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ชีวิตนี้เพื่องาน

	 ประสบการณ์	 ในกรมศุลกากร

โ ด ย  บ ุญ เ ท ีย ม โ ช ค ว ิ ว ัฒ น



อยู่ในกรมศุลกากรมาตั้งแต่เข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากร เมื่อ 

ปี  พ.ศ.  2520 หลังจากเรียนจบหลักสูตรก็เข้าทำงานในกรม 

ศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2521 เป็นต้นมา จนถึง 

วันสุดท้ายของการรับราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562  

รวมเวลาแล้วเกือบ 42 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานมาก ผ่านการ 

ทำงานในหนว่ยงานตา่ง ๆ ของกรมศลุกากร ทัง้ในระดบัสำนกั  

ผม

คำนำ สำนักงาน กอง และด่านศุลกากรหลายแห่ง ไต่เต้าจากการเป็นหัวหน้าหน่วย  

หัวหน้าผลัด หัวหน้าชุด หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการ 

สำนัก สำนักงาน ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2529 เป็นต้นมา จนมาถึงตำแหน่งสุดท้าย 

ก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร รวมแล้วประมาณ  

15 แห่ง จึงมีประสบการณ์ชีวิตการทำงาน ผ่านร้อนผ่านหนาว ได้พบเจอกับ 

ปัญหาอุปสรรคและความท้าทายหลายอย่าง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่าน 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจากการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ของคนอื่น รวมทั้งจากการลองผิดลองถูกแบบครูพักลักจำ 

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามอุดมการณ์  “เพื่อกรมศุลกากร”  ที่มีอยู่ในใจ 

มาตลอดชีวิตการรับราชการในกรมศุลกากร ซึ่งเป็นส่วนราชการแรกและ 

ส่วนราชการเดียวตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึงวันเกษียณอายุราชการ จึงนับว่า 

พอจะมีประสบการณ์ชีวิตในการทำงานที่หลากหลายและมากพอที่จะเล่าสู่กันฟัง 

ได ้ หนงัสอื “ชวีตินีเ้พือ่งาน ประสบการณ ์ 42 ป ี ในกรมศลุกากร” เลม่นีจ้งึเกดิขึน้ 

และอยู่ในมือของท่านแล้ว

	 ก่อนที่จะมีการเขียนหนังสือเรื่องนี้และจัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อน 

ร่วมงานและเพื่อนร่วมรุ่น รวมทั้งผู้บังคับบัญชาบางคน ได้แนะนำและกระตุ้น 

หลายครั้งหลายหนให้ผมเขียนเรื่องราวเล่าประสบการณ์ชีวิตการทำงาน เพื่อเป็น 

ความรูแ้กอ่นชุนและคนของกรมศลุกากรรุน่หลงั ๆ ผมคดิอยูน่านวา่จะเขยีนเรือ่งนี้ 

ขึ้นมาดีไหม จะมีใครสนใจอ่านหรือเปล่า เพราะเรื่องราวที่ผ่านชีวิตการทำงาน 

ยาวนานมากกว่า 40 ปี หากรวมถึงประสบการณ์ชีวิตก่อนทำงานเข้าไปด้วย  

เรื่องที่จะเล่าคงยาวไม่น้อย แต่ถ้าตัดสินใจไม่เขียนเรื่องนี้ ประสบการณ์ดี  ๆ  

หรือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ควรถ่ายทอดหรือเล่าสู่กันฟังก็จะสูญหายหรือตายไป 

พร้อมกับตัวผม หลังจากคิดทบทวนอยู่นาน จึงตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจาก 

ความทรงจำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือ 

ครอบคลุมทุกเรื่อง และอาจโดดข้ามไปข้ามมาตามแต่ที่จะนึกขึ้นมาได้ในระยะ 

เวลาอันจำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน และวัยทำงาน จนถึงวันเกษียณ  

เลา่ประสบการณช์วีติการทำงานอยา่งตอ่เนือ่งไลเ่รยีงมาตามลำดบัเทา่ทีจ่ะนกึออก 

และจำได้ ซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ ผิดหวังและสมหวัง เจ็บปวดขมขื่นและชื่นบาน  

สำเร็จและผิดพลาด คละเคล้ากันไป เพราะชีวิตของคนเราแต่ละชีวิตต่าง “มีสุข 



ปนเศร้าเคล้าคลุก มีล้มมีลุกหลายหน ผลัดเปลี่ยนแปรผันเวียนวน ต้องทน 

ต้องสู้อยู่ต่อไป” โดยไม่ได้มีเจตนาพาดพิงในทางลบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ให้ได้รับความเสียหาย หากเรื่องที่เขียนหรือเล่าขึ้นมา เกิดการกระทบหรือ 

พาดพิงถึงบุคคลใดโดยมิได้ตั้งใจ ขอได้โปรดอภัยให้ผมด้วย และมีบางท่าน 

ที่ผมต้องขออนุญาตในการเอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ เพราะบางเรื่องบางตอนจำเป็น 

ต้องกล่าวถึงบุคคลสำคัญในเนื้อเรื่อง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เล่า 

ตามความเป็นจริงในช่วงเวลานั้น ๆ หากมีข้อความที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 

ประการใด ผมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ ์

ในการอำลาชีวิตการรับราชการของผม ที่มอบไว้ให้อ่านเพื่อเป็นประสบการณ์ 

จากชีวิตการทำงานของผมซึ่งเป็นศุลกากรคนหนึ่งที่รักและศรัทธาในกรมศุลกากร  

และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

	 ในการเขยีนหนงัสอื “ชวีตินีเ้พือ่งาน ประสบการณ ์ 42 ป ี ในกรมศลุกากร”  

เล่มนี้ ผมได้รับความเมตตาและความกรุณาจาก  ท่าน  ดร.อรัญ  ธรรมโน  

ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ในช่วงเวลาที่ผมปฏิบัติงานอยู่ที่ด่าน 

ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตและด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ก่อนที่ 

ท่านจะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังจนเกษียณอายุราชการ ท่านได้ 

อ่านเรื่องราวที่ผมเขียนขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้เวลาอ่านต่อเนื่องยาวนานถึง  

4 ชั่วโมง และได้ให้เกียรติและความเมตตาเขียน  “คำนิยม” อันทรงคุณค่าให้ผม 

นำลงพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย ทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าขึ้นอย่างมาก ซึ่ง 

ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นอย่างสูงไว ้ ณ ที่นี้ด้วย

	 นอกจากน้ี ผมยังได้รับเกียรติและความกรุณาจาก ท่านสมใจนึก เองตระกูล  

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผมเคารพนับถือมาก เพราะผมทำงานกับท่านมาตั้งแต่ 

ผมเริ่มรับราชการได้เพียงปีกว่า  ๆ โดยในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 

ยาเสพติด ฝ่ายสืบสวน กองป้องกันและปราบปราม ซึ่งเทียบได้กับระดับซี 5  

ในเวลานัน้ แตท่า่นเปน็ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการทำงาน 

มาก จนสามารถเจริญก้าวหน้าขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรและ 

ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังจนเกษียณอายุราชการ จึงถือได้ว่าท่านเป็น 

ผู้บังคับบัญชาของผมยาวนานที่สุด โดยท่านได้อ่านและได้เขียน “คำนิยม” ให้ผม 



	 อกีทา่นหนึง่ทีต่อ้งกลา่วถงึคอื นายแพทยว์ชิยั โชคววิฒัน อดตีเลขาธกิาร  

อย. และอธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง 

สาธารณสุข ซึ่งเป็นพี่ชายของผม ผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการอ่าน 

การเขียน ได้ให้คำแนะนำการเขียนหนังสือเล่มน้ีแก่ผม โดยให้แบ่งเป็นบทเป็นตอน 

มหีวัขอ้เรือ่งเพือ่ใหอ้า่นงา่ย จะอา่นบทไหนเรือ่งใดกอ่นกไ็ด ้ ทัง้ยงัชว่ยพสิจูนอ์กัษร  

แก้ไขคำผิดต่าง ๆ ตลอดจนวรรคตอนให้ตลอดทั้งเล่ม และที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่ 

ตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ให้ผมด้วย ซึ่งผมต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ 

ผูเ้อือ้เฟือ้ภาพ รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่สีว่นชว่ยเหลอืใหห้นงัสอืเลม่นีม้คีวามสมบรูณ ์

เท่าที่จะเป็นไปได ้ และมีข้อความที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

	 ผมขอขอบคณุกรมศลุกากร ทีใ่หโ้อกาสผมไดเ้ขา้มาทำงานในกรมศลุกากร 

และใหส้ิง่ด ี  ๆแกช่วีติของผมมาโดยตลอด ขอขอบคณุกลัยาณมติรทกุคนทีม่โีอกาส 

ได้ร่วมกันทำงานฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค ร่วมทุกข์ร่วมสุข และช่วยเหลือเก้ือกูลกันมา  

ขอบคุณผู้ที่ให้ประสบการณ์ชีวิตหรือบทเรียนต่าง  ๆ  แก่ผมมาตลอดชีวิตการรับ 

ราชการ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ  ที่ทำให้ 

หนังสือเล่มนี้สำเร็จออกมาเป็นหนังสืออนุสรณ์ เพื่อเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณ 

จากใจของผมทีม่อบใหแ้กท่กุทา่น ทัง้ในโอกาสเกษยีณอายรุาชการและในโอกาส 

สำคัญอื่น ๆ

	 สุดท้ายนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังทุก  ๆ ท่าน และขอให้ทุก ๆ ท่าน 

มีแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน

ด้วยรักและผูกพัน

(บุญเทียม โชควิวัฒน)

รองอธิบดีกรมศุลกากร

กันยายน 2562

นำลงพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้น่าอ่านมากขึ้นไปอีก  

ซึ่งผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมใจนึก เองตระกูล ไว ้ ณ ที่นี้อีกท่านหนึ่ง

	 นอกจาก 2 ท่านดังกล่าวแล้ว ผมยังได้รับเกียรติและความกรุณาจาก  

ท่าน  ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ซึ่งผมเรียกท่านว่าอาจารย์ เพราะท่านเคยเป็น 

อาจารย์สอนหนังสือผม ตอนที่ผมเรียนอยู่ในโรงเรียนศุลกากร และเคยเป็น 

ผู้บังคับบัญชาของผมในการทำงานหลายแห่ง เช่น ที่ฝ่ายสืบสวน กองป้องกัน 

และปราบปราม และด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งต่อมาท่าน 

ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร และปลัดกระทรวงการคลังจนเกษียณอายุ 

ราชการ โดยท่านได้เสียสละเวลาอ่านและเขียน  “คำนิยม”  ในหนังสือเล่มนี้ให้ 

ผมด้วย อันทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งผมต้องขอขอบพระคุณ 

ท่าน ดร.สถิตย ์ ลิ่มพงศ์พันธุ ์ ไว ้ ณ ที่นี้เช่นเดียวกัน



หลายด้านและความทรงจำพอสมควร ผมเองตอนเกษียณอายุราชการ 

เมื่อ  พ.ศ.  2538 ก็เคยคิดเล่น  ๆ  จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการรับราชการ 

มาชั่วชีวิตเหมือนกัน แต่ไม่มีความอดทนและความทรงจำเหมือน 

คณุบญุเทยีม กเ็ลยไมไ่ดท้ำ ผมจงึขอแสดงความชืน่ชมในความพยายาม 

ของคุณบุญเทียม และเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

ตามที่คุณบุญเทียมประสงค์ และคิดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า หนังสือนี้ 

จะเป็นประโยชน์แก่คุณบุญเทียมเองด้วย เมื่อได้กลับมาพลิกอ่าน 

หนังสือเล่มนี้และแอบภาคภูมิใจกับผลงานที่ด ีๆ ของตนเองในอดีต

	 ผมได้เคยรู้งานกรมศุลกากรมาบ้างพอสมควร เมื่อได้อ่านชีวิต 

การทำงานของคุณบุญเทียม ซึ่งได้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย 

หลายตำแหน่ง ก็พอเห็นภาพกรมศุลกากรได้ดี คุณบุญเทียมได้ให้ 

รายละเอยีดการทำงานและความสำเรจ็ในการทำงานแตล่ะแหง่ไว ้ ทำให ้

เห็นภาพจริงของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เคยรับภารกิจ คุณบุญเทียมได้เขียน 

ถงึการปฏบิตังิานในแตล่ะหนว่ยงานไวอ้ยา่งลกึซึง้ (แตอ่าจจะไมล่กึซึง้พอ 

เพราะยังมีความลึกซึ้งบางประการที่ไม่มีใครเขียนได้) หนังสือเล่มนี้ 

ไดแ้สดงใหเ้หน็ชดัถงึปรชัญาและหลกัการในการทำงานของคณุบญุเทยีม  

ผมยังชอบใจใน “กิจกรรม 5 ส” ง่าย ๆ ของคุณบุญเทียม ชอบใจในเรื่อง  

“เราคือศุลกากร” บุญญาภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีสุภาพสตรีที่ 

คุณบุญเทียมเคยประสบก็น่าทึ่ง

	 ผมพอใจมากกับบทบาทของคุณบุญเทียมที่  “สำนักบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล”  ที่คุณบุญเทียมได้ทำงานอยู่  “4  ปีกว่า 5  อธิบดี  

6 พ.ศ.” จนทำให้กรมศุลกากรได้รับรางวัล  “ส่วนราชการส่งเสริมการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557” จากมูลนิธิพันเอก จินดา 

ณ สงขลา ผมคดิวา่สำนกับรหิารทรพัยากรบคุคลมสีว่นทำใหก้รมศลุกากร 

เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณค่ามากข้ึนท้ังแก่เจ้าหน้าท่ีศุลกากรและผู้มาใช้บริการ

บุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร ได้ส่งร่างหนังสือ 

“ชีวิตน้ีเพ่ืองาน ประสบการณ์ 42 ปี ในกรมศุลกากร” มาให้ผมอ่าน  

เพื่อขอให้ผมเขียน  “คำนำ”  หรือ  “คำนิยม”  ให้ ผมได้เคยทำงาน 

ร่วมกับคุณบุญเทียมเมื่อผมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 

อยู่ประมาณ 3 ปีกว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2536 แม้ว่า 

ขณะนั้นคุณบุญเทียมจะยังเป็นข้าราชการรุ่นหนุ่มอยู่มาก  

แต่ผมก็ได้มีโอกาสรู้จักและรู้ความสามารถของคุณบุญเทียม 

พอสมควร

	 การเล่าประสบการณ์ชีวิตการทำงานอย่างต่อเนื่อง  

ตั้งแต่วันเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศุลกากร 1 จนจบ 

ชีวิตราชการในตำแหน่งรองอธิบดี  ต้องใช้ความสามารถ 

คุณ

คำนิยม



	 ผมชื่นชมคุณบุญเทียมเรื่อง  “ไม่เคืองแค้นน้อยใจใน 

โชคชะตา”  ในบทที่ 10 ผมพอใจที่แทบตลอดหนังสือเล่มนี้  

คุณบุญเทียมไม่ได้แสดงออกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่อง 

การโยกย้ายแต่งตั้ง (แต่ในใจคงอาจจะมีบ้าง) แต่ก็พร้อมที่จะ 

ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด 

ที่ตัวเองจะทำได้ คุณบุญเทียมเป็นผู้แสวงหาความก้าวหน้า 

ในชวีติราชการดว้ยความรู ้ ความสามารถ และความอตุสาหะ 

วริยิะ โดยไมย่อ่ทอ้หรอืทอ้ถอย ผมเชือ่เสมอมาวา่ ขา้ราชการ 

เราทุกคนจะต้อง “ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร” มิฉะนั้นแล้ว 

บ้านเมืองไปไหนไม่รอดแน่ ๆ

	 ผมไม่มีหน้าท่ีจะต้องมายกย่องความดีของคุณบุญเทียม  

เพราะประวัติการรับราชการของคุณบุญเทียมคงจะแสดงออก 

แล้วชัดเจน แต่อยากจะขอบอกว่า คุณบุญเทียมเป็นแบบอย่าง 

ของข้าราชการที่ดีได้ ผมขอแสดงความปรารถนาดีว่า ชีวิต 

หลังเกษียณอายุราชการของคุณบุญเทียม โชควิวัฒน ซึ่งยังมี 

อีกยาวนาน คุณบุญเทียมจะยังเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 

ในบทบาทอื่น  ๆ  ที่คุณบุญเทียมสามารถทำได้อีกมากมาย  

ขอให้โชคดีและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองปกป้องตลอดไป 

ครับ

(ดร.อรัญ ธรรมโน)

อธิบดีกรมศุลกากร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2536

ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538



ผู้อ่านทุกท่าน	 ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างย่ิง	 ท่ีได้เป็น 

ส่วนหน่ึงของหนังสือเล่มน้ี ซ่ึงบอกเล่าชีวิต	 ประสบการณ์ 

ของคุณบุญเทียม	 ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน 

ทุกท่าน ชีวิตคนเรามีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามหลัก 

พระพุทธศาสนา แต่ในระหว่างชีวิต	 วงจรน้ีของแต่ละคน 

ไมเ่หมอืนกนั ลว้นตา่งกนัดว้ยปจัจยัตา่ง ๆ	 เชน่ ความรู ้ 

ความสามารถ การปฏิบัติตน	 และเหนือจากนั้นคือ	 

จังหวะและโอกาสของชีวิตของแต่ละคน หลายคน 

จึงมักพูดว่า “ดวง” คนเราไม่เหมือนกัน                              

สวัสดี

คำนิยม
	 ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ เลือกทางเดินชีวิตเข้ามาสู่ 

วงการราชการ	 โชคดจีรงิ ๆ ทีเ่ขา้มารบัราชการทีก่รมศลุกากร 

เปน็สว่นใหญข่องชวีติ	 ซึง่มทีัง้ความสนกุ	 ตืน่เตน้	 ความสขุ  

ความเศรา้ และผดิหวงั	 คลา้ย ๆ กบัคณุบญุเทยีม	 ทีเ่รารว่ม 

ทำงานด้วยกันมานาน	 ดังน้ันบันทึกส่วนหน่ึงของคุณบุญเทียม 

ตอนต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเผชิญมาด้วยกัน 

    

	 ผมไม่ได้มีโอกาสพิมพ์เรื่องราวงานราชการของผม 

ออกมาเป็นรูปเล่ม จริง  ๆ  ทำไว้แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ 

ตีพิมพ์ บันทึกอดีตการทำงานของคุณบุญเทียมเล่มนี้ดีมาก	 

สิง่ทีผู่อ้า่นจะไดร้บั ไมใ่ชแ่คเ่รือ่งราวของคนทีม่คีวามสามารถ 

คนหน่ึง แต่ยังเป็นอุทาหรณ์ให้รุ่นน้อง รุ่นพ่ี ได้ใช้วิจารณญาณ  

เพือ่เปน็แนวทาง	 เปน็เขม็ทศิชวีติ	 ทีใ่ชต้ดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ  

ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

    

	 สุดท้ายน้ี ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้อ่านเร่ืองราว 

ของคนผู้มีความสามารถและได้ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง 

มากมายคนหนึ่ง ซึ่งมีข้อคิดต่าง ๆ มากมายที่จะให้เราฉุกคิด 

และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

อธิบดีกรมศุลกากร พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543

ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547



จะนิยามใครสักคนหน่ึงท่ีรอบรู้	 มุ่งม่ัน รับผิดชอบ	 จิตใจดี มีคุณธรรม  

ทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ราชการ หนึ่งในใครคนนั้น คือ

 บุญเทียม โชควิวัฒน

	 จากนักเรียนศุลการักษ์ รุ่น 15 มาเป็นรองอธิบดีกรมศุลกากร

	 ศุลการักษ์ รุ่น 15 เข้าเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นหลักสูตร 

เข้มข้นที่ไม่เพียงแต่เรียนเรื่องศุลกากร แต่ครอบคลุมไปถึงความรู้ 

หลากหลาย เป็นเหตุให้ศุลการักษ์รุ่นนี้มีความรู้พื้นฐานที่ดีมาก

	 ตอนทีน่กัเรยีนรุน่นีเ้ริม่เขา้เรยีนเมือ่ป ีพ.ศ. 2520	 มพีธิปีระดบั 

อินทรธนู พร้อมกับพิธีไหว้ครู โดยอธิบดีชาญชัย ลี้ถาวร และคณะ 

ผู้บริหารกรมศุลกากร เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ตอนเรียนจบ 

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร 1 ซึ่งกรมศุลกากรมีพิธีมอบ 

ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลกากร พร้อมกับประดับอินทรธนู ซี 1  

ให้อย่างเป็นทางการ โดยอธิบดีนาค ไวยหงษ์ และคณะผู้บริหาร 

กรมศุลกากร เมื่อวันที ่ 27 เมษายน พ.ศ. 2521 

	 ในขณะนั้นผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ คือ ร้อยตรี เสถียร  

เมืองแมน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศุลกากรอีกตำแหน่งหนึ่ง  

ถ้า

คำนิยม
เปิดโอกาสให้เชิญอาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นผู้บรรยายในวิชานอกเหนือจาก 

วิชาด้านศุลกากร ผมได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมบรรยาย 

	 อาจารย์หัสวุฒ ิ วิฑิตวิริยกุล บรรยายวิชาประมวลกฎหมายอาญา

	 อาจารย์พนม เอี่ยมประยูร บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

	 อาจารย์ฉันทลักษณ ์ ณ ป้อมเพชร บรรยายวิชาการพาณิชย์

	 ผมเองรับหน้าที่บรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้ 

ถือโอกาสนั้นรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาให้เป็นหมวดหมู ่ สะดวกในการศึกษา 

อ้างอิง

	 อาจกลา่วไดว้า่	 การศกึษาของนกัเรยีนศลุการกัษ ์ รุน่ 15 เปน็การศกึษา 

ที่เป็นรากฐานสำคัญของความรู้ที่ลึกและกว้าง ทำให้นักเรียนศุลการักษ์รุ่นนี้ได้ 

ศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นได้โดยง่าย นักเรียนรุ่นนีจ้ึงได้เรียนจบหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

ในเวลาตอ่มาเปน็จำนวนมาก	 และไดเ้ตบิโตกา้วหนา้ในหนา้ทีร่าชการเปน็อยา่งดี	 

บางคนเป็นอธิบดี	 บางคนเป็นที่ปรึกษาระดับเดียวกับอธิบดี	 และบุญเทียม	 

โชควิวัฒน เป็นรองอธิบดี

	 ผมมองเหน็ความโดดเดน่ของบญุเทยีมมาตัง้แตส่มยัเปน็นกัเรยีนศลุการกัษ์  

รุน่ 15 บญุเทยีมเปน็คนเกง่	 ขยนัเรยีน	 มคีวามประพฤตดิ	ี เสมอตน้เสมอปลาย  

แม้ว่าบุญเทียมจะได้เป็นรองอธิบดีล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น	 แต่ในที่สุดก็ถึงเวลา 

ที่บุญเทียมได้รับตำแหน่งที่เขาสมควรได้รับ

	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ศุลการักษ์ รุ่น  15 ได้ทยอยเกษียณอายุ 

ราชการไป	 เช่นเดียวกัน บุญเทียมก็จะเกษียณตามไป	 สิ่งที่บุญเทียมได้ฝากไว ้

ในการปฏิบัติราชการในกรมศุลกากรมีมากมาย	 เป็นส่ิงท่ีบุญเทียมควรจะภาคภูมิใจ 

วา่ตนไดป้ฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ประโยชนม์ากมายในชวีติราชการศลุกากร ตัง้แตเ่รยีนจบ 

จากโรงเรียนศุลกากร จนถึงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร

	 ในท่ีสุดน้ี ขอให้บุญเทียมมีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิต 

ที่เข้มแข็ง	 รักษาคุณงามความดี	 ทำประโยชน์แก่ตนเองและสังคมตามกำลัง 

ความสามารถและเหตุอันควรต่อไป

 

(ดร.สถิตย ์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

อธิบดีกรมศุลกากร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550

ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553



ส า ร บ ั ญ

คำนำ	 4

คำนิยม	 10

บทที ่ 1 ก่อนเข้าสู่รั้วศุลกากร  28 - 41

  อารัมภบท  28

  วัยเด็กวัยเรียน  29

   ประถมต้น  30

   ประถมปลาย  32

   มัธยมต้น  34

   มัธยมปลาย  37

   เรียน รด. : นักศึกษาวิชาทหาร  39

บทที ่ 2 โรงเรียนศุลกากร  42 - 67

  สู่รั้วโรงเรียนศุลกากร  42

  ขอพรท้าวมหาพรหม  46

  บทเรียนจากการสอบ  48

  ชีวิตนักเรียนศุลกากรและประวัติของโรงเรียน  48

  การเรียนการสอนในโรงเรียนศุลกากร  51

  หนึ่งปีในโรงเรียนศุลกากร  54

  การหล่อหลอมความเป็นรุ่น  57

  แนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศุลกากรขึ้นใหม่  60

  ความประทับใจในโรงเรียนศุลกากร  61

  ศรัทธาเจ้าคุณนรฯ  62

  ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิง  64

บทที ่ 3 เริ่มชีวิตราชการ เสริมฐานการศึกษา  68 - 115

  เริ่มชีวิตการทำงานในกรมศุลกากร  68

  การทำงานที่ฝ่ายรักษาการณ์ฯ  71

  ชีวิตศุลการักษ์บนเรือสินค้าระหว่างประเทศ  72

  ศิลาใจ : “ศุลกากร” มิใช่ “ยาม”  74

  เรียนปริญญาตรีต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  77

  ความพยายามกับความประมาท  79

  การฝึกวิชาทหารภาคสนามที่เขาชนไก่  80

  เป็นทหารต้องมีวินัย  81

  ออกหน่วยครั้งแรกที่หน่วยร่วมศุลกากรปาดังเบซาร์  82

  การลักลอบแบบกองทัพมด  83

  การปราบปรามการลักลอบในป่าสวนยาง  84

  การทำงานต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์  85

  เจ้าแม่ประดู่  86

  การทำงานที่งานยาเสพติด ฝ่ายสืบสวน

    กองป้องกันและปราบปราม  88

  ทำงานทุกหน้าที่  89

  ล่องใต้ไปทำงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้  90

  โอกาสทองของชีวิต  91

  การนำรหัส ว. มาใช้ในการปฏิบัติงาน  92

  ท่าดีทีเหลว  93

  อยู่แบบพอเพียง  93

  ประสบการณ์จากการทำงานที่ภาคใต้  94

  การทำงานต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล  95

เรื่อง	 	 หน้า



  ล่อซื้อรถเถื่อน  96

  ตามจับรถลักลอบหนีศุลกากร  97

  การขยายผลการจับกุม  98

  เกือบเป็นเรื่อง  99

  การปฏิบัติงาน ณ หน่วยปราบปรามยาเสพติด

    ประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)  100

  การสุ่มตรวจผู้โดยสาร  101

  ขึ้นเหนือไปทำงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ  102

  ผ่านร้อนผ่านหนาว  104

  เจ้าแม่ลั่นทม  105

  ความกลัวเกิดจากอะไร  107

  อานิสงส์จากการทำบุญใส่บาตร  108

  การปฏิบัติงาน ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยอัมรินทร์)  109

