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…ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำ�ให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ
การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ และกระจาย
กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า…
พระราชดำ�รัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

วิสัยทัศน์

(Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve
sustainable development of Thailand economy
and global trade connectivity

พันธกิจ (Mission)
1. อำ�นวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
Facilitate trade and promote national logistics system
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related measures
and international trade information
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้า
Develop work process and ICT system for trade facilitation
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
Develop Customs measures and international trade information promoting border trade and global trade connectivity
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
Develop efficient and integrated Customs control system
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Enhance revenue collection efficiency and effectiveness based on good governance principal
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
Develop human resources capacity and organizational management
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Editor's Letter

สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่านครับ เดือนมีนาคม 2560 ประเทศไทยเข้าสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยครับ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดด
หรือโรคฮีทสโตรก ซึ่งเป็นอันตรายมากเลยครับ ส�ำหรับวิธีง่ายๆ ที่จะป้องกันโรคลมแดด คือ หลีกเลี่ยง
การอยู่ในที่แดดแรง หากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหมวกป้องกันด้วยครับ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี
ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควรดื่มน�้ำสะอาดมากๆ นะครับ
ส�ำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนนี้ ได้แก่ อธิบดีกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากร
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 18 (18th World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads
of Customs Administrations (RHCA) Conference) ณ กรุงซูวา ประเทศฟิจิ ระหว่างวันที่ 14 - 16
มีนาคม 2560 ต่อมาท่านอธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ben King เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ประจ�ำประเทศไทย และ Mr. Brian Lamb ศุลกากรนิวซีแลนด์ พร้อมร่วมหารือในเรื่องความคืบหน้าของ
โครงการ Command Room เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ใน Customs
Shutter อีกครับ
ส�ำหรับภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี
รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
จ�ำนวนทั้งสิ้น 623 แฟ้มคดี ปริมาณของกลาง 2,940,624 ชิ้น มูลค่าของกลาง 141,258,483 บาท
ณ บริเวณลานหน้าส่วนของกลาง ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เพือ่ น�ำไปร่วมพิธที ำ� ลายของกลาง
กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ณ ลานเอนกประสงค์ ก องทั พ ภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รั ก ษาพระองค์
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี
และเมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2560 การตรวจยึดนอแรด ลักลอบน�ำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
จ�ำนวน 21 นอ น�้ำหนักรวม 49.4 กิโลกรัม มูลค่า 173 ล้านบาท ณ ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดตามภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากรได้ที่ Customs Protection ครับ
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ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
(Customs Intelligence Center: CIC)
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1. จัดตัง้ ตามคำ�สัง่ กรมศุลกากรที่ 720/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

3. รูปแบบการทำ�งาน

2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (Objectives)

3.1. รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ
3.1.1. ข้อมูลการนำ�เข้า-ส่งออก-นำ�ผ่าน
3.1.2. ข้อมูลประวัติการกระทำ�ความผิด
3.1.3. ข้อมูลประวัตกิ ารลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์
           ของศุลกากร
3.1.4. ข้อมูลการข่าวจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
3.2. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) โดยอาศัยแนวทางจาก WCO
Risk Management Guidelines
3.3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดเก็บรายได้
3.4. จัดทำ�ฐานข้อมูลผูน้ ำ�เข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของ หรือ Service
Counter ที่มีความเสี่ยง
3.5. กำ�หนดเป้าหมายทางศุลกากร (Targeting) โดยเป็นการระบุ
เป้าหมายที่มีความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบที่เข้มข้น
3.6. พัฒนาปรับปรุง Profile ของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ
3.7. ตรวจสอบติดตาม (Monitor) การดำ�เนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดทำ�ฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เกีย่ วกับผู้
ประกอบการตัวแทนออกของและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้า-ส่งออกใน
มิติต่าง ๆ
2.2.     เพือ่ เป็นหน่วยงานกลางของกรมศุลกากรในการติดตาม ตรวจสอบ
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล รวมถึงคาดการณ์แนวโน้ม ผลกระทบ
หรือความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ตอ่
การจัดเก็บรายได้การให้บริการทางศุลกากรการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
และการควบคุมทางศุลกากร ตลอดจนภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร
2.3.   เพือ่ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน กรมศุลกากร
และหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ให้การติดตาม ตรวจสอบ
วิเคราะห์และรวบรวมจัดทำ�ฐานข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการข่าว
มีประสิทธิภาพ
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CIC will promote three key functions and responsibilities
as follows:
• Serving as a centre for strategic database containing
Customs in the modern era has to cope with various  
challenges, for examples, the increasingly transnational nature information such as business operators, Customs brokers, and
of crime, effective crime prevention, good collaboration and effective import-export statistics;
• Serving as Thai Customs’ central unit for monitoring/
cooperation mechanisms at both national and international levels,
“Globally Networked Customs”, etc. Thai Customs, consequently, tracking, verifying/examining, analyzing and forecasting trends,
has established a “Customs Intelligence Centre” (CIC) at our impacts or threats/risks that may affect Customs control and    
Headquarters to facilitate communication and coordination on facilitation; and
• Coordinating with related offices of the Thai Customs
Customs compliance and law enforcement-related matters.
CIC provides a strategic database to streamline and modernize Department, other government agencies and the private sectors
Customs work processes.  Information derived from the Customs to enhance the efficiency of the CIC.
It is anticipated that the CIC will enable Thai Customs to
Alliance Initiative is also incorporated into the CIC Database,
allowing Thai Customs to address the business operators who present a have better operational law enforcement coordination at both
risk to commit Customs offences.  At the first stage, intelligence national and international levels. It will also support our law     
Database would corporate information from the eight key products: enforcement operations across the key Customs risk areas.
In conclusion, Thai Customs will continue to keep up with
agriculture products, pharmaceutical products, plastics, iron and
steel, iron and steels products, machineries, IT products and     global developments and become one of the world’s efficient
agencies dealing with trade facilitation, social protection and supply
vehicles.
chain security.  We are confident that the Customs Alliance and
the CIC could play a key role in achieving our commitments.

