สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 5
กุมภาพันธ์ 2560

“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้
ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้ �ไป...”
พระราชดำ�รัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากวารสารชัยพัฒนาประจำ�เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

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

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
  บรรณาธิการบริหาร

  

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวกิตติมา ภาษีทวีเกียรติ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด
นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางนันทกา เปรมปรีดา นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นายทวี แก้วจรัส
นางชลวรรณ สุขเมือง นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย นางสาวศศิธร วรรณโท
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

e-Mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2667-7335
0-2667-7332
WWW.Facebook.com/
customsdepartment.thai
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164

Editor's Letter

สวัสดีทุกผู้อ่านทุกท่านครับ มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนแห่งความรัก
ขอให้สุขสมหวังเรื่องความรักกันทุกคนครับ
Customs Shutter กิจกรรมในเดือนนี้ กรมศุลกากรและกลุ่ม 7 สมาคม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
และประชุมหารือการผลักดันอันดับในรายงาน Doing Business 2018 ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และยังมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ อีกครับ
ส�ำหรับภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากร ซึง่ ได้ให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการลับลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของ
ประเทศไทยและโลก จากการแถลงข่าวตรวจยึดเกล็ดลิน่ ลักลอบผ่านแดนจาก ทวีปแอฟริกา
จ�ำนวน 2.9 ตัน มูลค่าประมาณ 29 ล้าน เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตามอนุสญ
ั ญา CITES
ซึง่ ห้ามน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่านอย่างเด็ดขาด ติดตามภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากร
ได้ที่ Customs Protection ครับ
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หลักธรรมคำ�สอน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ความหนักอกหนักใจ เหนื่อยใจในชีวิตของเราทั่วๆ ไป
อีกประการหนึ่งก็คือ การคิดในเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมา
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ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
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8 Customs Snap Shot
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3/2560
เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่
(New-entry Customs Officers) รุน่ ที่ 3 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อบรมระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

การประชุม Joint Coordinating Committee ครั้งที่ 3
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยยุทธ คำ�คุณ รองอธิบดี
Mr.Koji Makino Deputy Director, Office of Counselor for International
Cooperation, CTB. Mr.Masanari Tanagiuchi Senior Representative,
JICA เป็นประธานการประชุม Joint Coordinating Committee ครัง้ ที่ 3
ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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การสัมมนา Workshop on Authorized Economic Operator
Programme (AEO) 3
เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา Workshop on Authorized
Economic Operator Programme (AEO) for Cambodia plus
Myanmar Vietnam Philippines and Thailand Funded by Thai
Customs in cooperation with Japan ณ โรงแรมเดอะเดวิส กรุงเทพฯ

กรมศุลกากร และกลุม่ 7 สมาคมผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และกลุม่ 7 สมาคมผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย ร่วมลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละข้อมูล
ข่าวสาร สนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเกีย่ วกับการตรวจสอบ
สินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร

CustomsกุมภาพัBulนธ์le2560
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10 Customs Snap Shot

การประชุมหารือการผลักดันอันดับในรายงาน Doing Business 2018
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายกุลศิ   สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และนายชั ย ยุ ท ธ คำ�คุ ณ รองอธิ บดี เป็ น ประธานการประชุมหารือ
การผลั ก ดั น อั น ดั บในรายงาน Doing Business 2018 ด้า นการค้า
ระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์
อาคาร 1 ชั ้ น 2 กรมศุ ล กากร

กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนา
กรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายชูชยั อุดมโภชน์ ทีป่ รึกษา
ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี เนือ่ ง
ในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี และร่วมบริจาคเงิน
เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำ�รุง จ.พระนครศรีอยุธยา  
ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต
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โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะ ร่วมประชุม
หารือและแนะนำ�โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) กับ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนและ
อะไหล่ ย านยนต์ นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO) บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด มหาชน (PTTGC)
Mr.Brian Lamb Customs Counselor , New Zealand Embassy,
Ms.Karen Campbell Trade Commissioner , Mr.Warren Boyes
President และคณะ New Zealand-Thai Chamber of Commerce
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) พร้อมผูบ้ ริหารกลุม่ บริษทั ในเครือ