  ทำดีผีคุ้ม  109

  ปฏิบัติการ “จิกตากา” ผิดตัว  111

  การทำงานที่งานควบคุมลานบินและการบรรทุกขนถ่าย

    ฝ่ายควบคุมลานบิน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  114

บทที ่ 4 นายด่านฯ ป้ายแดงที่ภูเก็ต  116 - 135

  นายด่านศุลกากรป้ายแดง  116

  การปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  118

ส า ร บ ั ญ

  เหมือนชะตาชีวิตลิขิตไว้แล้ว  120

  คำชมจากผลงาน  121

  คนเก่งแพ้คนขยัน  124

  ประสบการณ์การทำงานที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  125

   คิดนอกกรอบกฎระเบียบ  125

    “Project Cook”  126

   “นาฬิกาใจ”  128

   “ทำด ี ได้ดี”  131

  ข้อควรพิจารณาในการแต่งตั้งนายด่านศุลกากร  132

  เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  134

บทที ่ 5 ดอนเมืองรอบสอง - เชียงใหม่ 136 - 145

 “หมาล่าเนื้อ” รอบสอง  136

  การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบสวนปราบปราม  139

  การพัฒนาด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

    ให้เป็นที ่“สัปปายะ”  140

  เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ  145

บทที ่ 6 สร้างผลงานประวัติศาสตร์ที่ลาดกระบัง  146 - 177

  2 ปีที่ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง  146

   เริ่มงานวันแรกแบบข้าฯ มาคนเดียว  147

   สวนกระแสเศรษฐกิจ  148

   ทำดีแต่อย่าเด่น  149

   ดั่งเครื่องบินทะยานสู่ท้องฟ้า  150

   จัดทำป้ายชื่อที่ทำการศุลกากร  152

   กิจกรรม 5 ส ที ่ฝตส.ลาดกระบัง  154

  บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์  155

  การจัดทำวิดีโอสารคดีการปฏิบัติงาน  157

  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความสำเร็จ

    ด้วยกิจกรรม Walk Rally  157



  กิจกรรม Walk Rally ที่สีดารีสอร์ท  159

  ความประทับใจในกิจกรรม Walk Rally 164

  การนำระบบ EDI มาใช้ที่ รพท. ลาดกระบัง  165

  การนำระบบ ISO 9002 มาใช้ในกระบวนการผ่านพิธีการ

    และตรวจปล่อยสินค้าขาออก  165

  การจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี

    กับหน่วยงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง  167

  ประสบการณ์การบริหารงานที่ลาดกระบัง  168

   เรื่อง “คน”  168

   เรื่อง “งาน”  170

  การพัฒนาการประสานความร่วมมือและบูรณาการ

    การปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  176

  อยากเรียนปริญญาโทต่อแต่ต้องขอลาออก  177

บทที ่ 7 ฝ่าด่านอรหันต์ที่แม่สอด  178 - 213

  ไปฝ่าด่านอรหันต์ที่แม่สอด  178

  เบื้องต้นต้องรู้ปัญหา  181

  เปรียบได้กับการฝ่าด่านอรหันต์  182

  นายด่านฯ ตัวนำโชค  184

  ยุทธการป่าล้อมเมือง  186

  ความอัศจรรย์จากการเสี่ยงเซียมซี  188

  อากาศหนาวเย็น ต้นวาสนาออกดอก : เริ่มโครงการ

    กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและการประชาสัมพันธ์  191

  โครงการศุลกากรรวมใจต้านภัยหนาว  192

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติป ีพ.ศ. 2543  194

  พิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอด  195

  การจัดงานวันครบ 60 ป ี ด่านศุลกากรแม่สอด  198

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  201

  การเชิดสิงโต  202

  การแห่หรือเชิดมังกรทอง  204

  โครงการศุลกากรรวมใจเพื่อเด็กไทยในชนบท  205

  การจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้  206

  กิจกรรม 5 ส ที่ด่านศุลกากรแม่สอด  210

  การจัดรายการ “เสียงจากศุลกากร”  211

  การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  213

  ถึงเวลาวางกระถางธูป  213

บทที ่ 8 ด่านศุลกากรสงขลา  214 - 228

  สงขลารอบแรก  214

  โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่  216

  ผลักดันโครงการแบบกัดไม่ปล่อย  218

  หาที่ดินสร้างด่านศุลกากรสงขลาเพิ่มได้แบบปาฏิหาริย์  220

  ประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส  223

  2 ปีที่ด่านศุลกากรสงขลา  224

 We are Customs : เราคือศุลกากร  226

  สมัครเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้งที่ ม.รามคำแหง  227

บทที ่ 9 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  229 - 259

  จากด่านศุลกากรสงขลาสู่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  229

  การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ศุลกากร  231

  การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเวรปฏิบัติงาน  233

  การติดตั้งเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระ  235

ส า ร บ ั ญ



 100 ป ี ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  236

  กิจกรรมวันครบ 100 ป ี ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  237

  2 ปีที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  238

บทที ่ 10 ท่ีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก : “ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา”  242 - 259

  ล่องใต้ไปทำงานที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  242

  ประวัติด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  245

  โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก  247

  ความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

    ศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก  249

  การแก้ปัญหาและพัฒนาโครงการก่อสร้าง  251

  การแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ก่อสร้าง  254

  ถอดชนวนการประท้วง  254

  โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  257

  ประวัติด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  258

บทที ่ 11 สงขลารอบสอง  260 - 271

  สงขลารอบสอง  260

  พระพุทธสงขลามหามงคล  262

  จากด่านศุลกากรสงขลาสู่ด่านศุลกากรสะเดา  264

  ประวัติด่านศุลกากรด่านสะเดา  267

  ด่านศุลกากรบ้านประกอบ  267

  พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร  269

บทที ่ 12 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  272 - 368

 4 ปีกว่า 5 อธิบด ี 6 พ.ศ. ที ่สบท.

    สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  272

  ประกาศอุดมการณ์ “สบท. เพื่อกรมศุลกากร”  275

  คลังข้อสอบของกรมศุลกากร  277

  การฝึกอบรมในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  279

  การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร  282

  การสลายตำแหน่งหัวหน้างานในกรมศุลกากร  285

  การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  (Career Path) ของกรมศุลกากร  286

  การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

    อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  287

  การบรรจุแต่งตั้งและการโยกย้าย  290

  การจัดลำดับอาวุโสในราชการ  291

  การพัฒนาบุคลากร  292

  การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จด้วยกิจกรรม Rally  297

  การจัดทำหนังสือ 140 ป ี กรมศุลกากร  316

  การจัดทำหนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร  317

  การจัดทำรายงานประจำปี  319

  การปรับปรุงเครื่องหมายอินทรธนูและหมวก

    สำหรับใช้กับเครื่องแบบพนักงานศุลกากร  321

  การสร้างพระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง

    รุ่น 138 ป ี กรมศุลกากร  332

  ชมรมกีฬา สบท.  336

  การตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากร

    และด่านศุลกากรทั่วประเทศ  338

  ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555  343

  รางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น  346

ส า ร บ ั ญ



  การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  352

  การสำรวจ สะสาง และเร่งรัดการดำเนินการด้านคดี

  และของกลาง รวมทั้งเงินสินบนรางวัล  355

  ผลการดำเนินงาน ณ สผภ.  358

  โครงการติดตั้งเครื่อง X-Ray คร่อมสายพาน

    และห้อง Command Room  360

  หนังหน้าไฟที่ต้องทำใจยอมรับ  361

  วิบากกรรมที่ต้องชดใช้  363

  ลาดกระบังรอบสอง  367

บทที ่ 13 ตำแหน่งสุดท้าย  369 - 382

  ก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหาร

    ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร  369

  การทำงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร  370

  การสะสางงานด้านการดำเนินการทางวินัย  371

  การเยี่ยมอำลาหน่วยงานที่เคยอยู่  372

  บทส่งท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ  374

  บทกลอนก่อนเกษียณ  379

  จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ  381

ภาคผนวก

 ภาคผนวก 1

  นิราศเชียงใหม่  384

 ภาคผนวก 2

  นิราศสีชัง  390

 ภาคผนวก 3

  เพลงศิลาใจ  393

 ภาคผนวก 4

  ประวัติการรับราชการ

  นายบุญเทียม โชควิวัฒน  394

ส า ร บ ั ญ



28 29

อารัมภบท

เด็กบ้านนอกที่ไม่ เคยตั้งความหวัง  หรือ 

มีความฝันในชีวิตเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง  

เพราะพ่อแม่ต้องการให้อยู่ช่วยทำงานและขายของอยู่กับบ้าน  

จนมาสู่รั้วโรงเรียนศุลกากร และทำงานในอาชีพข้าราชการ 

อยู่ในกรมศุลกากรมาตลอดชีวิตการรับราชการ ผ่านเรื่องราว 

อันเป็นประสบการณ์ในชีวิตหลายอย่าง ที่อาจจะยังประโยชน์ 

แก่ผู้อื่นได้ ดังจะได้เล่าสู่กันฟังตามประสาคนแก่ที่มักจะชอบ 

คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง เท่าที่จะนึกออกและจำได้ ซึ่งเป็น 

ประสบการณต์รงในชวีติการทำงานของศลุกากรคนหนึง่ ทีเ่รยีน 

และทำงานอยู่ในกรมศุลกากรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี  

อันพอจะเป็นเกร็ดความรู้แก่ผู้อ่านได้บ้างโดยสังเขป ดังนี้

จาก

บทที ่ 1
ก่อนเข้าสู่รั้วศุลกากร

	 วัยเด็กวัยเรียน 
	 ในวัยเด็กต้ังแต่จำความได้ ไม่มีโอกาสได้นอนต่ืนสาย ต้องต่ืนแต่เช้าทุกวัน 

เพือ่ชว่ยทำงานบา้นและนำของออกมาตัง้วางขายหนา้รา้น ซึง่เปน็บา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

และขายของหน้าบ้าน ก่อนกินข้าวเช้าแล้วไปโรงเรียน ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

ต้องรีบกลับบ้านเพื่อมาช่วยขายของหน้าร้าน ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เที่ยวเล่น 

ตามประสาเดก็ ตอนคำ่รา้นปดิแลว้กต็อ้งชว่ยเกบ็ของหนา้รา้นเขา้บา้น ปดิประต ู 

และตรวจตราดแูลความเรยีบรอ้ยเพือ่ปอ้งกนัขโมยเขา้บา้นอกี วนัเสาร ์ วนัอาทติย ์

หรอืวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ บางครัง้กต็อ้งไปชว่ยซือ้ของทีต่ลาดในตวัอำเภอหรอืจงัหวดั 

ชีวิตนี้เพื่องาน
     ประสบการณ์ ในกรมศุลกากร
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เพื่อนำมาขายที่ร้าน วงจรชีวิตผูกติดอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างนี้ 

มาโดยตลอด จึงไม่เคยมีแนวคิดในการวางแผนชีวิตเกี่ยวกับการศึกษาและ 

การทำงานในอนาคต เพราะในเวลานั้น พ่อแม่ตั้งใจให้เรียนเฉพาะการศึกษา 

ภาคบังคับ แล้วออกมาประกอบอาชีพช่วยพ่อแม่ขายของเท่านั้น

	 แต่พอเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.4) ในปี พ.ศ. 2508 - พ.ศ.  

2512 ที่โรงเรียนวัดบ้านพร้าว “บ้านพร้าววิทยาคม” ปัจจุบันคือโรงเรียนไทยรัฐ 

วิทยา 73 จบ ก็ไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5  - ป.7) ที่โรงเรียน 

วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร  8 ตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ใช้วิธีเดิน 

ไปเรียน เพราะโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านเพียง 1.5 กิโลเมตร แต่ตอนที่ไปเรียน 

ที่โรงเรียนวัดหนองเตย ต้องถีบจักรยานไปเรียน เพราะโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้าน 

ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ช่วงเวลาเช้าเย็นและตอนค่ำยังช่วยพ่อแม่ทำงานและ 

ขายของที่บ้านตามปกติ

 ประถมต้น 
	 ชีวิตในวัยเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ตอนเข้า ป.1 ยังทันได้ใช้กระดาน 

ชนวนและดินสอหิน ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นใช้สมุดและดินสอดำ ตอนกลางวัน 

พ่อแม่นำข้าวและกับข้าวใส่ปิ่นโตให้ไปกินที่โรงเรียนและให้เงินไปซื้อขนมกิน 

ที่โรงเรียนวันละ 1 สลึง ในเวลานั้นยังทันได้ใช้เหรียญ 10 สตางค์ สามารถซื้อ 

น้ำแข็งไสใส่น้ำหวานแดงกินได้ จะได้เล่นกับเพื่อน  ๆ  เฉพาะเวลาพักกลางวัน  

เลิกเรียนเมื่อใดต้องรีบกลับบ้านทันที ไม่สามารถอยู่เล่นต่อที่โรงเรียนได้ เพราะ 

ต้องกลับไปช่วยพ่อแม่ขายของหน้าร้าน ช่วงเวลาที่สนุกที่สุดคือวันเด็กที่จะมีการ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีโรงเรียน 

ตา่ง ๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงทีอ่ยูใ่นกลุม่โรงเรยีน 

เดียวกันมารวมกันจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกัน 

ที่โรงเรียนวัดบ้านพร้าว เด็กนักเรียนจะได้ 

สนุกสนานกับกิจกรรม  เกมการแข่งขัน  

และการเล่นต่าง  ๆ  มีของกินหลากหลาย 

ทั้งคาวทั้งหวานและผลไม้ให้กินกันอย่าง 

อิ่มหนำสำราญ  เป็นวันที่รอคอยของเด็ก 

นักเรียนทุก ๆ ปี

โรงเรยีนวดับา้นพรา้ว “บา้นพรา้ววทิยาคม” สถานทีเ่รยีนชัน้ประถมศกึษาตอนตน้  
(ป.1 - ป.4) ปัจจุบันคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73
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 ประถมปลาย 
	 ตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดหนองเตย ในปี พ.ศ.  

2512 - พ.ศ. 2515 ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 แต่ 

กเ็ปน็การเรยีนรูแ้บบงู ๆ ปลา ๆ เรยีนพอใหส้อบผา่นได้ โดยไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ 

ใฝ่เรียนรู้ในวิชานี้มากนัก จนเป็นจุดอ่อนของตนเองในการเรียนและการใช้ภาษา 

อังกฤษในเวลาต่อมา ซึ่งปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  

ที่โรงเรียนแห่งนี้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสีต่าง  ๆ 5 สี ตามวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ คือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีส้ม และสีฟ้า เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม 

ต่าง  ๆ  ของโรงเรียน งานหลักของแต่ละสีคือ แบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบในการ 

โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 
สถานที่เรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 - ป.7)

ทำความสะอาด โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ และมี 

การประเมนิผลใหค้ะแนนเพือ่จดัอนัดบัชนะเลศิ 

และรองลงไปตามลำดับในแต่ละเดือน โดย 

ตัวผมได้อยู่สีชมพู พอขึ้นชั้นประถมปีที่  6  

ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสีชมพู  

ท้ัง  ๆ ท่ีไม่อยากเป็นเลย เพราะไม่มีความเช่ือม่ัน 

ในตนเองว่าจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ แต่ครู 

ประจำชั้นบอกว่าเธอต้องเป็น ก็เลยต้องเป็น  

และถอืวา่เขา้สูโ่หมดการทำงานแบบเปน็ทมีเปน็ครัง้แรก แตก่ท็ำหนา้ทีไ่ดไ้มด่นีกั  

เพราะไม่มีความรู้ความสามารถและไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแบบเป็นทีม 

มาก่อน แต่ละสี นอกจากจะมีหัวหน้าสีแล้ว ยังมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ 

ฝ่ายต่าง  ๆ  และเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบในการทำความสะอาด รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมอื่น  ๆ และการ 

แข่งขันกีฬาสีด้วย แต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์และการขาดภาวะผู้นำที่ดีพอ  
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ทำให้ผลการดำเนินงานของสีชมพูอ่อนด้อยกว่าสีอื่น ๆ มาก เมื่อมีการประเมินผล 

ให้คะแนนในแต่ละรอบการประเมิน สีชมพูจะอยู่รั้งท้ายเสมอ ทั้ง ๆ ที่ก็พยายาม 

ปรับปรุงแก้ไข แต่ผลงานก็สู้สีอื่นไม่ได้ เพราะสีอื่นมีแนวคิดและวิธีการในการ 

บริหารจัดการที่ดีกว่า มีการประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินการอย่าง 

เปน็ระบบมากกวา่ ผลการดำเนนิงานจงึออกมาดอียา่งตอ่เนือ่ง เปน็เชน่นีเ้สมอมา  

จนสีอื่น  ๆ  เกิดความเห็นใจและต้องการให้สีชมพูมีกำลังใจ ไม่ท้อถอย จึงได้ 

ร่วมใจกันในคราวหนึ่ง ด้วยการให้คะแนนแก่สีชมพูมาก ๆ จนสีชมพูได้คะแนน 

เป็นลำดับที่ 1 ในครั้งนั้น ซึ่งตัวผมในฐานะหัวหน้าสีก็รู้ดีว่าเพื่อน ๆ พร้อมใจกัน 

แอบให้กำลังใจ เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจให้เกิดความเพียรพยายามในการ 

ปรบัปรงุการทำงานและการบรหิารจดัการใหด้ยีิง่ขึน้ตอ่ไป ประสบการณใ์นครัง้นัน้  

นับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างมาก ที่สามารถนำมาเป็นข้อคิดและบทเรียนชีวิตในการ 

ทำงานในฐานะผู้นำหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

 มัธยมต้น  
	 หลังจากจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ที่โรงเรียนวัดหนองเตย  

ต้ังตรงจิตร 8 แล้ว พ่อแม่ยอมให้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1 - ม.ศ. 3) 

ในปี  พ.ศ.  2515  - พ.ศ.  2518 ที่โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” หรือ  น.พ.ก.  

ซึง่เปน็โรงเรยีนประจำอำเภอบา้นนา อยูห่า่งจากบา้นประมาณ 6 กโิลเมตร ตอ้ง 

นั่งรถโดยสารไปโรงเรียน เพราะไม่สามารถและมีเวลาพอที่จะใช้วิธีการเดินหรือ 

ถีบจักรยานไปโรงเรียนได้ การที่พ่อแม่ยอมให้เรียนต่อเพราะผลการเรียนอยู่ใน 

เกณฑท์ีด่ ี และชว่งเวลาเชา้เยน็ยงัมเีวลาพอชว่ยงานและขายของทีบ่า้นไดบ้า้ง พอ 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อนำมาศึกษาหาความรู้ เรียกว่าเป็นแฟชั่นก็ว่าได้  

เพราะในแต่ละวันจะมีเอกสารจากสถานทูตต่าง  ๆ  ส่งมาให้นักเรียนที่โรงเรียน 

เป็นจำนวนมาก ครูอาจารย์จะประกาศชื่อนักเรียนให้ไปรับเอกสารดังกล่าว 

วันละหลายคน ซึ่งทำให้ได้รู้ข้อมูลจำเพาะของประเทศต่าง  ๆ  ตามที่นักเรียน 

แต่ละคนสนใจได้ดีพอสมควร และขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียน  น.พ.ก.แห่งนี้ ทาง 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่จังหวัด 

โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” (น.พ.ก.) 
สถานที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1 - ม.ศ.3)

สอบไล่ปีแรกเสร็จจะขึ้น ม.ศ. 2 ทางโรงเรียน 

มีการคัดคะแนนนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีไป 

รวมเรียนอยู่ห้องเดียวกันที่ชั้น  ม.ศ.  2/1 โดย 

ตัวผมเองได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของห้องนี้   

และเรียนต่อเนื่องจนจบชั้น  ม.ศ.  3 โดยไม่มี 

การคัดคะแนนเพื่อเปลี่ยนนักเรียนในห้องอีก  

ชีวิตในโรงเรียนช่วงนี้เป็นการเรียนและร่วม 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามปกติ ช่วงนั้น 

เป็นช่วงที่นักเรียนชอบขอเอกสารแนะนำ 

ประเทศต่าง ๆ จากสถานทูตของแต่ละประเทศ 
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พระนครศรอียธุยา โดยไดไ้ปทีว่ดันเิวศนธ์รรมประวตั ิ พระราชวงับางปะอนิ และ 

สถานที่สำคัญอื่น  ๆ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นความตื่นตาตื่นใจของ 

นักเรียนต่างจังหวัดท่ีมีโอกาสได้ไปเปิดหูเปิดตา ชมสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์  

และเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับวิชาที่เรียนด้วย  ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี 

ที่ยังอยู่ในความทรงจำ แม้อาจจะหลงลืมในรายละเอียดต่าง  ๆ  ไปบ้างก็ตาม  

เพราะกาลเวลาได้ผ่านมานานมากกว่า 40 ปีแล้ว

 มัธยมปลาย 
	 เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” แล้ว พ่อแม่ก็ยัง 

มีความตั้งใจที่จะไม่ให้เรียนต่อ แต่พอดีน้องชาย (นายวิบูลย์ โชควิวัฒน) ได้ไป 

สมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนดรุณพิทยาที่กรุงเทพฯ แล้ว 

พ่อแม่จึงยอมให้ไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 - ม.ศ. 5) ในปี พ.ศ.  

2518 - พ.ศ. 2520 ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม (นวค.) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ 

จังหวัดนครนายก ตอนที่ไปขอเข้าเรียนทางโรงเรียนได้ปิดรับสมัครรับนักเรียน 

ไปแล้ว แต่บังเอิญในปีนั้นมีนักเรียนเข้าเรียนน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับและยังมี 

ที่ว่างอีกหลายที่ เมื่อทางโรงเรียนดูคะแนนตอนจบ  ม.ศ. 3 แล้ว เห็นว่าคะแนน 

ทีส่อบไดอ้ยูใ่นเกณฑด์ ี จงึรบัเขา้เรยีน และไดเ้รยีนอยูท่ีโ่รงเรยีนดงักลา่วเปน็เวลา  

2 ปี โดยมีการนำระบบการตัดเกรดตามกลุ่มคะแนนมาใช้แทนระบบเปอร์เซ็นต ์

เป็นครั้งแรก การเรียนก็เรียนไปแบบไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตว่าจะไปเรียนต่อ 

อะไรที่ไหนดี เรียนไปเล่นไป โดยไม่มีการเตรียมตัววางแผนเข้ามหาวิทยาลัย  

เพราะคิดว่ายังไงก็ต้องกลับไปช่วยพ่อแม่ขายของที่บ้านแน่  ๆ จึงเรียนไปแบบ 

ประคองตัวสอบให้ผ่านเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่น่าสนใจมีอยู่ 

เร่ืองหน่ึงคือ ขณะท่ีเรียนอยู่ช้ัน ม.ศ. 4 ได้มีอาจารย์ท่านหน่ึง คือ อาจารย์ปริศนา  

สำราญกจิ (นามสกลุเดมิ วชริไรพนัธ)์ เพิง่จบมาใหม ่ๆ เขา้มาสอนวชิาภาษาไทย 

ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ท่านสามารถสอนได้ดี มีความสนุก และมีความ 

เป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้เวลาเรียนรู้สึกสบาย ไม่เครียด และมีความรู้ 

ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น เป็นเหตุให้อยากเรียนวิชานี้ และเป็น 

วิชาเดียวที่มีการเตรียมการเรียนโดยอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนไปเรียน ส่งผลให้ 

เวลาเรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถตอบคำถามในห้องเรียนได้อย่าง 

รวดเรว็และถกูตอ้งเปน็สว่นใหญ่ จงึเปน็ทีช่ืน่ชอบของอาจารย์ และมอียูค่รัง้หนึง่ 

ทีอ่าจารยไ์ดอ้อกขอ้สอบปรนยัใหน้กัเรยีนไดท้ำ โดยใหเ้ลอืกคำตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ 

ถ่ายภาพกับอาจารย์ปริศนา สำราญกิจ ครูสอนวิชาภาษาไทย เมื่อครั้งที่เรียน 
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 -  5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในคราวที่ไปมอบ 
อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เคยเรียนและโรงเรียนในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่  
ณ วัดสุตธรรมาราม เมื่อวันที ่ 24 สิงหาคม 2542
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เพียงข้อเดียว แต่เมื่อเห็นว่ามีบางข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดมากกว่า 1 ข้อ (คือ 

มคีำตอบทีถ่กูตอ้ง 2 ขอ้) กไ็ดบ้อกกบัอาจารยใ์หพ้จิารณาทบทวนการใหค้ะแนน 

ใหม่ ซึ่งเมื่ออาจารย์ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงตามที่ทักท้วง  

จึงยอมให้คะแนนเพิ่ม ทำให้เกิดอานิสงส์แก่นักเรียนคนอื่น ๆ ที่หากเลือกคำตอบ 

ที่ถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งก็จะได้คะแนนเช่นเดียวกัน จากความสนใจในการเรียน 

ภาษาไทยดังกล่าว ทำให้คะแนนการวัดผลปลายปีทั้งชั้น เฉพาะวิชาภาษาไทย 

ตัวผมได้เกรด A เพียงคนเดียว ที่เหลือก็จะได้เกรด B และ C ตามลำดับ ซึ่ง 

ส่งผลดีต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือ รวมทั้งการแต่งกลอนในโอกาส 

ต่าง  ๆ  ที่สามารถทำได้ดีพอสมควร โดยเฉพาะการร่างหนังสือราชการในการ 

เสนองานโครงการและการโต้ตอบหนังสือต่าง  ๆ  ที่สามารถทำได้ดีในระดับหนึ่ง  

ซึ่งเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา ทำให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมายในหลาย ๆ เรื่อง  

อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและราชการโดยส่วนรวมตลอดมา นอกจากนี้  

ในขณะที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคมดังกล่าว ยังสามารถนำความรู้ 

ในการแต่งกลอนไปใช้ในคราวที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษา 

นอกสถานที่  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยไปพักค้างคืนที่วัดศรีดอนไชย ใกล้ 

ประตูเมืองเชียงใหม่ การไปทัศนศึกษาในครั้งนั้น ได้แต่ง  “นิราศเชียงใหม่”  ไว้ 

ฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นการฝึกการแต่งกลอนตามที่ได้เรียนมา โดยอาจจะไม่ได้มีความ 

ซาบซึง้กนิใจอะไรมากนกั เพราะเปน็การแตง่ตามอกัขรวธิี มสีมัผสันอกสมัผสัใน 

ตามรูปแบบของกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยบรรยายถึง 

บรรยากาศเรื่องราวและสถานที่ที่ได้ไปเยี่ยมชมมา ดังที่ปรากฏและสามารถ 

อ่านเพิ่มเติมได้ในภาคผนวกท้ายเล่ม

 เรียน รด. : นักศึกษาวิชาทหาร 
	 ในขณะทีเ่รยีนชัน้ ม.ศ. 4 - ม.ศ. 5 ทีโ่รงเรยีนนครนายกวทิยาคม นอกจาก 

การเรียนและการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งกีฬาสีแล้ว ยังได้มีโอกาส 

เรียน รด. เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ฝึกระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดกวดขันและจริงจัง บอกได้เลยว่า 

ชอบมาก เพราะเวลาฝกึภาคปฏบิตั ิ จะฝกึกลางแจง้ กลางแดด กลางฝน มกีาร 

ใช้อาวุธจริงประกอบการฝึกเป็นครั้งคราวด้วย หากเวลาฝึกเกิดมีฝนตกก็ไม่มี 

การหลบไปทีไ่หน เวลาเดนิแถวหรอืวิง่แถวเปน็ขบวนหากฝนตกกไ็มม่กีารหลบฝน  

ยังคงเดินและวิ่งฝ่ากลางสายฝน ทำให้ได้รับรู้รสชาติของชีวิตลูกผู้ชายชาติทหาร  

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม (นวค.)
สถานที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - ม.ศ.5)
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เรียน รด. : นักศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่ 2) ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 2  
จังหวัดทหารบกปราจีนบุร ี ขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

	 ในการฝึกวิชาทหาร นอกจากจะฝึกระเบียบแถวและบุคคลท่ามือเปล่า  

รวมทั้งท่าประกอบอาวุธ เพื่อฝึกการทำความเคารพและฝึกระเบียบวินัย รวมทั้ง 

การปลูกฝังอุดมการณ์ให้มีความรักในสถาบันชาต ิ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

แล้ว ในการเดินแถวหรือวิ่งฝึกแถวออกกำลังกาย จะมีการนับก้าวเพื่อความ 

พร้อมเพรียงในการลงเท้าซ้ายเท้าขวาให้พร้อมกัน โดยครูฝึกจะออกคำสั่งว่า  

“นับ...ก้าว” ในจังหวะที่ลงเท้าซ้าย นักศึกษาวิชาทหารจะขานรับพร้อมกันว่า  

“หนึง่...สอง” ในจงัหวะทีล่งเทา้ซา้ย 2 ครัง้ตอ่เนือ่งกนั จากนัน้ครฝูกึจะทวนคำสัง่ 

อีกครั้งว่า “นับ...ก้าว” นักศึกษาวิชาทหารก็จะขานรับซ้ำว่า “หนึ่ง...สอง”  

ในจังหวะที่ลงเท้าซ้ายอีก 2 ครั้งเช่นเดียวกัน จากนั้นนักศึกษาวิชาทหารจะนับ 

พร้อมกันกับครูฝึกตามจังหวะฝีเท้าและก้าวเดินในจังหวะที่ลงเท้าซ้ายทุกครั้งว่า  

“หนึ่ง...สอง...สาม...สี่” และนับต่อไปในจังหวะที่ลงเท้าขวาและเท้าซ้ายทุกครั้ง 

อย่างต่อเนื่อง 2 รอบติดต่อกันไปว่า “หนึ่ง สอง สาม สี่ หนึ่ง สอง สาม สี่”  

จากนั้นจะพูดตามครูฝึกในจังหวะลงเท้าซ้ายทุกครั้งว่า “ชาติ เกียรติ วินัย  

กล้าหาญ ไม่เหนื่อย ไม่บ่น อดทน สามัคคี” โดยฝึกนับและพูดอย่างนี้จน 

จำได้ขึ้นใจ และยังได้นำมาใช้ในการออกกำลังกายเวลาเดินหรือวิ่งบนเครื่อง 

ออกกำลังกายแบบสายพานหรือลู่วิ่งได้ด้วย โดยในการฝึกเดินแถวหรือวิ่งแถว  

นอกจากจะมีการนับก้าว กล่าวคำปลุกขวัญกำลังใจดังกล่าวแล้ว ยังมีการ 

ร้องเพลงประกอบการฝึก ทำให้เกิดความสนุกสนาน คลายความเหน็ดเหนื่อย  

และเป็นที่ประทับใจที่อยู่ในความทรงจำมาจนถึงทุกวันนี้

แม้การฝึกอาจไม่เทียบเท่าทหารเกณฑ์ แต่ก็ 

เป็นประโยชน์ทางด้านระเบียบวินัย และเป็น 

การฝึกความเข้มแข็งอดทน อดกลั้นต่อความ 

เหนือ่ยยากและความลำบาก ทัง้สภาพรา่งกาย 

และจิตใจได้เป็นอย่างดีทีเดียว เป็นผลทำให้ 

การไปฝึกภาคสนามที่ เขาชนไก่  จังหวัด 

กาญจนบุรี ในเวลาต่อมาหลังจบการศึกษา 

วิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือลำบากแต่อย่างใด

การฝึกวิชาทหารสื่อสาร

การฝึกวิชาทหารม้ายานเกราะ (รถถัง)
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สู่รั้วโรงเรียนศุลกากร

จากจบการศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียน 

นครนายกวิทยาคมแล้ว พ่อแม่ก็ยังอยาก 

ให้ออกมาช่วยขายของที่บ้านโดยไม่อยากให้เรียนต่ออยู่ดี  

แต่ได้เจรจาต่อรองว่าขอไปสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย 

ดูก่อน ถ้าสอบได้ก็ขอเรียนต่อ ถ้าสอบไม่ได้ก็จะกลับมา 

ช่วยขายของที่บ้าน เวลาเข้าไปสมัครสอบเพื่อเรียนต่อที่ 

กรุงเทพฯ ก็เหมือนบ้านนอกเข้ากรุง ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ไป 

อาศัยอยู่กับบ้านญาติที่กรุงเทพฯ  เพื่อสมัครและรอสอบ  

การสมัครสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ค่อยเข้าใจ  

เลือกลำดับคณะที่อยากเข้าเรียนไม่เป็น ไม่รู้ว่าควรจะเลือก 

เรียงลำดับคณะอย่างไรก่อนหลังจึงจะดี แต่ก็ได้เลือกคณะ 

ที่จะเรียนให้ครบทุกอันดับตามที่เปิดโอกาสให้เลือก สมัคร 

แล้วก็ดูหนังสือเตรียมตัวรอสอบ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น  

พี่เขย คือ นายประจวบ ปรคนธรรพ์ ซึ่งเป็นข้าราชการ 
อยูใ่นกรมศลุกากร ไดส้ง่ขา่ววา่โรงเรยีนศลุกากรเปดิรบัสมคัร 

บทที่  2 
โรงเรียนศุลกากร

หลัง
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บุคคลเข้าเรียนเพ่ือรับราชการในกรมศุลกากร โดยรับผู้ท่ีจบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา 
ชั้นปีที่ 5 เรียนแค่ปีเดียว จบมาแล้วจะได้เข้าทำงานรับราชการที่กรมศุลกากร  
ในเวลานั้นตัวผมเองไม่รู้ว่าศุลกากรเป็นส่วนราชการใด สังกัดใด ทำหน้าที่อะไร  
เพราะจังหวัดนครนายกไม่ใช่เมืองชายแดน ไม่มีด่านศุลกากร จึงไม่มีความรู้ 
หรือมีข้อมูลว่าศุลกากรทำหน้าที่อะไร อย่างไร คิดในใจว่าเรียนแค่ปีเดียว  
จบมามีงานทำน่าจะดี เพราะถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยจะสอบได้หรือไม่ก็ไม่รู้  
หากเรียนจบมาจะหางานทำได้ง่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก็เลยไปสมัครเพื่อสอบ 
เข้าโรงเรียนศุลกากรไว้ด้วย  และดูหนังสือเตรียมตัวสอบไปพร้อมกันแบบ 
ตามมีตามเกิด โดยมิได้คาดหวังอะไรมากนัก เพราะรู้ตัวดีว่ามาจากโรงเรียน 
ในต่างจังหวัด กอปรกับการเรียนที่ผ่านมาเรียนเอาแค่สอบผ่าน เนื่องจาก 
ไมม่เีปา้หมายทีจ่ะเรยีนตอ่มาตัง้แตต่น้ จงึเนน้ดแูนวขอ้สอบเกา่ทีเ่คยเปน็ขอ้สอบ 
เข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก

	 และแล้ววันประกาศสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยและประกาศสอบ 
เข้าโรงเรียนศุลกากรก็มาถึง ปรากฏว่ากำหนดวันสอบวันแรกเป็นวันเดียวกัน  
ทำให้ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกไปสอบที่ไหนดี  เมื่อคิดและตรึกตรองดูแล้ว 
เห็นว่าการสอบเอนทรานซ์น่าจะยากกว่าเพราะเป็นการแข่งขันทั่วทั้งประเทศ มี 
นักเรียนเข้าสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะสอบได้คงไม่ง่ายนัก ขณะที่ 
ผู้สมัครสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนศุลกากรก็มีมากถึงประมาณ 7 พันกว่าคน แต่ 
รับเข้าเรียนเพียง 100 คนเท่านั้น โดยนอกจากจะต้องสอบผ่านข้อเขียนภาค 
วิชาการ ซึ่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชา 
ภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องมีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายด้วยการทดสอบ 
วา่ยนำ้ระยะทาง 25 เมตร และสอบสมัภาษณอ์กีดว้ย แตค่ดิในใจวา่การแขง่ขนั 
สอบเข้าโรงเรียนศุลกากรน่าจะมีโอกาสมากกว่า จึงตัดสินใจไปสอบที่โรงเรียน 
ศุลกากรโดยไม่ไปสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในวันแรก ซึ่งถือว่าเป็นการ 
ตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะว่าทำข้อสอบได้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อสอบที่ 
ออกสอบเป็นแนวเดียวกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เคยดูเป็นแนวและลองทำ 
มากอ่นบา้งแลว้ แตก่ารสอบเขา้โรงเรยีนศลุกากร ถา้ตอบขอ้สอบผดิจะมคีะแนน 
ตดิลบดว้ย จงึเปน็เรือ่งไมง่า่ยทีจ่ะเดาสุม่ เพราะถา้เดาผดิจะมคีะแนนตดิลบ ซึง่ 
จะไปดึงคะแนนในข้อท่ีทำถูกแล้วให้ลดน้อยลงได้ และด้วยความอ่อนประสบการณ์ 
ในการทำข้อสอบแบบมีการติดลบเช่นนี้ จึงทำให้เกือบจะมีความผิดพลาดในการ 
สอบเกิดขึ้น เพราะได้ตัดสินใจตอบคำถามโดยการเดาในข้อที่ไม่มั่นใจในคำตอบ 
ที่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีคะแนนติดลบหลายข้อ ซึ่งเป็นผลทำให้ไปฉุดคะแนนใน 

ข้อสอบที่ทำถูกต้องและได้คะแนนแล้วต้องถูกหักลดลง  แต่ยังถือว่าโชคดีที่ 
คะแนนในข้อที่ทำได้ถูกต้องมีมากกว่า  และเหลือพอที่ผ่านเข้ามาเรียนใน 
โรงเรียนศุลกากรได้แบบเฉียดฉิวดังจะได้เล่าต่อไป

	 หลงัจากตดัสนิใจเลอืกไปสอบเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนศลุกากร ซึง่สอบวนัเดยีว 
กับการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยวันแรกเสร็จแล้ว ในวันต่อมาก็ได้ไป 
สอบเอนทรานซ์เพื่อลองทำข้อสอบในวิชาที่เหลืออยู่ตามที่สมัครสอบไว้ แต่ก็ 
สอบไม่ติด เพราะคณะที่เลือกไว้ในลำดับแรก ๆ ไปสอบไม่ครบทุกวิชา เนื่องจาก 
วันแรกไม่ได้ไปสอบ บางคณะที่เลือกไว้ในลำดับหลัง  ๆ แม้จะไปสอบได้ครบ 
ทกุวชิา แตค่ะแนนทีไ่ดก้ไ็มพ่อทีจ่ะเขา้เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่แหง่ใดได้  
จึงเหลือเพียงการรอผลการสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศุลกากรเพียงแห่งเดียว 
เทา่นัน้ หากสอบเขา้เรยีนไมไ่ด้ กต็อ้งกลบัไปชว่ยพอ่แมข่ายของทีบ่า้นเกดิตามที่ 
ได้พูดคุยเจรจาต่อรองกันไว้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่โชคยังคงเข้าข้างและ 
วาสนาจะได้เรียนต่อ ทำให้ผลการสอบข้อเขียนที่ประกาศรอบแรกสามารถผ่าน 
เกณฑท์ีก่ำหนด มชีือ่ตดิประกาศตามลำดบัทีส่มคัรสอบ และมสีทิธิเ์ขา้ไปทดสอบ 
ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ  ณ  สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
เพื่อทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย เพราะเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะต้องว่ายน้ำเป็น  
เนื่องจากการทำงานจะเกี่ยวข้องกับเรือสินค้าที่ต้องอยู่ในน้ำในทะเล เจ้าหน้าที่ 
ศุลกากรส่วนหนึ่งจะต้องขึ้นไปทำงานบนเรือสินค้าต่างประเทศหรือเรือสินค้าไทย 
ที่จดทะเบียนเป็นเรือสินค้าระหว่างประเทศขณะที่เข้ามาในหรือจะออกไปนอก 
ราชอาณาจักร และทำงานอย่างอื่นเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมการขนถ่าย 
สนิคา้ ตลอดจนการปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบหนศีลุกากร ตลอดลำนำ้ 
ภายในเขตทา่หรอืทางทะเล การวา่ยนำ้เปน็จงึเปน็สิง่สำคญัอยา่งหนึง่เพือ่ปอ้งกนั 
อันตรายในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่สมัครสอบเข้าโรงเรียนศุลกากรจึงต้อง 
ว่ายน้ำเป็น โดยต้องว่ายน้ำท่าใดท่าหนึ่งตามที่ถนัดให้ไปถึงเส้นชัยแตะขอบสระ 
ให้ได้ในระยะทาง 25 เมตร จึงจะได้คะแนน โชคดีที่ว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่เด็ก  
เพราะบ้านที่อยู่เดิมในวัยเด็กอยู่ติดคลองวังต้น เวลาหน้าน้ำจะมีน้ำท่วมเข้ามา 
ถึงใต้ถุนบ้านทุกปี และบางปีก็ท่วมสูงเข้ามาถึงในบ้านด้วย การทดสอบว่ายน้ำ 
เพื่อให้สอบผ่านเข้ามาเรียนในโรงเรียนศุลกากรจึงไม่มีปัญหา ถึงแม้จะว่ายน้ำ 
ไม่เก่งและท่าว่ายน้ำอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือวิธีการที่ถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ แต่ก็สามารถว่ายน้ำถึงเส้นชัยและผ่านเข้าไปสอบสัมภาษณ์ตามที ่
กำหนดด้วยความเรียบร้อยทุกประการ 
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	 ขอพรท้าวมหาพรหม 
	 ขณะที่รอประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายของโรงเรียนศุลกากร พี่สาวคือ 
นางวิมล กิจไพศาลรัตนา ได้พาไปไหว้ท่านท้าวมหาพรหม ที่ศาลพระพรหม 
เอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ พร้อมกับ  น้องชาย คือ นายวิบูลย์ โชควิวัฒน  
ที่ไปสมัครสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนศุลกากรด้วยกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและ 
ขอพรต่อท่านท้าวมหาพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในขณะที่กำลังจุดเทียนธูปเพื่อถวายสักการบูชา 
ต่อท่านท้าวมหาพรหม ท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าและสายลมอ่อน  ๆ  ที่ 
โชยพัดมาเป็นระยะ จนทำให้เปลวเทียนของคนอื่น  ๆ  ที่จุดไว้ดับไปหลายเล่ม  
ในเวลานัน้ไมรู่ว้า่อะไรดลใจใหอ้ธษิฐานจติตอ่หนา้ทา่นทา้วมหาพรหมวา่ ถ้าสอบ 
เข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากรได้ ขออย่าให้เทียนที่จุดแล้วถูกลมพัดดับ พอ 
จุดเทียนและธูปไหว้ท่านท้าวมหาพรหมเสร็จ มองไปที่เปลวเทียนที่จุดอยู่กลาง 
แสงแดด ตอนแรกก็ยังมองเห็นเปลวเทียนพลิ้วไหวอยู่ แต่แล้วจู่  ๆ  ก็ดูเหมือน 
กับเปลวเทียนหายไปเพราะมองไม่เห็นเปลวเทียน และคิดว่าเทียนคงจะดับ 
ไปแลว้เหมอืนของคนอืน่ ๆ ทีถ่กูลมพดัดบัไปหลายเลม่ แตใ่นขณะนัน้นกึขึน้มาได้ 
ว่า ถ้าเทียนดับจะต้องมีควันลอยขึ้นมาให้เห็น จึงเพ่งมองอีกครั้งจนกระทั่งเห็น 
เปลวเทียนยังคงพลิ้วไหวไปมาอยู่เหมือนเดิม แสดงว่าเทียนยังไม่ได้ดับไปจริง  ๆ 
จึงมีความหวังในใจว่าน่าจะสอบผ่านเข้าไปเรียนในโรงเรียนศุลกากรได้ หลังจาก 
ไหว้เสร็จได้เล่าให้พี่สาวฟัง พี่สาวก็บอกว่าน่าจะสอบได้อย่างใจหวัง โดยอาจจะ 
มีอะไรติดขัดบ้างแต่ก็จะสำเร็จสมหวังในที่สุด และก็เป็นเช่นนั้นจริง  ๆ เพราะ 
วันที่ไปดูประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายของโรงเรียนศุลกากร ปรากฏว่ามีชื่อ 
ขึ้นบัญชีสอบได้ในลำดับที่  107 โดยในประกาศขีดเส้นใต้ไว้ที่ลำดับที่  100  
และเรียกให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับ 1  -  100 คนแรกไปรายงานตัวตามวันเวลาที่ 
กรมศลุกากรกำหนด หากไมไ่ปรายงานตวัจะถอืวา่สละสทิธิ ์ และจะเรยีกผูส้อบได ้
ในลำดับถัดไปให้ไปรายงานตัวจนครบตามจำนวนที่ต้องการ  ตัวผมสอบได้ 

ลำดับที ่ 107 จึงต้องรอไปก่อน

ท้าวมหาพรหม ณ ศาลพระพรหมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์  
กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้คนเคารพนับถือสักการบูชาจำนวนมาก

	 หลังจากวันรายงานตัวผ่านพ้นไป ได้ไปติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่  

กรมศุลกากร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดสอบเข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากร  

เพื่อสอบถามว่าจะมีโอกาสได้รับการเรียกตัวเข้าเรียนหรือไม่ พอไปถึงเจ้าหน้าที่ 

ถามว่าสอบได้ลำดับที่เท่าใด ก็ตอบไปว่าสอบได้ในลำดับที่  107 เจ้าหน้าที่ 

ท่านนั้นบอกว่าให้กลับไปก่อน เพราะผู้ที่สอบได้ใน 100 คนแรกไม่มารายงานตัว 

เพียง 6 คนเท่านั้น ต้องรอเรียกลำดับที่ 101 - 106 ก่อน ถ้ายังมีผู้มารายงานตัว 

ไม่ครบภายในวันที่กำหนด จึงจะเรียกถึงลำดับของผมต่อไป ทำให้ต้องรอลุ้น 

อีกครั้งอย่างน่าตื่นเต้นและหวาดเสียว แต่แล้วในที่สุดก็ได้รับการเรียกให้ไป 

รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากรแบบเฉียดฉิวเหมือนกับการเสี่ยงเทียน 

ที่ศาลพระพรหมและตรงตามคำทำนายของพี่สาวทุกประการ รวมทั้งยังแสดง 

ให้เห็นว่าท่านท้าวมหาพรหมที่ศาลพระพรหมเอราวัณศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ 
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อาคารโรงเรียนศุลกากร เป็นอาคาร 3 ช้ัน สร้างเม่ือ 
ป ี พ.ศ. 2512 และเปิดให้ใช้เรียนในปี พ.ศ. 2513

	 บทเรียนจากการสอบ 
	 การสอบเข้าโรงเรียนศุลกากรในครั้งนั้น ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน  

200 ข้อ ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน หากตอบผิดจะถูกหักคะแนน 

ข้อละ  0.25  คะแนน  ตอนที่ไปดูประกาศผลสอบไปพร้อมกับน้องชายคือ  

นายวิบูลย์ โชควิวัฒน ที่ไปสอบด้วยกัน ปรากฏว่าน้องชายมีชื่อขึ้นบัญชีเป็น 

ผู้สอบได้ในลำดับที ่ 28 ซึ่งถือว่าเป็นลำดับสอบได้ที่ดีมาก ส่วนตัวผมได้ขึ้นบัญช ี

ลำดับที่ 107 ซึ่งห่างกันมาก ก็แปลกใจว่าทำไมลำดับที่สอบได้จึงห่างกันมาก  

ทั้ง  ๆ  ที่ดูหนังสือมาด้วยกัน และหลังจากสอบเสร็จแล้ว ได้คุยกันก็เห็นว่าตอบ 

ข้อสอบในข้อที่ทำได้และคิดว่าตอบถูกพอกัน แต่ผลที่ออกมาลำดับที่สอบได้ 

กลับห่างกันถึง 79 ลำดับ เลยถามน้องชายว่าใช้เทคนิคหรือวิธีการในการตอบ 

ข้อสอบอย่างไร น้องชายบอกว่าใช้วิธีทำข้อสอบในข้อที่ตอบได้และคิดว่าตอบถูก 

ก่อน เมื่อนับข้อที่แน่ใจว่าตอบถูกได้เกินครึ่งหนึ่ง คือไม่ตกแน่ ๆ แล้ว ข้อที่เหลือ 

ที่ไม่แน่ใจในคำตอบที่ถูกต้องก็ไม่ตอบ เพื่อป้องกันมิให้ถูกหักคะแนนหากเดา 

คำตอบผิด ส่วนตัวผมข้อที่ตอบถูกก็คงจะทำคะแนนได้ใกล้เคียงกับน้องชาย แต่ 

ในข้อที่ไม่แน่ใจในคำตอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อสอบที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษ  

ได้ตัดสินใจเลือกคำตอบโดยวิธีการเดาไปทั้งหมดในทุกข้อที่เหลืออยู่ ซึ่งคงจะ 

เดาผิดเป็นส่วนใหญ่ จึงถูกหักคะแนนไปบางส่วนข้อละ 0.25 คะแนน เดาผิด 

ไปหลายข้อก็ถูกหักคะแนนไปหลายคะแนน ทำให้เมื่อนำผลคะแนนการสอบ 

ภาควิชาการไปรวมกับคะแนนทดสอบว่ายน้ำและคะแนนสอบสัมภาษณ์แล้ว  

ลำดบัทีส่อบไดจ้งึไปอยูไ่กลถงึลำดบัที ่ 107 นัน่เปน็เพราะการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด 

อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ในการทำข้อสอบแบบที่มีการติดลบอย่างนี ้ 

เพราะถา้หากไมเ่ดาสุม่ทัง้ทีไ่มแ่นใ่จในคำตอบทีถ่กูตอ้งจนเปน็เหตใุหถ้กูหกัคะแนน 

แล้ว ลำดับที่สอบได้อาจจะอยู่ในลำดับ 100 คนแรกก็เป็นได้ และคงไม่ต้อง 

เสียเวลาคอยลุ้นเข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากรแบบใจหายใจคว่ำดังที่ได้เล่ามาแล้ว  

จึงถือได้ว่าบทเรียนจากการทำข้อสอบในครั้งนั้น ทำให้รู้จักคิดถึงผลได้ผลเสีย 

จากการตัดสินใจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังทั้งในการสอบและการทำงาน 

มากขึ้น

	 ชีวิตนักเรียนศุลกากรและประวัติของโรงเรียน 
	 ตอนเข้าเรียนที่โรงเรียนศุลกากร ในปี  พ.ศ.  2520 - 2521 ทางโรงเรียน 

แบง่นกัเรยีนออกเปน็ 2 ห้อง คอืหอ้ง ก. และหอ้ง ข. โดยตวัผมเองทีม่ารายงานตวั 

ทีหลังได้อยู่ห้อง  ข. ซึ่งนอกจากนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันเข้ามาเรียนแล้ว  

ยังมีนักเรียนโควตาพิเศษจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี  

ยะลา นราธิวาส และสตูล ที่เป็นมุสลิมและพูดภาษามลายู (ภาษายาวี) ได้ 

ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้คัดเลือกให้เข้าเรียนจังหวัดละ  1 คน รวม 4 คน  

นักเรียนศุลกากรรุ่นนี้จึงมีผู้เข้าเรียนจำนวน 104 คน และเป็นรุ่นที่กลับมาใช้ 

ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนศุลกากร”  อีกครั้งหนึ่ง เพราะเดิมทีในปี  พ.ศ.  2448  

กรมศุลกากรเคยมีโรงเรียนศุลกากรเปิดสอนมาแล้ว 1 รุ่น หลักสูตรการศึกษา  

2 ปี มีนักเรียนจำนวน 30 คน แล้วก็ยุบเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้มีการ 

ภายในรั้วโรงเรียนศุลกากร
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ตั้งโรงเรียนศุลกากรขึ้นมาอีกครั้ง หลักสูตร  2 ปี มีนักเรียนจำนวน  60 คน  

เปิดสอนได้รุ่นเดียวก็มีการยุบเลิกไปอีก จนกระทั่งในปี  พ.ศ.  2502 ได้มีการ 

ตั้งโรงเรียนขึ้นมาในกรมศุลกากรอีกครั้งหนึ่ง แต่ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนศุลการักษ์”  

รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.  3)  หรือเทียบเท่า  

เข้าเรียนเป็นเวลา  2 ปี เมื่อเรียนจบแล้วกรมศุลกากรรับเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นจัตวาในตำแหน่ง  “พลศุลการักษ์” โดยโรงเรียน 

ศุลการักษ์ได้เปิดสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงปี  พ.ศ.  2518 สามารถผลิตนักเรียน 

ศุลการักษ์เข้ารับราชการในกรมศุลกากรจำนวน 14 รุ่น ประมาณ 1,300 คน  

แล้วหยุดรับเข้าเรียนเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยเปลี่ยน 

วฒุกิารศกึษาแรกรบัจากผูท้ีจ่บชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.ศ. 3) หรอืเทยีบเทา่ มา 

เป็นรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.  5) หรือเทียบเท่า และปรับระยะ 

เวลาการเรียนจากเดิม  2 ปี มาเป็น 1 ปี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก  

“โรงเรียนศุลการักษ์” มาเป็นชื่อว่า “โรงเรียนศุลกากร”  ในปี  พ.ศ.  2520 และได้ 

เริม่เปดิรบันกัเรยีนอกีครัง้หนึง่ เพือ่บรรจเุปน็ขา้ราชการกรมศลุกากร ในตำแหนง่  

“เจ้าหน้าที่ศุลกากร” ระดับ 1 ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น “ศุลการักษ์”  

และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นชื่อตำแหน่งว่า  “เจ้าพนักงานศุลกากร”  

ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยโรงเรียนศุลกากรได้เปิดรับบุคคลเข้าเรียนติดต่อกัน  

6 รุ่น คือ นักเรียนศุลกากร รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 6 แต่ชาวศุลกากรนิยมนับรุ่นต่อ 

จากเดิมต่อจากรุ่นที่ 14 ว่านักเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่ 15 จนถึงรุ่นที่ 20 โดย 

สามารถผลิตนักเรียนและบรรจุเข้ารับราชการในกรมศุลกากรได้อีกประมาณ  

500 คน จากนั้นโรงเรียนศุลกากรก็ถูกยุบเลิกไปในป ีพ.ศ. 2526 อันเนื่องมาจาก 

สภาวการณ์ข้อจำกัดด้านการเพิ่มอัตรากำลังคนภาครัฐของสำนักงาน  ก.พ.  

