
 

ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐ 

 

• เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้มาตรฐานสากลมี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง 

• WCO รับรองวิทยฐานะและหลักสูตร
ศุลกากรระดับอุดมศึกษาอย่างไร 

• ท าความรู้จักกับความร่วมมือระหว่าง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทาง
ศุลกากรในสหภาพยุโรป 

 

Credit: jointhelegion 



Credit: Herman Miller 

   

   

   

e)  
บรรณาธิการท่ีปรกึษา 

นายรงัสฤษฎ ์พฒันทอง  

อคัรราชทตู (ฝ่ายศลุกากร) 

นายเทิดศกัด์ิ สวุรรณมณี  

อคัรราชทตูที่ปรึกษา (ฝ่ายศลุกากร) 

นายภิสรรคร์ฐั นิลพนัธ ์ 

เลขานกุารเอก (ฝ่ายศลุกากร) 

 

กองบรรณาธิการ 

นายน าโชค ศศิกรวงศ ์ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ  

Customs Policy Monitoring Unit 

 

จดัท าโดย 

ส านกังานท่ีปรกึษาการศลุกากร 

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทย  

ณ กรงุบรสัเซลส ์

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89, 1170 

Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

http://brussels.customs.go.th 

Email: thai-customs@skynet.be 

 

 

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 บริบทการค้าโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณการค้าและความซับซ้อนที่เพ่ิมมากข้ึน 
รูปแบบธุรกิจและความต้องการใหม่ ๆ การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยไม่
ละเลยการปกป้องสังคม และการใช้ระบบอัตโนมัติที่เพ่ิมขึ้นในการจัดการพิธีการศุลกากร 
เป็นข้อท้าทายประการส าคัญต่อขีดความสามารถและวีชาชีพศุลกากร ในการนี้ แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความช านาญการและทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน
เป็นกุญแจส าคัญ โดยต้องมีการจัดการศึกษา การฝึกอบรม การตรวจเทียบที่เป็นระบบ 
การแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์จากความรู้  

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราจึงขอน าเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพศุลกากรภายใต้โครงการ PICARD ขององค์การศุลกากรโลก ซึ่งเป็นโครงการ
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การศุลกากรโลก ศุลกากรสมาชิก และภาคส่วน
การศึกษา ผลงานที่ส าคัญของโครงการ คือ มาตรฐานวิชาชีพศุลกากรและการรับหลักสูตร
ศุลกากรในระดับอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงความร่วมมือระหว่าง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทาศุลกากรในสหภาพยุโรปด้วย 

 คณะผู้จัดท าหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายของกรมฯ ใน 
การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุภารกิจของกรมฯ ต่อไป 

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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ท่ีมาและแนวโนม้การพฒันา 

วิชาชีพและการวิจยัทางศลุกากร

องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดตั้ งโครงการ 
Partnership In Customs Academic Research 
and Development (PICARD) เม่ือปี ๒๕๔๙ เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพศุลกากร และสนับสนุนการวิจัยและ
การสร้างองค์ความรู้ศุลกากร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการ 
องค์การศุลกากรโลกได้รับความร่วมมือกับภาค
การศึกษา/วิชาการในการสร้างกรอบความร่วมมือ
ส าหรับศุลกากรสมาชิก เจ้าหน้าที่ศุลกากร และนักการ
ศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย 
อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์ใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ PICARD 
จึ ง เป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์  
PICARD 2020 โดยในบทความนี้จะ
ขอกล่าวถึงที่มาและปัจจัยที่น าไปสู่
แผนยุทธศาสตร์  PICARD 2020 
ก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดของแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวในบทความต่อไป 

นอกจากมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี 
และปกป้องสังคมแล้ว  ศุลกากรยังต้อง
อ านวยความสะดวกทางการค้า ในปัจจุบัน 
การค้าโลกได้เปลี่ยนแปลงไป มีปริมาณ
การค้าและความซับซ้อนที่เพ่ิมมากขึ้น มี
รูปแบบธุรกิจและความต้องการใหม่ ๆ 

พร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ศุลกากร
ได้รับแรงกดดันในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
โดยไม่ละเลยการปกป้องสั งคมในขณะเดียวกัน 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรยังประสบข้อท้าทายใน
การน ามาตรฐานสากลและมาตรฐานองค์การศุลกากร
โลกไปปฏิบัติในการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่ศุลกากรประเทศสมาชิก
จ านวนมากใช้นโยบายรัดเข็มขัด (austerity program) จึง
ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิประสิทธิภาพ
สูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นข้อท้าทายประการส าคัญต่อขีด
ความสามารถและวีชาชีพศุลกากร  

ในการนี้  แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความช านาญและ

ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานเป็นกุญแจ
ส าคัญ โดยต้องมีการจัดการศึกษา 
การฝึกอบรม การตรวจเทียบที่เป็น
ระบบ การแลกเปลี่ยนและการใช้

ประโยชน์จากความรู้ 

นอกจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว 
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ ป็ น

องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์  PICARD 2020 

รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย

Credit: Penn State 

CTSI 
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ขององค์การศุลกากรโลกในภาพรวม โดยองค์การ
ศุลกากรโลกได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและแผนยุทธศาสตร์ 
(Research and Strategies Unit) ใ น ส า นั ก ง า น
เลขาธิการ และน าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ องค์การศุลกากรโลกยังได้สร้าง Club de la 
Réforme ซึ่ ง เ ป็ น  platform หรื อ เ วที ปฏิ สั ม พั น ธ์
ส าหรับนักวิจัยและนักปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็น ความส าคัญของการวิจัยยังได้ถูก 
เน้นย้ าระหว่างการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมขีด

ความสามารถ (Capacity Building Committee) ครั้ง
ที่ ๓ โดยอ้างอิงถึงการวิจัยในฐานะ “กลไกสู่นวัตกรรม” 
(engine of innovation) ในบริบทการปฏิรูปศุลกากร
ให้ทันสมัย 

ในการนี้ ศุลกากรประเทศสมาชิกในแต่ละภูมิภาคได้
ด าเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ต่ าง ๆ ตาม
โครงการ PICARD แล้ว ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

 

ยุโรป เอเชีย/แปซิฟิก อเมริกาและแคริเบียน 
- EU Feasibility Study เกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในการสร้างหลักสตูรวิชาชีพ
ศุลกากรในสหภาพยโุรป ปี ๒๕๕๔ 
- วารสาร Scientific Customs โดย 
ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถ
ประจ าภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก
(ROCB) และศูนยฝ์ึกอบรมระดับภูมิภาค
ขององค์การศุลกากรโลก (RTC) 