CustomsกุมภาพัBulนธ์le2560
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12 Customs Snap Shot

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุน่ ที่ 3
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายไพศาล ชืน่ จิตร ทีป่ รึกษา    
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธปี ดิ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs
Officers) รุน่ ที่ 3 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่  
ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

ประชุมคณะทำ�งานโฆษกกรมศุลกากร
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยยุทธ คำ�คุณ รองอธิบดีกรม
ศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำ�งาน
โฆษกกรมศุลกากร ณ ห้องประชุมสำ�นักบริหารกลาง อาคาร 1

แถลงข่าวความคืบหน้าคดีกรณีการนำ�เข้ารถเมล์ NGV
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยยุทธ คำ�คุณ รองอธิบดี
กรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวความคืบหน้าคดี
กรณี การนำ�เข้ารถเมล์ NGV ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1            
กรมศุลกากร
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ประมวลภาพการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครัง้ ที่ 3
คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครัง้ ที่ 3
ได้มกี ารกำ�หนดการนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน จำ�นวน 6 ครัง้
โดยจัดขึน้ ณ อาคารจัดงาน ชัน้ 2 อาคารสโมสรศุลกากร
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เรื่อง : ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ สำ�นักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

โครงการสนับสนุนนโยบาย Eastern Economic Corridor
และนโยบาย Border Trading Town ของรัฐบาล

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศด้วยการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่
ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และจากการพิจารณาพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีความเหมาะสมที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าว เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก รวมทั้งอยู่ในระยะทางที่สามารถเชื่อม
ต่อกับกรุงเทพมหานคร ส่วนอื่นของประเทศ และภูมิภาคได้โดยสะดวก
รั ฐ บาลจึ ง ได้ ริ เริ่ ม โครงการพั ฒ นาแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ขึ้น ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวั น ออกด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารดำ�เนิ น การตามนโยบายเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เช่น การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
เส้นทาง motorway รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
เมืองการศึกษา และพื้นที่รองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
Super Cluster เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีนโยบายส่งเสริมการค้า ณ เมืองชายแดน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นศูนย์กลางการ
ค้าปลีกค้าส่งจำ�หน่ายสินค้าหลากหลายเหมือนศูนย์กลางการค้าปลีกค้าส่ง
ในกรุงเทพมหานคร และเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติ
(ประเทศเพื่อนบ้าน) รัฐบาลจึงได้ริเริ่มนโยบายเมืองการค้าชายแดน (Border
Trading Town) ขึ้น โดยอาจจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้