หลังจากนั้นกรมศุลกากรได้ใช้วิธีขอรับการจัดสรรบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 

ศลุการกัษจ์ากสำนกังาน ก.พ. ตอ่เนือ่งกนัมาอกี 6 รุน่ รวมแลว้ประมาณ 200 คน  

โดยเรยีกชือ่รุน่ตอ่เนือ่งกนัไปวา่ศลุการกัษ ์ รุน่ที ่ 21 จนถงึรุน่ที ่ 26 และตอ่จากนัน้ 

กรมศุลกากรได้มีการเปิดสอบรับบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง  ๆ  เอง  

ทั้งสายงานหลัก คือ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร และตำแหน่งเจ้าพนักงาน 

ศุลกากร  และสายงานสนับสนุน  เช่น  ตำแหน่งนิติกร  นักวิทยาศาสตร์   

นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งอื่น  ๆ รวมทั้งพนักงานราชการ และลูกจ้าง 

ชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

	 การเรียนการสอนในโรงเรียนศุลกากร 

หมวกนักเรียนศุลกากร  
ทรงหม้อตาลสีกากี

	 การเรียนในโรงเรียนศุลกากร จะเน้น 

การเรียนการสอนในวิชาชีพศุลกากรเป็นหลัก  

ได้แก่ วิชากฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัด 

อตัราศลุกากร กฎหมายและกฎระเบยีบเกีย่วกบั 

การค้าระหว่างประเทศ ประมวลกฎหมายอาญา  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย 

ทั่วไป และกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกรม 

ศุลกากร ตลอดจนวิชาเกี่ยวกับระเบียบพิธีการ 

และราคาทางศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า 

ขาเขา้ การตรวจปลอ่ยสนิคา้ขาออก การปอ้งกนั 

และปราบปรามทางศุลกากร และยังมีการเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษา 

มาเลเซีย รวมทั้งวิชาศิลปะการป้องกันตัว คือ  

มวยสากล มวยไทย และยโูดอกีดว้ย นอกจากนี ้ 

ยังมีการฝึกระเบียบวินัยและสมรรถนะทาง 

ร่างกาย โดยฝึกกายบริหาร การออกกำลังกาย  

การเดินแถวว่ิงแถวทุกเช้าแบบนักเรียนเตรียมทหาร 

เครื่องหมายอินทรธนูนักเรียน 
ศุลกากรพร้อมแถบอิสริยาภรณ์ 
และป้ายชื่อที่ใช้ขณะเป็นนักเรียน 
ศุลกากร

เป็นประจำทุกวันที่มาเรียน  

การเดินทางมาเรียนและ 

กลับที่พัก นักเรียนศุลกากร 

ทกุคนจะตอ้งแตง่เครือ่งแบบ 

นักเรียนศุลกากรชุดสีกากี  

อันประกอบด้วยกางเกง 

ขายาว  เสื้อเชิ้ตแขนยาว  

ผูกเน็คไทสีดำ สวมหมวก 

กรมศุลกากรทรงหม้อตาล 

สกีาก ี หนา้หมวกมตีราครฑุ 

และ อุณา โลม  ประ ดับ 

อินทรธนูเครื่องหมาย ก.ศ.ก. 

บนบ่าทั้งสองข้าง ติดป้าย 

ชื่ อ น า ม ส กุ ล แ ล ะ แ ถ บ 

อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ ที่ บ ริ เ ว ณ 

หน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อ 

ด้ า น ข ว า แ ล ะด้ า น ซ้ า ย  

คาดเข็มขัดที่ทำด้วยด้ายถัก 
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สดีำ หวัเขม็ขดัทำดว้ยทองเหลอืงมตีราสญัลกัษณก์รมศลุกากร สวมรองเทา้หนงั 

หุ้มส้นสีดำแบบผูกเชือก ถือกระเป๋าหนังใส่หนังสือสีดำที่เป็นแบบเดียวกันด้วย 

มือซ้าย มือขวาไว้สำหรับทำความเคารพในท่าวันทยหัตถ์ โดยมีเสื้อยืดคอกลม 

แขนสั้นสีขาว กุ๊นหรือขลิบคอเสื้อและปลายแขนเสื้อด้วยสีน้ำเงิน สกรีนสีน้ำเงิน 

ตราสัญลักษณ์กรมศุลกากรที่อกเสื้อด้านซ้าย สำหรับสวมใส่เป็นชุดลำลองแบบ 

ครึ่งท่อนในเวลาเรียนหนังสือและฝึกระเบียบวินัย รวมทั้งการออกกำลังกาย 

เดนิแถววิง่แถว และยงัมชีดุปกตขิาวไวใ้ชส้ำหรบัสวมใสใ่นงานพธิกีารตา่ง ๆ ดว้ย  

ในเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียนศุลกากรนี้ มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่า เวลาไป 

รอขึ้นรถเมล์โดยสารประจำทางที่ป้ายรถเมล์ จะต้องเข้าแถวยืนรออย่างสงบนิ่ง 

เป็นระเบียบ และเนื่องจากเครื่องแบบชุดนักเรียนศุลกากรสีกากีจะคล้ายกับ 

เครื่องแบบทหารเรือ เวลาขึ้นรถเมล์โดยสารประจำทางทั้งไปและกลับ ซึ่ง 

ส่วนใหญ่จะต้องผ่านโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ในเวลานั้นตั้งอยู่ที่ริมถนนพระราม 

ที่ 4 แต่ปัจจุบันย้ายไปตั้งอยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

เขาชะโงก จังหวัดนครนายก เมื่อนักเรียนเตรียมทหารเห็นนักเรียนศุลกากร 

ในเครื่องแบบขึ้นรถเมล์หรือยืนรอที่ป้ายรถเมล์จะทำความเคารพในท่าวันทยหัตถ์ 

ทันที เพราะคิดว่าเป็นทหารเรือ พวกเราที่เป็นนักเรียนศุลกากรใหม่  ๆ และ 

ไมเ่คยชนิกบัการทำความเคารพแบบทหารมากอ่น ตอ้งรบียกมอืทำวนัทยหตัถต์อบ 

แทบไมท่นั ในชว่งแรก ๆ กม็กัจะเกดิเหตกุารณท์ำนองนีอ้ยูเ่สมอ แตพ่อนาน ๆ ไป  

นักเรียนเตรียมทหารก็เริ่มคุ้นชินและรู้ว่าเป็นนักเรียนศุลกากร มิใช่ทหารเรือ  

การทำความเคารพเช่นว่านั้นก็ค่อย ๆ เลิกทำกันไป ได้แต่มองดูกันอย่างให้เกียรต ิ

ซึ่งกันและกัน

ชุดเคร่ืองแบบนักเรียนศุลกากร สีกากี ชุดเครื่องแบบปกติขาวของนักเรียนศุลกากร 
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	 หนึง่ปีในโรงเรยีนศลุกากร 
	 หนึ่งปีในโรงเรียนศุลกากร เป็นช่วงที่ได้เรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ ที่จำเป็น 

ต้องใช้ในอาชีพศุลกากรอย่างเข้มข้นและครอบคลุม และมีการศึกษาดูงาน 

ระหว่างการเรียนการสอนหลายแห่ง เช่น กองตรวจสินค้าขาเข้า กองตรวจ 

สินค้าขาออก สาขาตรวจค้น และสาขารักษาการณ์ สังกัดกองป้องกันและ 

ปราบปราม ด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการ ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

กรงุเทพ ดา่นศลุกากรไปรษณยี ์ เปน็ตน้ รวมทัง้ยงัมกีารฝกึภาคสนาม ซึง่เรยีกวา่ 

การฝึกภาคทะเลหลวง ณ ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชังด้วย ทำให้สามารถนำ 

ความรู้ต่าง  ๆ  ที่เรียน รวมทั้งการศึกษาดูงานมาใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เริ่ม 

รับราชการ ครูอาจารย์ที่มาสอน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในกรมศุลกากรที่มี 

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาที่สอน ทำให้ 

สามารถอธิบายให้ความรู้ เล่าประสบการณ์และยกตัวอย่างประกอบการเรียน 

ที่เป็นวิชาเกี่ยวกับงานศุลกากรได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผู้ที่สอน 

วิชากฎหมายต่าง  ๆ นอกเหนือจากวิชากฎหมายศุลกากรและกฎหมายพิกัด 

อัตราศุลกากร  ส่ วนหนึ่ งมาจาก 

อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย  

และมีอาจารย์พิเศษมาสอนวิชาภาษา 

จีนกลางและภาษามาเลเซียด้วย  

การเรียนในโรงเรียนศุลกากรมีการฝึก 

ระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดกวดขัน  

โดยมีสมุดควบคุมความประพฤติ  

ประจำตัวนักเรียนแต่ละคน หากมี 

การกระทำผิดวินัยหรือฝ่าฝืนกฎกติกา 

มารยาทตามที่ โรงเรียนกำหนดไว้   

จะถูกตัดคะแนนความประพฤติที่มี 

เรียนวิชาศิลปะป้องกันตัว ทั้งมวยสากล มวยไทย และยูโด

การเรียนยูโดในวิชาศิลปะป้องกันตัว

การสอบวิชาศิลปะป้องกันตัวด้วยการชกมวยไทย

อาจารย์สนธยา พรหมดำ  
สอนวิธีการทุ่มแบบยูโด
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คะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากันทุกคน ถ้าผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

เหลอืนอ้ยกวา่ครึง่หนึง่ คอืเหลอืคะแนนตำ่กวา่ 50 คะแนน จะถอืวา่สอบไมผ่า่น  

และอาจต้องเรียนซ้ำชั้น และถ้าหากถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 75 คะแนน  

จะถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักเรียนทันที ในส่วนของการเรียนศิลปะการ 

ป้องกันตัว ทั้งมวยสากล มวยไทย และยูโด นอกจากจะต้องเรียนทฤษฎี 

ตามหลักวิชาแล้ว ยังต้องฝึกภาคปฏิบัติและต้องมีการทดสอบวัดผลให้คะแนน 

ด้วย โดยในส่วนของการชกมวย ใช้วิชามวยไทยในการสอบวัดผล มีการ 

ชั่งน้ำหนักจับคู่ชกกันตามกติกามวยไทย แต่ยกเว้นห้ามใช้ศอก เพราะเกรง 

จะเกิดการบาดเจ็บจากแผลแตกอันเนื่องมาจากการใช้ศอกเป็นอาวุธ ซึ่งจาก 

การจับคู่ชก ทำให้นักเรียนหลายคนต้องเจ็บระบมหลังจากการสอบชกมวยไทย 

ไปนานหลายวัน โดยผมเองเจ็บปวดที่ขานานนับเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ

	 ในการวัดผลการเรียนการสอน นอกจากจะมีการสอบภาคทฤษฎีหรือ 

ภาควิชาการให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ยังต้องมีการไปฝึกภาคทะเลหลวง  

ณ  ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการฝึก 

ภาคสนาม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานในท้องทะเล ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ในอาชีพศุลกากร ทั้งเหนื่อยและสนุก ได้เห็นเรือสินค้าทอดสมอในทะเลเพื่อ 

ขนถ่ายสินค้าขึ้น  - ลง โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับขอบข่ายการปฏิบัติงาน และการ 

ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางน้ำของที่ทอดเรือภายนอก 

เกาะสีชัง และมีกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้ง 

ไดเ้ลน่นำ้ในทะเลดว้ย การไปฝกึภาคทะเลหลวงทีเ่กาะสชีงัในครัง้นัน้ ไดม้โีอกาส 

แต่งกลอนบรรยายเหตุการณ์และเล่าเรื่องราวการไปฝึกดังกล่าว รวมทั้งการ 

เยี่ยมชมสถานที่และงานประเพณีต่าง ๆ ของเกาะสีชัง โดยใช้ชื่อว่า “นิราศสีชัง”  

ดังมีรายละเอียดเรื่องราวที่ปรากฏในภาคผนวกท้ายเล่ม

ทีท่อดเรอืภายนอกเกาะสชีงั  
ที่นักเรียนศุลกากรไปฝึก 
ภาคทะเลหลวง ปัจจุบันมี 
ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ซึ่งสร้างโดยกรมศุลกากร 
ตั้งเด่นเป็นสง่า

	 การหล่อหลอมความเป็นรุ่น 
	 การเรยีนในโรงเรยีนศลุกากร มทีัง้การเรยีนภาควชิาการ การศกึษาดงูาน  

การฝึกระเบียบวินัยและการออกกำลังกายร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีตามหลักสูตร เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและนานพอที่จะ 

ทำให้นักเรียนศุลกากรมีเวลาอย่างเพียงพอในการเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน  

และทางโรงเรียนศุลกากรก็มีเวลาปลูกฝังทัศนคติ ความคิด อุดมการณ์ และ 

ให้ความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพศุลกากรได้อย่างเต็มที่ สามารถหล่อหลอม 

ความเป็นรุ่น ความเป็นสถาบัน จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดความรักความผูกพัน 

ในสถาบัน คือโรงเรียนศุลกากรและกรมศุลกากร มีรุ่นพี่รุ่นน้อง รู้จักเคารพและ 

ให้เกียรติกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง เพราะในช่วงเวลาที่เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งการเรียน  

การฝึก และการร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ก่อให้เกิดความรักความ 

สามัคคี มีความผูกพันกันดังกล่าวแล้ว และเมื่อจบหลักสูตร ก็ได้เข้ารับราชการ 

ในกรมศุลกากรด้วยกัน โดยเริ่มทำงานในสถานที่เดียวกันเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 

ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะมีการโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามด่านศุลกากร หรือ 

หนว่ยงานอืน่ ๆ ภายในกรมศลุกากร โดยการหมนุเวยีนสบัเปลีย่นกนัไปตามคำสัง่ 

กรมศลุกากร บา้งกไ็ดท้ำงานในหนว่ยงานเดยีวกนั บา้งกท็ำงานตา่งหนว่ยงานกนั  

แต่ทั้งหมดก็ทำงานในกรมศุลกากร ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกันเหมือนกัน โดย 

ความเป็นรุ่นและความเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนศุลกากรด้วยกันยังคงมีอยู่ 

อย่างเหนียวแน่น สามารถช่วยเหลือเกื้อกูล ให้คำปรึกษาหารือ แนะนำและ 

ประสานงานในการทำงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหน้างานต่าง  ๆ  ทั้งภายใน 

หนว่ยงานและตา่งหนว่ยงานไดเ้ปน็อยา่งดี ทำใหก้รมศลุกากรสามารถดำเนนิงาน 

ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนางานในด้านต่าง ๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา แม้บางครั้งจะมีปัญหาอุปสรรค หรือเรื่องราว 

ต่าง  ๆ  ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นบ้าง แต่ด้วยความรักความผูกพันในสถาบัน 

กรมศุลกากรที่ถูกหล่อหลอมมาจากโรงเรียนศุลการักษ์หรือโรงเรียนศุลกากร  

ทำให้สามารถผนึกกำลังร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและพัฒนากรมศุลกากร 

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่เป็นที่น่าเสียดายที่โรงเรียนศุลกากรที่เคยเปิดสอน 

นักเรียนเพื่อเข้ารับราชการในกรมศุลกากรมาหลายรุ่น สามารถผลิตนักเรียน 

เข้ารับราชการในกรมศุลกากรได้รวมแล้วประมาณ 1,900 คน ได้ถูกยุบเลิกไป 

ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2526 ทำให้ไม่สามารถผลิตนักเรียนศุลกากรเข้ามาทำงานให้กับ 

กรมศุลกากรในฐานะลูกหม้อได้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา และในอนาคตอีก 
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การเรียนในห้องเรียนจะสวมใส่ชุดลำลองแบบครึ่งท่อนตามภาพ

การฝึกขณะอยู่โรงเรียนศุลกากร

การฝึกออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

ภาพถ่ายที่ด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการ
ในโอกาสที่ไปศึกษาดูงาน

ขณะเรียนที่โรงเรียนศุลกากร
สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร

โรงเรียนศุลกากร
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ไม่กี่ปีข้างหน้า จะไม่มีศิษย์เก่านักเรียนศุลการักษ์หรือนักเรียนศุลกากรทำงาน 

ในกรมศุลกากรเหลืออยู่ หากไม่มีการรื้อฟื้นให้มีการจัดตั้งโรงเรียนศุลกากร 

ขึ้นมาผลิตบุคลากรเข้ารับราชการในกรมศุลกากรอีก เพราะนักเรียนศุลการักษ์ 

รุ่นสุดท้ายของกรมศุลกากร คือรุ่นที่ 20 จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  

2567 หรือปีงบประมาณ  2568 เป็นปีสุดท้าย  หลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นที่ 

กรมศุลกากรขอรับการจัดสรรจากสำนักงาน  ก.พ. และรุ่นที่กรมศุลกากรเปิด 

รับสมัครสอบแข่งขันเข้ามารับราชการเองทั้งหมด 

	 แนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศุลกากรขึ้นใหม ่
	 เกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศุลกากรขึ้นใหม่ เนื่องจาก 

บุคลากรของกรมศุลกากรมีการเกษียณอายุราชการในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  

ปีละประมาณ 100  - 200 คนในทุกตำแหน่ง การเกษียณอายุราชการดังกล่าว 

ทำให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร หรือตำแหน่งศุลการักษ์ในอดีต จะมีอัตรา 

ว่างจากการเกษียณอายุราชการปีละประมาณ 50 อัตรา และจะมีการเกษียณ 

อายุราชการอย่างต่อเนื่องทุกปี หากมีการจัดตั้งโรงเรียนศุลกากรขึ้นมาใหม่เพื่อ 

เปิดสอนวิชาตามความต้องการของกรมศุลกากรโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับโรงเรียน 

การไปรษณีย์และที่อื่น ๆ เพื่อมาทดแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรที่เกษียณ 

อายรุาชการ หรอืตำแหนง่อืน่  ๆทีม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานเฉพาะทาง 
ตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมศุลกากร เช่น งานด้านการเงิน 
และบญัช ี และการจดัเกบ็รายไดข้องกรมศลุกากร เปน็ตน้ กน็า่จะเปน็ประโยชน์ 
แก่ราชการของกรมศุลกากรและผู้ประกอบการทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับการนำ 
ของเข้าและส่งของออก เพราะจะได้บุคลากรเฉพาะทางเข้ามาทำงานในการ 
ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการควบคุมทางศุลกากรอย่าง 
มปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากผูท้ีจ่บจากโรงเรยีนศลุกากรจะมคีวามรูแ้ละประสบการณ ์
ในการทำงานในวิชาชีพศุลกากรและเรื่องอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของ 
ศลุกากรและการคา้ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะ ซึง่จะเปน็ประโยชนแ์กท่างราชการ 
และทางเศรษฐกิจการค้าในกระบวนการโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ เพราะ 
กรมศุลกากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานในระบบโลจิสติกส์ดังกล่าว โดย 
แนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศุลกากรขึ้นใหม่ในอนาคต จะเป็นไปได้หรือไม่ 
คงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารกรมศุลกากร ที่จะต้องประเมินความคุ้มค่า 
และประโยชน์ที่ทางราชการและผู้รับบริการจะได้รับอย่างรอบด้านต่อไป

	 ความประทับใจในโรงเรียนศุลกากร 
	 ตั้งแต่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากร มีความประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ 
ต้องกล่าวถึง คือ นับตั้งแต่เข้าเรียนชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยม สิ่งที่ประสบมา 
คือ ทุกโรงเรียนมักจะเขียนหรือพิมพ์นามสกุล  “โชควิวัฒน”  ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ  
มักจะเข้าใจผิดหรือเผลอใส่ตัวการันต์  ( ์ )  ตรงอักษร  “น”  ให้อยู่เสมอ โดย 
คงคิดว่าเราเขียนตกไป แม้แต่เวลาไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่อำเภอแต่ละครั้ง  
ที่แต่ก่อนคัดสำเนาโดยใช้วิธีเขียน เพราะสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร  
เจา้หนา้ทีท่ีค่ดัสำเนาทะเบยีนบา้นใหส้ว่นใหญก่ม็กัจะใสต่วัการนัต์ ( )์ ตรงอกัษร  
“น” เช่นเดียวกัน ต้องคอยบอกคอยเตือนหรือขอให้แก้ไขเอาตัวการันต์ออกเกือบ 
ทุกครั้ง แต่ตอนที่มาสมัครสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนศุลกากร จนกระทั่งสอบได้ 
และได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเข้าเรียน จนจบและเข้าทำงานรับราชการ 
ในกรมศุลกากร สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือ โรงเรียนศุลกากรและกรมศุลกากร  
เขียนหรือพิมพ์นามสกุล  “โชควิวัฒน”  ได้อย่างถูกต้องตลอดมาโดยไม่ผิดพลาด  
ไม่ต้องคอยบอกคอยเตือนว่าไม่มีตัวการันต์ หรือให้เอาตัวการันต์ออกเหมือน 
ในอดีตที่ผ่านมา จึงเกิดความประทับใจนับแต่เข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากร และ 
คิดว่าที่นี่ (หมายถึงกรมศุลกากร) คือที่ที่ใช่สำหรับเรา เพราะเขียนหรือพิมพ์ชื่อ 
นามสกุลของเราไม่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ตั้งใจเรียนและมีอุดมการณ์ 
ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อกรมศุลกากรตลอดมา

ภาพหมู่นักเรียนศุลกากร รุ่น 1 (ศุลการักษ์ รุ่น 15) ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2520



62 63

	 ศรัทธาเจ้าคุณนรฯ 
	 ในระหวา่งการเรยีนในโรงเรยีนศลุกากร มเีรือ่งเลา่เกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิ ์ 

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่ง ในขณะที่เรียนวิชาการตรวจ 

ปล่อยสินค้าขาเข้ากับ อาจารย์ศุภ เหมินทร์ มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ศุภได้เล่าเรื่อง 

เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส  

(ท่านเจ้าคุณนรรัตน  คือ  พระยานรรัตนราชมานิต  ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุ   

ณ วัดเทพศิรินทราวาส ฉายาทางพระของท่านคือ “ธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ” หรือ 

เรยีกกนัทัว่ไปวา่ “เจา้คณุนรฯ”) ใหน้กัเรยีนไดฟ้งั เมือ่ไดฟ้งัแลว้กเ็กดิความศรทัธา 

เลื่อมใส อาจารย์ศุภเล่าจบก็บอกว่าท่านมีเหรียญพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนรฯ  

รุ่น “เราสู้” จะมอบให้นักเรียนที่ทำคะแนนสอบวิชาของท่านได้ในลำดับที่ 1 และ 

ที่ 2 ของแต่ละห้อง ทั้งห้อง ก. และห้อง ข. คนละ 1 เหรียญ ในเวลานั้นผมเอง 

ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือเคยรู้ประวัติเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนรฯ มาก่อน เมื่อ 

ได้ฟังเกร็ดประวัติและความศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ศุภ เหมินทร์ เล่าให้ฟังก็เกิด 

ศรัทธาเลื่อมใส และอยากได้เหรียญพระเครื่องเจ้าคุณนรฯ ไว้บูชาติดตัว จึง 

อธิษฐานในใจว่า “หากข้าพเจ้ามีบุญคู่ควรที่จะได้เหรียญพระเครื่องรุ่นเราสู้ 

ของท่านไว้สักการบูชาแล้ว ขอให้ทำคะแนนข้อสอบวิชาการตรวจปล่อยสินค้า 

ขาเข้าของอาจารย์ศุภ เหมินทร์ ได้คะแนนในลำดับที่ 1 หรือที่ 2 ของห้องด้วย 

เถิด” ซึ่งต่อมาเมื่อผลคะแนนสอบวิชานี้ออกมาปรากฏว่า ผมได้คะแนนเป็น 

ลำดับที่ 1 ของห้อง ข. และเป็นคะแนนสูงที่สุดของทั้งสองห้องด้วย อาจารย์ศุภ 

จึงให้เหรียญพระเครื่องของเจ้าคุณนรฯ 2 องค์ เป็นแบบเนื้อโลหะรมดำ 1 องค์  

และเป็นแบบเนื้อโลหะชุบทอง 1 องค์ (ให้เพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพราะทำคะแนน 