- มีการจัดการประชุม PICARD 
Conference เป็นครั้งแรกนอก
ส านักงานใหญ่องค์การศลุกากรโลก ณ 
Shanghai Customs College 
- RTC ก าลังพัฒนาสู่ศูนย์กลางความเป็น
เลิศ (Centres of Excellence) ในงาน
ศุลกากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกอบรม
และการวจิัย 

- ศุลกากรสหรัฐอเมริกาได้เริ่มพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาศุลกากรในระดบั
ปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตร 
โดยใช้ PICARD Professional 
Standards 
- ศุลกากรแคนาดาและศุลกากร
สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาหลักสตูรการ
จัดการชายแดนร่วมกับนักการศึกษาและ
สถาบันการศึกษาระดบัประเทศ 

Credit: RESEARCH 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๓ 

 
 

 

ตะวันออกกลางและ 
แอฟริกาเหนือ 

แอฟริกาตะวันออกและแอฟรกิาใต้ แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง 

- ศุลกากรสมาชิกไดเ้ริ่มตระหนักถงึ
ความส าคญัของการปฏริูปการวิจยัและ
การสร้างองค์ความรู้ศลุกากร ภายหลัง
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้ง
ส าคัญ 
- ศุลกากรแอลจเีรียได้จดัตั้ง
โครงการวิจัยเฉพาะทางร่วมกบั
มหาวิทยาลยั 
- Moroccan University ก าลังพัฒนา
หลักสตูรปริญญาโททางศุลกากรเป็นครั้ง
แรกในภูมิภาค 

- มหาวิทยาลัยในภมูิภาคไดย้ื่นค าร้อง
พิจารณารับรองหลักสูตรศลุกากรตาม
โครงการ PICARD เป็นครั้งแรก 
- RTC พัฒนาสู่ศูนย์กลางความเปน็เลิศ
ในการฝึกอบรมศุลกากรเฉพาะทาง 

- ศุลกากรสมาชิก เช่น แคเมอรูนและ
โตโกได้รวมการวิจยัและการปฏริปูไว้ใน
โครงการวิจัยน าร่อง 
- เครื่องมือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์การศุลกากรโลกจะน ามาใช้เปน็ครั้ง
แรกในภูมิภาคในฐานะส่วนหน่ึงของ
โครงการสร้างเสรมิขีดความสามารถใน
ภูมิภาค 

  

 อาจกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิจัย/สร้างองค์ความรู้๑เพ่ือตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงบริบทการค้าโลกเป็นกุญแจส าคัญในการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัยภายในปี ๒๕๖๓ จึงได้ถูก
ผนวกเข้าเป็นเสาหลักของโครงการ PICARD ตามแผนยุทธศาสตร์ PICARD 2020 ดังจะกล่าวรายละเอียดใน
บทความต่อไป 

อ้างอิง: 
World Customs Organization. A Strategic Roadmap for PICARD Programme in 2020. 
 http://incu.org/docs/PICARD_2020_-_Strategic_Roadmap.pdf. Access 10 July 2012. 

 

                                                           
๑ ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยศุลกากรระหว่างประเทศ (International Network of Customs Universities (INCU)) ภายใต้การ
สนับสนุนจากองค์การศุลกากรโลก และมีการตีพิมพ์ World Customs Journal (WCJ) เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยและแนวปฏิบัติทีด่ีส าหรับศุลกากร 
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สองเสาหลกัของโครงการ PICARD 

จากที่ได้เกริ่นในบทความที่แล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยเป็น ๒ เสาหลักส าคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการ PICARD ในบทความนี้ จะขอน าเสนอทั้งสองเสาหลักดังกล่าว ดังนี้ 

๑. Professional Pillar 
“ความเป็นมืออาชีพ” ตามแผนยุทธศาสตร์ Picard 
2020 ประกอบด้วยมาตรฐานวิชาชีพและทักษะที่
เกี่ยวข้อง โดยถือว่า งานศุลกากรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มี
มาตรฐาน และการมีทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นในคุณภาพและความ
ถูกต้องของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างความเป็น
มืออาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร จะมีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ สร้างมาตรฐานด้วย WCO PICARD Professional 
Standards  
โครงการ PICARD จะส่งเสริมการใช้มาตรฐานวิชาชีพ
ศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือเป็นข้ออ้างอิงส าหรับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนใน
การพัฒนาความรู้และทักษะให้เป็นที่ยอมรับ 

WCO PICARD Professional Standards๑ ที่ได้จัดท า
แล้วนั้น จะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนหากมีความ
จ าเป็น เช่น การก าหนดค านิยามทักษะ ความรู้  
คว ามสามารถใหม่  ๆ  ส าหรั บวิ ช าชีพศุ ลกากร  
โดยศุ ลกากรประ เทศสมาชิ กที่ ต้ อ งกา ร พัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับ PICARD 

                                                           
๑ WCO PICARD Professional Standards เป็นมำตรฐำนวชิำชีพ
ศุลกำกรที่องค์กำรศุลกำกรโลกได้จัดท ำขึ้นร่วมกับเครือข่ำยมหำวิทยำ
วิทยำลัยศุลกำกรระหว่ำงประเทศหรือ INCU (International 

Professional Standards ได้รับความช่วยเหลือจาก
ส านักงานเลขาธิการองค์การศุลกากร และ/หรือ นัก
การศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ PICARD นอกจากนี้  
องค์การศุลกากรโลกเชิญชวนให้โครงการริเริ่มระดับ
ภูมิภาคที่กล่าวไว้ ในบทความก่อนหน้า ใช้  WCO 
PICARD Professional Standards ใ น ก า ร ด า เ นิ น
โครงการวิชาการท่ียังไม่แล้วเสร็จ 

๑.๒ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความ
เป็นผู้น า 
การปฏิบัติงานขององค์การศุลกากรโลกในการพัฒนา
สายงานวิชาชีพศุลกากรและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เ ชิ งยุ ทธศาสตร์ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ น า ไปสู่ 
การ เ พ่ิ ม เ ติ ม เนื้ อห า ใน  WCO Capacity Building 

Network of Customs Universities) เพ่ือรับรองคุณวุฒิและหลักสูตร
ศุลกำกรที่เปิดสอนในประเทศศุลกำกรสมำชิก 