14

Customs
Bulletin
กุมภาพันธ์ 2560

ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ อาจมีการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร การ
จัดตั้งศูนย์กลางการค้าปลีกค้าส่งสินค้า ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและที่นำ�เข้า
จากต่างประเทศ ณ เมืองที่ได้รับการกำ�หนด
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและนโยบายเมืองการค้าชายแดนของรัฐบาล กรมศุลกากรได้มี
การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนของประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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กรมศุลกากร สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดเกล็ดลิ่นลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา
จำ�นวน 2.9 ตัน มูลค่า 29,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจ
แห่งชาติ ในฐานะผูอ้ ำ�นวยการศูนย์ปอ้ งกันปราบปรามการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
พลตำ�รวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผูบ้ งั คับการปราบปรามการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ได้แถลงข่าวการตรวจยึด
เกล็ดลิน่ ลักลอบผ่านแดนจากทวีปแอฟริกา จำ�นวน 2.9 ตัน มูลค่าประมาณ
29 ล้านบาท ณ กรมศุลกากร คลองเตย
สถานการณ์การลักลอบค้าลิ่นและเกล็ดลิ่นในปัจจุบันมีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้ลน่ิ เสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ ในการประชุมภาคีอนุสญั ญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(CITES) ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559
ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับ
ระดับลิน่ ขึน้ เป็นสัตว์ในบัญชี  1 ของอนุสญ
ั ญา  CITES  ซง่ึ ห้ามนำ�เข้า ส่งออก
และนำ�ผ่านอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับงาช้าง นอแรด เสือ โดยให้มีผล
บังคับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 และได้มีข้อตัดสินใจที่กำ�หนดให้มี
การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการการค้าลิ่นผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด
และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการดำ�เนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ด้านเส้นทางการค้า รูปแบบ และการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ต่อสูก้ บั การค้า
ลิ่นผิดกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้มีนโยบาย
ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันและปราบปรามการลับลอบค้าสัตว์ป่า
อย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยและโลก
ด้วยการดำ�เนินการตามมติที่ประชุมของภาคีอนุสัญญา CITES โดยให้
กรมศุลกากรบูรณาการการทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื พร้อมทัง้ ได้สง่ั การมอบหมายให้
นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักสืบสวนและปราบปราม
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเดชา วิชัยดิษฐ รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำ�นักสืบสวนและปราบปราม
และนายเชาวน์ ตะกรุดเงิน หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 2 ส่วนสืบสวน
ปราบปราม 3 ร่วมกันวางแผนสกัดกั้นขบวนการลักลอบลิ่นและเกล็ดลิ่น
ผิดกฎหมาย
จากการประสานความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ได้มีการบูรณาการการข่าวและการสืบสวนติดตามขบวนการลักลอบค้า
เกล็ดลิน่ ข้ามชาติในเส้นทางเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง และทราบว่าจะมีการลักลอบ
นำ�เกล็ดลิน่ จากประเทศคองโกผ่านประเทศไทย อ้างว่าเป็นสินค้าผ่านแดน
ไป สปป.ลาว ข้อเท็จจริงปรากฏ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เที่ยวบินที่ TK064 เจ้าหน้าที่
ได้อายัดสินค้าสำ�แดงชนิดสินค้าเป็น SCALES (เกล็ด) จำ�นวน 24 หีบห่อ
น้�ำ หนัก 1,200 กิโลกรัม ขนส่งจากเมืองกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกด้วย ผ่านประเทศตุรกี และประเทศไทย ปลายทางเวียงจันทน์
สปป.ลาว เมื่อตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยด้วยการเอ็กซเรย์ ผลปรากฏพบ
เกล็ดลิ่น น้ำ�หนัก 1,200 กิโลกรัม
2. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เที่ยวบินที่ TK064 เจ้าหน้าที่
ได้อายัดสินค้าสำ�แดงชนิดสินค้าเป็น SCALES (เกล็ด) จำ�นวน 10 หีบห่อ
น้ำ�หนัก 500 กิโลกรัม ขนส่งจากเมืองกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกด้วย ผ่านประเทศตุรกี และประเทศไทย ปลายทางเวียงจันทน์
สปป.ลาว เมื่อตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยด้วยการเอ็กซเรย์ ผลปรากฏพบ
เกล็ดลิ่น น้ำ�หนัก 500 กิโลกรัม
3. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เที่ยวบินที่ TK064 เจ้าหน้าที่
ได้อายัดสินค้าต้องสงสัยอีก 1 รายการ สำ�แดงชนิดสินค้าเป็น SCALES
(เกล็ด) จำ�นวน 24 หีบห่อ น้ำ�หนัก 1,200 กิโลกรัม โดยใช้เส้นทางเช่น
เดียวกับคดีข้างต้น เมื่อตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยด้วยการเอ็กซเรย์
ผลปรากฏพบเกล็ดลิ่น น้ำ�หนัก 1,200 กิโลกรัม
หลักการของอนุสญ
ั ญา CITES การส่งออกสัตว์ตามบัญชี 2 จะต้อง
ได้รับใบอนุญาต CITES จากประเทศ ผู้ส่งออกและรับรองว่าไม่กระทบ
ต่อการดำ�รงอยู ่ ใ นธรรมชาติ หากไม่ม ีใบอนุญ าตการส่งออกจะไม่
สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางได้ ซึ่งทั้ง 3 กรณีข้างต้น
ตัวแทนออกของไม่สามารถนำ�ใบอนุญาต CITES ตัวจริงมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ได้ ประกอบกับต้นทางของสินค้าเป็นประเทศเสี่ยงในการ
ลักลอบเกล็ดลิ่น เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดสินค้าทั้งหมดเพื่อนำ�ไปตรวจสอบ
โดยละเอียด โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยว

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้
ประสานความร่วมมือไปยัง สปป.ลาว เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตนำ�เข้า
ซึ่งต่อมาได้รับยืนยันว่าไม่มีการออกใบอนุญาตนำ�เข้าเกล็ดลิ่นแต่อย่างใด
และสำ�นักงานเลขาธิการ CITES ได้ประสานงานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตส่งออก ผลการตรวจสอบพบว่าสำ�เนา
ใบอนุญาตส่งออกนั้นไม่ถูกต้อง พร้อมให้สืบสวนข้อเท็จจริงในการออก
ใบอนุญาตส่งออกดังกล่าว
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำ�ของต้องห้ามต้องกำ�กัดเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร
พระพุทธศักราช 2469 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 นำ�ผ่านสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากซากของสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิด
ตามมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจยึดเกล็ดลิน่ ทัง้ หมดไว้เป็นของกลาง สำ�นวนคดี
ส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำ�เนินการตามกฎหมายและ
เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน กรมศุลกากรได้เคยตรวจยึดเกล็ด
ลิ่นจากทวีปแอฟริกามาแล้ว จำ�นวน 9 คดี น้ำ�หนักของกลางรวม 3.4 ตัน
มูลค่ากว่ า 35 ล้ า นบาท คดี ส ่ ว นใหญ่ มี ต ้ น ทางจากประเทศไนจีเรีย
ผ่านประเทศตุรกี ประเทศไทย เพื่อไปยังปลายทาง สปป.ลาว
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กรมศุลกากรจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลักลอบหนีศุลกากร
มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณ
สนามฟุตซอล กรมศุลกากร นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร และ
นายทศพล ทังสุบตุ ร อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ร่วมกันแถลงข่าว
กรมศุลกากรจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลักลอบ
หนีศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านบาท
ตามที่กรมศุลกากร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการพิเศษกรมศุลกากร
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำ�
ความผิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เนื้อและเครื่องในสัตว์ ตลอดจนสินค้า
ละเมิดทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญา ในช่ ว งใกล้ เ ทศกาลปี ใ หม่และตรุษจีน
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ขจัดอิทธิพล
กลุ่มขบวนการลักลอบค้าของผิดกฎหมาย นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรม
ศุลกากร จึงได้สั่งการให้ นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร มอบหมายให้ นายวรวุฒิ  วิบูลย์ศิริชัย  ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักสืบสวนและปราบปราม ดำ�เนินการวางแผนจับกุมสินค้าตามแผน
ปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งได้มีการจับกุมสินค้า ดังนี้
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำ�นัก
สืบสวนและปราบปราม นำ�โดยนายวรวุฒิ   วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักสืบสวนและปราบปราม นำ�กำ�ลังเข้าตรวจค้นอาคาร เลขที่ 1/20
ถนนศรีนครินทร์ ตำ�บลบางเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
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ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 4  ชัน้ 3 คูหา ซึง่ ได้รบั ทราบข้อมูลทางการข่าว
ว่ า อาคารดั ง กล่ า วเป็ น โกดั ง เก็ บ สิ น ค้ า ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ผลการตรวจค้นพบสินค้าประเภทรองเท้าผ้าใบละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หลากหลายยี่ห้อ อาทิ ไนกี้ อะดิดาส คอนเวิร์ส โอนิสึกะ ไทเกอร์
จำ�นวนประมาณ 70,000 คู่ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท อันเป็นความผิด
ตามมาตรา 27 และ 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
ประกอบกับมาตรา 16 และ 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ.2482 มาตรา 108 - 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 ประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543
อนึ่ง กรมศุลกากรมีสถิติการจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 59 – ปัจจุบัน จำ�นวน  969  ราย
1,565,382 ชิ้น รวมมูลค่า 122,895,333 บาท โดยปฏิบัติการตรวจ
ค้นจับกุมสินค้าลักลอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  และเข้มข้นตามนโยบายของกรมศุลกากร
อีกทั้ง ยังเป็นการให้ความคุ้มครองกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตถูก
ต้องตามกฎหมายอีกด้วย
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ใจเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเรื่องอย่างนั้น
บางคนถึงกับว่าน้ำ�ตาไหล ถามว่าทำ�ไมจึงน้ำ�ตาไหล
แหมคิดถึงเรื่องเก่าแล้วฉันเศร้าใจเหลือเกิน...
ก็มันเรื่อง อะไรที่ไปคิดให้เศร้าใจ
อยู่ดีๆ ไม่ว่า ไปหาเรื่องให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน
ที่คนโบราณเขาว่า เอามือไป ซุกหีบ
มือมันอยู่ดีๆ ไม่ชอบ เอาเข้าไปซุกในหีบ
แล้วก็ปิดฝาหีบลงไปโดนมือเจ็บปวดไปเปล่าๆ
นี่มันไม่ได้เรื่องอะไร ทำ�ไมจึงชอบคิดในเรื่องอย่างนั้น
เรือ่ งเก่าๆ ทีผ่ า่ นมาไม่ชอบปล่อยชอบวาง ไม่ชอบทิง้ เรือ่ งนัน้ ออกไปเสีย
ในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ท่านวางหลักในเรื่องนี้ไว้ว่า
“อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ 
ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ”
บอกว่า อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว อย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
สิ่งใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้เพ่งพิจารณาในเรื่องนั้น
เพือ่ ให้รชู้ ดั เห็นชัดตามสภาพทีม่ นั เป็นอยูจ่ ริงๆ อันนีเ้ ป็นหลักการอันหนึง่
ซึ่งเราน่าจะนำ�มาใช้ในชีวิตประจำ�วันของเรา

