สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 9
มิถุนายน 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
“...วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่าเมืองไทยนี้ อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน�้ำเหลือ จะต้องไปซื้อน�้ำจากต่างประเทศ ซึง่ ก็อาจเป็นไปได้
แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้าค�ำนวณดู น�้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารให้ดีแล้ว
มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปแยกแยะตัวเลข เหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอนน�้ำนั้นน่ะ ในโลกมีมาก แล้วที่ใช้จริงๆ
มันเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของน�้ำที่มีอยู่ อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน�้ำนี้จะต้องใช้ให้ดี คือ
น�้ำนั้นมีคุณ อย่างที่เราใช้น�้ำส�ำหรับบริโภค น�้ำส�ำหรับการเกษตร น�้ำส�ำหรับอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ ต้องใช้น�้ำที่ดี หมายความว่า
น�้ำที่สะอาดน�้ำมีมากในโลก เป็นน�้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ซงึ่ จะใช้อย่างนี้ไม่ได้ แล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ที่ก�ำลังมีมากขึ้น ก็คือ น�้ำเน่า
จะต้องป้องกันไม่ให้มีน�้ำเน่า น�้ำเน่าจะมีอยู่เสมอ แต่อย่าให้น�้ำเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป ฉะนั้นนี่เป็นอีกโครงการหนึ่ง
ที่เราจะต้องปฏิบัติ แล้วก็ ถ้าไม่จัดการโดยเร็ว เราก็จะนอนอยู่ในน�้ำเน่า น�้ำดีจะไม่มีใช้ แม้จะไปซื้อน�้ำจากต่างประเทศมา
ก็กลายเป็นน�้ำเน่าหมด เพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้ระมัดระวังถ้าเรามีน�้ำ แล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง
และควบคุมน�้ำที่เสียอย่างไรอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้ เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย “ยังให้” ใช้ค�ำว่า “ยังให้”
ก็หมายความว่ายังเหมาะแก่การอยู่กินในประเทศนี้ไม่ใช่ไม่เหมาะ ที่ๆ เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน
แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ท�ำให้ประเทศไทยเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทราย ก็ป้องกันได้ ท�ำได้พูดกันว่า
ถ้าหากไปท�ำโครงการไฟฟ้าพลังน�้ำก็จะไปท�ำลายป่า ท�ำให้เสียหายกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ผู้ที่อนุรักษ์สิงแวดล้อมก็พูดอย่างนั้น อันนี้เป็นความจริง...”

พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒

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

พันธกิจ (Mission)
1. อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
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. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
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

Editor's Letter

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ตามนโยบาย “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” และ
กรมศุลกากรได้ร่วมลงนามในปฏิญญาวายุภักษ์ พร้อมกับได้มีโครงการน�ำร่องศุลกากรคุณธรรม
เป็นต้นแบบของหน่ว ยงานที่ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส รั ก ษาวิ นัยและ
ความถูกต้อง เพื่อขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานและท�ำให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ในการท�ำงานของระบบราชการ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป
ในเดือนนี้มีกิจกรรมที่ น ่ า สนใจมากมาย อาทิ เมื่ อ วั น ที่ 12-16 มิ ถุ น ายน 2560
ชมรมจิตอาสาศุลกากรจัดกิจกรรมจิตอาสาศุลกากร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก
เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้ความสนใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 รองฯ อวยชัย ให้การต้อนรับรองอธิบดีด้านการน�ำเข้าส่งออก
กระทรวงการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ผอ.สบก. เป็นผู้แทนกรมศุลกากรร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด
จ�ำนวน 30,000 ขวด เพือ่ แจกจ่ายประชาชนทีเ่ ข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง ติดตามต่อได้ที่คอลัมน์ Customs Snapshot
ส�ำหรับข่าวสารต่างๆ ของกรมศุลกากรคอลัมน์ Customs News ในเดือนมิถุนายนนี้
พบกับภารกิจปกป้องสังคม กรมศุลกากรจับกุมสินค้าประเภทเนื้อโค-กระบือแช่แข็งลักลอบหนี
ศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท และการเปิดตัวโครงการ “พันธมิตรศุลกากร
(Customs Alliances)” ซึ่งเป็นการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานของกรมศุลกากร ให้มีช่องทาง
ในการสือ่ สารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากรเพิม่ ขึน้ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงาน พร้อมก้าวสู้ Customs 4.0