ได้สูงสุดของทั้งสองห้อง) ซึ่งทำให้ดีใจมากจนขนลุกซู่ เพราะได้เหรียญของ 

ท่านเจ้าคุณนรฯ มาโดยคำอธิษฐานที่เกิดจากจิตศรัทธาในองค์ท่านโดยแท้ เมื่อ 

ได้มาแล้วก็นำเหรียญองค์รมดำไปอัดกรอบพลาสติกใสใส่แหนบเพื่อเหน็บ 

ใส่กระเป๋าหรือคอเสื้อติดตัวไว้เป็นประจำ ในเวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะได้มี 

ท่านไว้คุ้มครองให้อุ่นใจ โดยหลังจากได้เหรียญของท่านเจ้าคุณนรฯ ดังกล่าว 

มาแล้ว สังเกตพบว่าเวลาติดขัดเร่ืองอะไร เม่ือนึกถึงท่านเจ้าคุณนรฯ และอธิษฐาน 

ขอใหท้า่นชว่ย ทกุอยา่งกจ็ะคลีค่ลายผา่นไปได ้ แมแ้ตใ่นยามหลบัแลว้เกดิฝนัรา้ย  

เช่น ฝันว่ากำลังหนีภัยจากสัตว์ร้าย หรือกำลังหนีสิ่งที่น่ากลัวในความฝันแบบ 

จวนตวั หรอืกา้วขาไมอ่อก พออธษิฐานหรอืรอ้งบอกวา่ทา่นเจา้คณุนรฯ ชว่ยดว้ย  

ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติในความฝันแบบปาฏิหาริย์ไปได้ทุกครั้ง เป็นเช่นนี้ 

หลายครั้งหลายหนจนแปลกใจ เหมือนว่ามีท่านเป็นที่พึ่งทางใจอยู่ตลอดเวลา  

ทำให้ทึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเสมอมา แต่ต่อมาเมื่อผมมีการบูชา 

หรือมีพระเครื่ององค์อื่น  ๆ  เพิ่มขึ้น  ซึ่งมีทั้งที่ เป็นแบบพระพุทธรูป 

และหลวงพ่อเกจิอาจารย์ต่าง  ๆ  เข้ามาเพิ่ม จึงเหมือนกับว่าเรามี 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจหลายองค์ เหมือนกับเราไม่ได้แน่วแน่ 

ในองค์ท่านเจ้าคุณนรฯ เป็นหนึ่งเดียวองค์เดียวเหมือนเดิม จึงมีเหตุ 

ปาฏหิารยิเ์กดิขึน้ คอื จู ่  ๆ เหรยีญของทา่นเจา้คณุนรฯ องคร์มดำทีต่ดิตวั 

ภาพท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส
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	 ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิง 
	 เกีย่วกบัเรือ่งความศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ปน็เรือ่งเกีย่วกบัศรทัธาความเชือ่อกีเรือ่งหนึง่ 

คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อสอบปลายปีที่โรงเรียนศุลกากรเสร็จ  

และอยู่ในระหว่างการรอผลสอบและรอรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนศุลกากร  

ได้ไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมกับ 

นายวิบูลย์ โชควิวัฒน หลังจากไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อความเป็นสิริมงคลและ 

ขอพรเรียบร้อยแล้ว ได้แวะเยี่ยม  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน พี่ชายคนโต ซึ่ง 

ในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน พี่วิชัยได้นำพระเครื่อง 

หลวงพอ่วดัไรข่งิ 2 องค ์ องคห์นึง่เปน็แบบพระกริง่ อกีองคเ์ปน็แบบพระผง เพือ่ 

ให้เลือกคนละ 1 องค์ แต่ไม่รู้จะเลือกองค์ไหนดีเพราะทั้ง 2 องค์ไม่เหมือนกัน  

พี่วิชัยจึงกำใส่มือข้างละ 1 องค์ แล้วเอามือไว้ข้างหลังเพื่อให้เลือกโดยไม่ต้อง 

เห็นองค์พระ ตัวผมก็เลือกมือข้างที่อยู่ใกล้ ได้องค์ที่เป็นพระผง ส่วนวิบูลย์ได้ 

องคท์ีเ่ปน็พระกริง่ เมือ่ไดพ้ระผงหลวงพอ่วดัไรข่งิมา ไดพ้จิารณาดมูคีวามรูส้กึวา่ 

เป็นประจำได้เกิดการสูญหายไป 

โดยนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าไปทำ 

เหรียญของท่านตกหายที่ใด  ใน 

เวลานั้นรู้สึกใจหาย เสียดายมาก ๆ   

พยายามหาเท่าไร  ก็หาไม่ เจอ  

พยายามนึกดูว่าไปวางลืมไว้ที่ไหน  

หรือตกหล่นสูญหายไปในเวลาใด 

ก็นึกไม่ออก  แม้เวลาจะผ่านไป 

หลายสิบปีจนถึงปัจจุบันก็ยังหา 

ไม่พบ  แต่ โชคดีที่ ยั งมี เหรี ยญ 

โลหะชุบทองของท่านอีก  1  องค์  

จึงนำมาอัดใส่กรอบเก็บไว้ เพื่อ 

ป้องกันมิให้ เกิดการสูญหายอีก  

และยังคงความศรัทธาเลื่อมใสใน 

ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าคุณนรฯ 

อยู่เสมอ

หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระประธานในพระอุโบสถ 
วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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รูปองค์พระเหมือนกับองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถมาก  

กำหนดจิตดูองค์พระเครื่องในมือกับองค์ที่เป็นพระประธานในโบสถ์ รู้สึกขนลุกซู่ 

สมัผสัไดถ้งึพลงัแหง่ความศกัดิส์ทิธิ ์ กเ็กบ็พระเครือ่งหลวงพอ่วดัไรข่งิองคด์งักลา่ว 

ไว้กับตัวอีกองค์หนึ่ง เช่นเดียวกับท่านเจ้าคุณนรฯ  ที่อาจารย์ศุภ เหมินทร์  

ให้มาบูชาติดตัวก่อนหน้านี้ดังที่ได้เล่ามาแล้ว และเมื่อถึงวันรับประกาศนียบัตร 

จากโรงเรียนศุลกากร ในวันนั้นได้นำหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์นี้ติดตัวไปด้วย และ 

ได้อธิษฐานจิตเพื่อทดสอบความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อว่า “ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริง  

หลังจากรับประกาศนียบัตรเสร็จแล้ว ตอนเดินทางกลับบ้าน ขอให้ได้ขึ้นรถเมล์ 

สาย 13 คันที่คนเก็บค่าโดยสาร (กระเป๋ารถเมล์) เป็นคนที่เราอยากเจอด้วย 

เถิด” ซึ่งการอธิษฐานในลักษณะแบบนี้ โอกาสที่จะเป็นจริงเกิดขึ้นได้ยากมาก  

อาจจะเป็นหนึ่งในร้อยที่จะเป็นไปได้ก็ว่าได้  เพราะรถเมล์วิ่งไปกลับทุกวัน 

หมุนเวียนวันละหลายคัน คันละหลายรอบ บางวันหากเครื่องยนต์ขัดข้องก็อาจ 

ไม่ได้ออกวิ่ง คนที่เป็นคนขับหรือกระเป๋ารถเมล์อาจจะได้ปฏิบัติหน้าที่ซ้ำคันเดิม 

เป็นประจำ หรือมีการหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซ้ำคัน หรือไม่อย่างไร  

ก็ไม่อาจทราบได้ การอธิษฐานแบบนั้น โอกาสที่จะเป็นไปตามคำอธิษฐาน 

จึงเป็นไปได้ยากมาก ๆ ที่อธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้ยากดังกล่าว เพราะต้องการ 

ทดสอบถึงความศักดิ์สิทธิ์  มิได้คิดลบหลู่หรือลองของแต่อย่างใด  เพราะ 

ตามปกติตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนศุลกากรจะนั่งรถเมล์สาย  13 ไปกลับทุกวัน  

เนื่องจากเป็นรถเมล์สายเดียวที่ออกจากห้วยขวางผ่านปากซอยใกล้บ้าน และ 

ปลายทางสิ้นสุดบริเวณใกล้สี่แยกกรมศุลกากร โดยนั่งรถเมล์สาย 13 ตลอด 

ทัง้ปทีีเ่รยีนอยู ่ และตอนทำงานทีก่รมศลุกากรกอ่นทีจ่ะยา้ยไปทำงานในตา่งจงัหวดั  

ก็ยังใช้บริการรถเมล์สาย  13  นี้อยู่ ซึ่งปกติการนั่งรถเมล์ไม่ว่าจะเป็นสายใด  

ก็จะมีคนเก็บเงินค่าโดยสารที่เรียกว่า กระเป๋ารถเมล์ ซึ่งมีทั้งชายและหญิง  

ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเป็นที่สะดุดตา กิริยามารยาทการพูดจาก็ปกติธรรมดา  

นั่งไปกลับอยู่เกือบทุกวัน จนเมื่อใกล้จะเรียนศุลกากรจบ ได้เจอกระเป๋ารถเมล์ 

คนหนึ่ง เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ หน้าตาผิวพรรณดี มีกิริยามารยาท พูดจาไพเราะ  

มีหางเสียง มีอัธยาศัยต่อผู้โดยสารเป็นอย่างดี ต่างจากกระเป๋ารถเมล์คนอื่น ๆ  

ที่เคยเห็นมา ยังคิดแปลกใจว่าบุคลิกลักษณะและกิริยามารยาทการพูดจา 

แบบนี้ทำไมจึงมาเป็นกระเป๋ารถเมล์ หรือว่ามาทำงานวิจัยภาคสนามเรื่อง 

ชีวิตกระเป๋ารถเมล์หรือเปล่า และยังคิดว่ากระเป๋ารถเมล์แบบนี้ก็มีเหมือนกัน 

เพิ่งเคยเห็น และได้มีโอกาสขึ้นรถเมล์คันที่มีกระเป๋ารถเมล์คนดังกล่าวอยู่แค่ 

เพยีง 2 - 3 ครัง้ เพราะโอกาสทีจ่ะไดเ้จอบอ่ย ๆ คงไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยดงัทีก่ลา่วมาแลว้  

เมือ่อธษิฐานแบบนัน้กล็ุน้อยูเ่หมอืนกนัวา่จะเปน็ไปไดห้รอืเปลา่ แตแ่ลว้ปาฏหิารยิ ์

ก็เกิดขึ้นจนได ้ เย็นวันนั้น หลังจากรับประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลกากรเรียบร้อย 

เสร็จสิ้นพิธีการต่าง ๆ และถ่ายรูปเสร็จ ก็ออกจากโรงเรียนไปรอขึ้นรถเมล์สาย 13  

ที่ป้ายรถเมล์หน้ากรมศุลกากรเพื่อเดินทางกลับบ้านตามปกติ พอก้าวขึ้นรถ 

ก็พบว่า รถเมล์คันนั้นมีกระเป๋ารถเมล์ที่ทำหน้าที่เก็บค่าโดยสารเป็นคนที่เรา 

อยากเจอจริง ๆ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได ้ แต่ก็เป็นไปแล้วจริง ๆ และหลังจาก 

วันนั้นแล้ว เวลาขึ้นรถเมล์สาย 13 อีกก็ไม่เคยเจอคันที่มีกระเป๋ารถเมล์คนนั้น 

อกีเลย จงึเปน็เรือ่งทีน่า่แปลกใจ ไมเ่ชือ่กต็อ้งเชือ่ หลวงพอ่วดัไรข่งิทา่นศกัดิส์ทิธิ ์

สมคำร่ำลือจริง ๆ จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เกินกว่า 40 ปีมาแล้ว ยังคงทึ่งและศรัทธา 

ในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงตลอดมา
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บทที ่ 3 
เริ่มชีวิตราชการ

เสริมฐานการศึกษา

จากจบการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียน 

ศุลกากรแล้ว กรมศุลกากรได้เรียกบรรจุเข้ารับ 

ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ อัตราเงินเดือน 1,220 บาท  

และใหท้ดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการในตำแหนง่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 1  

เมื่อเดือนเมษายน 2521 โดยผู้ที่สอบได้คะแนนในลำดับที่ 1  - 3  

(3 คนแรก) ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและทดลองปฏิบัติหน้าที ่

ราชการ ณ ฝ่ายตรวจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว สังกัด 

กองตรวจสินค้าขาเข้า โดยปฏิบัติงาน  ณ  โรงพักสินค้าน้ำมัน  

(ร.พ.ส.  น้ำมัน) เพื่อทำหน้าที่ตรวจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ 

ของเหลว ทำให้ทั้งสามคนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวัด 

ปริมาณน้ำมันและคำนวณปริมาตรถังน้ำมันตามสูตรมาตรฐาน 

และอุณหภูมิขณะตรวจวัดหรือคำนวณ ซึ่งถือเป็นความรู้ความ 

สามารถเฉพาะทางอย่างหนึ่งที่น้อยคนจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ 

วิธีการตรวจวัดน้ำมันและของเหลว และมีประสบการณ์ในการ 

ทำงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าประเภทน้ำมัน ซึ่งถือเป็น 

รางวัลสำหรับคนเรียนเก่งในแต่ละรุ่น

หลัง
เริ่มชีวิตการทำงานในกรมศุลกากร

	 นอกจากผูท้ีส่อบไดค้ะแนนสงู 3 คนแรกดงักลา่วแลว้ สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ และทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ณ ฝ่ายรักษาการณ์ 

และสนิคา้ผา่นแดน สงักดักองปอ้งกนัและปราบปราม เพือ่ทำหนา้ทีร่กัษาการณ์ 

บนเรือสินค้าต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเรือไทยที่จดทะเบียนเป็นเรือสินค้าระหว่าง 

ประเทศ ที่เข้ามาจอดเทียบท่า ณ ทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติของ 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือเอกชน รวมถึงกลางลำน้ำเจ้าพระยา 

ที่เรือสินค้าเข้ามาจอดขนถ่ายสินค้าขึ้นลง เพื่อทำหน้าที่ป้องกันการลักลอบ 

หนีศุลกากรบนเรือสินค้าระหว่างประเทศ ขณะที่จอดเทียบท่าหรือกลางลำน้ำ  

โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายรักษาการณ์ฯ จะต้องขึ้นควบคุมเรือตั้งแต่ขณะที่เรือ 

ผ่านด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการเข้ามาจนถึงจุดเทียบท่าหรือจุดจอดเรือ 

กลางลำน้ำ จนกระทั่งเรือออกจากท่าหรือจุดจอดเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรฝา่ยรกัษาการณฯ์ กจ็ะมหีนา้ทีค่มุสง่เรอืจนถงึดา่นตรวจศลุกากร 

สมุทรปราการ โดยจะมีเรือจากด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการออกมาส่งเจ้าหน้าท่ี 

ศุลกากรขึ้นเรือขณะเข้ามา และรับเจ้าหน้าที่ลงจากเรือก่อนที่เรือสินค้านั้นจะ 

ออกไปนอกราชอาณาจักร 

อาคารที่ทำการกรมศุลกากรในขณะเริ่มเข้ารับราชการ ปัจจุบันเรียกว่า อาคาร 1
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	 การทำงานที่ฝ่ายรักษาการณ์ฯ 
	 การทำงานท่ีฝ่ายรักษาการณ์ฯ กองป้องกันและปราบปราม จะจัดเจ้าหน้าท่ี 

ออกเป็น 6 หมู่ เข้าเวรทำงานครั้งละ 2 หมู่ ทำงานเป็นเวรแบบเช้า - ดึก - หยุด  

หากเป็นเวรเช้าจะเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. เวรดึก 

เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึงเวลา 08.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เมื่อออกจากเวรดึก 

แลว้กจ็ะไดห้ยดุพกัเปน็เวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้กจ็ะมาเขา้เวรเชา้ ตอ่ดว้ยเวรดกึ  

และได้หยุดพัก หมุนเวียนในลักษณะนี้ต่อเนื่องกันไป โดยมีรถและเรือไปส่ง 

และรับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งตามเวลาที่มีการเปลี่ยนเวร ในกรณีที่มีเรือสินค้า 

ต่างประเทศเข้ามาจอดเทียบท่าหรือกลางลำน้ำเป็นจำนวนมาก หากเจ้าหน้าที่ 

มจีำนวนไมเ่พยีงพอตอ่การปฏบิตังิานและไมส่ามารถจดัคนไปเปลีย่นเวรตามปกต ิ

ได้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์อยู่บนเรือสินค้าต่างประเทศ จะต้องอยู่ 

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาการเปลี่ยนเวรในครั้งต่อไป หาก 

มีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนเวรก็จะได้ออกเวร หากยังไม่มีคนมาเปลี่ยนเวร ก็จะต้อง 

ทำหน้าที่รักษาการณ์อยู่บนเรือสินค้าต่างประเทศลำนั้นต่อไปจนกว่าจะมีคนมา 

เปลี่ยนเวร และการที่ต้องอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่มีคนมาผลัดเปลี่ยน  

เรียกว่า การควงเวร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรไม่มีโอกาสรู้ตัวล่วงหน้า จะรู้ก็ต่อเมื่อ 

ถึงเวลาเปล่ียนเวร หากไม่มีคนมาเปล่ียนก็ต้องทำหน้าท่ีควงเวรต่อไปโดยอัตโนมัติ

ภาพเรือสินค้าระหว่างประเทศ ที่สมัยก่อนเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากฝ่ายรักษาการณ์ฯ
จะต้องข้ึนไปอยู่เวรประจำการ ขณะเข้ามาจอดเทียบท่าหรือกลางแม่น้ำเพ่ือขนถ่ายสินค้า

อาคารท่ีทำการกองป้องกันและปราบปรามในสมัยน้ัน ท่ีฝ่ายรักษาการณ์ฯ ต้ังอยู่ 
บริเวณชั้นล่าง ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานแห่งแรกที่เริ่มเข้ารับราชการ ปัจจุบัน 
มีชื่อเรียกว่าอาคาร 2 ซึ่งเป็นที่ทำงานของกองสืบสวนและปราบปราม
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	 การได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์บนเรือสินค้าระหว่างประเทศนับเป็น 

ประสบการณ์ที่ดี มีเรือหลายสัญชาติหลายภาษา เรือบางลำสภาพดี มีเครื่อง 

ปรับอากาศ มีห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่ มีอาหารให้รับประทานครบ  3 มื้อ  

อาหารก็เป็นไปตามสัญชาติของเรือ บางอย่างก็รับประทานได้ บางอย่างก็ 

รบัประทานไมเ่ปน็ เรอืบางลำสภาพเกา่ ไมส่ะอาด หอ้งพกักไ็มม่ ี อาหารการกนิ 

กไ็มค่อ่ยดี รบัประทานไมค่อ่ยได้ เจา้หนา้ทีท่ีอ่ยูเ่วรตอ้งปรบัตวัเพราะไมส่ามารถ 

เลือกเรือได้ จึงขึ้นอยู่กับจังหวะและโชคช่วย บางครั้งก็ได้อยู่เวรบนเรือที่สะอาด 

และเย็นสบาย ลูกเรือดูแลเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี บางครั้งถ้าโชคไม่ดีก็ได้อยู่เวร 

บนเรอืทีร่อ้นอบอา้ว ไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เพราะเปน็เรอืเกา่ และกลิน่ไมค่อ่ยด ี 

เชน่ กลิน่อบัชืน้ กลิน่สนมิเหลก็ เปน็ตน้ อาหารการกนิกไ็มถ่กูปาก เปน็ทีท่รมาน 

มาก แต่ก็ต้องอดทน เพื่อทำงานตามหน้าที่จนกว่าจะพ้นเวลาการอยู่เวรไปได้

	 ชีวิตศุลการักษ์บนเรือสินค้าระหว่างประเทศ 
	 ชีวิตศุลกากรหรือศุลการักษ์บนเรือสินค้าระหว่างประเทศ ต้องทำหน้าที่ 

ตรวจตราสังเกตการณ์ เพื่อป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร ที่แต่ก่อนมีการ 

ลักลอบซุกซ่อนมากับเรือ โดยไม่แจ้งหรือรายงานต่อศุลกากรอยู่เสมอ เพราะ 

ในช่วงเวลานั้น การลักลอบหนีศุลกากรมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอัตราภาษี 

นำเข้าซึ่งสินค้าต่าง  ๆ  ค่อนข้างสูงมาก จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้มีการลักลอบ 

หนีศุลกากรเกิดขึ้นเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการ 

ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการลักลอบหนีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  

นับตั้งแต่เรือสินค้าผ่านเข้ามาในเขตท่า และขณะที่จอดขนถ่ายสินค้า จนกระทั่ง 

ออกพ้นไปจากด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักร  

โดยนอกจากจะมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร 

ดังกล่าวแล้ว ยังมีหน้าที่ตรวจตราการนำเสบียงหรือสิ่งของขึ้นหรือลงจากเรือ  

เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วน 

เรื่องการตรวจปล่อยสินค้าและการควบคุมการขนถ่ายสินค้าต่าง  ๆ จะเป็นหน้าที่ 

ของนายตรวจศุลกากรประจำเรือจากกองตรวจสินค้าขาเข้าและกองตรวจสินค้า 

ขาออกที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เรือสินค้าระหว่างประเทศท่ีแล่นผ่านเข้า - ออกด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการ
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	 การปฏิบัติหน้าที่บนเรือสินค้าระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในราช- 

อาณาจกัร นอกจากจะมเีจา้หนา้ทีศ่ลุกากรจากฝา่ยรกัษาการณฯ์ ขึน้ควบคมุเรอื 

ตัง้แตผ่า่นดา่นตรวจศลุกากรสมทุรปราการ และอยูร่กัษาการณบ์นเรอืขณะทีจ่อด 

อยู่ในเขตทำเนียบท่าเรือหรือกลางลำน้ำ จนกระท่ังเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 

แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรชุดตรวจค้นจากฝ่ายควบคุมและตรวจค้น สังกัด 

กองปอ้งกนัและปราบปราม ซึง่ตอ่มามกีารปรบัโครงสรา้งใหมเ่ปน็ฝา่ยควบคมุเรอื 

ในท่า สังกัดกองควบคุมยานและสินค้า ปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักงานศุลกากร 

ท่าเรือกรุงเทพ โดยแต่ก่อนนั้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจะขึ้นตรวจค้นเรือสินค้า 

ระหวา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัรทกุลำ เพือ่คน้หาของผดิกฎหมาย 

ที่อาจซุกซ่อนเข้ามากับเรือ โดยอาจจะขึ้นตรวจค้นเมื่อเรือมาจอดเทียบท่า 

หรือจอดกลางลำน้ำเรียบร้อยแล้ว หรือหากเป็นเรือที่เคยมีประวัติการกระทำผิด  

หรอืมขีา่วสารขอ้มลูวา่มขีองลกัลอบหนศีลุกากรซกุซอ่นมา เจา้หนา้ทีช่ดุตรวจคน้ 

ดังกล่าวก็อาจขึ้นตรวจค้นตั้งแต่เรือสินค้านั้นเข้ามาในเขตท่า ณ สถานีนำร่อง 

หรือขึ้นตรวจค้นตั้งแต่ผ่านด่านตรวจศุลกากรสมุทรปราการเข้ามาก็ได้  แต่ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจากฝ่ายรักษาการณ์ฯ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาอยู่เวร 

รักษาการณ์บนเรือตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งออกไป

	 ศิลาใจ : “ศุลกากร” มิใช ่“ยาม” 
	 การอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในอดีต มิได้มีเพียงเฉพาะ 

การรักษาการณ์บนเรือสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ตามด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ 

ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นเขตแดนทางบกติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งด่าน 

พรมแดนและด่านตรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด่านศุลกากร ตลอดจนท่าและที่หรือ 

จุดตรวจศุลกากรต่าง ๆ ก็มีการจัดเจ้าหน้าท่ี 

ศุลกากรอยู่เวรเพื่อทำหน้าที่ตรวจบุคคล  

อัลบั้มเพลงชุดศุลกากรที่รัก ของกรมศุลกากร  
ท่ีทำเป็นเทปคาสเซ็ท สมัยนายวิโรจน์ เลาหะพันธ์ุ  
เป็นอธิบดีกรมศุลกากร

ยานพาหนะ ส่ิงของ จัดเก็บภาษีอากรแก่ของท่ีนำผ่านด่าน ท่าหรือท่ี หรือจุดตรวจ 

ตา่ง ๆ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อำนวยความสะดวกทางการคา้ การนำเขา้ - สง่ออก  

และทำหน้าที่ตรวจตราสังเกตการณ์เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อ 

กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  

การทำหนา้ทีด่งักลา่วของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรจงึเปน็การรกัษาการณ์ หรอืรกัษางาน 

ในหน้าที่ของศุลกากร ซึ่งเป็นงานที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอำนาจหน้าที่ตาม 

กฎหมาย มใิชว่า่ใครกจ็ะมาทำหนา้ทีน่ีไ้ด ้ ตอ้งเปน็เจา้หนา้ที ่ คอืเปน็เจา้พนกังาน 

ศลุกากรทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืมคีำสัง่ใหท้ำหนา้ทีด่งักลา่วเทา่นัน้ ผูท้ีไ่ดท้ำหนา้ทีน่ี ้

จึงควรมีความภาคภูมิใจ เพราะมิใช่หน้าท่ีท่ีต่ำต้อย หรือไร้ซ่ึงเกียรติยศและศักด์ิศรี 

แต่อย่างใด ถึงแม้การทำหน้าที่ดังกล่าว จะเป็นลักษณะเหมือนการอยู่เวรยาม  

แต่มิใช่ยามในความหมายทั่ว ๆ ไป หากแต่เป็นยามของประเทศที่มีความสำคัญ 

และมีความหมายเป็นอย่างมาก ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความเข้มแข็งอดทน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ  

ดงัทีป่รากฏในเนือ้เพลง “ศลิาใจ” ทีว่งดนตรสีนุทราภรณไ์ดแ้ตง่ไวใ้หก้รมศลุกากร  

และขบัรอ้งไวอ้ยา่งไพเราะ มคีวามหมายตรงกบัชวีติและงานในหนา้ทีข่องศลุกากร  

ซึง่ถอืเปน็เพลงประจำสถาบนักรมศลุกากรเพลงแรกทีช่าวศลุกากรภมูใิจและรอ้งได้ 

ติดปากกันมานานแล้ว โดยมีเนื้อเพลงตอนหนึ่งว่า “ด่านใดแม้นมีเราได้เป็นยาม  

ได้ความมิได้ครั่นคร้ามขามใคร ค่ำคืนผองเรายังยืนเกรียงไกร เพื่อใคร...อ๋อ... 