อย่าจม อยู่กับอดีต
ความหนักอกหนักใจ เหนื่อยใจในชีวิตของเราทั่วๆ ไป
อีกประการหนึ่งก็คือ การคิดในเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมา
ไม่ใช่ว่าจะห้ามเสียเลย หามิได้
คิดได้ แต่ว่าต้องคิด ด้วยปัญญา
รื้อมันด้วยปัญญา สร้างขึ้นด้วยปัญญาตลอดเวลา
อย่างนั้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์
ไม่เป็นความเสียหายในการที่เราจะคิด
เพราะเอามาศึกษาค้นคว้าในเรื่องอย่างนั้น
ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอย่างไร ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลงไปในสภาพอย่างไร
เราจะได้จดจำ�ไว้เป็นบทเรียนสำ�หรับชีวิตของเราต่อไป
คิดแบบวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้ไม่เสียหาย
แต่ว่าโดยมากหาได้คิดในรูปนั้นไม่ เอามาคิดในรูป
ที่มันจะสร้างปัญหา คือ ความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนทั้งนั้น
คือ คิดด้วยความโง่เขลา ไม่ได้คิดด้วยปัญญา ในเรื่องอะไรต่างๆ
เรื่องบางเรื่องมันผ่านพ้นไปตั้งนาน แล้ว
แต่เราก็เอามาคิด พอคิดแล้วก็เกิดความไม่สบาย