CUSTOMS INTELLIGENCE CENTRE

รายงานผล

ฝายปราบปรามประจําพื้นที่
แจงขอมูล

กําหนดเงื่อนไข

Profile
Red Line
ตรวจสอบ

แจงขอมูล

รายงานผล
วิเคราะหขอมูล

สํานักสืบสวนและปราบปราม

แจงใหตรวจสอบ

พื้นที่/สสป. ตรวจสอบ

รายงานผล

CustomsมีBul
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8 Customs Snap Shot
ศุลกากรไทยให้การต้อนรับ ศุลกากรเมียนมาร์
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Kyaw Htin อธิบดีศลุ กากรเมียนมาร์ และคณะ ในโอกาส
เข้าพบและร่วมหารือกับอธิบดีกรมศุลกากร ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1
ชัน้ 2 กรมศุลกากร

รษก.ทปษ.วิจักษณ์ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายธาดา ชุมไชโย นายด่านศุลกากร
สะเดา         พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเเละเจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากรสะเดา    ให้การต้อนรับ
นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั รองอธิบดี รักษาการทีป่ รึกษาด้านการพัฒนา
และบริห ารการจั ด เก็ บภาษี เเละคณะ ซึ ่ ง ได้ เ ดิ น ทางมาตรวจเยีย่ ม
ด่านศุลกากรสะเดา เพือ่ รับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพรมเเดน
ขาเข้า เเละโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาเเห่งใหม่  รวมถึงสอบถามถึง
ปัญหาเเละอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
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สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม
เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีประกาศเป็นหน่วยงานคุณธรรมของสำ�นักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” ณ  หอ้ งประชุมภาสกรวงศ์
อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมศุลกากร

การประกวดภาพยนตร์สน้ั เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรมศุลกากร
เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานในงานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์ สั้ น เกี่ ย วกั บ
บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร ภายใต้หัวข้อ “การนำ�ของติดตัวเข้าทาง
อากาศยานสำ�หรับผู้โดยสาร (Customs Guide for traveler)” พร้อม
มอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศแก่ผู้เข้าประกวด โดยมีคุณ อุ๋ย นนทรีย์
นิมิบุตร ผู้กำ�กับภาพยนตร์ชื่อดัง มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ�ภาพยนตร์สั้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัง้ นี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ชีพจรลงเฟรม เรือ่ ง A Gangster Has A Lot Of Stuffs รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Samilla
เรื่อง One Thing To do before Travel และ รางวัลขวัญใจมหาชน
ที่ตัดสินจากยอด like ทาง youtube ได้แก่ทีม INSIGN FILM เรื่อง THE
CIRCLE OF EASY WAY ชมภาพยนตร์สั้นทั้งหมดได้ที่
https://www.youtube.com/channel/
UCsnIa30tgFZaUIzjv8qO0Ow
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10 Customs Snap Shot
การประชุมอธิบดีศุลกากรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 18
ในระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐติ า ศิรคิ ปุ ต์ ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักแผนและ
การต่างประเทศ และคณะ เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศลุ กากรภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่ 18 (18th World Customs Organization Asia/
Pacific Regional Heads of Customs Administrations (RHCA)
Conference) ณ กรุงซูวา ประเทศฟิจิ โดยได้หารืองานด้านศุลกากรกับ
Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก และหารือทวิภาคี
กับอธิบดีศลุ กากรประเทศต่างๆ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และฟิลปิ ปินส์

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ประจำ�ประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ben King เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ประจำ�ประเทศไทย และ Mr. Brian Lamb ศุลกากรนิวซีแลนด์ พร้อม
ร่วมหารือในเรือ่ ง ความคืบหน้าของโครงการ command room รวมถึง
ความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ ให้โครงการดำ�เนินไปตามแผนการดำ�เนินงาน
ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมศุลกากร
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รางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 3
เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธมี อบรางวัลเพชรศุลกากร ครัง้ ที่ 3 (3rd Customs
Innovation)ในการนีไ้ ด้รบั เกียรติจากคณะผูบ้ ริหารทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมแสดงความยินดีจำ�นวนมาก ณ อาคารสโมสร ชัน้ 2
กรมศุลกากร
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12 Customs Snap Shot
ประชาสัมพันธ์ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผูอ้ ำ�นวยการ
ส่วนบริการกลาง สำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำ�นักแผนและการต่างประเทศ น.ส.กิตติมา ภาษีทวีเกียรติ หัวหน้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และคณะ ได้รบั มอบหมายเป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร เป็นวิทยากร
บรรยายประชาสัมพันธ์ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)  
จัดโดยคณะกรรมการกลุม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ณ ห้องประชุม 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