CONTENT
ฉบับนี้มีอะไร

6
12

Customs Knowledg
ดอกไม้จนั ทร์ “ดอกดารารัตน์”ใน

Customs Snap Shot
กิจกรรมประจ�ำเดือนมิถนุ ายน 2560

18
20

Customs Update
โครงการพันธมิตรศุลกากร : มาตรการหลักเพือ่ ก้าวเข้าสู่ Customs 4.0

Customs News

กรมศุลกากรจับกุมสินค้าประเภทเนือ้ โค-กระบือ
แช่แข็งลักลอบหนีศลุ กากร มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

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
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ 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

29

Customs Relax
วันสิง่ แวดล้อมโลก..

6 Customs Knowledge

ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จิตอาสากรมศุลกากรได้ร่วมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ เพื่อน�ำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ทั้งนี้ดอกไม้จันทน์ที่ชาวจิตอาสากรมศุลกากรได้ร่วมกันประดิษฐ์ คือ
“ดอกดารารัตน์” (Daffodil) เป็นดอกไม้ของประเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น
และนิยมน�ำมามอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก มีความหมายว่ารักที่ไม่
ต้องการสิง่ ใดตอบแทน อีกนัยหนึง่ ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ
เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง
“ดอกดารารัตน์” เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช และพระราชทานให้กบั สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถอยูเ่ สมอ เมือ่ ครัง้ ยังทรงศึกษาและประทับอยูท่ ี่
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในการนีก้ องบรรณาธิการจุลสารกรมศุลกากร
จึงขอน�ำวิธกี ารประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้ทรงโปรด
ของพระองค์ ให้แก่ผท้ ู สี่ นใจประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพือ่ ใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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12 Customs Snap Shot
กรมศุลกากรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

จิตอาสาศุลกากรร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก

เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 กรมศุลกากรร่วมกับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ท�ำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตร�ำลึก
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการแสดงความดี
การเสียสละเพือ่ ส่วนรวมตามพระราชปณิธาน และพระราชด�ำรัสของพระองค์
ณ ห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จิตอาสาศุลกากรร่วมใจประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์ 9,999 ดอก เพือ่ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อาคาร
สโมสรศุลกากร ชั้น 2 กรมศุลกากร

รองอธิบดีกรมศุลกากร ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรสะเดา
เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 นายเสรี ไทยจงรักษ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ด่านศุลกากรในพื้นที่
จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสตูล โดยมีนายพงษ์เทพ บัวทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วย นายธาดา ชุมไชโย นายด่านศุลกากร
สะเดา และนายด่านศุลกากรในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภารกิจของด่านฯ รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรค
ณ ห้องประชุมอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก ชัน้ 2 ทัง้ นีท้ า่ นรองอธิบดี
ได้ ล งส� ำ รวจพื้ น ที่ แ ละติ ด ตามความคื บ หน้ า โครงการก่ อ สร้ า ง
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาเข้าด้วย

รองอธิบดี ตรวจราชการ ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2560 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี
ตรวจเยีย่ มและให้กำ� ลังใจในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ และตรวจการรับสมัครลูกจ้างฯ พร้อมตรวจสถานที่
อาคารขาออกริมน�้ำ โดยได้แนะน�ำให้จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ตวั แทนออกของทีม่ าติดต่อรับบริการ เช่น ระบบบัตรคิว ทีน่ งั่ พักคอย
และเครือ่ งขยายเสียง เป็นต้น อีกทัง้ ได้สำ� รวจและวางแผนการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ทั้งในตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รองอธิบดี ให้การต้อนรับ รองอธิบดีด้านการน�ำเข้าส่งออก
กระทรวงการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร สปป.ลาว
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี
ให้การต้อนรับ Ms. Manivone Vongxay รองอธิบดีดา้ นการน�ำเข้าส่งออก
กระทรวงการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมศุลกากร และร่วม
โครงการหลักสูตรผู้ประกอบการระดั บ มาตรฐานเออี โ อ ระหว่างวันที่
13 – 15 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องอนุมานราชธน ชัน้ 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

