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ท่าเรือ Tuas ของสิ งคโปร์นาเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจปล่อยสิ นค้าได้เร็วขึ้น
ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งสิ ง คโปร์ ( Immigration and Checkpoints Authority : ICA) ได้
เปลีย่ นแปลงกระบวนการตรวจสอบสินค้าแบบใหม่ (New Clearance Concept Cargo : NCC Cargo) ผ่าน
ระบบอัตโนมัติและการดาเนินการตรวจปล่อยแบบไร้ เอกสาร (Paperless) เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้า
เป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยในเดือนตุลาคม 2564 ICA ริเริม่ โครงการ On-the-Fly
Clearance มาทดลองใช้ ท่ีท่ า เรือ Tuas
โดยการนาระบบคัดกรองสินค้าเคลื่อ นที่
(Mobile Cargo Screening System :
Mobile CASS) ที่มาอานวยความสะดวก
ให้เ จ้า หน้ า ที่ต รวจปล่ อ ยสิน ค้ า ได้ โดย
คนขับ ไม่ ต้อ งรอบริเ วณพื้น ที่เ ก็บ สิน ค้ า
(Holding Area) เพื่อ รอรับ ผลสแกนภาพ
สินค้า เทคโนโลยีดงั กล่ าวช่วยคนขับ ลด
เวลารอจาก 14-20 นาที เหลือเพียง 3-5
นาที โครงการริเริม่ นี้เป็ นการเตรียมความ
พร้ อ มให้ กั บ ท่ า เรื อ Tuas เพื่ อ รองรั บ
ปริมาณตู้สนิ ค้าที่มากขึ้นในอนาคต และ
จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้สงิ คโปร์ในฐานะศูนย์กลางการค้าระดับโลก
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้กากับ 1A Cedric Law รองผู้อานวยการแผนกปฏิบตั กิ ารของ ICA
กล่าวในขณะพาสือ่ มวลชนชมการปฏิบตั งิ านของท่าเรือ Tuas ว่า ในปั จจุบนั สิงคโปร์สามารถรองรับจัดการ
ตู้ขนส่งสินค้าขนาด 20 ฟุต จานวน 50 ล้านตู้ ต่อปี จากการดาเนินงานของท่าเรือต่างๆ ในปั จจุบนั ได้แก่
ท่ า เรือ Tanjong Pagar, Keppel, Brani และ Pasir Panjang แต่ เ มื่อ ท่ า เรือ Tuas ด าเนิ น การอย่ า งเต็ ม
รูปแบบภายในปี 2583 สิงคโปร์จะสามารถรองรับตูข้ นส่งได้เพิม่ ขึน้ 30% คิดเป็ นจานวน 65 ล้านตู้ ต่อปี
โครงการ On-the-Fly Clearance ได้นา
เทคโนโลยีระบบคัดกรองสินค้าเคลื่อนที่
มาใช้ เพื่อ ให้ก ระบวนการตรวจปล่ อ ย
สิน ค้า เร็ว ขึ้น โดยในปั จ จุ บัน หลัง จาก
ท่าเรือทาการโหลดตู้สนิ ค้าจากเรือขนส่ง
คนขับจะไปรับตู้ทล่ี านรับตู้หนัก จากนัน้
คนขับนาตู้ไปผ่านระบบสแกนภาพด้วย
รั ง สี (Radiographic Scanning Portal
:RSP) และนัง่ รอบริเวณพื้นที่เก็บสินค้า
(Holding Area) เพื่อรอผลจากเจ้าหน้าที่
ICA วิเคราะห์ภาพสแกนสินค้าว่ามีความ
ผิดปกติหรือไม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ใช้เวลาประมาณ 14-20 นาที แต่ท่ที ่าเรือ Tuas หลังจากโหลดตู้สนิ ค้าแล้ว คนขับ สามารถขับผ่านระบบ
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สแกนภาพ ด้วยรังสี จากนัน้ เจ้าหน้าที่ ICA วิเคราะห์ภาพสแกน และตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตออกสินค้า
และเอกสารประกอบการขนส่งแบบดิจทิ ลั ผ่านระบบ
คัด กรองสิน ค้า เคลื่อ นที่ ในขณะที่ คนขับ ขับ ไปยัง
ประตูทางออก ระหว่างทางคนขับจะได้รบั แจ้งผลการ
ส แ ก น แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต ดิ จิ ท ั ล ผ่ า น Mobile Data
Terminal1 แต่หากสินค้ามีความผิดปกติ คนขับจะขับ