Credit: The Context Of Things 
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Development Compendium โดยได้ผนวกเรื่องการ
พัฒนาสายงานวิชาชีพศุลกากรและการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์เข้าไปด้วย การก าหนดลักษณะงาน
และทักษะที่จ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าที่เป็นสิ่งที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมที่เพียงพอ 
นอกจากนี้ ในโครงการพัฒนาการจัดการและภาวะผู้น า 
(LMDP) ของ WCO นักการศึกษาที่เข้าร่วมจะมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่องในการด าเนินและรับรองโครงการใน
ฐานะโครงการศึกษาน าร่องของมหาวิทยาลัยของตน 

๑.๓ การศึกษาและการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและมีทักษะเป็นกุญแจ
ส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูปศุลกากรให้ทันสมัย  
ในการนี้ องค์การศุลกากรโลกได้จัดท าเครื่องมือต่าง ๆ 
เช่น Compendium คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านระบบ CLiKC! รวมทั้งจัดการฝึกอบรมในระดับ
ภูมิภาคผ่านส านักงานระดับภูมิภาคด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ 
WCO ให้การยอมรับ นอกจากนี้  ศุลกากรสมาชิก
จ านวนมากได้ จั ดตั้ ง ศู นย์ ฝึ กอบรมศุ ลกากร ใน
ระดับประเทศ 

โครงการ PICARD คอยส ารวจหา
โอกาสประสานความร่วมมือรวมพลัง
กับศูนย์ฝึกอบรมและภาคการศึกษา
ในการจัดฝึกอบรม/สร้างหลักสูตร
ร่วมกันหรือเติมเต็มซึ่งกันละกัน /
สร้างเครื่องมือในการฝึกอบรม ต ารา 
หรือเอกสาร ซึ่งสามารถแบ่งปันหรือ
ใช้ร่วมกัน ผ่าน WCO e-learning 
module หรือผ่าน CLiKC!  

องค์การศุลกากรโลกจะเชิญชวน
มหาวิทยาลัยให้บรรจุวิชาศุลกากร (อาจเป็นวิชาบังคับ) 
ในหลักสูตรปริญญาตรี  เอกวิชาการจัดการและ
เศรษฐศาสตร์ โดยคาดหวังว่า หลักสูตรดังกล่าวจะท า
ให้งานศุลกากรเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเห็นความส าคัญต่อ
เศรษฐกจิในภาพรวมในยุคโลกาภิวัตน์ 

๑.๔ การรับรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน 
PICARD Professional Standards 
องค์การศุลกากรโลกจะด าเนินการรับรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยที่ ได้มาตรฐาน  PICARD Professional 
Standards โดยคาดหมายว่า การสนับสนุนโครงการ 
PICAD ผลงานของโครงการ ประโยชน์จากความร่วมมือ
และการเข้าถึงศูนย์ฝึกอบรมระดับชาติและระดับ
ภูมิภาคจะช่วยดึงดูดมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการรับรอง
หลักสูตรมากขึ้นจากทุกภูมิภาค ทั้งนี้ องค์การศุลกากร
จะศึกษาความเป็นไปได้ในการออกประกาศนียบัตร
สากลแก่นักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 

๒. Research Pillar 
ภ า ย ใ ต้  Research Pillar โ ค ร ง ก า ร  PICARD จ ะ
สนับสนุนและศึกษาการน าผลการวิจัยทางวิชาการไปใช้
ในการปฏิรูปและปรับปรุงให้ทันสมัยของศุลกากรโดยผู้

Credit: Linkedin 
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มีอ านาจตัดสินใจในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับระหว่างประเทศ ในการนี้ องค์การศุลกากรโลกจึง
ยังคงสนับสนุนนักวิจัยที่เก่งและสร้างสรรค์โดยการ
สร้างโอกาสในการหาเครือข่ายเ พ่ือเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยคุณภาพสูง 

World Customs Journal (WCJ) ที่ตีพิมพ์โดย University 
of Canberra และ University of Münster เป็นสื่อกลางที่
ดีอย่างหนึ่งส าหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการ
เผยแพร่ผลการวิจัยหรือประสบการณ์ทางศุลกากร 
เนื่องจากเป็นวารสารที่เป็นกลางและมีการตรวจสอบที่
รัดกุม WCJ จึงเป็นแหล่งรวบรวมบทความคุณภาพสูงที่
หลีกเหลี่ยงประเด็นการเมือง องค์การศุลกากรโลก
สนับสนุน WCJ และสนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารที่มีชื่อเสียงอ่ืนเช่นกัน 

นอกจากนี้ Club de la Réforme ขององค์การศุลกากร
โลกควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและอภิปรายความรู้ 
และแหล่งรวบรวมความคิดและความจ าเป็นต่าง  ๆ 
โครงการวิจัย งานเผยแพร่ที่ส าเร็จแล้ว ฯลฯ นอกจากนี้ 
WCO database ที่ก าลังพัฒนาอาจน าไปใช้ในการ
ค้นหาสมรรถนะการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย

องค์การศุลกากรโลกจะท าหน้าที่เป็น “นายหน้า” ใน
การหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและความต้องการการ
วิจัย  และเปิดโอกาสให้ โครงการวิ จัยที่  PICARD 
Advisory Group เห็นว่าโดดเด่นที่สุด ได้รับรางวัลและ
น าเสนอผลงานใน PICARD Conference ในแต่ละป ี

แผนยุ ท ธ ศ าสตร์  PICARD 2020 ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก
ความส าเร็จของความคิดริ เริ่มในการส่ง เสริมขีด
ความสามารถต่างๆ เพ่ือความร่วมมือระหว่าง WCO 
และศุลกากรสมาชิก ภาคการศึกษามหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาสองเสาหลักของโครงการคือ
มาตรฐานวิชาชีพศุลกากรและการส่งเสริมงานวิจัยด้วย
หลากหลายวิธีการ การด าเนินการตาม จะไม่ส าเร็จได้ 
หากปราศจากความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง น่าสังเกตว่า PICARD 2020 มีความคิด
สร้างวิชาชีพศุลกากรโดยเชิญชวนมหาวิทยาลัยให้
บรรจุวิชาศุลกากร (อาจเป็นวิชาบังคับ) ในหลักสูตร
ปริญญาตรีและอ่ืน ๆ และการส่งเสริมงานวิจัยโดย
ช่วยหาแหล่งทุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้  
รวบรวมความคิด โครงการวิจัย งานเผยแพร่ที่ส าเร็จ
แล้ว ฯลฯ และการสร้าง WCO database เพ่ือใช้ใน
การค้นหาความรู้แนวคิดของมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 