ส่งมอบของตกค้างประเภทเครื่องมือแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 นายธนกฤต ลิน้ ทอง รษก.ผูอ้ ำ� นวยการ
ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นผู้แทน
กรมศุลกากรส่งมอบของตกค้างประเภทเครือ่ งมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
วชิรพยาบาล จ�ำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มี
คุณภาพต่อไป

รองอธิบดีตรวจราชการด่านศุลกากรทุ่งช้าง

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตรระหว่าง Thai Customs และ
Laos Customs

เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี
เดินทางไปตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรทุง่ ช้าง เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน
และรับฟังปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายตามนโยบายของ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และของรัฐบาล เพื่อน�ำไปปฏิบัติต่อไป
พร้อมทัง้ ให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น และในโอกาส
เดียวกันนี้ได้เป็นประธานในกิจกรรม CSR ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง
โดยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาแก่คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตร
ระหว่าง Thai Customs พบ Laos Customs ผลการแข่งขัน เสมอกัน 6-6
ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร
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กรมศุลกากรร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อแจกจ่ายประชาชน
ที่เข้าสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารกลาง และคณะ เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากรร่วมสนับสนุนน�ำ้ ดืม่
บรรจุขวด จ�ำนวน 30,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ณ บริเวณสนามหลวง

อธิบดีกรมศุลกากรเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจ�ำประเทศไทย
วันที่ 28 มิถนุ ายน 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เข้าเยีย่ มคารวะ นายโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Kwang –il) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย และหารือข้อราชการในประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือของศุลกากรไทย – เกาหลี ณ ท�ำเนียบ
เอกอัครราชทูตฯ

พิธขี อพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัชกาลที่ 5
มาประดิษฐาน ณ ห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร
เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
คณะผูบ้ ริหาร และข้าราชการกรมศุลกากร ร่วมพิธขี อพระบรมราชานุญาต
อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัชกาลที่ 5 มาประดิษฐาน ณ ห้องโถง
อาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของกรมศุลกากร ได้กราบไหว้ สักการะบูชา เพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริมงคล

ส่งมอบของกลางประเภทอาหาร จ�ำนวน 5 แฟ้มคดี ให้แก่
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 นายธนกฤต ลิน้ ทอง รษก.ผูอ้ ำ� นวยการ
ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นผู้แทน
กรมศุลกากร ส่งมอบของกลางประเภทอาหาร จ�ำนวน 5 แฟ้มคดี ให้แก่
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศักดิด์ า ศรีขาว ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน ณ ฝ่ายของกลางและ
ของตกค้าง ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
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กรมศุลกากรเปิดตัว “พันธมิตรศุลกากร” พร้อมมอบใบรับรอง
ให้แก่สมาชิกเพือ่ ก้าวเข้าสู่ Customs 4.0