องค์การศุลกากรโลกร่วมกับกรมศุลกากรเปิดตัวโครงการด้านความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิค ภายใต้การสนับสนุนทางการเงิน
จากรัฐบาลญี่ปุ่น
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
นายคุนโิ อะ มิครุ ยิ ะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs
Organization : WCO) และนายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการด้านความมัน่ คงขององค์การศุลกากรโลก
ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากประเทศญีป่ นุ่ (Security Project Fund
Japan : SPF) โดยมี นายคุนโิ อะ มิครุ ยิ ะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก
และนายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็นผูก้ ล่าว
เปิดงาน นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจำ�ประเทศไทย
และนายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผูก้ ล่าวปาฐกถา
นายคุนโิ อะ มิครุ ยิ ะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World
Customs Organization:WCO)   กล่าวว่า โครงการด้านความมัน่ คง
ขององค์การศุลกากรโลกเกิดจากการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� G7 ณ Ise-Shima
ประเทศญีป่ นุ่     เมือ่ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ซึง่ หนึง่ ในหัวข้อหลัก
ของการประชุม คือ การปราบปรามการก่อการร้ายและลัทธินยิ มความ
รุนแรง เนือ่ งจากประชาคมโลกได้ละเลยการก่อการร้ายในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเข้า
ออกอย่างเสรีและมีระบบรักษาความปลอดภัยต่�ำ ผูก้ อ่ การร้ายยังอาศัย
ช่องทางจากสื่อสังคมออนไลน์ในการวางแผนปฏิบัติการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติซ่งึ เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง ทีป่ ระชุมจึงเห็น
ควรออกมาตรการทีเ่ หมาะสมในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวอย่างยัง่ ยืน จึงมีมติ
รับและปฏิบตั ติ าม G7 Action Plan on Countering Terrorism and
Violent Extremism ทีม่ งุ่ เน้นความช่วยเหลือศุลกากรและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย/แปซิฟคิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
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ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้มาตรการทีจ่ ำ�เป็น 3 ส่วน ได้แก่
การปราบปรามการก่อการร้าย (counter terrorism measures) การ
สนับสนุนเสียงส่วนน้อยและการยอมรับในสังคม (empowering alternative voices and tolerance in society) และการพัฒนาขีดความ
สามารถ (capacity building) ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมความมัน่ คงปลอดภัยแก่
ห่วงโซ่โลจิสติกส์และต่อสูก้ บั การก่อการร้ายดังกล่าว โดยองค์การศุลกากร
โลกได้พฒ
ั นาขอบข่ายงานผ่านโครงการด้านความมัน่ คง WCO Security
Programme ด้วยการช่วยเหลือทางเทคนิค   ทีเ่ กีย่ วข้องและการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่
• การใช้โครงการ Program Global Shield (PGS) ขององค์การ
ศุลกากรโลก ในฐานะเครือ่ งมือทีส่ กัดกัน้ องค์การอาชญากรรมไม่ให้เข้าถึง
ระเบิดแสวงเครือ่ ง และป้องกันการลักลอบหลีกเลีย่ งขนส่งเคมีภณ
ั ฑ์และ
สารประกอบอืน่ ๆ เพือ่ นำ�ไปผลิตระเบิดแสวงเครือ่ ง
• การใช้ประโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ผู ้ โ ดยสารล่ ว งหน้ า (Advance
Passenger Information :API) และระบบข้อมูลชือ่ ผูโ้ ดยสาร (Passenger
Name Records: PNR) ในการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ      
เพือ่ สกัดกัน้ ไม่ให้ผกู้ อ่ การร้ายต่างชาติและกลุม่ อืน่ ๆ ทะลักเข้ามาในประเทศ
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• มาตรการที่ป้องกันให้ผู้ก่อการร้ายเข้าถึงอาวุธขนาดเล็กและมี
น้ำ�หนักเบา (Small arms and light weapons (SALW))
ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
ญี่ปุ่นเป็นจำ�นวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ด้านนายกุลศิ
สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง กับบทบาทหน้าที่
การควบคุมชายแดนในฐานะเป็นหน่วยแนวหน้า (First line) บริเวณ
ชายแดนในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ดังนั้น
จึงได้เน้นการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรโดยกำ�ชับให้เข้มงวดในการ
ควบคุมการเคลือ่ นย้ายสินค้า เงินตรา บุคคล และการคมนาคมข้ามแดนทุก
รูปแบบ ซึง่ ประเทศไทยได้รบั การพิจารณาจาก WCO ให้เป็นสถานทีเ่ ปิดตัว
โครงการฯ เนือ่ งจากเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมมากทีส่ ดุ ในกลุม่
ประเทศอาเซียน สำ�หรับในวันนีก้ รมศุลกากรได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงจาก
หน่วยงานศุลกากรประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ มากกว่า
20 ประเทศ ผูแ้ ทนจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การตำ�รวจ
สากล (INTERPOL) สำ�นักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (UNODA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทัง้ หน่วยงาน
ราชการไทยและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เพื่อรับทราบ
รายละเอียดของโครงการและตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องกรมศุลกากรกับ
งานด้านความมัน่ คงบริเวณชายแดน ทัง้ ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล
โดยกรมศุลกากรจะแสวงหาและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งระดับ
หน่วยงานด้านความมัน่ คง หน่วยงานควบคุมชายแดนของไทย ระดับ
ภูมภิ าค และระดับนานาชาติ เพือ่ ใช้มาตรการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อสูก้ บั อาชญากรรมข้ามชาติทกุ รูปแบบ และการก่อการร้าย
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14 Customs Snap Shot
การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560
เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายชัยยุทธ คำ�คุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึง่ จัด
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร สำ�นักบริหารกลาง เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดกรมศุลกากรทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ดำ�เนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายที่ชัดเจนและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