อ้างอิง:  
World Customs Organization. A Strategic Roadmap for PICARD Programme in 2020. P. 4 – 7,  
 http://incu.org/docs/PICARD_2020_-_Strategic_Roadmap.pdf. Access 12 July 2017.  
International Network of Customs Universities. PICARD Standards. 
 http://incu.org/PICARD_standards.html. Access 12 July 2017. 
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WCO PICARD Professional Standards 

WCO PICARD Professional Standards เ ป็ น
มาตรฐานวิชาชีพศุลกากรที่องค์การศุลกากรโลก
จัดท าขึ้นร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยระหว่าง
ประเทศหรือ INCU (International Network of 
Customs Universities) ในปี 2013 มี 7 สถาบัน/
ประเทศ และ ในปี 2017 มีสถาบันการศึกษาเข้า
ร่วมเพิ่มเป็น 23 แห่งใน 19 ประเทศ เพื่อเป็น
มาตรฐานในการก าหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร และ
การพัฒนาหลักสูตรในมหาวิทยาลัย  

PICARD Professional Standards ได้ก ำหนดมำตรฐำน
ส ำหรั บหั วหน้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ ยุ ทธศำสตร์  (strategic 
managers/leaders) และหัวหน้ำ เจ้ ำหน้ำที่ ในระดับ
ปฏิบัติกำร (operational managers/leaders) ดังนี้ 

๑. มาตรฐานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และ
การจัดการ (ระดับผู้เชี่ยวชาญ) 
เจ้ำหน้ำที่ยุทธศำสตร์และกำรจัดกำร หมำยถึง ผู้น ำ
หรือผู้บริหำรขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีหน้ำที่
จัดกำรงำนกับภำครัฐ และผู้เกี่ยวข้องภำยนอก เพ่ือชัก
จูง สร้ำง และสื่อสำรนโยบำยที่ศุลกำกรปฏิบัติและ
รับผิดชอบ ในทำงปฏิบัติได้แก่บุคคลในระดับผู้บริหำร
ในระดับภูมิภำค อธิบดี  หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
นโยบำย/สำยงำนสนับสนุน 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งนี้ต้องมีควำมรู้ใน 17 ด้ำน คือ นโยบำย
กำรเมือง/สังคมในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ 
บทบำทของศุลกำกรและกำรปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำน
รัฐอ่ืน งำนด้ำนต่ำง ๆ ของศุลกำกร ประเด็นทำง
กฎหมำย/ระบบกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับศุลกำกร 

Credit: HealthCetera 
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เศรษฐศำสตร์มหภำค/จุลภำค กำรวำงแผนยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำและน ำนโยบำยไปปฏิบัติ กำรจัดกำรทำง
กำรเงิน กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรจัดกำรควำมรู้และข้อมูล ห่วงโซ่อุปทำน
ระหว่ำงประเทศ แนวปฏิบัติทำงกำรค้ำ กำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงำนศุลกำกรและภำคธุรกิจ 
สื่อสำรมวลชนและกำรประชำสัมพันธ์ หลักจริยธรรม
ธรรมำภิบำลและควำมน่ำเชื่อถือ และกำรจัดกำร
ผู้รับบริกำร 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวต้องมีทักษะใน 19 เรื่อง คือ 
กำรเป็นผู้น ำ มีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ เข้ำร่วมหรือ
ปฏิบัติงำนในทิศทำงที่ต้องกำร กำรมีวิสัยทัศน์ชัดเจน  
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรประเมินและกำรใช้ข่ำวสำร
ข้อมูลหลำกหลำย ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจได้รอบคอบมีประสิทธิผล 
กำรแก้ปัญหำด้วยตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืนอย่ ำ ง
สร้ำงสรรค์ ทักษะในกำรสื่อสำรกับบุคคลได้ทุกระดับ 

ทักษะกำรประเมินตนเอง ทักษะทำงกำรเมืองในกำรหำ
ควำมต้องกำรแท้จริงภำยในภำยนอกองค์กร กำรสร้ำง
เครือข่ำยทีมงำนภำยใน/ผู้เกี่ยวข้องภำยนอก กำรเจรจำ
ต่อรองกับบุคคลหลำกหลำยเพื่อหำทำงออกรอบคอบ ที่
เป็นประโยชน์ที่สุดส ำหรับหลำยๆ ฝ่ำย ทักษะในกำร
ร่ำงงำนน ำเสนอที่ดี กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำร
บริหำรโครงกำร มีควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐำน มีควำมเข้ำใจระเบียบวิธีกำรวิจัยเพ่ือตีควำม
ผลกำรวิจัย และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ไม่เกินขอบเขต 

นอกจำกทักษะดังกล่ำวแล้ว ผู้ด ำรงต ำแหน่งนี้ต้องมี
พฤติกรรมและทัศนคติพึงประสงค์อีก 6 ประกำร คือ 
กำรเป็นแบบอย่ำง จรรยำบรรณ ควำมเห็นอกเห็นใจ
อย่ำงมีจุดยืน ควำมเชื่อถือได้ กำรจูงใจ และกำรเอำใจ
ใส่ผู้รับบริกำร 

๒. มาตรฐานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

Credit: theaudacitytopodcast  
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หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร หมำยถึง ผู้รับผิดชอบ
บริหำรกำรปฏิบัติงำนศุลกำกรในแต่ละวัน โดยต้องมี
ควำมรู้ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับงำนศุลกำกรเฉพำะทำงด้ำน
ใดด้ำนหนึ่ง หรืออำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บริหำรระดับกลำง
ในหน่วยงำนนโยบำยหรือสำยสนับสนุนในส ำนักงำน
ใหญ่ ในทำงปฏิบัติ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ระดับหัวหน้ำ
ส ำนักงำนหรือหรือนำยด่ำนศุลกำกร หรือระดับหัวหน้ำ
ทีมงำน 

เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวต้องมีควำมรู้ ๑๕ เรื่อง ได้แก่ กำร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ บทบำทของศุลกำกร
และหน่วยงำน/ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรบริหำรจัดกำร 
บทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรในกรม
ศุลกำกร กำรวำงแผนงบประมำณและทรัพยำกรมนุษย์ 
กำรจัดกำรข่ำวสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ควำมรู้ระดับสูงเกี่ยวกับงำนศุลกำกร ระบบ
กฎหมำย เศรษฐศำสตร์จุลภำค กำรบริหำรงบประมำณ
และทรัพยำกร กำรบริหำรควำมเสี่ยง ห่วงโซ่อุปทำน
ระหว่ำงประเทศ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรที่
ทันสมัย หลักจริยธรรม/ธรรมำภิบำล/กำรให้บริกำรที่ดี 
และกำรปรับใช้เทคโนโลยีในงำนเฉพำะทำงต่ำง ๆ ของ
ศุลกำกร 

เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวต้องมีทักษะอีก 20 เรื่องคือ ควำม
เป็นผู้น ำ กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรเป็นแรงบันดำลใจ 
ทักษะกำรรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทักษะกำร
วิเครำะห์ กำรตัดสินใจ กำรแก้ปัญหำ กำรสื่อสำร
ข่ ำวสำรและแนวคิด  ทักษะทำงสั งคมและกำร
ปฏิสัมพันธ์ทุกระดับ ทักษะในกำรประเมินตนเอง กำร
เจรจำต่อรอง กำรเขียนงำนน ำเสนอ กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดี ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  
กำรบริหำรเวลำ กำรจัดกำรควำมเครียดและแรงกดดัน 
กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร กำรบริหำรงำน
บุคคล ทักษะควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ และกำรบริหำร
ควำมขัดแย้ง  

นอกจำกนั้นยังมีพฤติกรรมและทัศนคติพึงประสงค์ 5 
ประกำรคือ จรรยำบรรณ แบบอย่ำงที่ดี ควำมเห็นอก
เห็นใจ ควำมน่ำเชื่อถือ และกำรเอำใจใส่ผู้รับบริกำร 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนข้ำงต้นมีกำรปรับเปลี่ยนตำม
ควำมเหมำะสมเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรฝึกอบรม
บุคลำกร และกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ในกำรรับสมัคร
บุคลำกร ปัจจุบันองค์กำรศุลกำกรโลกด ำเนินโครงกำร
รับรองวิทยฐำนะผู้ที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันที่มี
คุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไปแล้ว 17 หลักสูตร ในระดับ
ประกำศนียบัตร ปริญญำตรี และปริญญำโท 

อ้างอิง: 
World Customs Organization. Professional Standards. 
 http://incu.org/docs/WCO_PICARD_Professional_Standards.pdf. Access 12 July 2017. 
International Network of Customs Universities. Institutional Members.  
 http://incu.org/cgi-bin/allegro.pl?institutional. Access 12 July 2017. 
International Network of Customs Universities. Academic Programmes Recognised by the 
 WCO. http://incu.org/recognisedcourses.html. Access 12 July 2017. 
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การรบัรองหลกัสตูรและ 

วิทยฐานะวิชาชีพศลุกากร 

โดยองคก์ารศลุกากรโลก 

ระหว่างการประชุมคณะมนตรีองค์การศุลกากรโลก
เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ องค์การศุลกากรโลกได้มี
มติ รั บแนวทางการรั บรองหลั กสู ต รศุ ลกากร
ระดับอุดมศึกษา (Guidelines on Recognition of 
University Customs Curricula) เ พื่ อ ใ ช้ ใ นการ
ประเมินหลักสูตรศุลกากรของมหาวิทยาลัยว่า เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพศุลกากรขององค์การศุลกากร
โลกตามที่ ได้กล่าวในบทความที่แล้วหรือไม่ ใน
บทความนี้  จะขอกล่าวถึงแนวทางการรับรอง
ดังกล่าว 

จนถึงปัจจุบัน มีคู่มือ 2 ฉบับเป็นแนวทางการรับรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
• WCO Guidelines on Recognition of University 

Customs Curricula (June, 2009)  
• WCO Guidelines on Recognition of University 

Customs Curricula (Amended as of February 
2013)  

ในบทความนี้จะกล่าวถึงคู่มือฉบับที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่มือที่มี
การปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ในหลักการเบื้องต้น องค์การศุลกากรโลกจะไม่รับ
พิจารณาเพียงบางรายวิชาแต่จะรับพิจารณาเฉพาะ

หลักสูตรที่แสดงให้เห็นว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้อย่างมีสาระส าคัญหรือสูงกว่า โดยจะไม่

พิจารณาหลักสูตรที่ เจาะจงเฉพาะมาตรฐานบาง
ประการเท่านั้น  

มหาวิทยาลัยต้องส่งค าร้องไปที่ PICARD Coordinator, 
Capacity Building Directorate, World Customs 
Organization, Rue du Marché 3 0 , B-1 2 1 0 
Brussels, Belgium พร้ อมค่ า ธ ร รม เนี ยมจ า น วน 
๕,๐๐๐ ยูโร พร้อมค าร้องที่ประกอบด้วย 
๑. ภาพรวมของโครงการ 
๒. ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับมาตรฐานองค์การ
ศุลกากรโลก 
๓. ความรู้และทักษะที่จะถ่ายทอด 
๔. ภาคผนวก 
    ๔.๑ รายชื่อหลักสูตรและวิชาทั้งหมดท่ีจะขอรับรอง 
เช่น 

 

Credit: UNO Gateway 
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หลักสูตร ปริญญาโท (กฎหมายศุลกากรระหว่างประเทศ) 
ประกาศนียบัตรการจัดการทางศุลกากร 
ปริญญาตรี (ศุลกากรศึกษา) อ่ืนๆ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
๐๐๐๑๒ 
๐๐๐๑๓ 
๐๐๐๑๔ 
๐๐๐๑๕ 
๐๐๐๑๖ 

การจัดการทางศุลกากร ๑ 
การจัดการทางศุลกากร ๒ 
การปฏิรูปศุลกากรให้ทันสมัย 
เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานราชการ 
กฎหมายองค์การการค้าโลก 

  
 ๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ตามมาตรฐานองค์การศุลกากรโลกและรายวิชาของมหาวิทยาลัย เช่น 

4.2.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ 
มาตรฐาน ความรู้ที่ต้องมี วิชาที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และการเมือง
ระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น 

ผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ซึ่งนโยบาย
เศรษฐกิจภาพรวมของรัฐบาล ทิศทางของสังคม พันธกรณี
ในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
 

สามารถระบุผู้มีบทบาทหลักในรัฐบาลและระดับระหว่าง
ประเทศในการออกนโยบายทางศุลกากร เป็นต้น 

๐๐๐๓๔ 
๐๐๐๓๕ 
๐๐๐๓๖ 

 