ไปยังจุดตรวจสอบสินค้า ที่อยู่ใกล้ประตูทางออกเพื่อ
ทาการตรวจสอบเพิม่ เติม เมื่อเทียบกับกระบวนการ
ปั จ จุ บัน กระบวนการนี้ จ ะใช้เ วลาเพีย ง 3-5 นาที
เท่านัน้
นอกจากนี้ ท่าเรือ Tuas จะเริม่ ให้การตรวจปล่อยสินค้าแบบดัง้ เดิม (Conventional Cargo)2 ดาเนิน
พิธีก ารศุ ล กากรแบบไร้เ อกสาร โดยคนขับ จะส่ง หมายเลขป้ า ยทะเบีย นรถและหมายเลขใบอนุ ญ าตที่
เกี่ยวข้อ งผ่ านระบบบริก ารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (SG Arrival Card E-Service) ก่อ นที่ส ินค้าจะมาถึงจุ ด ตรวจ
จากนัน้ เจ้าหน้าที่ ICA จะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลเพื่อทาการตรวจปล่อยสินค้า จาก
เดิม ในปั จจุบนั คนขับจะต้องแสดงสาเนาใบอนุญาตและเอกสารประกอบทีจ่ ุดตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ ICA จะ
ทาการสแกนบาร์โค้ดของใบอนุญาตแต่ละฉบับเพือ่ ดึงข้อมูลสินค้าและตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม/ความคิ ดเห็นของ สคต.
ท่าเรือ Tuas สิงคโปร์ จะกลายเป็ นท่าเรือ ขนาดใหญ่ ท่ีสุ ดในโลก เมื่อ สร้างแล้ว เสร็จในปี 2583
ท่าเรือ Tuas จะช่วยเพิม่ ศักยภาพของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางขนส่งทางเรือของโลก การรองรับปริมาณตู้
สินค้าในท่าเรือเพิม่ ขึน้ จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการดาเนินงาน ในขณะเดียวกัน
ท่ า เรือ สิง คโปร์ ไ ด้ พ ัฒ นาเทคโนโลยีต่ า งๆ เข้า มาช่ ว ยจัด การระบบข้อ มู ล และเคลื่อ นย้ า ยตู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจาก โครงการ On-the-Fly Clearance, Mobile CASS แล้ว ท่าเรือสิงคโปร์จะ
นาเทคโนโลยี AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ ICA วิเคราะห์สแกนภาพในการตรวจหาสิง่ ผิดปกติ ในภาพสินค้า พัสดุ
อีกด้วย
สาหรับท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย ได้มกี ารนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เช่นกัน โดยเมื่อวันที่
24 มกราคม 2565 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
Smart City กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการเป็ นท่าเรืออัจฉริยะ โดยการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ซึ่ง จะก่ อ ให้ เ กิด ประสิท ธิภ าพการขนส่ ง และเชื่อ มโยงข้อ มู ล การขนส่ ง หลากรู ป แบบ
(Multimodel Transportation) และเกิดการบูรณาการข้อมูลทัง้ ผู้ให้บริการท่าเรือ รถไฟ รถบรรทุกขนส่ง
สินค้า และอื่นๆ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดในท่าเรือ และระยะเวลารอคอย
เพือ่ ผลักดันท่าเรือแหลมฉบังเป็ นท่าเรือทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลก

Mobile Data Terminal เป็ นอุปกรณ์พกพาทีท่ ่าเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore Authority: PSA) ติดตัง้ ในห้องโดยสารของรถขนส่ง เพื่อ
แสดงผลสแกนภาพ
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2

สินค้าแบบดัง้ เดิม (Conventional Cargo) คือ สินค้าทัวไปที
่ บ่ รรทุกบนยานพาหนะ และไม่ใช้ตคู้ อนเทนเนอร์
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