พิธปี ดิ การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ รุน่ ที่ 3 ประจำ�ปี 2560
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธปี ดิ การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (Newentry   Customs   Officers) รุ่นที่ 3   ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผผู้ า่ นการฝึกอบรม โดยมีคณะผูบ้ ริหาร
ระดับสูงร่วมในพิธ   
ี ณ ห้องประชุมชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
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กรมศุลกากร สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าว ตรวจยึดงาช้างลักลอบนำ�เข้าจากประเทศ
มาลาวี จำ�นวน 422 ท่อน น้ำ�หนักประมาณ 330 กิโลกรัม มูลค่า 17,000,000 บาท
  เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจ
แห่งชาติ ในฐานะผูอ้ ำ�นวยการศูนย์ปอ้ งกันปราบปรามการกระทำ�ความ
ผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ได้แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาลักลอบนำ�เข้างาช้างจากประเทศมาลาวี
จำ�นวน 422 ท่อน น้�ำ หนักประมาณ 330 กิโลกรัม มูลค่า 17 ล้านบาท
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารสำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
ปัจจุบนั แม้จะมีการควบคุมการค้าสัตว์ปา่ และพืชป่าใกล้สญ
ู พันธุ์
แล้วก็ตาม แต่ปญ
ั หาการลักลอบค้าสัตว์ปา่ และพืชป่าใกล้สญ
ู พันธุย์ งั คง
ปรากฏเป็นประจำ�  เนือ่ งจากรายได้ทไ่ี ด้จากการกระทำ�ผิดเป็นสิง่ จูงใจให้
เกิดการกระทำ�ความผิด และนำ�มาใช้ในการกระทำ�ความผิดประเภทอืน่ อีก
ดังนัน้ ผูก้ ระทำ�ความผิดจึงได้พฒ
ั นารูปแบบและวิธกี ารลักลอบให้มคี วาม
ซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และมีลกั ษณะการกระทำ�เป็นขบวนการอาชญากรรม
ข้ามชาติ ซึง่ จะต้องมีการบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ปราบปราม
ขบวนการดังกล่าว นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้มนี โยบาย
ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ อย่างเคร่งครัด โดยให้กรมศุลกากรบูรณาการ
การทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ
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สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื พร้อมทัง้ ได้สง่ั การมอบหมายให้นายไพศาล ชืน่ จิตร
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร       นายวิจกั ษณ์   อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั
รักษาการทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายวรวุฒิ
วิบลู ย์ศริ ชิ ยั ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักสืบสวนและปราบปราม นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายเดชา วิชยั ดิษฐ รักษาราชการแทนผูอ้ ำ�นวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3
ร่วมกันวางแผนสกัดกั้นขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์
ผิดกฎหมายและดำ�เนินการกวาดล้างเครือข่ายผูก้ ระทำ�ความผิด
การจั บ กุ ม ในครั้ง นี้สืบ เนื่อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ศุล กากรได้ ทำ�การ
วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในเที่ยวบินที่เดินทางมาจากหรือผ่านประเทศ
ในทวีปแอฟริกา ซึง่ เป็นเทีย่ วบินทีค่ วามเสีย่ งสูงทีเ่ ครือข่ายลักลอบค้าสัตว์
ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ มักจะใช้ขนส่งสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวเข้า
มายังประเทศไทยโดยใช้วธิ กี ารซุกซ่อนปะปนมากับสินค้าชนิดอืน่ โดยเมือ่
วันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรส่วนสืบสวนปราบปราม 3
สำ�นักสืบสวนและปราบปราม นำ�โดยนายเชาวน์ ตะกรุด เงิ น และ
นายนิคม อังสกุลอาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทำ�การตรวจสอบ
รายการบัญชีสนิ ค้าอากาศยาน ของสายการบินเอธิโอเปีย เทีย่ วบิน ET 618
ของวันที่ 3 มีนาคม 2560 และ ET 628 ของวันที  ่ 4 มีนาคม 2560 สำ�แดง
ชนิดของสินค้าเป็น Rough Stone (หินยังไม่เจียระไน) จำ�นวน 8 หีบห่อ
และ 7 หีบห่อ น้�ำ หนักรวมสิง่ ห่อหุม้ ประมาณ 1,026.60 กิโลกรัม และ 898.40
กิโลกรัม ตามลำ�ดับ มีตน้ ทางบรรทุกทีท่ า่ อากาศยาน  ลิลองเว (Lilongwe)
ประเทศมาลาวี ผ่านกรุงแอดดีส อบาบา ประเทศเอธิโอเปีย เป็นสินค้าที่
มีลกั ษณะตรงกับข้อมูลความเสี่ยง จึงได้ตรวจสอบด้วยเครือ่ งเอ็กซเรย์
ผลการตรวจสอบพบวัตถุแปลกปลอมมีลักษณะคล้ายงาช้างปะปนอยู่
กับสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคล้ายหิน จึงได้เฝ้าติดตามผู้ที่จะมาปฏิบตั พิ ธิ กี าร
ศุลกากร เพือ่ รับสิง่ ของดังกล่าว และเมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2560 พบชาว
แกมเบียเดินทางมายังคลังสินค้าเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อขอรับสินค้าเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปทำ�การตรวจสอบสินค้าร่วมกัน