เมือ่ วันพุธที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs
Alliances)” เพือ่ ปฏิรปู กระบวนการท�ำงานด้านศุลกากรให้มคี วามโปร่งใส
เป็นธรรม และคล่องตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และให้
เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลกในการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0
พร้อมมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกพันธมิตรศุลกากรให้แก่บริษัท
ที่ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิก จ�ำนวน 325 บริษัท ในการนี้ได้รับเกียรติ
จากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ภายในงานมี
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรการส�ำคัญต่างๆ ของกรมศุลกากร
อาทิ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances),Mobile
Application ส�ำหรับสืบค้นพิกดั อัตราศุลกากรและค�ำวินจิ ฉัย ตลอดจน
สรุปประเด็นส�ำคัญของ พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ปัจจุบัน
กรมศุลกากรก�ำลังด�ำเนินการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานด้านศุลกากร
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลก อันเป็นการก้าวเข้าสู่
Customs 4.0 โดยกรมศุลกากรตระหนักดีว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรมศุลกากรกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการน�ำเข้า-ส่งออก
ถือเป็นกลุม่ เป้าหมายหลักทีก่ รมศุลกากรจะต้องให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก
การสร้างกลไกความร่วมมือที่ดีในการท�ำงานระหว่างกรมศุลกากรกับ
ภาคเอกชนจึงถือเป็นภารกิจหลักในการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานของ
กรมศุลกากร ทั้งนี้กรมศุลกากรจึงได้จัดท�ำโครงการ “พันธมิตรศุลกากร
(Customs Alliances)” เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารระหว่างภาคเอกชน
กับกรมศุลกากร ในการให้ค�ำแนะน�ำติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา
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และสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหา
เชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตรา
ศุลกากร ราคา ถิ่นก�ำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอื่น
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลาง (Account Officer
Center : AOCX) ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
ของแต่ละพื้นที่ (Account Officer Expert) เพื่อแก้ปัญหาและให้
ค�ำปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการด�ำเนิน
พิธีการทางศุลกากร ตลอดจนได้นำ� 12 มาตรการส�ำคัญมาเป็นปัจจัยหลัก
ในการด�ำเนินงาน อันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่
ผู้ประกอบการ
โครงการนี้ในระยะแรกเริ่มน�ำร่องกับ 8 กลุ่มพิกัดที่พบปัญหา
สินค้าที่มีการน�ำเข้าและส่งออกมากสุด ได้แก่ รหัสพิกัดในหมวด 07 :
สินค้าเกษตร , รหัสพิกัดในหมวด 30 : สินค้าเภสัชกรรม ,รหัสพิกัดใน
หมวด 39 : สินค้าพลาสติก , รหัสพิกัดในหมวด 72 : สินค้าเหล็ก , รหัส
พิกัดในหมวด 73 : สินค้าผลิตภัณฑ์จากเหล็ก , รหัสพิกัดในหมวด 84 :
สินค้าเครื่องจักร , รหัสพิกัดในหมวด 85 : สินค้า IT และรหัสพิกัดใน
หมวด 87 : สินค้ายานพาหนะ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับ
จากภาคเอกชนเป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วจ�ำนวน 325 บริษัท
หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง
กับทีมเลขาคณะท�ำงานฯ 063-904-2492 (นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา),
063-904-2493 (น.ส.กิตติมา ภาษีทวีเกียรติ), 063-904-2494 (ดร.ธีร์
จิตรพิทักษ์เลิศ) และ 063-904-2519 (น.ส.ดวงกมล ขอพงษ์ไพบูลย์)
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กรมศุลกากรมุ่งมั่นพัฒนาบูรณาการการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดยัง้ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า ปกป้องสังคม ดังวิสัยทัศน์กรมศุลกากรที่ว่า “องค์กรที่มุ่งมั่น
ให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก”
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กรมศุลกากรจับกุมเนื้อโค-กระบือแช่แข็ง ลักลอบหนีศุลกากร
มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