4.2.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
มาตรฐาน ความรู้ที่ต้องมี วิชาที่เกี่ยวข้อง 

มีทักษะปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานรัฐอ่ืน 

รู้นโยบายรัฐบาลและเรื่องท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญล าดับ
แรกท่ีมีผลต่อบทบาทของศุลกากรและหน่วยงานรัฐอ่ืน 
 

ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น 
 

เข้าใจอ านาจของหน่วยงานรัฐอ่ืนและความสัมพันธ์กับ
ศุลกากร เป็นต้น 

๐๐๐๕๖ 
๐๐๐๕๗ 
๐๐๐๕๘ 

รู้บทบาทของศุลกากร
และหน่วยงาน/ภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

มีความรู้เกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของศุลกากร 
สามารถถ่ายทอดนโยบายทางยุทธศาสตร์ได้ 

00059 
00060 
00061 
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     ๔.3 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายวิชาพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน ในส่วนนี้ มหาวิทยาลัยที่
ยื่นค าร้องต้องเขียนค าอธิบายที่ครอบคลุมทุกประเด็นของโครงสร้างวิชา ผลลัพธ์ และแสดงความสอดคล้องของแต่
ละวิชากับมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก ทักษะ คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น  

วิชา ภาพรวม ผลลัพธ์ ความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน WCO 

การจัดการ
ทางศุลกากร 
๑ (๐๐๐๑๒) 

หน่วยนี้จะสอนผู้เรียนเกี่ยวกับ
นโยบายและหลักการของศุลกากร 
และแนวโนม้ระหวา่งประเทศท่ีมีตอ่
ศุลกากร เช่น ความคาดหวังจาก
สังคม เทคโนโลยสีมัยใหม่ และ
เศรษฐกิจโลก เป็นต้น วิชา
ครอบคลมุการวิเคราะห์เชิงลึก
เกี่ยวกับบทบาทและความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร 
บทบาทที่เปลี่ยนไปในบริบทการคา้
ระหว่างประเทศ และอนุสัญญา/
ความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อนโยบายศุลกากร รวมถึง
การเปรยีบเทียบกฎหมายและพิธี
การศุลกากรของประเทศเศรษฐกจิ
ขนาดใหญ ่

เมื่อส าเร็จวิชานี้ ผู้เรียนจะสามารถ 
- ระบุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ศุลกากร 
- ระบุอิทธิพลของตัวแปรระหว่าง
ประเทศต่อนโยบายศุลกากร 
- เปรียบเทียบกรอบกฎระเบียบ
ของศุลกากร (อาจเป็นศุลกากร
ประเทศของผู้เรียน) กับ
มาตรฐานสากล 
- แสดงความเข้าใจเกีย่วกับ
พัฒนาการบทบาทของศุลกากรใน
บริบทปัจจุบัน 
- ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการ
ประเมินจุดยืนของศุลกากร
ประเทศผู้เรยีน 
- มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย
ศุลกากรในระดับประเทศและการ
น าไปปฏิบตั ิ
 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ียุทธศาสตร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
การเมืองในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ 
- บทบาทของศุลกากรในการ
บริหารประเทศและความ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐอื่น 
- ภาระหน้าที่ของศุลกากร 
- เศรษฐกิจและการเงิน 
- การจัดการการค้า 
- การปกป้องสังคม 
- การจัดการการปฏิบตัิตาม
กฎหมายในระดับภูมิภาค/
ระหว่างประเทศ 
- ระบบกฎหมาย/ระบบยตุิธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 
- การวางแผนยุทธศาสตร ์
- การพัฒนานโยบายและปฏบิัติ
ตามนโยบาย 
- การบริหารจัดการทางการคลัง 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
- การจัดการความเสี่ยง 
- การจัดการความรู/้ข้อมูล 
- ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 

 องค์การศุลกากรโลกจะพิจารณาค าร้อง โดยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือส่งบุคลากรไปตรวจสอบพิจารณา
ในสถานที่จริงโดยจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า หากองค์การศุลกากรโลกพิจารณาแล้วว่า หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์การศุลกากรโลกจะรับรองหลักสูตรดังกล่าว และอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมค าอธิบาย
และปริญญาบัตรหลักสูตรว่า เป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาร่วมกันกับองค์การศุลกากรโลกและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลของวิชาชีพศุลกากร รวมทั้งอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์การศุลกากรโลกบนปริญญาบัตรได้ 
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 ประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรขององค์การศุลกากรโลกมีอายุ ๕ ปี โดยก่อนหมดอายุ ๖ เดือน 
มหาวิทยาลัยต้องยื่นค าร้องเพ่ือต่ออายุประกาศนียบัตรพร้อมเสียค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ ยูโร ทั้งนี้ หากมาตรฐาน
ขององค์การศุลกากรโลกมีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานใหม่เช่นกัน 

 การรับรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขององค์การศุลกากรโลกนับเป็นก้าวส าคัญในวงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มุ่ งเน้นหลักสูตรเฉพาะทางด้านศุลกากร เพ่ือสร้างเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของศุลกากรในปัจจุบันในการอ านวยความสะดวกทางก ารค้า 
การจัดเก็บภาษี และการปกป้องสังคม  

อ้างอิง: 
World Customs Organization. WCO Recognition of University Customs Curricula Guidelines 
 (“PICARD recognition guidelines”). http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-
 building/activities-and-programmes/cb_picard_overview.aspx. Access 12 July 2017. 
International Network of Customs Universities. WCO Recognition of University Customs Curricula. 
 http://incu.org/wcorecognition.html. Access 27 July 2017. 
International Network of Customs Universities. Academic Programmes Recognised by the WCO. 
 http://incu.org/recognisedcourses.html. Access 27 July 2017. 