ผลการตรวจสอบพบ Rough Stone ตามทีผ่ นู้ ำ�เข้าสำ�แดง บรรจุอยูใ่ นลัง
กระดาษลูกฟู ก และเมื ่ อ เอาหินออกพบลังพลาสติกทีซ่ กุ ซ่อนใต้กอ้ นหิน
ภายในบรรจุงาช้าง จำ�นวน 422 ท่อน น้�ำ หนักประมาณ 330 กิโลกรัม
เจ้าหน้าทีฯ่ จึงควบคุมตัวและแจ้งให้ผตู้ อ้ งหาทราบว่าการกระทำ�
ดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำ�เข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สัตว์ปา่ ซากของสัตว์ปา่
หรือผลิตภัณฑ์ทท่ี ำ�จากซากของสัตว์ปา่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต ตามมาตรา 23
และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 นำ�ซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาต ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และนำ�ของต้องห้ามต้องกำ�กดั เข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รบั อนุญาต ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พุทธศักราช
2469 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2482 และนำ�ส่งพนักงานสอบสวน สำ�นักงานตำ�รวจภูธรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สถิตปิ งี บประมาณ 2559 ถึงปัจจุบนั กรมศุลกากรสามารถ
จับกุมงาช้างได้ 10 คดี จำ�นวนงาช้างของกลาง 115 กิง่ 823 ท่อน
มูลค่ารวมกว่า 90 ล้านบาท
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กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มูลค่ากว่า 140 ล้านบาท เพื่อร่วมพิธีทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานใน
พิธีปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
ณ บริเวณลานหน้าส่วนของกลาง สำ�นักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุ ล กากร เพื ่ อ นำ � สิ น ค้าละเมิด ทรัพ ย์สินทางปัญ ญาที่คดีถึงที่
สุดแล้ว ไปร่วมพิธีทำ�ลายของกลางฯ กับหน่วยงานต่างๆ ณ ลาน
เอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ มีคำ�สั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการฯ ซึ่งมีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ดำ�เนินการอย่างเคร่งครัด และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการ
ดำ�เนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ในการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชี Priority Watch List (PWL)
จากการประเมินสถานการณ์คม้ ุ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศคูค่ า้
ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ   (Special 301)
ประจำ�ปี 2560 ซึ่งมีการกำ�หนดจะประกาศผลในเดือนเมษายน 2560
ประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดพิธี
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ประชาสัมพันธ์และทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดี
ถึงที่สุดแล้วขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560   ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพ
ภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
การทำ�ลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่
สุดแล้วในครั้งนี้ มีของกลางจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น
3,639,679 ชิ ้ น โดยกรมศุ ล กากรได้ ร วบรวมของกลางคดี ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ แล้ว  จากหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร
ได้แก่ สำ�นักงานศุลกากรกรุงเทพ สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
สำ�นักงานศุลกากรภาคที ่ 1 (ด่านศุลกากรอรัญ ประเทศ) และสำ�นัก
สืบสวนและปราบปราม จำ�นวนทั้งสิ้น 623 แฟ้มคดี ปริมาณของกลาง
2,940,624 ชิ้น มูลค่าของกลาง 141,258,483 บาท
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กรมศุลกากร สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดนอแรดลักลอบนำ�เข้าจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย จำ�นวน 21 นอ นำ�้ หนักรวม 49.4 กิโลกรัม มูลค่า 173 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายไพศาล ชืน่ จิตร
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายบุญเทียม โชควิวฒ
ั น
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ
ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ปอ้ งกันปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม สำ�นัก งานตำ�รวจแห่ ง ชาติ
พลตำ�รวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทำ�
ความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื พล.ต.ต. สิทธิชยั โล่กนั ภัย
ผบก. ตม.2 พ.ต.อ.มณเฑียร เบ้าทอง ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พ.ต.อ.ศารุติแขวงโสภาผกก.6บก.ทท.นายศิโรตม์ดวงรัตน์ผูอ้ �ำ นวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แถลงข่าวการตรวจยึดนอแรดลักลอบ
นำ�เข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย จำ�นวน 21 นอ
นำ�้ หนักรวม 49.4 กิโลกรัม มูลค่า 173 ล้านบาท ณ สำ�นักงานศุลกากร
ตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ
ตามที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้มีนโยบายให้
ความสำ�คัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่าง
เข้มงวด เพื่อปกป้องสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยและโลก
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ด้วยการดำ�เนินการตามมติทป่ี ระชุมของภาคีอนุสญ
ั ญา CITES โดย
บูรณาการการทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และทุกหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พร้อมทั้งได้สั่งการมอบหมายให้ นายไพศาล ชื่นจิตร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายบุญเทียม โชควิวัฒน
ผู้ อำ�นวยการสำ�นั ก งานศุ ล กากรตรวจของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักสืบสวนและปราบ
ปรามนายบุญมี บูรณะภักดี ผู้อำ�นวยการ ส่วนบริการผู้โดยสาร
สำ�นั ก งานศุ ล กากรตรวจของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
และนายธนิต วัฒน์ธนนันท์ ผู้อำ�นวยการ ส่วนควบคุมทางศุลกากร
เข้มงวดกวดขันและสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำ�เข้านอแรดในลักษณะ
กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น.
เจ้าหน้าที่ศุลกากร นำ�โดย นายจุมพล สุขพิบูลย์ หน.ฝบผ.2 สบผ. สผภ.
นางสาวกัญญณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล หน.ฝปป. สคศ. สผภ. นายวีระ บุญ
ประกอบ หน.ผลัด 1 ฝปป.สคศ. สผภ. กับพวก เจ้าหน้าที่ ฝบผ.2 สบผ.
สผภ. และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝปป.1 สปป.3 สสป. ภายใต้การบูรณาการ
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ กก.2 บก.ปทส. เจ้า
หน้าที่สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.2 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ บก.ส.3.
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์
ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ บก.ทท. และเจ้าหน้าที่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ร่วมกันตรวจยึดกระเป๋า
เดินทางทรงแข็ง มีล้อลาก สีเทา ยี่ห้อ AMERICAN TOURISTER ขนาด
70 x 48 ซม. สภาพเก่าใช้แล้ว จำ�นวน 1 ใบ ซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติก
ใสรอบตัวกระเป๋าอีกชั้นหนึ่ง โดยมีบัตรผูกติดกระเป๋า (TAG) หมายเลข
ET 88 52 77 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET628
ต้นทางจากกรุ ง แอดดิ ส อาบาบา สหพั น ธ์ ส าธารณรัฐประชาธิปไตย
เอธิโอเปีย ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ภายใน
บรรจุนอแรด คละขนาด จำ�นวนรวม 21 นอ
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดตามข้อกล่าวหา
1. นำ�หรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องกำ�กัด หรือ
ของต้อ งห้ าม หรื อ ของที่ยังมิไ ด้ผ่านศุลกากรโดยถูก ต้อง เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469
ประกอบมาตรา 16, 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
2. นำ�เข้าซึง่ ซากของสัตว์ปา่ ชนิดทีร่ ฐั มนตรีประกาศกำ�หนดโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
3. นำ�เข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า ชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบ
รับรองให้นำ�เข้า ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ปา่
และซากของสั ต ว์ ป ่ า โดยไม่ไ ด้รับ อนุญ าตหรือใบรับ รองจากอธิบดี
ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
4. นำ�เข้าซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 31 แห่ง
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
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ผลการดำ�เนินการด้านคดี
เจ้าหน้าที่ได้ยึดนอแรด กระเป๋าเดินทาง และป้ายติดกระเป๋า
(TAG) ไว้เป็นของกลาง และได้นำ�บันทึกการตรวจยึดพร้อมของกลางไป
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากการสืบสวนขยายผลการตรวจยึดนอแรด พบว่ามีผู้โดยสาร
หญิงไทย 2 คน มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ 1. นางฐิติรัตน์ อาราอิ อายุ
56 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 69 ซอยเดชะตุงคะ 2 ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เดินทางกลับจากกรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา โดยเที่ยวบิน TG581/10.3.60 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และผ่าน
การประทับลงตราในหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่สำ�นักงานตรวจคน
เข้าเมืองขาเข้า เวลาประมาณ 11.30 น.
2. นางสาวกานต์สินี อนุตรานุสาสตร์ อายุ 41 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่
14/3 หมู่ 5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เดินทางกลับจากกรุง
โฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน VZ971/10.3.60 ถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ และผ่านการประทับลงตราในหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า เวลาประมาณ 12.49 น. ซึ่งขณะนี้
เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจได้ขออำ�นาจศาลออกหมายจับหญิงทัง้ 2 คนเรียบร้อยแล้ว
ตามหมายศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 350/2560 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2560
และหมายศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 351/2560 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2560
อนึง่ ผลงานด้านการปราบปรามการลักลอบสัตว์ปา่ และพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน สำ�นักงานศุลกากร
ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ได้ เ คยจั บกุมแล้ว
รวมทั้งสิ้น 57 คดี มูลค่ารวมประมาณ 236.91 ล้านบาท และสำ�หรับคดี
CITES ประเภทนอแรด รวมการจับกุมครั้งนี้เป็นจำ�นวน 2 คดี 30 นอ
มูลค่าประมาณ 194 ล้านบาท
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นายเดชา วิชัยดิษฐ ผู้อำ�นวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3
สำ�นักสืบสวนและปราบปราม

บทบาทของกรมศุลกากรในการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (the Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) มีวตั ถุประสงค์
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์
หรือมีการคุกคาม ทำ�ให้มีปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์
อนุสัญญาไซเตส (CITES) จึงเป็นการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการ
ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า
พืชป่าและผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศ (Native Species)
สำ�หรับชนิดพันธุ์อื่นๆ
การค้าสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ จะถูก
ควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (permit) กล่าวคือ สัตว์ป่า และพืชป่าที่
มีการควบคุมโดยอนุสัญญาไซเตส (CITES) จะต้องมีใบอนุญาตในการ
นำ�เข้า (Import) ส่งออก (Export) การนำ�ผ่าน (Transit) การส่งกลับ
ออกไป (Re-export) โดยชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ควบคุมโดย
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อนุสัญญาไซเตส (CITES) จะระบุไว้ในบัญชี (Appendix) หมายเลข 1
หมายเลข 2 และหมายเลข 3 ของอนุสัญญา
มาตรการ/เครื่องมือที่ใช้ควบคุมทางศุลกากร
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า
รวมถึ ง ของที่ ต้ อ งห้ า มตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ หรืออนุสญั ญาไซเตส (CITES) นัน้
กรมศุลกากรได้มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการกำ�หนด
บริบทการบริหารความเสีย่ ง การจำ�แนกความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
และการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำ� Profile  ความเสี่ยง ทั้งในแง่
ของสถานการณ์และแนวโน้มในการลักลอบ เส้นทางการลักลอบ ผูล้ กั ลอบ/
กลุ่มขบวนการลักลอบ รูปแบบการลักลอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ ก รมศุ ล กากรได้ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เข้ า มา
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
หลีกเลีย่ งข้อห้าม ข้อจำ�กัด ได้แก่ (1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำ�นวน

1,647 ตัวทัว่ ประเทศ เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการที่มาติดต่อ (2) เครื่อง X-Ray ซึ่งเป็น Non-Intrusive
Equlpment เพื่อตรวจสอบสินค้านำ�เข้า นำ�ผ่าน หรือส่งออกไปตาม
หลักสากล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อการอำ�นวยความ
สะดวกทางการค้าและการควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (3) ระบบ E-Tracking เพื่อติดตามตรวจสอบตู้สินค้า (4) การให้
ความร่วมมือ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร/การข่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้ร่วมมือกับองค์การศุลกากร
ระดับโลก (World Customs Organization:WCO) Regional Intelligence
Liaison Office for Asia and the Pacific (RILO AP) และหน่วยงาน
ศุลกากรประเทศต่างๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ Non-Governmental
Organizations: NGOs และองค์กรระหว่างประเทศอืน่ ๆ เช่น Interpol,
UNDP, UNODC, UNEP เป็นต้น
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ขั้ น ตอนการดำ � เนิ น การเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่
ละเมิดสัญญาไซเตส (CITES)
ในการดำ�เนินการเกีย่ วกับสินค้าทีล่ ะเมิดอนุสญั ญาไซเตส (CITES) นัน้
กรมศุลกากรจะเข้าไปมีบทบาทตัง้ แต่กระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประมวลผล เฝ้าระวัง ติดตามสังเกต ตรวจสอบ และจับกุม ตลอดจน
ขยายผลกระทั่งคดีสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระบวนการเหล่านี้
กรมศุลกากรจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามเงื่อนไขของคดี
กล่าวคือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา กรมศุลกากรจะประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงคือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�
ความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (บก.ปทส.) หรือสถานี
ตำ�รวจท้องทีเ่ กิดเหตุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของกลาง กรณีเป็นสิ่งมีชีวิต
กรมศุลกากรจะประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
เพื่อให้ไปรับอนุบาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในกรณีที่ของกลางที่มีมูลค่าสูง
เช่น งาช้าง นอแรด กรมศุลกากรจะมอบของกลางให้กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่
และพืชพันธุ์ หรือเก็บรักษา ณ ส่วนของกลาง กรมศุลกากร เพือ่ รอทำ�ลาย
เมือ่ คดีสน้ิ สุ ด และในส่ ว นของยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำ�ความผิด
กรมศุลกากรจะทำ�การยึดเป็นของกลางตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469
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รูปแบบการกระทำ�ความผิด
การลักลอบค้าสัตว์ป่า พืชป่า หรือของที่ต้องห้ามตามอนุสัญญา
ไซเตส (CITES) จะมีรูปแบบการลักลอบในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการ
ลักลอบนำ�เข้า นำ�ผ่าน หรือส่งออกของต้องห้ามอื่นๆ ซึ่งจะมีการลักลอบ
นำ�เข้าทางด่านพรมแดน เช่น ซุกซ่อนมากับรถบรรทุกสินค้า การลักลอบ
นำ�เข้าทางท่าอากาศยานนานาชาติ   โดยซุกซ่อนมากับสัมภาระส่วนตัว
ของผู้โดยสาร/พัสดุภัณฑ์ หรือการลักลอบนำ�เข้าทางเรือจะใช้วธิ ีการ
สำ�แดงเท็จในใบขนสินค้าเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ เป็นต้น โดยรูปแบบ
และเส้นทางการลักลอบที่สำ�คัญได้แก่ (1) การเดินทางโดยใช้เส้นทาง
จากประเทศต้นทางไปประเทศปลายทางโดยตรง (2) การหลี กเลี่ยง
การใช้เส้นทางจากประเทศต้นทางโดยเดินทางจากประเทศใกล้เคียง
(3) การเดินทางโดยไม่ใช้เส้นทางตรงหรือเปลี่ยนเส้นทางก่อนเดินทางสู่
ประเทศปลายทาง (4) การเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนเดินทาง
เข้าประเทศไทย
เส้นทางการลักลอบค้างาช้าง
การลั ก ลอบค้ า งาช้ า งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การลั ก ลอบทาง
อากาศยาน ซึ่งเส้นทางการลักลอบงาช้าง แต่เดิมจะเป็นการลักลอบ
โดยตรงจากประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น เอธิโอเปีย แซมเบีย เคนย่า
แทนซาเนีย ไนจีเรีย เบนิน โมซัมบิค มายังจุดหมายปลายทางทีป่ ระเทศไทย
หรือมาเลเซี ย แต่ ใ นปั จ จุ บ ั น มี แ นวโน้ มที่จะเปลี่ยนเส้นทางที่ไนจีเรีย
เอธิโอเปีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ กาตาร์ หรือ มาเลเซีย ก่อนเดินทาง