เพื่อชาติไทยมั่นคง” เนื้อเพลง “ศิลาใจ” ที่เป็นต้นฉบับเดิมที่วงดนตรีสุนทราภรณ ์
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ขับร้องไว้คือ ด่านใดแม้นมีเราได้เป็นยาม คำว่า “เรา” หรือ “ผองเรา” ก็คือเจ้าหน้าท่ี 

ศุลกากร ส่วนคำว่า  “ยาม” หมายถึง การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

ในลักษณะเป็นการอยู่เวรเพื่อความมั่นคงของประเทศ มิได้หมายความว่า  

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นยาม คือคนที่มีอาชีพเป็นยามตามความหมายทั่วๆ  ไป  

เพราะคำวา่ “ยาม” ตามเนือ้เพลงศลิาใจ หมายถงึการอยูเ่วรยาม คอืการทำหนา้ที่ 

รกัษาการณ ์ หรอืรกัษางานในหนา้ทีข่องศลุกากรดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ ตอนที ่

กรมศลุกากรจดัทำอลับัม้เพลงประจำสถาบนักรมศลุกากรขึน้ชดุหนึง่ ใชช้ือ่อลับัม้ 

ว่า  “ศุลกากรที่รัก” โดยมีเพลงมาร์ชกรมศุลกากรและเพลงอื่น  ๆ  ที่แต่งขึ้นใหม่ 

อีกหลายเพลง แต่ยังคงมีเพลงเก่าของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่นำมาขับร้องใหม่  

ได้แก่ เพลงรำวงชาวด่านและเพลงศิลาใจ เป็นต้น โดยในส่วนของเพลงศิลาใจ  

ที่นำมาขับร้องใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงอยู่คำหนึ่ง คือคำว่า  “ยาม”  

เปลี่ยนเป็น “ปราบปราม” การเปลี่ยนเนื้อเพลงในคำว่า “ยาม” เป็น “ปราบปราม”  

ดังกล่าว อาจเกิดจากความสับสนหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของ 

ความหมายในถ้อยคำของเนื้อเพลงที่ผู้ประพันธ์เพลงบรรจงแต่งขึ้นไว้ตั้งแต่แรก  

หรืออาจเข้าใจผิดคิดว่าคำว่า “ยาม”  เป็นคำที่ไม่ไพเราะ ดูต่ำต้อย หรือเกรงว่า 

คนฟงัจะเขา้ใจผดิคดิวา่ศลุกากรเปน็ยาม อนัอาจจะทำใหด้ไูมม่เีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี 

ถา้เปลีย่นมาเปน็คำวา่ “ปราบปราม” จะดเูปน็ทีน่า่เกรงขามและมศีกัดิศ์รมีากกวา่  

ก็น่าจะเป็นไปได้ แต่การเปลี่ยนเนื้อเพลงในคำดังกล่าว ทำให้ความหมายของ 

เนือ้เพลงเปลีย่นไปไมค่รอบคลมุทกุภารกจิและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของศลุกากร  

ซึง่มหีลายอยา่ง มใิชม่หีนา้ทีใ่นการปราบปรามอยา่งเดยีว เหตผุลอกีอยา่งหนึง่คอื 

การทำหน้าที่รักษาการณ์หรือรักษางานในหน้าที่ของศุลกากร ที่มีการอยู่เวรยาม 

โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ตามเวรที่กำหนดอย่างต่อเนื่องกันไป 

ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งเนื้อเพลงก็บอกไว้ชัดเจนว่า ค่ำคืนผองเรา 

ยังยืนเกรียงไกร เพื่อใคร...อ๋อ...เพื่อชาติไทยมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า  ยาม  

มากกว่า เพราะยามค่ำคืนเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ยังอยู่เวรยามเพื่อทำหน้าที่ของ 

ศุลกากร ดังนั้น ในอนาคตหากกรมศุลกากรจะมีการจัดทำอัลบั้มเพลงประจำ 

สถาบนักรมศลุกากรขึน้ใหม ่ ควรจะพจิารณาปรบัแกเ้นือ้เพลงศลิาใจในทอ่นนีจ้าก 

คำว่า  “ปราบปราม” ให้กลับมาใช้คำว่า  “ยาม”  ตามต้นฉบับเดิมของวงดนตรี 

สุนทราภรณ์ก็น่าจะถูกต้องตามความหมายและเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์เพลงนี้ 

มาตั้งแต่เดิม ก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและสมควรทำอย่างยิ่ง

	 เรียนปริญญาตรีต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
	 หลังจากจบจากโรงเรียนศุลกากรและเข้ารับราชการในกรมศุลกากรแล้ว 

ได้สมัครเรียนต่อปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารรัฐกิจ ณ มหา- 

วทิยาลยัรามคำแหง ในป ีพ.ศ. 2521 โดยจดัลำดบัความสำคญัใหก้บัการทำงาน 

เป็นลำดับแรก แล้วตามด้วยเรื่องการเรียนปริญญาตรี โดยตั้งใจว่าต้องรีบเรียน 

ให้จบโดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และจะได้มีเวลาทุ่มเท 

รับพระราชทานปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2524
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ให้กับงานที่ทำอย่างเต็มที่ โชคดีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด 

แบบตลาดวิชา ไม่ต้องไปเรียนก็ได้และไม่เช็กเวลาเรียนเหมือนมหาวิทยาลัยปิด 

ทั่ว  ๆ  ไป จึงใช้วิธีการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนให้เต็มเพดานสูงสุดตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนดเท่าที่วันสอบไม่ซ้ำกัน จากนั้นก็จะซื้อหนังสือตำราเรียน 

ตามที่ลงทะเบียนไว้ทุกวิชา แล้วนำมาอ่านเองที่บ้านในช่วงวันที่รอเข้าเวรดึก 

และวันที่ออกจากเวรดึกที่ เป็นวันหยุดพัก  ซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายาม 

เป็นอย่างมาก เพราะตำราเรียนส่วนใหญ่อ่านแล้วชวนง่วง ยิ่งถ้าเป็นวันที่ออก 

เวรดึกกลับมาก็จะง่วงมากกว่าปกติ พออ่านตำราเรียนเพียงครู่เดียวก็จะสัปหงก 

แล้ว ในช่วงเวลานั้นตามปกติจะไม่ดื่มกาแฟ เพราะดื่มแล้วทำให้ใจสั่นเหมือน 

หัวใจถูกบีบ และทำให้นอนหลับยาก เมื่อใจมุ่งมั่นว่าจะต้องเรียนให้จบโดยเร็ว  

จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ไม่มีเวลาไป เพราะต้องทำงานตามเวรที่กำหนด 

อย่างต่อเนื่อง หากไม่อ่านหนังสือในวิชาที่ลงทะเบียนไว้ เวลาสอบจะเอาความรู้ 

อะไรไปสอบ จึงตัดสินใจใช้กาแฟช่วย ในเวลานั้นมีกาแฟสำเร็จรูปอยู่ยี่ห้อหนึ่ง  

ชื่อว่า ดีโก้ ทอราโด้ เป็นกาแฟชนิดผงชงละลายออกมาใหม่ จึงทดลองซื้อมา 

ชงดื่มเพื่อจะได้อ่านหนังสือได้นานโดยไม่ง่วง ดื่มเพียง 1 แก้วช่วงเวลาเช้าทำให้ 

ตาแข็ง สามารถอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องได้นานถึง 5 โมงเย็น การอ่านหนังสือ 

ใช้วิธีอ่านทีละวิชา โดยอ่านทุกหน้าแล้วจับประเด็นที่เป็นใจความสำคัญ และ 

พิจารณาว่าถ้าเราเป็นอาจารย์ ตรงไหน เรื่องใดน่าจะนำมาออกเป็นข้อสอบบ้าง  

ถ้าเห็นว่าเรื่องไหน ข้อความใดเป็นเรื่องสำคัญและน่าจะออกเป็นข้อสอบ ก็จะ 

ขีดเส้นใต้แล้วทำโน้ตย่อออกมาไว้ในสมุด อ่านดูทำความเข้าใจตั้งแต่หน้าแรก 

จนหนา้สดุทา้ยของแตล่ะวชิา แลว้เกบ็หนงัสอืไว ้ เวลาใกลว้นัสอบกจ็ะเอาโนต้ยอ่ 

แต่ละวิชาที่ทำไว้ออกมาดู อ่านทบทวนแล้วไปสอบ ถ้าวันสอบไม่ตรงกับเวลา 

ที่เข้าเวรหรือเป็นวันหยุดพักก็โชคดีไป ได้ไปสอบโดยไม่ต้องลา แต่ถ้าตรงกับ 

เวรเช้าที่เป็นวันทำงานก็ลาไปสอบ โดยพยายามไปสอบให้ครบทุกวิชาตามที่ 

ลงทะเบียนไว้ และตั้งใจทำข้อสอบเพื่อให้สอบผ่านได้ในการสอบครั้งเดียว  

จะได้ไม่เสียเวลา ซึ่งโชคดีที่ทำข้อสอบในแต่ละวิชาได้ดีพอสมควร ทำให้ผ่าน 

การสอบวิชาต่าง ๆ  ภายในการสอบครั้งเดียวได้เป็นส่วนใหญ่ และสามารถเก็บ 

หน่วยกิตในแต่ละเทอมได้ค่อนข้างมาก ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วกว่า 

มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 4 ปี แต่ผมสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา  

3 ปีครึ่ง 

	 ความพยายามกับความประมาท  
	 ในการเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง แม้จะเรียนจบได้ 
ในเวลา 3 ปีกว่า แต่ก็เป็นเวลามากกว่าที่คิดไว้ถึง 1 ปี เพราะมีเหตุปัจจัยที่เป็น 
ประสบการณ์ในการเรียนการสอบที่จะเล่าไว้เป็นเกร็ดความรู้ กล่าวคือ บางวิชา 
ดเูหมอืนงา่ยไมน่า่ยาก แตเ่กดิความประมาท จงึเปน็เหตใุหต้อ้งลงทะเบยีนเรยีน 
ซำ้หลายครัง้กวา่จะสอบผา่นได ้ บางวชิาทีว่า่ยาก หากไมป่ระมาทและเพิม่ความ 
สนใจให้มากกว่าปกติกลับทำได้ดี มีอยู่วิชาหนึ่ง คือวิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น  
(PY 105) อ่านดูครั้งแรกผ่านไปไม่เข้าใจ และคิดว่าวิชานี้คงสอบตกแน ่ๆ เพราะ 
ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และไม่รู้ว่าจะไปถามใคร  
เนื่องจากไม่ได้ไปเรียน อ่านหนังสืออยู่คนเดียว วิชานี้จะต้องนำหลักอิทธิบาท 4  
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ คือต้องใช้ทั้งฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาอย่างครบถ้วน  
ในเมื่ออ่านครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจก็ต้องใช้ความเพียรในการอ่านทำความเข้าใจ 
เป็นครั้งที่  2 ครั้งที่  3 พร้อมกับทำโน้ตย่อและท่องจำสูตรสำเร็จตามหลัก 
ตรรกวิทยาไว้ด้วย จนค่อย  ๆ  เข้าใจในหลักการและเหตุผลมากขึ้น แต่ก็ยัง 
ไม่กระจ่างใจในทุก  ๆ  เรื่อง จึงใช้วิธีการอ่านทบทวนทำความเข้าใจเพิ่มเติมเป็น 
ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 จนแน่ใจว่ารู้เรื่องและเข้าใจในวิชานี้ค่อนข้างกระจ่างชัด  
และมีความมั่นใจในการสอบวิชานี้มากขึ้น เมื่อถึงวันสอบได้มีโอกาสติวให้กับ 
ญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ด้วยกัน ในประเด็นคำถามหรือ 
ข้อสงสัยต่าง  ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นเหมือนกับได้มีการซักซ้อม 
ความเข้าใจและทบทวนก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง ทำให้การสอบวิชาตรรกวิทยา 
เบื้องต้นนี้ที่กลัวว่าจะสอบตกตั้งแต่แรก กลับทำข้อสอบได้ดีชนิดที่เรียกว่า 
อ่านโจทย์ก็รู้คำตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกใด ผลสอบจึงได้เกรด G*  
ซึง่เปน็ผลมาจากความขยนัตัง้ใจและความเพยีรพยายามอยา่งแทจ้รงิ และเปน็ไป 
ตามพุทธสุภาษิตที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ทำให้ 
ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่า แม้เราไม่รู้ ไม่ชอบ หากสถานการณ์บังคับ ไม่ทำก็ไม่ได้  
กต็อ้งทำใจยอมรบั ตัง้สต ิ ใสใ่จ ใชค้วามเพยีรพยายามอยา่งเตม็ทีโ่ดยไมท่อ้ถอย  
เราก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้และประสบความสำเร็จในที่สุด  
ดังตัวอย่างวิชาตรรกวิทยาเบื้องต้นที่เล่ามา เพราะลงทะเบียนไปแล้ว ถ้าถอดใจ 
ไม่ไปสอบหรือไปสอบแบบไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ ผลก็คือสอบตก ก็ต้องสอบ 
แก้ตัวใหม่อยู่ดี จนกว่าจะสอบได้ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อได้ใช้ 

ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรด) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กอ่นป ีพ.ศ. 2555  ถกูกำหนดดว้ยอกัษรระดบัคะแนน G, P, F  โดยอกัษรระดบั 
คะแนน G หมายถึง Good = 4.00 P หมายถึง Pass = 2.25 F หมายถึง  
Failure = 0.00
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ความพยายามเอาใจใส่มากกว่าปกติ ก็สามารถสอบผ่านได้ในครั้งเดียว ผิดกับ 
บางวิชาที่คิดว่าง่าย หรือไม่น่าจะยาก จึงก่อให้เกิดความประมาทแบบไม่รู้ตัว  
โดยมิได้ศึกษาทำความเข้าใจให้ดีพอ ทำให้สอบไม่ผ่านหลายครั้ง ได้แก่ วิชา 
กฎหมายอาญา 2 (LA 122) ซึ่งต้องลงทะเบียนเรียนและสอบใหม่ถึง 3 ครั้ง 
จึงสอบผ่าน เป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนเรียนวิชานี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง  
3 เทอม รวมทั้งวิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 (PS 290) ที่มิได้ศึกษา 
ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งอย่างเพียงพอ  จึงสอบไม่ผ่านในครั้งแรก และต้อง 
ลงทะเบียนเรียนและสอบใหม่อีก 3 ครั้งจึงสอบผ่าน ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 4 เทอม  
เป็นเหตุให้กว่าจะเรียนจบครบทุกวิชาตามหลักสูตรต้องใช้เวลาถึง 3 ปีครึ่ง หาก 
ไม่ต้องเสียเวลาในการลงทะเบียนเรียนและสอบใหม่ใน 2 วิชาดังกล่าวติดต่อกัน  
3 - 4 เทอม ก็จะสามารถใช้เวลาเรียนปริญญาตรีดังกล่าวจบภายใน 2 ปีคร่ึงเท่าน้ัน  
จึงนับเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนชีวิตในการเรียนการสอบที่ได้ข้อสรุปว่า  
เราจะต้องสนใจใฝ่รู้ มีความขยันหมั่นเพียร เรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และ 
ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท จึงจะทำให้เราสอบผ่านหรือสามารถผ่านพ้นปัญหา 
อุปสรรคในการทำงานต่าง  ๆไปได้ และจะประสบความสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ได้เร็วกว่าปกต ิ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการปรับปรุงแก้ไขแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า

	 การฝึกวิชาทหารภาคสนามที่เขาชนไก ่
	 เมือ่สมคัรเขา้เรยีนปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัรามคำแหงแลว้ ไดเ้รยีน รด.  
เป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต่อจากที่เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่โรงเรียน 
นครนายกวิทยาคม โดยก่อนจบ  รด.  ชั้นปีที่ 3 ได้ไปฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่  
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการฝึกอย่างเข้มข้น ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง เพราะ 
ต้องฝึกหนักแบบทหารท่ามกลางสภาพอากาศบนเขาที่ร้อนอบอ้าว แค่วันแรก 
นักศึกษาวิชาทหารบางคนก็เป็นลมล้มพับ บ้างก็ล้มทั้งยืนดุจดังใบไม้ร่วงไป 
หลายคน ตัวผมก็ร้อนและเหนื่อยจนแทบขาดใจ เกือบจะทนไม่ไหว ได้แต่ 
พยายามตั้งสติฝืนทน แล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าจะล้มก็จะขอล้มเป็นคนสุดท้าย  
หากคนอื่นยังทนไหว ยังยืนอยู่ได้ เราก็จะต้องทนยืนหยัดอยู่ให้ได้ ไม่ยอมแพ้  
ในที่สุดก็สามารถผ่านจุดที่เกือบจะทนไม่ไหวในวันนั้นมาจนได้ เป็นเพราะใจ 
ไมย่อมแพ ้ และการฝกึยงัคงหนกัอยา่งตอ่เนือ่งทกุวนั โดยบางคนืกต็อ้งฝกึการรบ  
การซุม่โจมตตีามสถานการณท์ีค่รฝูกึจำลองขึน้มา นบัเปน็ประสบการณท์ีด่ใีนชวีติ 
ที่หาได้ยาก แม้ลำบากเหนื่อยมากเพียงไหน ต้องอดทนอดกลั้นเพียงใด เราก็ 
สามารถฝ่าฟันและผ่านไปได้ หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่าย  ๆ  
พร้อมสู้อยู่ตลอดเวลา เป้าหมายและความสำเร็จที่อยู่เบื้องหน้าก็จะเป็นของเรา

	 เป็นทหารต้องมีวินัย 
	 การไปฝกึวชิาทหารภาคสนามทีเ่ขาชนไก ่ นอกจากจะมกีารฝกึระเบยีบวนิยั  
ฝึกความเข้มแข็งอดทนอดกลั้นต่อสภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจแบบทหาร  
โดยมีการจำลองสถานการณ์การรบการซุ่มโจมตี การลาดตระเวน และการฝึก 
ทางยุทธวิธีต่าง  ๆ  แล้ว นักศึกษาวิชาทหารท่ีมาเข้าค่าย ต้องเรียนรู้และใช้ชีวิต 
อย่างมีระเบียบวินัยแบบทหาร ท้ังการกิน การนอน การอาบน้ำ แต่งตัว การอยู่ 
เวรยาม การดำรงชีพในป่าและอื่น  ๆ รวมทั้งความรับผิดชอบในหน้าที่และการ 
ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตที่ผ่านการเรียนรู้ 
และสัมผัสด้วยตนเอง สามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ โดยเฉพาะในเรื่อง 
ระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญ 
ในค่ายทหาร การฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ นักศึกษาวิชาทหารก็ต้องปฏิบัติตาม 
คำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืครฝูกึอยา่งเครง่ครดัเชน่เดยีวกนั แมแ้ตก่ารอาบนำ้ 
กจ็ะตอ้งอาบพรอ้มกนัเปน็หมูเ่ปน็กองพรอ้มกนัครัง้ละหลายคน ภายใตก้ารควบคมุ 
ของครฝูกึทีจ่ะเปา่นกหวดีใหต้กันำ้พรอ้มกนัอยา่งเปน็จงัหวะทลีะ 1 ขนั เพือ่ราดตวั 
ให้เปียกล้างเหงื่อไคลออกก่อน แล้วจึงค่อยฟอกสบู่ถูตัว จากนั้นจะเป่านกหวีด 
ให้ตักน้ำทีละ 1 ขัน เพื่อล้างสบู่ออก ซึ่งถ้าตักน้ำทีละ 1 ขันตามจังหวะที่ครูฝึก 
เปา่นกหวดีกค็งจะไมม่ปีญัหาอะไร แตม่นีกัศกึษาวชิาทหารบางคนเกรงวา่ถา้ตกันำ้ 
ทีละ 1 ขันจะล้างสบู่ออกจากตัวไม่หมด จึงตักน้ำมากกว่า 1 ขัน โดยบางคน 
ตกั 2 - 3 ขนั เมือ่ครฝูกึเหน็จงึลงโทษคนทีต่กันำ้มากกวา่ 1 ขนั ดว้ยการใหค้ลาน 
รอบแท็งก์น้ำแล้วให้กลับเข้าฐานไปโดยไม่ให้อาบน้ำล้างสบู่ออกจากตัว เพราะ 
ถือว่าผิดระเบียบวินัยฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่ 
ปฏิบัติตามได้โดยไม่มีปัญหาอะไร  แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ฝ่าฝืนทำเกินคำสั่ง 
ผู้บังคับบัญชา จึงต้องถูกลงโทษทางวินัยแบบทหารดังกล่าว

	 เมือ่กลบัเขา้ฐานทีพ่กันอนซึง่เปน็เตน็ทห์รอืกระโจมแบบทหาร คนทีอ่าบนำ้ 
ตามกติกาก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่คนที่ถูกทำโทษให้คลานรอบแท็งก์น้ำโดยไม่ได้ 
ล้างสบู่ออกจากตัวจนหมดคงจะไม่สบายตัว และคงจะคันยุบยิบจากคราบสบู่ 
ที่ยังล้างออกไม่หมด จึงแอบออกมาจากเต็นท์เพื่อไปอาบน้ำล้างตัวในกลางดึก  
พอรุ่งเช้าครูฝึกมาสอบถามว่าเมื่อคืนมีใครแอบไปอาบน้ำในตอนดึกบ้าง แต่ไม่มี 
ใครกล้ายอมรับ แม้ครูฝึกจะคาดคั้นอย่างไรคนที่แอบไปอาบน้ำกลางดึกซึ่งมีอยู ่
หลายคนก็ไม่ยอมรับเพราะเกรงจะถูกลงโทษทางวินัยแบบทหารอีก ครูฝึกจึงแก้เกม 
โดยบอกว่าลูกผู้ชายชาติทหาร เมื่อทำผิดต้องยอมรับ ในเมื่อให้โอกาสแล้ว 

แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับผิด ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยลงโทษทั้งกองร้อย  
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ด้วยการไม่ให้อาบน้ำติดต่อกัน  3 วัน คนที่ไม่ได้ทำผิดกฎกติกาจึงถูกทำโทษ 

แบบพลอยฟา้พลอยฝนไปดว้ย โดยตอ้งหมกัหมมเหงือ่ไคลจากการฝกึหนกัทกุวนั  

น้ำก็ไม่ได้อาบติดต่อกันหลายวัน  ได้รสชาติของชีวิตไปอีกแบบ  ถือเป็น 

ประสบการณ์และเป็นกำไรชีวิตจริง  ๆ กลับจากการฝึกวิชาทหารภาคสนาม 

ที่เขาชนไก่ในครั้งนั้นมาแล้ว บอกกับตัวเองว่า นับแต่นี้ต่อไปคงไม่มีอะไรที่จะ 

เป็นความยากหรือลำบากสำหรับเราอีกแล้ว

	 ออกหน่วยครั้งแรกที่หน่วยร่วมศุลกากรปาดังเบซาร ์
	 หลงัจากทำงานทีฝ่า่ยรกัษาการณฯ์ กองปอ้งกนัและปราบปราม ครบ 1 ป ี 

ในปี  พ.ศ.  2522 ได้รับคำสั่งกรมศุลกากรให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยร่วม 

ศลุกากรปาดงัเบซาร ์ ซึง่ถอืเปน็การออกไปปฏบิตัหินา้ทีใ่นตา่งจงัหวดัเปน็ครัง้แรก  

เพือ่ทำหนา้ทีป่อ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบหนศีลุกากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ของดา่นศลุกากรปาดงัเบซารต์ลอดแนวชายแดนทีต่ดิกบัประเทศมาเลเซยี รวมทัง้ 

สถานีรถไฟและพื้นที่ที่เป็นเขตควบคุมศุลกากร และบริเวณพิเศษตามกฎหมาย 

ศุลกากรด้วย โดยการลักลอบหนีศุลกากรมีทั้งลักลอบนำออกและลักลอบนำเข้า  

สำหรับการลักลอบนำออกในขณะนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสาร ที่ลักลอบขนส่ง 

ไปกับขบวนรถไฟที่วิ่งมาจากหาดใหญ่ เมื่อมาถึงสถานีร่วมปาดังเบซาร์ก็จะใช้ 

กำลังคนขนข้าวสารที่มากับขบวนรถไฟวิ่งขนข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียในลักษณะ 

กองทัพมด ในส่วนของการลักลอบนำเข้า ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้านานาชนิด  

ของอุปโภคบริโภคต่าง  ๆ  หลากหลายชนิด ทั้งสบู่ ยาสีฟัน ของกิน ของใช้  

ผลไม้ต่าง  ๆ โดยใช้กำลังคนขนเข้ามาขึ้นขบวนรถไฟเพื่อนำเข้าไปยังอำเภอ 

หาดใหญ่ แล้วกระจายไปตามร้านค้าต่าง  ๆ โดยบางส่วนมีการลักลอบขึ้น 

ขบวนรถไฟที่หาดใหญ่ หรือรถโดยสารประจำทาง หรือรถยนต์ส่วนตัว เพื่อ 

ส่งต่อหรือนำไปยังจังหวัดต่าง  ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร การลักลอบนำเข้า 

บริเวณแนวชายแดน ส่วนใหญ่จะกระทำการในลักษณะกองทัพมด ทำให้ยาก 

ตอ่การจบักมุ ซึง่อตัรากำลงัเจา้หนา้ทีข่องดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร ์ มไีมเ่พยีงพอ 

ต่อการทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม เพราะงานด่านศุลกากรมีงาน 

ทีต่อ้งทำหลายหนา้ที ่ ทัง้งานสำนกังาน งานบรกิารผา่นพธิกีาร ตรวจปลอ่ยสนิคา้  

งานสืบสวนปราบปราม และงานอื่น  ๆ  อีกหลายด้าน กรมศุลกากรจึงต้องส่ง 

กำลงัเจา้หนา้ทีจ่ากสว่นกลาง คอื กองปอ้งกนัและปราบปราม ซึง่มหีนา้ทีส่บืสวน 

ปราบปรามทั่วราชอาณาจักร โดยส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาการณ์ฯ ไปเป็น 

กำลังเสริมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เพื่อร่วมกันในการ 

ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรบริเวณแนวชายแดน 

และเขตตอ่เนือ่งทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของดา่นศลุกากรปาดงัเบซาร ์ โดยการ 

หมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจากกรมฯ ทุก 3 เดือน

	 การลักลอบแบบกองทัพมด 
	 วันแรกเริ่มทำงานที่บริเวณสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ เมื่อขบวนรถไฟจาก 

หาดใหญ่เข้ามาถึงสถานีปาดังเบซาร์ จะมีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากท่ีเรียกว่ากองทัพมด  

ลำเลียงถุงข้าวสารที่ซุกซ่อนมากับขบวนรถไฟวิ่งข้ามไปยังแนวรั้วลวดหนามที่กั้น 

เขตประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซยี เพือ่ขนถงุขา้วสารสง่ลอดแนวรัว้ขนขา้มไปยงั 

ฝั่งมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องออกวิ่งไล่จับเพื่อยึดถุงข้าวสารไว้มิให้ลักลอบ 

ขนข้ามไป เมื่อเจ้าหน้าที่ยึดถุงข้าวสารได้ก็นำมาวางกองรวมกันไว้ แล้ววิ่งไล่จับ 

ข้าวสารจากผู้ลักลอบคนต่อ  ๆ  ไป พอเจ้าหน้าที่วิ่งไปไล่จับข้าวสาร ผู้ลักลอบ 

ส่วนหนึ่งก็จะย้อนกลับมาแย่งถุงข้าวสารที่เจ้าหน้าที่วางกองไว้ แล้วขนหนี 

เพื่อลักลอบนำข้ามไปฝั่งมาเลเซียให้ได้ จึงเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากถุงข้าวสาร 

ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรกับผู้ลักลอบ เมื่อผู้ลักลอบยื้อแย่งไปไม่ได้ ก็จะใช้วิธี 

ฉีกถุงข้าวสารซึ่งเป็นถุงกระดาษสีน้ำตาลจนขาด ทำให้ข้าวสารตกหล่นเรี่ยราด 

ลงบนพื้นที่เป็นทั้งพื้นหินดินกรวดทราย แล้วก็วิ่งหนีไป ข้าวสารจำนวนมากที่มา 

กับขบวนรถไฟ ส่วนหนึ่งบรรดากองทัพมดสามารถขนหนีศุลกากรลักลอบข้ามไป 

ยังฝั่งมาเลเซียได้ อีกส่วนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมไว้ได้ และบางส่วน 

ถูกฉีกถุงขาด ข้าวสารเรี่ยราดกระจายอยู่บนพื้น ในส่วนที่หกเรี่ยราดกระจาย 

อยู่บนพื้น หลังจากเหตุการณ์ไล่จับยุติลง มีคนนำตะแกรงมาช้อนร่อนข้าวสาร 

เพื่อเอาดินและกรวดทรายออกจากข้าวสาร เห็นแล้วรู้สึกสะท้อนสะเทือนใจมาก  

เกดิความรูส้กึหดหูใ่จ และไมค่ดิวา่จะไดพ้บกบัเหตกุารณใ์นการปฏบิตัหินา้ทีเ่ชน่นี ้ 

เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดหรือ 

ภาพด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ปัจจุบัน
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ตามกฎหมายได้เลย ถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรรุ่นพี่  ๆ  และประชาชนคนแถวนั้น 

ไดค้วามวา่เปน็อยา่งนีท้กุวนั การกระทำการลกัลอบหนศีลุกากรเปน็สว่นหนึง่ของ 

วิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนั้น การไล่จับของเจ้าหน้าที่กับผู้ลักลอบเป็นเหมือน 

เกมกีฬา จับได้ก็จับไป หนีได้ก็หนีไป ผู้ลักลอบหวงแหนของที่เขาขนหรือนำพา 

มาเท่าชีวิต เพราะเขาต้องรับผิดชอบต่อของนั้น จึงหนีและหลบหลีก รวมทั้ง 

ขัดขวางการจับกุมทุกครั้ง จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน  

แคท่ำงานเพยีงวนัแรกกเ็กดิความรูส้กึไมอ่ยากจะทำงานในลกัษณะแบบนี้ เพราะ 

ดเูหมอืนกบัวา่เจา้หนา้ทีไ่มม่ศีกัดิศ์รี ไมม่คีวามหมาย เพราะแทบจะทำอะไรไมไ่ด ้

เลย ไม่มีใครยำเกรงในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะมีการยื้อแย่งของกลาง  

และจะหลบหลีกหรือขัดขวางการจับกุมอย่างไรก็ได้ วิ่งหนีหายพ้นไปสักพัก 

ก็กลับมาทำการลักลอบขนของหนีภาษีครั้งใหม่ต่อไปไม่รู้จบ เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

ยึดของกลางได้เพียงบางส่วน บรรดากองทัพมดก็แยกย้ายหลบหนีไป วันต่อไป 

ก็กลับมาเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเจ้าหน้าที่อีก เป็นเช่นนี้มาช้านาน จนกลายเป็น 

เรือ่งปกตธิรรมดา โชคดทีีไ่มม่อีะไรรนุแรงจนถงึขัน้ทำรา้ยเจา้หนา้ทีข่ณะเขา้ทำการ 

จบักมุหรอืตรวจยดึของกลาง เมือ่สถานการณแ์ละเหตกุารณใ์นขณะนัน้เปน็เชน่นัน้  

ก็ต้องจำฝืนใจทนทำหน้าที่ในการปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรตามหน้าที่ 

ความรับผิดชอบต่อไปให้ครบเทอม จนกว่าจะได้กลับไปทำงาน ณ ต้นสังกัดเดิม 

ตามปกติ

	 การปราบปรามการลักลอบในป่าสวนยาง 
	 ช่วงเวลา 3 เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยร่วมศุลกากรปาดังเบซาร์ 

นอกจากจะทำหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการลักลอบ ณ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 

และเขตตอ่เนือ่งดงักลา่วแลว้ ยงัตอ้งออกทำหนา้ทีร่ว่มกบัเจา้หนา้ทีเ่วรปราบปราม 

ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ โดยการเข้าพ้ืนท่ีในป่าสวนยางเพ่ือเฝ้าจุด สังเกตการณ์  

สกัดกั้น ซุ่มดักเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ที่กระทำการลักลอบขนของหนีภาษีผ่านทาง 

ชายแดนไทย  - มาเลเซีย เข้ามาตามเส้นทางต่าง  ๆ  ในป่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 

ป่าสวนยาง บางครั้งเข้าจุดซุ่มสกัดเพียงไม่นานก็จะพบกลุ่มผู้ลักลอบขนของ 

หนีภาษีเข้ามาโดยใช้รถจักรยานยนต์บ้าง รถยนต์บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็น 

รถจักรยานยนต์มากกว่า เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าแสดงตนออกดักจับ ผู้ลักลอบก็จะ 

ขี่รถหนี เจ้าหน้าที่ต้องผลักให้รถล้มและเข้าทำการตรวจยึดของกลาง บางราย 

ที่ขี่รถหนี เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไล่จับ หรือขับรถตามจับกุมได้ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง  

บางครั้งต้องเฝ้าจุดซุ่มดักอยู่ครึ่งค่อนวันกว่าจะพบการลักลอบและจับกุมได้  

บางครั้งผู้ลักลอบไหวตัวหรือพบเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปดักซุ่มรออยู่ ก็ไม่กล้าที่จะ 

กระทำการลักลอบขนของหนีภาษี บางทีเฝ้าซุ่มอยู่ในป่าสวนยางทั้งวันก็จับกุม 

อะไรไม่ได้ เพราะผู้ลักลอบรู้ตัวและไปใช้เส้นทางอื่น ขณะซุ่มดักอยู่ในป่า  

ปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่มักจะถูกยุงหรือแมลงอื่น  ๆ  กัดต่อยทำให้เกิดผื่นคัน  

อากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวเกิดความเหนียวเหนอะหนะ ไม่สบายตัวแต่ก็ต้องอดทน  

และเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะซุ่มอยู่ในป่าสวนยาง บางคนจะถูกยุงหรือแมลงกัด 

มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป แต่ตัวผมรู้สึกว่ายุงชอบมารุมกัดมากกว่าคนอื่น  ๆ  

ไมรู่ว้า่เปน็เพราะอะไร เขา้ปา่แตล่ะครัง้จงึถกูยงุกดัมากกวา่คนอืน่ ๆ โชคดทีีไ่มเ่ปน็ 

ไข้ป่าหรือมาลาเรียไปเสียก่อน

	 การทำงานต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ ์
	 นอกจากการปฏบิตังิานรว่มกบัเจา้หนา้ทีด่า่นศลุกากรปาดงัเบซารต์ามเวร 

ที่กำหนดแล้ว หน่วยร่วมศุลกากรปาดังเบซาร์ยังมีอิสระในการทำงานด้านการ 

สืบสวนปราบปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ออก 

ลาดตระเวน สืบสวนหาข่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร 

ตามแนวชายแดน โดยจะใช้มอเตอร์ไซค์นั่งซ้อนท้ายกันออกลาดตระเวนไปยัง 

จุดเชื่อมต่อหรือช่องทางตามแนวชายแดนและเขตรั้วกั้นประเทศที่มีการลักลอบ 

ขนของหนภีาษเีขา้มา บางครัง้พบวา่มกีารตดัรัว้ลวดหนามออกเปน็ชอ่งเพือ่กระทำ 

การลกัลอบนำของเขา้มาโดยไมผ่า่นศลุกากรอยา่งถกูตอ้ง จงึตอ้งคอยลาดตระเวน 

สอดส่องป้องกันการลักลอบ ซึ่งต้องทำในลักษณะป้องปรามและปราบปราม 

ควบคู่กันไป นับเป็นประสบการณ์ชีวิตการทำงานในช่วงเริ่มต้นการรับราชการ 

ใหม่  ๆ  เพียงประมาณ 1 ปีเศษ มีโอกาสได้เรียนรู้งานด้านการสืบสวน หาข่าว  

เฝ้าจุด สังเกตการณ์ ซึ่งต้องใช้ความมานะอดทน และความเพียรพยายาม  

ทำงานดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะมอีนัตรายเกดิขึน้ไดท้กุเมือ่ ทัง้จาก 

การกระทบกระท่ังขณะเข้าทำการจับกุมตรวจยึดของกลาง ขณะดักซุ่ม ลาดตระเวน  

อยูใ่นพืน้ทีป่า่เขาลำเนาไพรทีอ่าจเกดิอนัตรายจากสตัวแ์ละแมลงหรอืภยัธรรมชาติ 

อย่างอื่นได้ การทำงานในพื้นที่อย่างนั้น ต้องรู้จักยืดหยุ่นผ่อนปรน แข็งมากไป 

หรืออ่อนเกินไปก็ไม่ได้ ต้องยึดสุภาษิตจีนที่พ่อสอนไว้ว่า “ตึงเกินจะต้องขาด  

เต็มเกินจะต้องล้น” ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ตลอดจน 

วถิชีวีติของชาวบา้นหรอืผูค้นแถบนัน้ ทำใหเ้ขา้ใจในบรบิทตา่ง ๆ มากขึน้ เมือ่เริม่ 

เข้าใจในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้นเป็นลำดับแล้ว  

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันแรกที่ไม่อยากทำงานในลักษณะแบบนี้อย่างที่กล่าวไว้  



86 87

ก็เริ่มคลายตัวและเริ่มมีกำลังใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  

และตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ต่อไป

	 เจ้าแม่ประดู ่
	 ตลอดระยะเวลา 3 เดอืน นอกจากจะออกไปตรวจตราจบักมุของลกัลอบ 

หนีศุลกากร  ณ  สถานีรถไฟปาดังเบซาร์  การนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออก 

ลาดตระเวนในพืน้ทีต่ามแนวชายแดน และการเขา้เวรปราบปรามรว่มกบัเจา้หนา้ที ่

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ดังท่ีเล่ามาแล้ว ทุกเย็นสมาชิกหน่วยร่วมฯ จะรับประทาน 

อาหารเย็นร่วมกันใต้ต้นประดู่ต้นใหญ่ที่มีผ้าสีผูกพันไว้รอบต้น ซึ่งมีเรื่องเล่าขาน 

ตามความเชือ่วา่มเีจา้แมป่ระดูส่ถติอยู ่ จะลบหลูม่ไิด ้ ใครทีเ่คยลบหลูห่รอืลว่งเกนิ 

ด้วยประการใด จะต้องมีเหตุเภทภัย เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องมีการขอขมาจึงจะ 

หายเป็นปกติ ต้นประดู่ต้นนี้อยู่ใกล้กับที่พักของเจ้าหน้าที่หน่วยร่วมฯ ที่อาศัย 

โกดังเก่าที่เคยเป็นโกดังร้าง เคยเป็นที่เก็บของกลางแต่ไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้ง 

อาศัยในบ้านพักของการรถไฟหลังเก่า  ๆ  บางหลังที่ไม่มีคนพักอาศัย พอใช้เป็น 

ที่คุ้มแดดคุ้มฝนอาศัยนอนได้ในระหว่างที่มาปฏิบัติหน้าที่ เรียกว่าอยู่กันไป 

ตามอัตภาพ เพราะเป็นการมาอยู่ชั่วคราวเพียงชุดละ 3 เดือน เมื่อครบกำหนด 

แล้วก็กลับไปทำงาน  ณ  ต้นสังกัดตามเดิม จึงอยู่กันไปแบบพอเพียงจริง  ๆ  

ทุก  ๆ  เย็นเมื่อเสร็จงานแล้วก็จะมานั่งกินข้าวเย็น พูดคุยกันใต้ต้นประดู่ต้นนี้  

ซึง่กเ็ปน็ปกตสิขุดไีมม่ปีญัหาอะไร แตม่อียูเ่ยน็วนัหนึง่เกดิฝนตกหนกั ไมส่ามารถ 

นัง่กนิขา้วมือ้เยน็ใตต้น้ประดูไ่ด ้ กเ็ลยตอ้งยา้ยทีก่นิอาหารเยน็วนันัน้ไปยงับา้นพกั 

ของการรถไฟฯ หลงัทีม่สีมาชกิหนว่ยรว่มฯ พกัอยู ่ ฝนกต็กหนกั หลงัคากร็ัว่ มนีำ้ 

หยดลงมากลางวงกินข้าว ต้องคอยเลื่อนหลบหยดน้ำกันเป็นระยะ ๆ ทุลักทุเลกัน 

พอสมควร ตัวผมเองก็เลยต้องรีบ  ๆ  กินให้เสร็จจะได้ไม่ต้องคอยหลบหยดน้ำ 

ที่หยดลงมาจากหลังคา ฝนตก อากาศเย็น กำลังหิว กินแบบรีบ ๆ แต่ก็อร่อย 

เจริญอาหารดี และกินเสร็จก่อนคนอื่น กินเสร็จแล้วก็ยังนั่งอยู่กับเพื่อนร่วมงาน  

ดูคนอื่นกินข้าวเพลิน  ๆ  ไป เพราะไปไหนก็ไม่ได้เนื่องจากฝนกำลังตกหนักอยู่  

เกดิความรูส้กึนกึกบัตวัเองวา่ วนันีท้ำไมเราจงึกนิขา้วเสรจ็เรว็กอ่นคนอืน่ แถมยงั 

กินได้เยอะ กินเหมือนตายอดตายอยากมาจากไหน แปลกมาก ทำไมจึงคิด 

แบบนั้นก็ไม่รู้ ขณะที่นั่งดูเพื่อน  ๆ  กินข้าวกันอยู่ เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเห็นผม 

กินข้าวเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ผมช่วยเดินไปเอากีตาร์ที่อยู่ในห้องพักบนโกดังเก่า 

ให้หน่อย เพื่อจะได้เล่นกีตาร์ร้องเพลงระหว่างกินข้าว ตัวผมเองว่างอยู่เพราะ 

กินข้าวเสร็จแล้ว ก็เดินกางร่มฝ่าสายฝนไปยังโกดังดังกล่าว

	 ขณะที่เดินกางร่มท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกหนักอยู่และฮัมเพลงไปด้วย  

ระหว่างทางหูแว่วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกเบา  ๆ  ว่า “น้องๆ” ขณะฮัมเพลง 

เพลิน  ๆ  อยู่ ไม่ทันได้คิดอะไร ก็ตอบรับไปในทันทีว่า “ครับ” แล้วก็หยุดเดิน 

มองฝ่าสายฝนและความมืดไปรอบ ๆ ตัว แต่ก็ไม่เห็นมีใครสักคน เมื่อแน่ใจว่า 

ไม่มีใครแล้วก็เดินต่อไปยังโกดังและขึ้นไปบนห้องที่พี่คนนั้นเก็บกีตาร์อยู่ เมื่อได้ 

กีตาร์แล้วก็รีบกลับไปยังบ้านพักหลังที่กำลังกินข้าวกันอยู่ ขณะที่เข้าและออก 

จากโกดังก็รู้สึกหวิว  ๆ  เย็นวาบเหมือนกัน เพราะบรรยากาศในขณะนั้นมืดสลัว  

ดูวังเวง มีแต่เสียงฝนตกชวนขนลุกซู่ ขณะเดินกลับก็ยังนึกถึงว่า เมื่อกี้ใครเรียก 

เรา? ทำให้รู้สึกหวาด  ๆ  ขึ้นมาและรีบเดินเอากีตาร์ไปให้พี่เขา เพื่อจะได้เล่น 

และร้องเพลงกัน เมื่อกลับเข้ามาในวงข้าว ได้เล่าให้พี่ ๆ และเพื่อนร่วมงานฟังว่า 

เมื่อกี้ตอนเดินไปเอากีตาร์ มีผู้หญิงร้องเรียก ขานรับไปแล้วแต่มองหาก็ไม่เห็น 

มีใครอยู่แถวนั้น พวกพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ทักขึ้นมาว่า ตอนกลางคืนถ้ามีเสียงเรียก  

คนโบราณเขาถือ เขาจะไม่ให้มีการขานรับ เพราะอาจเป็นวิญญาณที่ร้องเรียก 

เพื่อหาคนไปแทน พวกเขาที่พักอยู่ที่โกดังได้ยินเสียงเรียกในยามค่ำคืนแบบนั้น 

บอ่ย ๆ แตไ่มม่ใีครกลา้ขานรบั เพราะเชือ่ตามคำโบราณ จากนัน้กไ็มเ่ปน็อนัเลน่ 

กตีาร ์ เพราะหนัมาคยุกนัแตเ่รือ่งผ ี ตามประสบการณข์องแตล่ะคน จนกอ่ใหเ้กดิ 

ความกลัวขึ้นในจิตใจ โดยยังนั่งคุยกันแต่เรื่องเกี่ยวกับผีจนดึก เมื่อฝนหยุดตก 

จึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนยังที่พักของแต่ละคน ตัวผมเมื่อกลับมายังที่พักของตน 

ก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน กราบหมอนตามปกติแล้วนอนหลับไป ขณะ 

หลับสนิทได้ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดคลุมท้องสีเขียวอ่อนลายดอก หน้าตา 

ดูเศร้าหมอง เดินขึ้นบันไดหลังบ้านเข้ามาหา แล้วทรุดตัวลงข้าง  ๆ เอามือวาง 

ที่บริเวณท้องของผม ทันใดนั้นก็เกิดความรู้สึกวูบเสียวในท้อง เหมือนเวลาขับรถ 

ขึ้นเนินสูงแล้วลงทางลาดอย่างรวดเร็ว หรือเหมือนอยู่บนเครื่องเล่นที่อยู่บนที่สูง 

แล้วลดลงต่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียววูบวาบในท้อง แต่ไม่ทำให้ถึงกับสะดุ้ง 

ตกใจตื่น ในฝันยังมองเห็นดวงตาเศร้า  ๆ  ของผู้หญิงคนนั้น เมื่ออาการวูบวาบ 

ในท้องหายไป ผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นและเดินลงจากบ้านไปโดยมิได้พูดอะไร  

ผมเองก็หลับต่อและตื่นเช้าตามปกติ แต่ยังจำความฝันในคืนที่ผ่านมาได้ดีและ 

นึกทบทวนผูกเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนวาน ที่ผมกินข้าวอย่างเอร็ดอร่อยเหมือนตายอด 

ตายอยาก เหมือนกินไม่เผื่อใคร ผมถูกผู้หญิงเรียกในยามค่ำคืนและขานรับ 

ไปแลว้ ตอนนอนหลบักม็ผีูห้ญงิทีไ่มเ่คยรูจ้กัหรอืเหน็หนา้มากอ่นมาเขา้ฝนั เอามือ 

มาวางท่ีท้องจนรู้สึกเสียววูบวาบในท้อง ก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนน้ันคงจะหิว ร้องเรียก 

ใครต่อใครมานานแล้วแต่ไม่มีใครขานรับ ตัวผมเมื่อถูกเรียกครั้งแรกก็ขานรับไป 
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ทนัท ี เขาจงึสามารถตดิตอ่โดยการมาเขา้ฝนัผมได ้ เมือ่วานเยน็เหน็ผมกนิอิม่มาก  

เขาก็เลยอยากจะมาขอส่วนบุญจากผมเป็นแน่ จึงตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะทำบุญ 

ใส่บาตรพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้

	 ในเช้าวันนั้นได้เล่าความฝันให้เพื่อนรุ่นพี่ฟัง พร้อมกับสอบถามแม่ค้า 

ทีข่ายของอยูแ่ถวนัน้ ไดค้วามวา่ หลายปมีาแลว้เคยมผีูห้ญงิทอ้งคนหนึง่ถกูรถไฟ 

ชนตายที่รางรถไฟใกล้กับโกดังร้างที่เจ้าหน้าที่พักอาศัยอยู ่ โดยวิญญาณน่าจะ 

วนเวียนอยู่แถวนั้น ยังไม่ไปไหน ที่เพื่อน ๆ เล่าว่ามีเสียงผู้หญิงร้องเรียกในยาม 

ค่ำคืนอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่มีใครขานรับ เขาจึงติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาไม่ได้  

เมื่อตัวผมได้ขานรับไปเมื่อคืนวานนี้ เขาจึงติดต่อมาเข้าฝันเพื่อขอส่วนบุญจาก 

ผมได้ และที่ผมตั้งใจว่าจะทำบุญใส่บาตรไปให้เขาก็ดีแล้วและขออนุโมทนาบุญ 

ด้วย เมื่อได้ข้อมูลเช่นนั้นแล้ว ก็ได้เตรียมของที่จะใส่บาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น โดย 

ขอใหพ้ีผู่ห้ญงิทีเ่ปน็ภรรยาของคนขบัรถของดา่นศลุกากรปาดงัเบซารช์ว่ยหงุขา้วให้  

เมือ่เตรยีมการเรยีบรอ้ยแลว้กร็ูส้กึอิม่ใจทีจ่ะไดท้ำบญุอทุศิสว่นกศุลใหก้บัวญิญาณ 

ของผู้หญิงคนนั้นที่มาเข้าฝัน แต่ยังไม่ทันที่จะได้ใส่บาตรพระในวันรุ่งขึ้น  

ปรากฏว่าในคืนวันนั้น วันที่เตรียมของใส่บาตรไว้พร้อมแล้ว ได้ฝันว่าได้กิน 

ขา้วรอ้นอนัหอมกรุน่ รุง่เชา้กไ็ดใ้สบ่าตรพระอทุศิสว่นกศุลใหแ้กผู่ห้ญงิทอ้งคนนัน้ 

เปน็ทีเ่รยีบรอ้ย และเชือ่วา่ผูห้ญงิคนนัน้คงจะไดก้นิขา้วอนัหอมกรุน่เหมอืนทีผ่มฝนั  

และพ้นจากความหิวโหย ได้ไปเกิดยังภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพราะหลังจากนั้น 

แล้วผู้หญิงคนนั้นไม่เคยมาเข้าฝันอีกเลย

	 การทำงานที่งานยาเสพติด
	 ฝ่ายสืบสวน กองป้องกันและปราบปราม 
	 เมื่อปฏิบัติงานที่หน่วยร่วมศุลกากรปาดังเบซาร์ครบ 3 เดือน ได้กลับมา 

ปฏิบัติงานที่ฝ่ายรักษาการณ์ฯ กองป้องกันและปราบปรามตามเดิม ซึ่งเป็นเวลา 

เดยีวกนักบัทีง่านยาเสพตดิ ฝา่ยสบืสวน กองปอ้งกนัและปราบปราม ไดป้ระกาศ 

รบัสมคัรเพือ่คดัเลอืกบคุคลจากฝา่ยรกัษาการณฯ์ ไปปฏบิตังิาน ณ งานยาเสพตดิ  

ฝา่ยสบืสวน จำนวน 25 คน กเ็ลยขอสมคัรเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืก โดยการ 

สอบสัมภาษณ์และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ งาน 

ยาเสพติด ฝ่ายสืบสวน ตั้งแต่ปลายป ีพ.ศ. 2522

	 การปฏิบัติหน้าที่ ณ งานยาเสพติด ภายใต้การนำของ  ท่านสมใจนึก  

เองตระกูล ท่ีต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร และปลัดกระทรวงการคลัง  

ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ การทำงานด้านการสืบสวน 

ปราบปราม ถูกฝึกเรื่องระเบียบวินัยให้รู้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการสืบสวน หาข่าว  

สังเกตการณ์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้เทคนิคการซุกซ่อน ตรวจค้น จับกุม  

การดำเนินการด้านคดีและของกลาง รวมทั้งการประสานความร่วมมือต่าง  ๆ  

ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ ต้องหัดเขียนบันทึกการจับกุมตามรูปแบบให้ 

ครบถว้นสมบรูณท์ัง้ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย ตอ้งจำถอ้ยคำสำนวนใหไ้ดต้ัง้แต ่

ต้นจนจบ เรียกได้ว่าได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการทำงานอย่างครบถ้วน 

แบบมอือาชพีกว็า่ได ้ เพราะเปน็ความรูต้ดิตวัตัง้แตเ่วลานัน้ทีส่ามารถนำมาปรบัใช้ 

และพัฒนาการทำงานอย่างอื่นมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการรับราชการ 

	 ทำงานทุกหน้าที ่
	 ตอนเข้ามาทำงานอยู่ที่งานยาเสพติด ต้องทำงานทุกหน้าที ่ ทั้งงานด้าน 