เมือ่ วันศุกร์ที่ 2 มิถนุ ายน 2560 ณ บริเวณสนามฟุตซอล กรมศุลกากร
นายกุ ลิ ศ สมบั ติ ศิ ริ อธิบ ดีก รมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุ ลกากร
จับกุมสินค้าประเภทเนื้ อ โค-กระบื อ แช่ แ ข็ ง ลั ก ลอบหนี ศุ ล กากร
มู ล ค่ า ของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท
ตามที่กรมศุลกากร ได้มีนโยบายในการปกป้องสังคม และสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้าและการจัดเก็บภาษีอากรปกป้องสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งขจัดอิทธิพลกลุ่มขบวนการลักลอบค้าของเถื่อน
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สงั่ การให้ นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
รองอธิบดี มอบหมายให้ นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
สืบสวนและปราบปราม เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าลักลอบหนีศลุ กากร
รวมถึงแหล่งรับซื้อเพื่อท�ำลายล้างขบวนการลักลอบน�ำสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร ซึ่งท�ำผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงได้ดำ� เนินการวางแผนจับกุมเนื้อโค-กระบือแช่แข็งในครั้งนี้
เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2560 เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด สื บ สวนและ
ปราบปรามพิเศษ ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีท่ หาร น�ำโดยพลตรีกนก ภูม่ ว่ ง ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ 24
ในฐานะผูบ้ ญั ชาการกองก�ำลังรักษาความสงบจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้ตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งใน
จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากสืบทราบว่าห้องเย็นดังกล่าวเป็นแหล่งรับซือ้
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สินค้าปศุสัตว์ประเภทเนื้อโคและเนื้อกระบือที่มีเมืองก�ำเนิดต่างประเทศ
ลักลอบหนีศุลกากร โดยทยอยลักลอบน�ำเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้านและมารวบรวมที่ห้องเย็นนี้ ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการ
ที่ใหญ่ที่สุดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจับกุมการลักลอบ
น�ำเนื้อสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกุมที่ มี
ปริมาณมากทีส่ ดุ จ�ำนวนของกลางทีต่ รวจยึดทัง้ หมด 32,300 กิโลกรัม
มูลค่าของกลางประมาณ 6,460,000 บาท
จากกรณีจบั กุมดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นความผิดฐานลักลอบหนี
ศุลกากร หลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อก�ำกัด ตามมาตรา 27 ,27 ทวิ แห่งพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16,17 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึง่ กรมศุลกากรมีสถิตกิ ารจับกุมเนือ้ โค - กระบือ ปีงบประมาณ
2559 จับกุม 93 ราย น�ำ้ หนัก 679,003 กิโลกรัม รวมมูลค่า 37,438,167 บาท
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
จับกุมได้ 38 ราย น�้ำหนัก 43,791 กิโลกรัม รวมมูลค่า 13,193,891 บาท
การปฏิบตั กิ ารตรวจค้นจับกุมสินค้าลักลอบหลีกเลีย่ งตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากรและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง
และเข้มข้นตามนโยบายของกรมศุลกากร และยังเป็นการให้ความคุม้ ครอง
กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ สุ จ ริ ต และประกอบอาชี พ อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายอีกด้วย
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สทบ. ส�ำนักงานคุณธรรม
หน่วยงานน�ำร่ององค์กรคุณธรรมกรมศุลกากร

วั น เสาร์ ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2560 ณ ส� ำ นั ก งานศุ ล กากรท่ า เรื อ แหลมฉบั ง จ.ชลบุ รี นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ รองอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สทบ. ส�ำนักงานคุณธรรม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคน
ในทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และภาคประชาสังคม ได้รับรู้ในด้านความโปร่งใส และเป็นการปฏิรูปกรมศุลกากร ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายก�ำหนด
ให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่ เป็นหน่วยงานแรก
ของประเทศ และให้กรมศุลกากรเป็นกรมน�ำร่องในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมศุลกากร
จึ ง ได้ ก� ำ หนดแผนงาน/โครงการประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2560
คื อ โครงการศุลกากรคุณธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการเป็นหน่วยงานน�ำร่อง “ส�ำนักงานคุณธรรม” ภายใต้โครงการ
ศุลกากรคุณธรรม ดังนัน้ สทบ. จึงได้ตกลงใจร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม
และจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการ สทบ. ส�ำนักงานคุณธรรม”
ตามแนวทางในการสร้างองค์กรคุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ โดยกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง สทบ. เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 140 ท่าน ร่วมกันระดมความคิดเห็น
ก�ำหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ แปลงไปสู่นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในวันเสาร์ที่

3 มิถนุ ายน 2560 และอบรมให้กบั ผูบ้ ริหาร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถนุ ายน 2560
และจะมีการติดตามประเมินผลแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
และส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ตลอดระยะเวลา 1 ปี ประโยชน์
ที่ได้จากการอบรมฯ ในครั้งนี้ จะท� ำ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ลกากรปฏิ บั ติตน
ตามจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ที่มั่นคง ยั่งยืน
และเป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความโปร่งใส ขององค์การศุลกากรโลก
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24 Customs News
กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางทีถ
่ ูกโจรกรรมคืน
ทางการมาเลเซีย

เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน 2560 เวลา 08.25 น. ณ บริเวณ
ลานจอดรถด้านข้างตึก 120 ปี (ติดกับธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร)
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนกรมศุลกากร
ส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมจากประเทศมาเลเซียคืนให้แก่
ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ�ำประเทศไทย โดย
Superintendent Ridzuan Bin Abdul Aziz, First Secretary
(ริดวน บิน อับดุล อาซิส) Representing on behalf ACP Ramley
Mohamed เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีพันต�ำรวจเอก สุระพันธุ์
ไทยประเสริฐ รองผู้ก�ำกับการกองการต่างประเทศ และพันต�ำรวจโท
มนต์ชัย มาลัย รองผู้ก�ำกับการฝ่ายต�ำรวจสากลและประสานงาน
ภูมิภาค 1 กองการต่างประเทศ ผู้แทนจากกองการต่างประเทศ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและผูบ้ ริหารกรมศุลกากรร่วมเป็นสักขีพยาน
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า จากความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกรมศุลกากร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
ต�ำรวจมาเลเซีย ในการหยุดยั้งขบวนการลักลอบน�ำรถยนต์ถูกโจรกรรม
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย กรมศุลกากรสามารถขยายผล
จั บ กุ ม ขบวนการลั ก ลอบน� ำ เข้ า รถยนต์ ดั ง กล่ า วได้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก
ตลอดจนสามารถควบคุมการลักลอบน�ำเข้ารถยนต์โดยใช้ช่องทางการ
อ� ำ นวยความสะดวกในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นทางพรมแดนอย่ า ง

24

Customs
Bulletin
มิถุนายน 2560

มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยพบว่ามีรถยนต์ถกู โจรกรรมทีอ่ ยูใ่ นการยึดและ
อายัดของส่วนของกลาง ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
และรอส่งมอบกลับคืนไปประเทศต้นทาง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 95 คัน ได้แก่
รถถูกโจรกรรมจากประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 1 คัน จากประเทศสิงคโปร์
จ�ำนวน 1 คัน จากประเทศอังกฤษ จ�ำนวน 5 คัน และรถถูกโจรกรรม
จากประเทศมาเลเซีย จ�ำนวน 88 คัน ทั้งนี้กรมศุลกากรได้หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นควรส่งคืนรถยนต์ของกลางในคดีที่ไม่ปรากฏ
ผู้ต้องหาและคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องคืนรถยนต์ของกลาง
ตามแนวทางค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการร้องขอคืน
รถยนต์ของกลางทีถ่ กู โจรกรรมจะต้องกระท�ำเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด และเอกสารดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยมีสถานทูต
มาเลเซียประจ�ำประเทศไทยรับรองความถูกต้อง เพื่อให้กรมศุลกากร
พิ จ ารณาคื น รถยนต์ ข องกลางที่ ถู ก โจรกรรมจากประเทศมาเลเซี ย
ตามแนวทางค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีรถยนต์ที่ถูก
โจรกรรมยื่นค�ำร้องผ่านทางสถานทูตมาเลเซียประจ�ำประเทศไทย และ
จัดท�ำเอกสารถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั กิ ารยืน่ ค�ำร้องขอคืน
รถยนต์เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน 1 คัน ได้แก่ รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA
ปี 2013 กรมศุลกากรจึงขอส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวแก่พนักงานสอบสวน
เพื่อส่งมอบต่อให้แก่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ�ำประเทศไทย
น�ำไปส่งคืนแก่เจ้าของรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมในล�ำดับต่อไป
อนึ่งกรมศุลกากรมุ่งมั่นปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมการกระท�ำ
ความผิ ด ตามกฎหมายศุ ล กากรและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง
อย่างต่อเนือ่ งตามนโยบายของกรมศุลกากรและยังคงให้ความคุม้ ครอง
กลุม่ ผูป้ ระกอบการทีส่ จุ ริตอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย ตลอดจน
มุ่งมั่นพัฒนาบูรณการการท�ำงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อ� ำ นวยความสะดวกทางการค้า
ปกป้องสังคม
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ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
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วันสิ่งแวดล้อมโลก
ปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เป็นปัญหาทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
เพราะมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่ง
ทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นโลกนี้ และในเดือนนีก้ ม็ อี กี วันหนึง่ ทีท่ งั้ โลกร่วมกันจัดขึน้
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
นัน่ คือ วันสิง่ แวดล้อมโลก ผูเ้ ขียนเองได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา และอยากจะหยิบยกเรือ่ งราวเกีย่ วกับทีม่ าของ
วันสิ่งแวดล้อมโลกและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เป็ น มาอย่ า งไรและหน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด การแวดล้ อ ม
ในประเทศไทยคือหน่วยงานไหนบ้าง
วันสิง่ แวดล้อมโลก 5 มิถนุ ายน ของทุกปี ถือเป็นวันสิง่ แวดล้อมโลก
World Environment Day และได้มกี ารสถาปนาวันสิง่ แวดล้อมขึน้ ครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 หรือเมือ่ ราว 33 ปีทผี่ า่ นมา โดยได้ทำ� การ
จัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม (UN
Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศ
สวีเดน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกก�ำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วน
ซึง่ ประเด็นส�ำคัญในการหารือก็คือ ทุกๆ ประเทศสมาชิกต่างต้องสรรหา
วิธกี ารดูแลแก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่ง
แวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations)
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ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : วันที่ 5 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515
สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า
“การประชุมสหประชาชาติเรือ่ งสิง่ แวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference
on The Humen Environment) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดท�ำร่างข้อเสนอต่างๆ
รวมทั้ ง แผนด� ำ เนิ น การและปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มของมนุ ษ ย์
มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ผู้สังเกตการณ์มากกว่า
1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก
ผลการประชุมนับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม เพราะ
เป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัด
ภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�ำลังคุกคามโลกของเรา
ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่าง
ชาติ ทั่ว โลก จึ ง ได้ มี ก ารก�ำหนดให้วัน แรกของการประชุม คื อ วั น ที่
5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)
พร้ อ มทั้ ง ได้ จัด ตั้ ง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ” หรื อ
เรียกย่อว่า “ยูเนป” (UNEP : United Nation Environment Programe) ขึน้
ซึ่งรัฐ บาลประเทศต่ า งๆ ก็ ไ ด้ รั บ ข้ อ ตกลงจากการประชุ ม ครั้ ง นั้น
และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งในปี 2547
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้ก�ำหนดหัวข้อการรณรงค์
เพื่อใช้ร่วมกันทั่วโลกว่า Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ?