CustomsมีBul
letin
นาคม 2560

25

26 Customs Knowledge
สู่ประเทศปลายทางประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2558 มีการลักลอบ
งาช้างครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจำ�นวน 2 คดี โดยลักลอบขนส่ง
มาทางเรือ จากประเทศเคนย่า และคองโก ของกลางมากกว่า 5,000
กิโลกรัม
เส้นทางการลักลอบนอแรด
การลักลอบนอแรดส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบทางอากาศยาน
ซึ่งเส้นทางการลักลอบ แต่เดิมจะเป็นการลักลอบโดยตรงจากประเทศ
ในทวีปแอฟริกา  เช่น แอฟริกาใต้ ยูกันดา เอธิโอเปีย หรือกาตาร์ มายัง
ปลายทางในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเส้นทาง
ที่ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา เช่น เอธิโอเปีย โมซัมบิค หรือเคนย่า
ก่อนเดินทางสูป่ ระเทศปลายทางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ประเทศไทย เวียดนาม ลาว ซึ่งประเทศต่าง ๆ เหล่านี้  อาจถูกใช้เป็น
เส้นทางผ่านไปยังประเทศใกล้เคียง
เส้นทางการลักลอบค้าเต่า
การลักลอบค้าเต่ามีชีวิตจะใช้การลักลอบทางอากาศยานและ
เป็นการเดินทางตรงไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศไทยโดยมีการ
ลักลอบจากประเทศในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ
และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เมียนมาร์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย มายังปลายทางในประเทศไทย
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เส้นทางการค้าลักลอบค้าตัวลิ่น (ตัวนิ่ม) และเกล็ดลิ่น ประเทศไทย
เส้นทางการค้าตัวลิ่นจะใช้เส้นทางการลักลอบจากอินโดนีเซีย
หรือมาเลเซียเข้าทางพรมแดนทางบก ของประเทศไทยตามชายแดน
ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และนำ�ผ่านไปยังประเทศลาว เพือ่ ไปยัง
จุดหมายปลายทางในประเทศจีน  นอกจากนี้ ภายหลังลิน่ ถูกจัดอยูใ่ นบัญช   ี 1
ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) แล้วปริมาณการลักลอบมีจำ�นวนมากขึ้น
โดยเฉพาะการลักลอบ เกล็ดลิ่นจากประเทศไนจีเรีย คองโก ผ่านประเทศ
ตุรกี  ไทย ก่อนนำ�ผ่านไปประเทศลาว
เส้นทางการลักลอบค้ากล้วยไม้
การลั ก ลอบค้ า กล้ ว ยไม้ จ ะเป็ น การลั ก ลอบนำ�เข้ า มาจาก
ประเทศเมียนมาร์และลาวมายังประเทศไทยเป็นสำ�คัญ กล่าวโดยสรุป
แล้วกรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ นำ�เข้า ส่งออก หรือนำ�ผ่าน สัตว์ป่า
พืชป่า หรือของต้องห้ามตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) โดยเฉพาะใน
การดำ�เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั บ กุ ม และติ ด ตามขยายผลทั้ ง ในส่ ว นที่
กรมศุลกากรดำ�เนินการโดยตรงและในส่วนของการติดต่อประสานงาน          
กับหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ  ซึง่ บทบาท
ของกรมศุลกากรดังกล่าวนี้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์
สัตว์ปา่ และพันธุ์พืชที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือใกล้สญ
ู พันธุ์
ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของนานาประเทศ
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“จะใช้หนี้โลกมนุษย์ ด้วยการเผยแพร่พระธรรมคำ�สั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า จะไม่ขอสร้างวัตถุอีกต่อไปแล”

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระราชทินนาม พระธรรมสิงหบุราจารย์
ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมานุสิฐ พิพัฒน์กิจสุนทร มหาคณิสสรบวร
สังฆารามคามวาส ณ วัดอัมพวัน ท่านมีชื่อเสียงในด้าน กรรมฐาน สติปัฏฐาน ๔
ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่มาเรียน มาศึกษาการนั่งกรรมฐานเพื่อแก้กรรมในหมู่
นักปฏิบตั ธิ รรม เราว่าส่วนใหญ่ตอ้ งรูจ้ กั “สำ�นักวิปสั สนากรรมฐาน วัดอัมพวัน”
ชีวิตของคนเรานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย บางคนหาทางออกได้ แต่สำ�หรับ
บางคนหาทางออกไม่ได้ กรรมฐานเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถล่วงรู้กรรมใน
อดีตของเราได้ เราก็จะสามารถแก้กรรมที่เกิดขึ้นกับเราได้
‘หลวงพ่อจรัญ’ หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) มี
นามเดิมว่า จรัญ จรรยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2471 ที่บ้านบางม่วงหมู่
ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำ�นวนทั้งหมด 11 คนของ
นายแพ จรรยารักษ์ และนางเจิม (สุขประเสริฐ) จรรยารักษ์ อุปสมบทเมื่อ
ปี พ.ศ. 2491 ที่วัดพรหมบุรี โดยมีพระพรหมนคราจารย์ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
พรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรวิริยคุณ วัดพุทธารามเป็นพระกร
รมวาจาจารย์ ท่านได้รับฉายาว่า “ฐิตธมฺโม”
ท่านได้ธุดงค์ไปตามป่าเขา ลำ�เนาไพร และที่ต่างๆ เพื่อแสวงหาความ
รู้ และประสบการณ์ทั้งทาง สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน และได้
ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์หลายท่าน อาทิ ศึกษาคชศาสตร์
กับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร) ต.หนองโพ อ.พยุหคีรี (ในขณะนั้น)
ปัจจุบันอยู่ใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ต่อมาเรียนกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมมฺธโร) และ
พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) จ.ขอนแก่น และได้ศึกษาการทำ�เครื่องราง
้ นมนต์ กับหลวงพ่อจง พุทฺธสโร วัดหน้าต่าง จ.พระนครศรีอยุธยา
ของขลัง นำ�มั
และหลวงพ่อสนั่น วัดเสาธงทอง จ.อ่างทอง และ หลวงพ่อจาด วัดบ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี และได้ศึกษา สมถกรรมฐาน กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทส
้
โร) ที่วัดปากนำ� ภาษี
เจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี (ในขณะนั้น)