 

Credit: graBBytes 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๔ 

 
 

 

ความรว่มมือระหว่าง 

หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตรท์างศลุกากร 

ในสหภาพยโุรป 

CPMU news ฉบับประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๙ 
ชี้ให้เห็นว่ำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ทำงศุลกำกร 
หรือ Customs Laboratory เปรียบเสมือนแขนขำ
ที่ช่วยสนับสนุนงำนศุลกำกรให้บรรลุพันธกิจต่ำง ๆ 
มำกมำย เพรำะกำรตรวจสอบสินค้ำไม่อำจดูด้วยตำ
เปล่ำได้ เสมอไป จึงมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยผู้
เชี่ยวชำญทำงวิทยำศำสตร์ในกำรทดสอบ ซึ่งผลที่ได้
สามารถระบุข้อมูลส าคัญของสินค้าเช่น องค์ประกอบ
เคมี การผลิต การใช้งาน ฯลฯ เพ่ือประกอบจ าแนก
พิกัดอัตรา การควบคุมการน าเข้าส่งออก การจับกุมยึด
สินค้า และการด าเนินคดีต่อไป ในบทความฉบับนี้ จะ
ขอน าเสนอความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทางศุลกากรในสหภาพยุโรป 

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรแห่ง
สหภาพยุโรป หรือ CLEN (Customs Laboratories 
European Network) ก่อตั้ งขึ้น เมื่ อปี  ๒๕๔๒ เ พ่ือ
เชื่อมโยงประสานงานห้องปฏิบัติการฯ ของประเทศ
สมาชิก เพ่ือช่วยเพิ่มความคล่องตัวและก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางเทคนิคให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยภารกิจส าคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ 
การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
ศุลกากร และเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอในการเผชิญ
ข้อท้าทายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ปัจจุบันมี

ห้องปฏิบัติการฯ ๘๗ แห่งเข้าร่วม
เครื อข่ าย เ พ่ือร่ วมแบ่ งปั น

Credit: Campaign for Accuracy in Public Health Research 
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ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี แต่ละห้องปฏิบัติการฯ 
จะเข้าร่วมการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันใน ๖ หมวดหมู่ 
ได้แก่ 

๑. Action 1 - ILIADe - Inter Laboratory 
Inventory of Analytical Determination 
เป็นสารบบ (directory) ที่รวบรวมวิธีการวิเคราะห์ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งได้
รวบรวมมาตรฐานสากลและวิธีที่ พัฒนาขึ้นเ องใน
ห้องปฏิบัติการฯ  

๒. Action 2 - Inter-comparisons and 
method validations 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้วิธีควบคุมตรวจสอบสินค้า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (uniform unification) ด้วย
การตรวจสอบเปรียบเทียบวิธีที่ใช้และท าให้เป็นแบบ
แผนเดียวกัน เพ่ือให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
ฯ น่าเชื่อถือและเทียบเท่ากัน  

๓. Action 3 - Networking on quality 
แม้ห้องปฏิบัติการฯ ในประเทศต่าง ๆ มีคุณภาพเหมือน 
ๆ กัน แต่การน าไปปฏิบัติอาจแตกต่างกันตามระบบ
คุณภาพที่เฉพาะเจาะจง Action 3 จึงพัฒนานโยบาย
ด้ านคุณภาพร่ วมกั น  (Common Quality Policy) 
ส าหรับทุกห้องปฏิบัติการฯ เพ่ือให้การตีความมาตรฐาน

Credit: European Commission 
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ใหม่ ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน และยอมรับผลการทดสอบ
ของห้องปฏิบัติการฯ อ่ืน ๆ โดยไม่ต้องทดสอบซ้ าอีก  

๔. Action 4 - Communication and Strategy 
เป็นกิจกรรมหลากหลายเพ่ือการสื่อสารและแลก 
เปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคระหว่าง
ห้องปฏิบัติการฯ ในเครือข่าย และกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ในคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น Sinapse Platform, bi-
annual conference, workshop เป็นต้น     

๕. Action 5 - Scientific expertise 
เป็น Action ที่มุ่งเน้นการศึกษาและการแก้ปัญหาใหม่ 
ๆ ที่ห้องปฏิบัติการฯ เผชิญอยู่รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่
ศุลกากรต้องการความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ 
นับเป็นก้าวส าคัญสู่การพัฒนาหน่วยสนับสนุนทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถให้ค าแนะน าแก่ศุลกากรได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุสารเคมีที่ไม่รู้จัก
และมาตรการรักษาความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องเผชิญในแต่ละวัน 

๖.  Action 6 -  European Customs Inventory 
of Chemical Substances 

เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุ
สารเคมีด้วยความแม่นย าและง่ายดาย จัดจ าแนก
ประ เภทอย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แล ะร วด เ ร็ ว ต าม ร ะบ บ 
Combined Nomenclature รวมทั้งระบุชื่อในภาษา
ทางการของสหภาพยุโรปทั้งหมด  

กิจกรรมทั้ ง  ๖  กิจกรรมจะช่ วยสร้ า ง เครื อข่ าย
ห้องปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณ์ โดยการด าเนินการขึ้นอยู่
กับความสมัครใจของห้องปฏิบัติการฯ ภายใต้การ
สนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุ โรป ทั้ งนี้  ห้อง
ปฏิบัติการฯ จากประเทศที่ ๓ สามารถเข้าร่วมเครือข่าย
ฯ ได้เช่นกัน 

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรแห่ง
สหภาพยุโรปอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดีส าหรับศุลกากรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในลักษณะเดียวกัน และจะช่วยสนับสนุนการด าเนิน
โครงการด้านมั่นคงขององค์การศุลกากรโลกที่เพ่ิงเริ่ม
ด าเนินการในภูมิภาคไม่นานมานี้เช่นกัน ส าหรับผู้ที่
สนใจ อาจศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแนวปฏิบัติส าหรับ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร (Customs 
Laboratory Guide) ขององค์การศุลกากรโลก 

อ้างอิง: 
European Commission. The Customs Laboratories European Network (Overview) 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/eu-customs-
 laboratories/customs-laboratories-eu-network-overview_en. Access 14 July 2017. 
World Customs Organization. Customs Laboratory Guide. 
 http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/customs-laboratories/overview.aspx. 
 Access 1 August 2017. 
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ประชาคมศุลกากรโลกเฉลิมฉลองวันต่อต้านการใช้ยาในทางท่ีผิดและการ
ลักลอบขนยาเสพติดสากลประจ าปี ๒๕๖๐  

(2017 International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 
 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และศุลกากรสมาชิกทั้ง ๑๘๒ ราย ได้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) 
และประชาคมโลก เฉลิมฉลองวันต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบขนยาเสพติดสากลประจ าปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งในปีนี้มีค าขวัญ คือ “Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them 
grow healthy and safe”  

 การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของ social network และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ท า
ให้ประชากรรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าถึงยาผิดกฎหมายมากขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต อันเป็นภัยต่อสุขภาพและความ
มั่นคงของประชาคมโลก ในการนี้ นาย Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลกได้เน้นย้ าความส าคัญของ
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาผิดกฎหมายและสารอันตราย เพ่ือให้คนรุ่น
ใหม่ได้เติบโตในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดยาเสพติด 