เพราะว่าคนเราทัว่ ๆ ไป ทีม่ คี วามทุกข์ระทมตรมใจอะไรต่างๆ นัน้
ส่วนมากก็เป็นเรื่องเก่าๆ ที่มันผ่านพ้นมาแล้ว
ของหายไปตั้งสองเดือนแล้ว ก็ยังเอา มาคิดถึงอยู่
คือ บางทีกพ็ ดู กับใครๆ ว่า แหมนึกถึงเรือ่ งนัน้ ทีไรแล้วแสนจะกลุม้ ใจ
รู้ว่ากลุ้มใจ แต่ว่าทำ�ไมไปคิดถึงเรื่องนั้น
นี่เขาเรียกว่าเผลอไป ประมาทไป
ไม่ได้ระมัดระวังควบคุมความคิดของตัว
แล้วก็ไปคิดถึงเรื่อง ที่ทำ�ให้เศร้าใจ
ให้เสียใจเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยประการต่างๆ
นั้นล้วนแต่เป็นเรื่องเก่าๆ แก่ๆ ทั้งนั้น
เอามานั่งคิด นั่งฝันไป ไม่ได้เรื่องอะไร
อย่างนั้นไม่ควรคิด เพราะมันผ่านพ้นไปแล้ว
เรื่องเวลานี้มันมีสามกาละคือว่า ปัจจุบัน อดีต อนาคต
สามกาลนี้มันนิดเดียวเท่านั้นเอง
ตัวปัจจุบันนี่ก็นิดเดียว แล้วมันก็กลายเป็นอดีตไป
แล้วอนาคตก็ยา่ งเข้ามา กลายเป็นตัวปัจจุบนั แล้วก็เป็นอดีตต่อไป
ถ้าหากว่าเราถือหลักว่าเวลานี้มันไม่คงที่
มันมาถึงเราแล้วก็ผ่านพ้นไปๆ วินาทีนั้นผ่านพ้นไป
วินาทีใหม่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไป
คล้ายๆ กับภาพยนตร์ เวลาเราดูหนัง
ภาพต่างๆ มันผ่านสายตาเราไปในรูปต่างๆ กัน

นั่นคือความเปลี่ยนแปลงของภาพอยู่ตลอดเวลา
ภาพมันถี่ยิบเพราะความหมุนของเครื่องแล้วฟิล์มมันก็หมุนไป
เราก็เห็นว่าเป็นภาพวิ่งแสดงอย่างนั้นแสดงอย่างนี้
ปรากฏแก่สายตาของเรา ทำ�ให้เราเห็นว่ามันเป็นจริงๆ จังๆ
เป็นเรื่องเป็นราว บางทีดูด้วยความเพลิด เพลิน
บางทีดแู ล้วก็เศร้าโศกเสียใจ เวลาจบเรือ่ งลงไปก็พลอยเศร้าไปกับพระเอก
หรือว่านางเอกที่ต้องพบชะตากรรมที่ไม่นึกฝัน
ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ที่จริงภาพเหล่านั้นมันเป็นมายา
ที่มาหลอกตาเราชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่ว่าภาพมันติดต่อกัน เลยเห็นเป็นเรื่อง เดียวกันตลอดเวลา
อย่างนี้มันก็ผ่านๆ ไปเท่านั้นเอง
อะไรๆ มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่ได้หยุดอยู่
แต่ว่าเรานั้นเป็นผู้ทำ�ผิด ทำ�ผิดในเรื่องอย่างไร
ทำ�ผิดคือไปเก็บเอาสิ่งนั้นไว้มาใส่ในใจ
ใส่ไว้ในห้วงนึกในความคิดของเรา
เก็บเรื่อยไปไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไร เรียกว่าเป็น คนชอบเก็บ
ชอบสะสม ลักษณะของจิตมันก็อย่างนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน
คือว่า ชอบสะสมอารมณ์ประเภทต่างๆ ที่ผ่านมาเข้ามา
แล้วมันก็เก็บไว้ แล้วเอามานัง่ คิด นัง่ นึกให้เกิดความทุกข์ความเศร้าใจ
ไม่มีเรื่องอะไรจะคิดก็ไปเอาเรื่องที่มันเศร้าใจไม่สบายใจมาคิด
บางทีไปคิดในเวลาใกล้จะนอน เลยกระทบอารมณ์ นอนไม่หลับ
หรือบางทีไปคิดเวลารับประทานอาหาร
เลยเกิดเบือ่ อาหารขึน้ มา ไม่อยากจะรับประทานแล้ว ใจมันไม่สบาย
ใจมันไปคิดในเรื่องครั้งกระโน้น เก่าไม่รู้สักกี่สิบปี แล้ว
ถ้าเป็นวัตถุก็เรียกว่าบูดแล้ว เน่าแล้ว เปื่อยแล้ว
เราอุตส่าห์เอามาสร้างเป็นโครงร่างขึ้นมาใหม่ ไปเก็บ
เอาขี้เถ้ามันมาเสกสรรปั้นแต่งให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว
นั่งดูด้วยความเศร้าโศกใจ นี่เรียกว่า ความเขลาหรือความฉลาด
ขอให้เราคิดดูสักเล็กน้อย

สิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไป ช่างมันเถอะผ่านพ้นไปแล้ว
เราจะไปคิดถึงสิ่งนั้นทำ�ไมให้มันเป็นอดีตไป
อดีตมันก็ผา่ นพ้นไปแล้วปัจจุบนั มันก็ผา่ นพ้นไปแล้ว อนาคตก็ยงั มาไม่ถงึ
แต่ถา้ มาถึงเข้า เราก็พจิ ารณาต่อไปด้วยปัญญาว่าสิง่ นีก้ ำ�ลังเกิดขึน้ แก่เรา
แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลง
คอยดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไป
ให้เราทำ�ตนเป็นคนดูด้วยปัญญา อย่าดูด้วยความยึดมั่นถือมั่น
อย่าดูด้วยความหลงผิดในเรื่องนั้นๆ
จิตใจเราก็จะสบายขึ้นไม่มีปัญหา ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจ
นี้เป็นประการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา คือความไม่สบายใจ
หรือว่าความเหน็ดเหนื่อยใจที่เกิดขึ้น
ให้พอคลายไปได้ จากการคิดนึกในรูปอย่างนี้

ที่มา :http://www.bhikkhupanyananda.org
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ทรงประกอบพระราชพิธสี ถาปนา สมเด็จพระมหามุนวี งศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราช
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีกรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดต่างๆเข้าร่วม
ในพิธี
โดยเมื่อเวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคน
ผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ซึ่งดํารงตําแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อพระสงฆ์
ออกไปครองผ้าเสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งยังอาสน์สงฆ์ตามลําดับ
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สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี อ่านประกาศกระแสพระราชโองการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายยก จบ
สมเด็จพระราชาคณะนําสวดคาถา “สงฆราชฏฺฐปนานุโมทนา” แล้ว
พระสงฆ์กรรมการมหาเถรสมาคมนําสวด “โส อตฺถลทโธ” แล้วสมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประทับที่อาสน์สงฆ์ พร้อมด้วย
กรรมการมหาเถรสมาคม ณ ท่ามกลางสังฆมณฑล ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่ เจ้า
คณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปถวายน้ําพระ
มหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวาย
พระสุพรรณบัฏ พระตราตําแหน่ง พัดยศ และเครื่องสมณศักดิ์ ขณะนี้พระ
สงฆ์ในสังฆมณฑลเจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่า
สังข์ ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระ
สงฆ์ตามพระอารามทั่วราช อาณาจักร ซึ่งชุมนุมในพระอุโบสถเจริญชัยมงคล
คาถาและย่ำ�ระฆัง 20 ครั้ง

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกและทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ใน
สังฆมณฑลตามลําดับแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก จบแล้ว สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไป
ประทับ ณ อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถ พระมหาเถระฝ่ายคณะธรรมยุต และ
ฝ่ายคณะมหานิกาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ถวายเครื่องสักการะ
แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกจากพระอุโบสถทางพระทวารกลาง ทรงรับ
เครื่องสักการะของบรรพชิตญวน และจีน ส่วนพระสงฆ์นอกนั้นออกจาก
พระอุโบสถ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

โดยพระนามสมเด็ จ พระสั ง ฆราชที่ จ ารึ ก ในพระสุ พ รรณบั ฏ คื อ
“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขมุ ธรรมวิธานธำ�รง สกลมหาสงฆปริณายก
ตรีปฎิ กธราจารยอัมพราภิธานสังฆวิสตุ ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินริ มล
คุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรม
ภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ
พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนี
วงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จสถิต ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา : http://news.sanook.com
        http://www.komchadluek.net
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