้าง นอกจากนี้ ยังมีระบบส่งเอกสารใหม่ ๔ ระบบซึ่งก าลังจะทดสอบในโครงการน าร่องเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ 

Advance Notice of Arrival (ANA) และ Advanced Notice of Departure (AND) 
 เป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการในการรายงานการเทียบท่าและการออกจากท่าของเรือ
ขนส่ง โดยพาณิชย์นาวีนิวซีแลนด์ (Maritime NZ) สามารถเข้าถึงข้อความดังกล่าวได้สมบูรณ์เพ่ือบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และภายหลังการสิ้นสุดโครงการน าร่องระยะแรก เจ้าหน้าที่
อนามัยท่าเรือ (Port Health Officer) จะสามารถเข้าถึง TSW เพ่ือออกให้ค าแนะน าในการขออนุญาตเทียบเรือ 
(permission to berth) 

การส าแดงภาษีสรรพสามิต (Excise Declaration) 
 ผู้ประกอบการจะสามารถส่งแบบส าแดงภาษีสรรพสามิตโดยตรงไปยัง TSW ได้เป็นครั้งแรก โดยมีการ
แทรกแซงจากศุลกากรน้อยที่สุด อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พิธีการสรรพสามิต 

Inward Cargo Report (ICR) 
 เป็นชุดข้อความที่มีความซับซ้อนที่สุด โดยรวมถึงการร้องขอการถ่ายล าระหว่างประเทศและในประเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขอค าอนุมัติเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากท่าเรือ คลังสินค้าสายการบิน (airline store) หรือ
บริเวณที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร (Customs Controlled Area) ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกปล่อย 

 ในล าดับถัดไป ศุลกากรนิวซีแลนด์จะก าหนดวันเริ่มต้นใช้บังคับ TSW ส าหรับผู้ประกอบการทุกรายต่อไป
ที่มา: http://www.customs.govt.nz/news/stories/Pages/Completed-Trade-Single-Window-now-in-
place-09042017.aspx 
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WCO เข้าร่วมการประชุม Inter American Committee against 
Terrorism of the OAS ครั้งที่ ๑๗ 

 ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๖๐ รองเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก Sergio Mujica ได้เข้ารว่มการ
ประชุม Inter American Committee against Terrorism ครั้งที่ ๑๗ ซ่ึงจัดโดยองค์การของรัฐอเมริกัน (OAS: 
Organization of American States)  

 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิก OAS ในการ
ป้องกัน ต่อสู้ และก าจัดการก่อการร้าย โดยมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก เอกอัครราชทูต รัฐมนตรี รอง
รัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศด้านความมั่นคงเข้าร่วมการประชุม ส าหรับหัวข้อ
ประชุมในวาระนี้ คือ การสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการเงินของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานะเครื่องมือในการป้องกันการก่อการร้ายและการสะสมอาวุธที่มีอาณุภาพ
ท าลายล้างสู ง” (Strengthening National Financial Systems through International Cooperation and 
Information Sharing as a Means to Prevent Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction) 

 ที่ประชุมได้เน้นย้ าถึงความส าคัญในการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศในบรรดาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และศาล โดย
อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา แบบบูรณาการ (multidisciplinary and integral 
approach) เพ่ือให้มั่นใจว่า การประสานงานและความร่วมมือได้เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนี้ Mr. Mujica 
ได้น าเสนอโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลก โดยเฉพาะโครงการการควบคุมการค้าสินค้าที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (Strategic Trade Control Enforcement Programme) ซึ่งมีศุลกากรเป็นกุญแจ
ส าคัญในการปราบปรามการก่อการร้าย 

ทีม่า: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/april/wco-attends-the-17th-session-
of-the-inter-american-committee-against-terrorism-of-the-oas.aspx 



Credit: tibco 

Credit: ngdata 
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