 ในหลายปีที่ผ่านมานี้ องค์การศุลกากรโลกได้จัด ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติการจ านวนมากที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือขจัดการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย และสนับสนุนความพยายามขององค์การสหประชาชาติในการ
บรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดใน 2009 Political Declaration and Plan of Action on International 
Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem 

 ส าหรับการเฉลิมฉลองวันสากลฯ ในวันที่ ๒๖ ของทุกปีนั้น มีที่มาจากมติองค์การสหประชาชาติที่ ๔๒/
๑๑๒ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยนับแต่นั้นมา จะมีการก าหนดหัวข้อเฉพาะในแต่ละปี ส าหรับหัวข้อประจ าปี 
๒๕๖๐ นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมแรงสนับสนุนในการป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดเพ่ือสุขอนามัยของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/june/global-customs-community-
marks-the-2017-international-day-against-drug-abuse-and-illicit-trafficking.aspx 
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สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ลงนาม 
ความตกลงสร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทางศุลกากร 

 เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สหภาพยุโรป (EU) และนิวซีแลนด์ได้ลงนามความตกลงสร้างความร่วมมือ
และให้ความช่วยเหลือทางการบริหารจัดการด้านศุลกากร Agreement on Cooperation and Mutual Administrative 
Assistance in Customs Matters นับเป็นความร่วมมือที่ส าคัญที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและ
นิวซีแลนด์  

 ความตกลงดังกล่าวมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

• สร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกประเด็น (comprehensive framework) ที่เก่ียวกับศุลกากร โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ถูกกฎหมายใน
ขณะเดียวกัน 

• สนับสนุนพิธีกำรศุลกำกรที่ทันสมัยและง่ำยขึ้นเพ่ือประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรปล่อยสินค้ำ 

• ช่วยปกป้องประชำชนโดยสกัดก้ันสินค้ำอันตรำยหรือผิดกฎหมำยที่เข้ำมำในตลำดยุโรป 

 นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้ำส ำคัญของสหภำพยุโรป โดยไม่มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำถึง ๘.๑ ล้ำนล้ำนยูโรในปี ๒๕๕๙ 
และกำรค้ำบริกำร ๔.๓ ล้ำนล้ำนยูโรในปี ๒๕๕๘ 

ที่มา: https://ec.europa.eu/taxation_customs/new-zealand_en 
       https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/966_fr 
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สหภาพยุโรปออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้า 
สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย 

 เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอกฎหมายใหม่เพ่ือควบคุมการลักลอบ
น าเข้าและการเคลื่อนย้ายสมบัติทางวัฒนธรรมจากนอกสหภาพยุโรปที่มักเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่
กลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมติที่ประชุม G20 ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี ที่
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลับลอบ
ค้าโบราณวัตถุ 

 กฎหมายใหม่ฉบับนี้จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และจะท าให้การลักลอบน าเข้าสมบัติทางวัฒนธรรมกระท าได้ยากข้ึน ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดค านิยาม “สมบัติทางวัฒนธรรม” ใหม่เป็นค านิยามเดียวกันทั้งสหภาพยุโรป โดยครอบคลุมวัตถุ
ที่หลากหลาย เช่น เครื่องมือโบราณ หนังสือโบราณที่เขียนด้วยมือ ซากสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ผลงานศิลปะ 
และโบราณวัตถุ ทั้งนี้ กฎหมายใหม่จะใช้บังคับกับเฉพาะสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีอายุมากกว่า ๒๕๐ ปี 

 ๒. สร้างระบบใบอนุญาต (license) ใหม่ส าหรับการน าเข้าวัตถุทางโบราณคดี ชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้าง และ
หนังสือโบราณ โดยผู้น าเข้าต้องขอใบอนุญาตก่อนน าเข้าวัตถุเหล่านี้ 

 ส าหรับวัตถุประเภทอ่ืน ๆ จะใช้ระบบการรับรอง (certification) ที่เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งส าแดงใบ
ขนสินค้าที่ลงนาม หรือระบุค ารับรองว่า วัตถุได้ถูกส่งออกอย่างถูกกฎหมายจากประเทศท่ีสาม 

 ๓. เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ านาจยึดและเก็บรักษาวัตถุ ในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า วัตถุนั้นถูกส่งออก
อย่างถูกกฎหมาย 
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องค์การศุลกากรโลกอภิปราย 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ณ Global Review of Aid for Trade ครั้งที ่๖ 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เข้าร่วมการชุม Global Reviews of Aid for Trade (A4T) ซึ่งเป็นการ
ประชุมที่จัดขึ้นทุก ๒ ปี ณ องค์การการค้าโลก (WTO) เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส าหรับการประชุม
ครั้งที่ ๖ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๕๐๐ คน 

 การอภิปรายเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้าได้กล่าวถึงประเด็นความก้าวหน้าในการใช้บังคับ
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(digitization) ข้อท้าทายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการอ านวยความสะดวกแก่สินค้าที่ใช้บรรเทา
สาธารณะภัย ในการนี้ Dr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลกได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน การใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการแห่งชาติด้านการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า (NCTF) ในการระบุความต้องการด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถ และการพัฒนาโครงการ Single 
Window เพ่ือช่วยในการล าเลียงข้อมูลอันมีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ชายแดนอย่างราบรื่น ทั้งนี้ 
องค์การศุลกากรโลกสนับสนุนให้ใช้ WCO Data Model เพ่ือให้ชุดข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน แลกเปลี่ยนและ
ประมวลผลได้ง่าย นอกจากนี้ Dr. Mikuriya ยังได้อธิบายการปฏิบัติงานขององค์การศุลกากรโลกในการอ านวย
ความสะดวกแก่สินค้าบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อมีภัยธรรมชาติด้วย 

 ประเด็นหนึ่งที่ที่ประชุมให้ความสนใจมาก คือ การใช้ TFA และโอกาสจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท ารายงานการศึกษาเรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีและพิธีการศุลกากรสินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป เพ่ือเป็นกรณีศึกษาการพัฒนากฎหมายการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และในเร็ว ๆ นี้ จะเผยแพร่รายงานการศึกษาการจัดการการพาณิชย์อิเล็ก
ทรอนิสก์ของประเทศจีนเพ่ือเป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่ง 

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://brussels.customs.go.th 

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/july/wco-talks-trade-facilitation-
and-e_commerce-at-the-6th-global-review-of-aid-for-trade.aspx 
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