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  กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital disruption) ท่ีทุกองค์กรท้ังในประเทศ และต่างประเทศจะต้องปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงในยุคของดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) เฉกเช่นเดียวกับองค์การศุลกากรโลก 
(World Customs Organization: WCO) จะต้องมีการปรับตัว และเปล่ียนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ
ยุคสมัย ซึ่งในวันท่ี 26 มกราคม 2565  องค์การศุลกากรโลก (WCO)  ได้ประกาศค าขวัญวันศุลกากรโลกปี 
2565 (International Customs Day 2022) ว่า “Scaling up Customs Digital Transformation by 
Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem”ซึ่งเน้นการยกระดับงานศุลกากรในโลกยุค
ดิจิทัล โดยการใช้การตัดสินใจด้วยข้อมูลและสถิติ (Data Culture) และการสร้างระบบนิเวศของข้อมูล (Data 
Ecosystem) ท่ีใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการค้าและขนส่งยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งท่ีผ่านมาทาง
กรมศุลกากรได้ให้ความส าคัญกับกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมาโดยตลอด โดยเทคโนโลยีท่ี
น ามาใช้ในงานศุลกากร ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ได้แก ่

 ระบบ e-Customs ได้น ามาใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งการน าเข้าและการส่งออก 
 ระบบเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ ได้น ามาใช้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการทางศุลกากร ในการ

ตรวจสอบสินค้าแทนการเปิดตรวจด้วยเจ้าหน้าท่ี ซึ่งผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังส้ินในการเอกซเรย์ และยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร การส าแดงเท็จ การ
หลีกเล่ียงอากร และข้อห้ามข้อก ากัดต่างๆ อีกท้ังยังเป็นการป้องกันการลักลอบน าเข้าสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อ
สังคมและประเทศชาติ เช่น ยาเสพติด อาวุธ สารกัมมันตรังสี สินค้าลิขสิทธิ์ลามกอนาจาร เป็นต้น 
 ระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) เป็นระบบภายใต้เทคโนโลยี e-Lock ท่ีช่วยในการ

เพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดน ด้วยระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification: RFID และ Global 
Positioning System: GPS ซึ่งท างานร่วมกนัเป็นระบบ e-Lock ส าหรับติดตามและตรวจสอบตู้สินค้าได้
ตลอดเส้นทางการขนส่ง 
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ดังนั้น กรมศุลกากรจึงจ าเป็นต้องน า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร
และงานสืบสวนปราบปราม เพื่อลด
ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ี และให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับใช้ในการติดตาม ควบคุม
และปราบปราม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานท่ี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าท่ี และทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

  ...หากแต่ว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานศุลกากรส าหรับในยุค
ดิจิทัล ท่ีกระแสโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้น คงจะไม่
เท่าทันกับสถานการณ์และเพียงพอต่อการควบคุมทางศุลกากรและงาน
สืบสวนปราบปราม กล่าวคือ เมื่อปัจ จัยแวดล้อม ( Environmental 
Factors) ภายใต้ระบบนิเวศแบบเปิด (Open Ecosystem) เข้ามาส่งผล
กระทบต่องานของศุลกากร อีกท้ังวิกฤติสาธารณสุขของโลก ในการแพร่
ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบแบบโดมิโน่ (Domino 
Effect) ต่อทุกระบบในสังคมโลก (Global Social System) ท าให้ผู้ท่ีมุ่งหวัง
จะกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ก็จะ
ท าการปรับเปล่ียนรูปแบบและน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการกระท า
ความผิดเช่นกัน  

 

  แนวทางส าคัญที่จะน ามาเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและงานสืบสวนปราบปรามในยุคดิจิทัล 
ให้เป็นไปอย่างกระชับ ฉับไว และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบของ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการเช่ือมต่อกันของโครงข่ายข้อมูลอย่างบูรณาการ (Integral Data 
Network) ของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
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การเช่ือมต่อกันของโครงข่ายข้อมูล
อย่ างบูรณาการของทุกหน่วยงาน 
จะต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมูลแบบ  Big 
Data ตัวอย่างเช่น การใช้กระบวนการ
ติดตามข้อมูลท่ีปรากฏในสังคมออนไลน์
(Social Listening) และการติดตาม
หรื อ เ ฝ้ า ระวั ง ผลบนโลกออนไลน์ 
(Social Monitoring) เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
อยา่งทันท่วงที และสามารถกระจาย 
ความช่วยเหลือไปให้ถึงทุกท่ี พร้อมท้ังสามารถน าข้อมูลท่ีมีการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารความเส่ียง 
และวางแผนก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการการค้าชายแดน การอ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ อีกท้ังสามารถควบคุม ก ากับดูแล การน าเข้า การส่งออก สินค้าถ่ายล า และ
สินค้าผ่านแดน รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการ
เสรี และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

  ดังนั้น การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในทุกระดับ ทุกภาค
ส่วน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เท่าทันต่อสถานการณ์ของโลก น าไปสู่การเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาของประเทศอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป.... 

http://lcpcb.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_
http://www.ardithailand.com/a/91742