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ผลจากการประชุมรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้รับข้อตกลง
จากการประชุ ม มาด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น
ในประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
อั น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ประเทศไทย ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
ปี พ.ศ.2521 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2522 ต่อมาในสมัย
รัฐบาลของนายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น ได้ มี ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
ขึ้นใหม่โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2535 เรียกว่า
พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
และได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง
แวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ
1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ส�ำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2560 นี้ ได้ ก� ำ หนดประเด็ น หลักใน
การรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “Connecting People
To Nature” โดยมีสโลแกนหรือค�ำขวัญคือ “I’m With Nature
(ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติทตี่ อ้ งร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ
สร้ า งความเข้ า ใจและแสดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะช่ ว ยปกป้ อ งรั ก ษา
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
บรรเทาผลกระทบจากปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั น ทั่ ว โลกและ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง
วันสิง่ แวดล้อมโลก : มีหน้าทีต่ ดิ ตามและประเมินผลการเปลีย่ นแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “World
ที่ส�ำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” ร่วมกัน
ทางที่ดี โดยมีความห่วงใยในเรื่องของ ดิน น�้ำ มลพิษทางอากาศ ในฐานะ
อนุรักษ์น�้ำและท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อทุกคน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ที่ท�ำหน้าที่กระตุ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล จึงได้ก�ำหนดวิธีการไว้ ดังนี้คือ
ที่มา: http://www.tlcthai.com/education/history-of1. การสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อม และ
thailand/4479.html
ให้การศึกษากับประชาชนและนิสิตนักศึกษาทั่วไป
http://tvburabha.com/news/view/321
2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการเผยแพร่เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ จะได้
www.mnre.go.th และภาพจากกรมทรัพยากรน�้ำ
กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
3. ตระหนักถึงสิง่ แวดล้อมเสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบัน
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พุทธศักราช 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งกระจายอ�ำนาจของการ
วางแผนและปฏิ บั ติ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ มลงสู ่ ท ้ อ งถิ่ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการ
ควบคุมมลพิษ
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน
ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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