และได้ศึกษาปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน กับพระราชสิทธิมุนี (โชดก
ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ และได้ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชิน
(ชาวพม่า) ที่วัดระฆัง และศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ และศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับ อาจารย์ พ.อ.ชม สุคันธรัต
ทั้งนี ้ “หลวงพ่ อ จรั ญ ” สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย ปั จ จุ บ ั นดำ�รง
ตำ�แหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษา
เจ้าคณะภาค 3 ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา
พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม

คุณธรรมหรือธรรมของครู
โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

“ของดีที่อาตมาจะแจกให้คือ คุณธรรมหรือธรรมของครู ขอให้นำ�ไป
ใช้ติดตัวตลอดไป จะเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
ประการแรก ถือเป็นต้นทุนที่ก่อร่างสร้างตัว นำ�กำ�ไรมาให้มิขาด
สาย รับประกันไม่มีขาดทุนแน่ สิ่งนั้นคือ ความเคารพต่อ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา การศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรม เพราะ
คุณธรรมเท่านั้นที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของคนได้
ประการที่สอง ครูต้องรักงานรักหน้าที่ บุคคลที่ทำ�งานด้วยความรัก
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบ บุค คลที่ท ำ�งานด้วยความรัก จะมีความสุข
ประสบความสำ�เร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย มี
ชีวิตที่งดงามอีกด้วย
ประการที่สาม ครูต้องรู้จักควบคุมตัวเอง จะทำ�อะไรก็ให้สำ�นึกรู้
ว่าทำ�อะไร หรืออย่างน้อยก็รู้จักเชื่อฟังกัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่
สโมสร หรือแม้ที่ประชุมก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากสักหน่อยสำ�หรับ
คุณครู เพราะคุณครูมัวแต่ไปควบคุมเด็กเลยลืมควบคุมตัวเอง การควบคุมตัว
เองนั้นทำ�ได้ง่าย ๆ ทุกคนทำ�ได้ทำ�ง่ายได้ผลเร็ว วิธีทำ�ก็คือเอาตัวระเบียบตัว
วินัยของครู เป็นหลัก แล้วปฏิบัติตาม ก็สามารถควบคุมตัวเองได้”

ศีล สมาธิ ปัญญา กับการทำ�งาน
มนุษย์ ล้วนเกิดมามีหน้าที่เป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น เราทุกคนเกิด
ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์และทำ�ลายบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้  หากแต่มนุษย์
ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าทีอ่ ย่างทีใ่ ครเขาว่ากัน การพึงระลึกถึงความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ล้วนเป็นสิ่งจำ�เป็น หากแต่วันนี้เรามีหน้าที่ ทำ�งานหาเงินเพื่อการ
ดำ�รงชีพอยู่บนผิวดวงดาวสีน้ำ�เงินใบนี้ เราจะทำ�อย่างไรให้เราสามารถปฏิบัติ
หน้าทีท่ ม่ี ขี องเราให้ลลุ วงไปได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของสิง่ ยัว่ ยุบนโลกใบในนี้
หลักธรรมคำ�สอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สามารถเหนี่ยวรั้งจิตใจของ
มนุษย์ไม่ให้หลงใหลไปตามสิ่งยั่วยุที่จะล่อลวงให้เราหลงทาง ละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเรา
หลวงพ่อจรัญ เคยได้ให้ข้อคิดไว้ในหนังสือ ผลของงานคือทุนของ
เราว่า ในการทำ�งานเราจำ�เป็นต้องอาศัย กรรมฐาน ซึ่งในที่นี้ คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา หลวงพ่อท่านว่า ศีล แปลว่า ปกติ ซึ่งได้จากการมีสติระลึกก่อน ระลึก
ถึงงาน จะทำ�อะไรก็ให้มีสติ หายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ จะพูดจาพาที
กับใครก็ ม ี ส ติ เข้ า ไว้ ก ่ อ น และมี ส ติ ร ู ้ ต ั ว ขณะที ่ พ ู ด นั ้ น ว่ า พู ด ดีหรือไม่ดี
พูดเสียดสีเขาหรือเปล่า พูดร้ายกับใคร พูดแล้วเป็นพิษเป็นภัยกับใครหรือไม่
นี่คือศีล ไม่ต้องไปปาณา...ถึงสุรา...หรอก อันนั้นเป็นองค์ศีล ศีลที่ถูกต้องนั้น
เรามีมาทุกคนแล้ว หากไม่มีศีลจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ ซึ่งในพระไตรปิฎก
ได้บอกไว้ชัด ว่ามนุษย์เกิด 1 คน สัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นล้านตัว ดังนั้นหากเรา
มนุษย์มีศีลติดตัวมาก็จงพึงรักษาศีลนั้นไว้
เมื่อเรามีศีลแล้ว เราก็จะมีสมาธิ หลวงพ่อท่านว่า สมาธิ มันเชื่อมโยง
มาจากศีล ถ้าผู้ใดทำ�งานด้วยสติก็จะเกิดสมาธิ ถ้าเราทำ�งานด้วยความมีสติ
ระลึกไว้ก่อน ว่าทำ�อะไร รู้ตัวขณะทำ�ว่าถูกผิดประการใด เราก็จะเกิดปัญญา
ซึ่งปัญญาจะทำ�ให้เรารอบรู้ในกองสังขาร ทำ�ให้เราอ่านตัวออก บอกตัวได้
ใช้ตัวเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา จะทำ�ให้ทำ�งานด้วยความไม่ประมาท และงานก็
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำ�รงชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างสะดวกสบาย

ที่มา :http://news.mthai.com
       http://www.dookorea.com
       http://www.jarun.org/
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