ธุรการ พิมพ์หนังสือ ร่างหนังสือ เขียนบันทึกการจับกุม ควบคุมตัวผู้ต้องหา  

สง่ของกลาง นำของกลางไปประเมนิราคา หรอืวเิคราะห ์ ตดิตามผลคด ี แบง่สว่น 

เงนิสนิบนรางวลั ออกสบืสวน ตดิตาม หาขา่ว สงัเกตการณ์ ไปเปน็พยานศาล  

ทำงานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้และ 

ฝึกประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง การร่างหนังสือก็ไม่เคยร่างมาก่อน  

ต้องหาตำราการเขียนหนังสือราชการของคุณประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ 

ก.พ. มาศึกษาหาความรู้ พยายามอ่านถ้อยคำสำนวนในหนังสือเข้า - ออก หรือ 

หนังสือตอบโต้ต่าง ๆ แล้วหัดร่างด้วยตนเอง บางครั้งก็ร่างบนเครื่องพิมพ์ดีด คือ 

ร่างไปพิมพ์ไป ค่อย ๆ ร่าง ค่อย ๆ ขัดเกลา จนมีทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ พิมพ์ดีด 

ก็ไม่เคยเรียนมาก่อน พิมพ์สัมผัสไม่เป็น ต้องหัดพิมพ์แบบใช้นิ้วจิ้มดีดจนคล่อง 

พอ  ๆ  หรือใกล้เคียงกับคนที่พิมพ์แบบสัมผัสเป็น จากคนที่ยอมทำทุกเรื่องโดย 

ไม่เกี่ยงงอนและไม่มีความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบที่ต้องทำงานมากกว่าคนอื่น จึง 

ทำให้มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายจนเป็นที่ยอมรับของ 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความไวว้างใจใหท้ำงานทีส่ำคญัหลายเรือ่ง  

จนทำใหเ้ปน็คนกลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ และกลา้ลงมอืทำ โดยถอืหลกัเปน็ผูเ้ริม่ตน้ 

ทำก่อนเสมอ ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งแล้วค่อยทำ กล้าแสดงความคิดเห็นและ 
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กล้าทำในสิ่งที่สมควรทำ โดยถือหลัก “มุ่งมั่นทำสิ่งดี พร้อมที่ทำสิ่งควร” เสมอมา  

จนทำใหม้ผีลการทำงานเปน็รปูธรรมหลายเรือ่งและมคีวามเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ที ่

ราชการสูงขึ้นไปตามลำดับ

	 ล่องใต้ไปทำงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต ้
	 เมื่อทำงานอยู่ที่งานยาเสพติดได้ระยะเวลาหนึ่งเกือบครึ่งปี มีการตั้ง 

หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อ 

รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดและของลักลอบหนีศุลกากร 

อย่างอื่น ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยตัวผมได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

หนึ่งในเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 10 คน โดยการไปเช่าบ้าน 

หลังหนึ่งในซอยโชคสมาน 4 อยู่ริมทางรถไฟ ใกล้กับวัดโคกสมานคุณ เป็น 

ทีท่ำการหนว่ย กอ่นเดนิทางไปปฏบิตังิาน ทา่นสมใจนกึ เองตระกลู ไดน้ดัหมาย 

เจา้หนา้ทีป่ระจำหนว่ยทกุคนไปพบกนัทีว่ดัพระแกว้ โดยบอกวา่จะใหไ้ปสาบานตวั 

กับพระแก้วมรกตก่อนไปทำงานที่ภาคใต้ เมื่อไปถึงปรากฏว่าไปกันไม่ครบทุกคน  

บางคนอาจไม่กล้าไปหรือติดธุระหรือมาไม่ทันตามนัด ท่านสมใจนึกบอกว่า  

แกล้งลองใจพวกเราทุกคนว่าจะกล้ามาสาบานตัวต่อหน้าพระแก้วมรกตก่อนไป 

ทำงานที่ภาคใต้หรือไม่ ที่จริงท่านสมใจนึกบอกว่า ต้องการพาเจ้าหน้าที่ที่จะ 

ออกหน่วยทุกคนมาขอพรต่อพระแก้วมรกต เพราะพระแก้วมรกตเป็นพระนักรบ  

เนื่องจากผ่านสงครามมาหลายครั้ง การออกหน่วยไปทำงานด้านการสืบสวน 

ปราบปรามยาเสพติดและของลักลอบหนีศุลกากรที่ภาคใต้ เปรียบเสมือนการ 

ออกไปรบนอกสถานที่ จึงตั้งใจพามาขอพรต่อพระแก้วมรกตก่อนออกเดินทาง 

ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้ 

การปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จ และมีความปลอดภัยกันทุกคน ซึ่งถือเป็น 

เทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคลอย่างหนึ่ง  ทำให้ผู้ที่ได้มาไหว้ 

พระแก้วมรกตทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจและมีความมั่นใจในการเดินทางออกไป 

ปฏิบัติงานประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก  

โดยออกเดินทางไปปฏิบัติงานประจำหน่วยพร้อมกันเมื่อวันที ่ 5 เมษายน 2523

	 เมื่อเดินทางถึงบ้านเช่าที่หาดใหญ่ที่จะใช้เป็นที่ทำการหน่วยปราบปราม 

ยาเสพติดภาคใต้ ปรากฏว่าการปรับปรุงบ้านยังไม่เรียบร้อย แต่ก็จำเป็นต้องเข้าพัก  

ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว โดยจัดพื้นที่ห้องโถงกลางบ้านให้เป็นที่ทำการหน่วย ส่วน 

ห้องพักที่อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 2 ห้อง รวมจำนวน 4 ห้อง ใช้เป็น 

ห้องพักเจ้าหน้าที่ ด้านหลังเป็นห้องครัว ห้องอาหาร และห้องน้ำ มีโรงจอดรถ 

และบริเวณรอบบ้าน พร้อมศาลพระภูมิ พื้นที่รอบบริเวณบ้านทั้งภายในและ 

ภายนอกกว้างใหญ่พอสมควร เหมาะที่จะเป็นที่ทำการหน่วยและพักอาศัย ณ  

ทีเ่ดยีวกนั ซึง่ถอืวา่เหมาะสมมาก และการเขา้ - ออกกส็ะดวก สามารถเขา้ - ออก 

ได้หลายทาง ตอนที่เข้าไปอยู่ใหม่  ๆ ประตูห้องน้ำก็ยังไม่ได้ติดบานประตู แต่ 

สามารถใช้ห้องน้ำ  - ห้องส้วมได้ตามปกติ โดยหากมีใครจะมาใช้ห้องน้ำ คนที่ 

อยู่ในห้องน้ำต้องส่งสัญญาณร้องบอกว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำ แต่เพียงไม่กี่วัน 

การปรบัปรุงบา้นทีใ่ช้เปน็ทีท่ำการหนว่ยกบัทีพ่กัอาศยักเ็รียบรอ้ย สามารถใช้งาน 

ได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

	 โอกาสทองของชีวิต 
	 ขณะที่ทำงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ ในฐานะที่ตัวผมเป็น 

เด็กอายุน้อยที่สุดในหน่วย จึงต้องทำงานทุกหน้าที่ งานใดไม่มีใครถนัด หรือ 

ไม่มีใครทำ ผมต้องรับหน้าที่ทำทั้งหมด ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบก็ว่าได้ อาศัย 

ที่เป็นคนที่ยอมทำงานทุกอย่างโดยไม่มีการเกี่ยงงอนหรือรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ 

ที่ต้องทำงานมากกว่าคนอื่นดังที่เคยกล่าวมาแล้ว จึงรับทำงานทุกอย่าง เรียกว่า 

เป็นแม่บ้านก็ว่าได้ เพราะต้องทำทั้งงานด้านธุรการ งานร่าง พิมพ์ โต้ตอบ 

หนังสือต่าง ๆ ทำแฟ้มคดี บัญชีของกลาง ส่งของกลาง ดูแลบำรุงรักษา เติม 

น้ำมัน ลงรายการการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ทุกคัน จัดระเบียบการเก็บ 

เอกสารงานสำนักงานทุกอย่าง ดูแลงานบ้านงานครัว ควบคุมแม่บ้านแม่ครัว 

ในการทำอาหารการกินต่าง  ๆ รวมทั้งการทำความสะอาดทั้งในบ้านและรอบ  ๆ  

บรเิวณ ทัง้ยงัตอ้งทำงานดา้นการสบืสวนปราบปราม ออกทำแผนทีเ่สน้ทางรา้นคา้ 

ในอำเภอหาดใหญ่ทั้งหมด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำงาน ดูแลการรับ  - ส่ง 

วิทยุสื่อสารกับกรมศุลกากรตามเวลาเรียกขานทางวิทยุคมนาคม ทำรายงานการ 

เดนิทางเพือ่เบกิจา่ยเบีย้เลีย้งการเดนิทางไปราชการและคา่นำ้มนัเชือ้เพลงิ รวมทัง้ 

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้งาน 

หลายอย่างและมีประสบการณ์ในการทำงาน รวมท้ังการบริหารจัดการ การปกครอง 

บังคับบัญชา การตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเป็น 

การสั่งสมประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศุลกากร 1  

ซึ่งถือเป็น โอกาสทองของชีวิต  จริง ๆ ทำให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ 

ที่ได้มาจากการทำงานจริงมาปรับใช้ในการทำงานและการบริหารจัดการต่าง  ๆ  

ในเวลาต่อมา โดยสามารถสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ 
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เรื่อยมา พร้อมกับเข้ารับการอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรและ 

หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นเป็นครั้งคราวอยู่ เสมอ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ 

ประสบการณ์ใหม่ไว้ใช้ในการทำงานตลอดมา

	 การนำรหัส ว. มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
	 ในการปฏิบัติงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ เจ้าหน้าที่ประจำ 

หน่วยทุกคนต้องมีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปราม 

ทกุเวลา โดยมกีารซกัซอ้มความเขา้ใจใหท้กุคนออกปฏบิตังิานไดแ้บบฉบัพลนัทนัท ี 

ภายใน 5 - 10 นาทีที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว หรือการออกไปสืบสวนปราบปราม 

ตามหนา้ทีป่กต ิ เมือ่ไดร้บัแจง้หรอืไดร้บัคำสัง่ใหอ้อกปฏบิตังิาน ทกุคนตอ้งแตง่ตวั 

ขึน้รถออกไปปฏบิตังิานไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ ใครทีแ่ตง่ตวัไมท่นักต็อ้งขึน้ไปแตง่ตวั 

บนรถ ทกุคนจงึตอ้งมคีวามพรอ้มตลอดเวลา เรยีกวา่เปน็หนว่ยเคลือ่นทีเ่รว็จรงิ ๆ  

ในการปฏิบัติงานจึงเกิดการรั่วไหล ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นการสื่อสาร 

ทางตรงแบบพูดคุยกัน เจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้จึงได้นำรหัส 

เรียกขานทางวิทยุคมนาคม หรือรหัส ว. แบบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กันอยู่ มาใช้ 

ในการทำงานเป็นครั้งแรก จึงกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร  

ตอนแรก  ๆ  ก็ยังไม่เป็นที่นิยม แต่ต่อมาเมื่อเริ่มคุ้นชินและเริ่มใช้รหัสเรียกขาน  

หรอืรหสั ว. ไดค้ลอ่งขึน้ ฟงัดกูระชบั สัน้ รูค้วามหมายไดใ้จความ กรมศลุกากร 

จงึไดน้ำเอารหสัเรยีกขานทางวทิยมุาใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารทางวทิยสุือ่สารดงัเชน่ 

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้จึงถือเป็นหน่วยงานแรก 

ของกรมศุลกากรที่นำรหัสวิทยุเรียกขานมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทางระบบ 

วิทยุคมนาคม

	 ท่าดีทีเหลว 
	 เกีย่วกบัการใชร้หสัเรยีกขาน หรอืรหสั ว. นี ้ มเีรือ่งขำ  ๆทีจ่ะเลา่ใหฟ้งั คอื  

เมือ่เริม่นำมาใชท้ีห่นว่ยปราบปรามยาเสพตดิภาคใตใ้หม่ ๆ เจา้หนา้ทีป่ระจำหนว่ย 

ทุกคนต้องฝึกการใช้และท่องจำรหัส ว.  เลขหมายต่าง  ๆ เพื่อจะได้ใช้ได้อย่าง 

ถูกต้องและเข้าใจความหมายถูกต้องตรงกัน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การสือ่สารและเปน็การรกัษาความลบัระหวา่งการปฏบิตังิาน เมือ่ใชง้านเริม่คลอ่ง 

แล้ว เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ท่านสมใจนึก เองตระกูล เดินทางไปตรวจเยี่ยม 

และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยฯ เจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ ก็อยากจะโชว์ 

การใช้รหัสเรียกขานทางวิทยุให้ท่านด ู แต่เกิดการขัดข้องทางเทคนิค ไม่ทราบว่า 

เป็นเพราะอะไรทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเกิดการขัดข้อง ไม่ได้ยินเสียง 

เรียกขานและโต้ตอบระหว่างกัน ทดลองหลายครั้ง แก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผล  

การโชวร์หสัเรยีกขานวนันัน้จงึลม้เหลวไมเ่ปน็ทา่ แถมยงัถกูดวุา่ไมไ่ดเ้รือ่ง ถา้เปน็ 

อย่างนี้อย่านำมาใช้ดีกว่า เสียรังวัดไปตาม ๆ กัน เข้าทำนอง “ท่าดีทีเหลว” แต่ 

ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นและระบบเทคโนโลยี 

ทางวิทยุสื่อสารได้รับการพัฒนามากขึ้น ปัญหาดังกล่าวก็หมดไป และได้มีการ 

ใช้รหัสวิทยุสื่อสารดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

	 อยู่แบบพอเพียง 
	 การอยู่ปฏิบัติงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ อยู่ร่วมกันแบบ  

ครอบครวั โดยนำเงนิคา่เบีย้เลีย้งทีไ่ดร้บัมาลงขนัเปน็กองกลาง เพือ่หงุหาอาหาร 

และในการติดต่อสื่อสารการปฏิบัติ 

งานสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ  

ต้องสื่ อสารกันด้ วยวิทยุสื่ อสาร 

คลื่นสั้นแบบ  Walkie-talkie ถ้า 

ต้องสื่อสารทางไกลก็ต้องใช้ เสา 

วิทยุสื่อสารแบบ  Repeater และ 

วทิย ุ Single Side-Band จงึจะตดิตอ่ 

สื่อสารและประสานงานกันได้ ใน 

เวลานั้นการติดต่อสื่อสารทางระบบ 

วิทยุคมนาคม ใช้วิธีกดสวิตช์ที่ไมค์ 

และพูดคุยสลับกัน ทำให้คนอื่น  ๆ  

ไดย้นิ รูข้อ้ความทีพ่ดูคยุระหวา่งการ 

ปฏิบัติงาน เรื่องที่ควรเป็นความลับ 

ภาพวิทยุสื่อสารแบบ  walkie-Talkie ที่ใช้ 
ติดต่อสื่อสารกันอยู่ในเวลานั้น ซึ่งเป็นภาพ 
วิทยุสื่อสารของจริงที่ขออนุญาตใช้จากกรม 
ไปรษณีย์โทรเลขอย่างถูกต้อง
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ทำกับข้าวกินรวมกันที่หน่วยฯ โดยจ้างแม่ครัวมาทำกับข้าวให้  จ่ายตลาด 

ค่ากับข้าววันละประมาณ 100  - 200 บาท ทำกับข้าวกินกันมื้อละ 2 - 3 อย่าง 

กนิกนั 3 มือ้ มือ้เชา้สว่นใหญจ่ะเปน็ขา้วตม้ขาวพรอ้มกบัขา้ว 2 - 3 อยา่ง กนิอยู ่

กันแบบพอเพียง ได้กินขนมหรือของหวานสัปดาห์ละ  1 ครั้ง ถ้ามากกว่านั้น 

เงินลงขันจะไม่พอ เพราะต้องซื้อข้าวสาร แก๊สหุงต้ม อุปกรณ์เครื่องครัว จาน  

ชาม ช้อน รวมทั้งการซักล้างทำความสะอาดโดยรวมด้วย จึงต้องกินอยู่กัน 

อย่างประหยัดมัธยัสถ์พอสมควร ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาอะไร

	 ประสบการณ์จากการทำงานที่ภาคใต ้
	 การออกปฏิบัติงานประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ มีการ 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว แต่ตัวผม 

ซึง่แมจ้ะเปน็เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตั ิ แตก่เ็ปน็ตวัหลกัในการทำงานและการประสานงาน 

ในทุก ๆ เรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้อยู่ปฏิบัติงานนานกว่าคนอื่น  ๆ คือ ได้รับ 

คำสั่งให้อยู่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายคำสั่ง  รวมเวลาแล้วอยู่ 

ปฏบิตังิานในรอบแรกรวมแลว้เปน็เวลา 1 ป ี แลว้กก็ลบัมาทำงานทีง่านยาเสพตดิ  

ฝ่ายสืบสวนตามเดิม แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็ได้รับคำสั่งให้กลับไป 

ปฏิบัติงาน ณ หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้อีกหลายคำสั่งต่อเนื่องกัน 

เป็นเวลานานอีก 1 ปี โดยยังคงได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่อย่างที่เคยทำ  

เพื่อรักษาระบบและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอย่างที่ควร 

จะเปน็ตอ่ไป ตอ่มากรมศลุกากรไดม้กีารยบุเลกิหนว่ยปราบปรามยาเสพตดิภาคใต้  

แลว้ตัง้เปน็ศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามของศลุกากรภาคใตข้ึน้มา เพือ่ใหม้หีนา้ที่ 

ความรบัผดิชอบในการปอ้งกนัและปราบปรามการกระทำผดิตามกฎหมายศลุกากร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภารกิจเดิมด้านการปราบปรามยาเสพติด 

ในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีอยู่ด้วย โดยมีหน่วยป้องกันและปราบปรามสงขลา  

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามของศุลกากรภาคใต้  

ซึ่งในระยะแรกหน่วยป้องกันและปราบปรามสงขลายังคงเช่าบ้านหลังเดิม 

ที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้เคยใช้เป็นที่ทำการอยู่ แต่ต่อมาภายหลัง 

มีการย้ายที่ทำการหน่วยไปอยู่ที่บ้านเช่าหลังใหม่ในซอยเพชรเกษม 7 อำเภอ 

หาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา และตวัผมยงัคงไดร้บัคำสัง่กรมฯ ใหห้มนุเวยีนไปปฏบิตั ิ

หน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามสงขลา และศูนย์ป้องกันและ 

ปราบปรามของศุลกากรภาคใต้หลายรอบ  รวมเวลาที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ 

ประจำหนว่ยและศนูยท์ัง้ 3 แหง่ดงักลา่วเปน็ระยะเวลาประมาณ 4 ปเีศษ ทำให ้

ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณช์วีติการทำงานในพืน้ทีภ่าคใตท้ีส่ามารถนำไปปรบัใช ้

กับการทำงานในที่อื่น ๆ ในเวลาต่อ ๆ มาได้มากพอสมควร 

	 การทำงานต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 
	 ตอนที่ทำงานอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต ้ ได้รับมอบหมายให้ 

ออกไปทำแผนที่เส้นทางการลักลอบหนีศุลกากร ทั้งถนน ตรอก ซอกซอยต่าง ๆ 

รวมทั้งร้านค้าและแผงลอยที่มีอาชีพขายของที่ยังไม่เสียค่าภาษ ี ตลอดจนโกดัง 

เก็บของต่าง ๆ ที่สงสัย หรือมีข้อมูลว่าใช้หรือเคยใช้เป็นที่ซุกซ่อนเก็บของลักลอบ 

หนศีลุกากร ทำใหรู้จ้กัทกุถนน รวมทัง้ตรอกซอกซอยตา่ง  ๆในเขตอำเภอหาดใหญ ่

ในเวลานั้น รวมทั้งร้านค้าแผงลอยต่าง ๆ เกือบทั้งหมด เรียกว่าหลับตาก็นึกภาพ 

ออก สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงเส้นทางต่าง  ๆ  ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันได้ว่า 

หากผู้ลักลอบขนของหนีภาษีขับรถเข้ามาตามเส้นทางใด ถนนใด จะสามารถ 

ทะลุเชื่อมต่อไปยังถนนหรือตรอกซอกซอยที่ไหนได้บ้าง สามารถที่จะวิทยุสื่อสาร  

ส่งกำลังไปดักเพื่อสกัดกั้นตรวจค้นจับกุมได้ ในการทำงานต้องมีการวิเคราะห์ 

ข้อมูล วางแผนอย่างเป็นระบบ บางครั้งต้องมีการออกสำรวจพื้นที่เส้นทาง 

ตั้งแต่อำเภอสะเดามาถึงอำเภอหาดใหญ่ ว่ามีจุดใดที่ควรวางกำลังแบ่งจุด 

สังเกตการณ์ เพื่อส่งข้อมูลเป้าหมายผู้ลักลอบ จุดใดควรเป็นจุดสกัดเพื่อดัก 

ตรวจค้นจับกุม ต้องมีการคำนวณเวลาว่าจากจุดสังเกตการณ์ห่างจากจุดสกัด 

เป็นระยะทางเท่าใด ถ้ารถใช้อัตราความเร็วประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้อง 

ใช้เวลากี่นาทีจึงจะมาถึงจุดสกัด และจากจุดซุ่มสกัดที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไป 

คอยดักจับ ควรจะอยู่ลึกเท่าใด และหากได้รับแจ้งจากจุดสังเกตการณ์แล้ว  

จะออกมาถึงถนนใหญ่ต้องใช้เวลาเท่าใด ทุกอย่างจะต้องพอดีหรือใกล้เคียงที่สุด  

เพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดขณะเข้าสกัดกั้นเพื่อตรวจค้นจับกุม ขนาดวางแผน 

และคำนวณเวลาทีต่อ้งใชใ้นแตล่ะสถานการณ ์ โดยคาดหมายความเรว็ของรถยนต ์

ของผู้ลักลอบว่าควรจะใช้ความเร็วเท่าใด เจ้าหน้าที่ที่เป็นจุดสกัดเพื่อดักจับกุม  

จะต้องออกจากจุดซุ่มเวลาใด ใช้ความเร็วเท่าใด เพื่อให้เข้าจุดสกัดได้ทันตาม 

เวลาทีก่ำหนดไว ้ โดยระมดัระวงัมใิหเ้กดิอบุตัเิหตกุารพุง่ชนเกดิขึน้ ขนาดคำนวณ 

วางแผนกันอย่างนี้ ก็ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติเกิดขึ้นได้ 

ในบางคร้ัง ซ่ึงมีอยู่คร้ังหน่ึง ทีมงานของเราวางแผนเป็นอย่างดี เข้าจุดสังเกตการณ์ 

และจุดสกัดเรียบร้อย เมื่อสายข่าวแจ้งว่ารถยนต์ของผู้ลักลอบออกจากอำเภอ 

สะเดามาแล้ว ด้วยรถยี่ห้อใด สีใด ทะเบียนอะไร เมื่อรถยนต์คันดังกล่าว 
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ผา่นจดุสงัเกตการณ ์ เจา้หนา้ทีป่ระจำจดุวทิยแุจง้ใหจ้ดุสกดัทราบ จดุสกดักอ็อก 

มาจากที่ซุ่ม เอารถยนต์ตู้จอดขวางกลางถนน เพื่อสกัดกั้นรถยนต์ของผู้ลักลอบ 

มิให้วิ่งผ่าน เมื่อจอดขวางแล้วก็โดดลงจากรถเพื่อเตรียมการขอตรวจค้นจับกุม  

แตท่นัททีีผู่ล้กัลอบเหน็รถยนตต์ูข้องเจา้หนา้ทีจ่อดขวางถนนไว ้ กเ็บรกแลว้หกัเลีย้ว 

ลงไหล่ถนน หันรถกลับไปทางด่านฯ สะเดา ไม่ยอมจอดให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น  

เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนถนนไม่สามารถหยุดรถของผู้ลักลอบได้ รถยนต์ตู้ที่จอดขวาง 

ถนนอยู่ก็ไม่มีคนขับ เพราะลงมาจากรถกันหมด จึงไม่สามารถขับรถไล่ตาม 

จับกุมได้ทัน ผู้ลักลอบสามารถขับรถย้อนกลับหนีรอดพ้นจากการถูกตรวจค้น 

จับกุมในครั้งนั้นไปได้ เมื่อการปฏิบัติงานไม่บรรลุผลก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ 

หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก็พบว่าเกิดจากการคำนวณความเร็วของ 

รถยนตผ์ูล้กัลอบผดิพลาด กลา่วคอื ทางเราคำนวณวา่ผูล้กัลอบคงจะใชค้วามเรว็ 

ไม่น้อยกว่า 120  กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ข้อเท็จจริงผู้ลักลอบบรรทุกของมา 

เต็มคันรถ ไม่สามารถวิ่งเร็วเหมือนรถเปล่าได้ ความเร็วของผู้ลักลอบน่าจะอยู่ที่ 

ราว ๆ 80 - 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งช้ากว่าที่เจ้าหน้าที่ประมาณไว้ถึง 30 - 40  

กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเหตุให้รถยนต์ตู้ที่นำออกมาจอดขวางกลางถนนออกมา 

ดักสกัดก่อนเวลาที่รถยนต์ของผู้ลักลอบจะมาถึงมากไป ทำให้ผู้ลักลอบสามารถ 

มองเหน็แตไ่กล และมเีวลาตดัสนิใจหกัหลบลงไหลถ่นนนำรถวิง่ยอ้นกลบัหลบหนี 

ไปได้ และการที่เจ้าหน้าที่โดดลงจากรถยนต์ตู้ทั้งหมดรวมทั้งคนขับ เป็นเหตุให้ 

ไม่มีใครขับรถยนต์ตู้ออกมาปาดหรือขวางหน้ารถของผู้ลักลอบได้ทัน การทำงาน 

จึงไม่ประสบผลสำเร็จตามที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ได้ข้อคิดและ 

ประสบการณ์เรื่องนี้ คือ ต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินไว้ โดยต้องคิดหรือคาดการณ์ 

ว่าถ้าไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หากมีปัจจัยอะไรมาแทรกซ้อน ปัจจัยที่อาจ 

แทรกซ้อนน่าจะมีอะไรบ้าง ถ้าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ จะแก้ปัญหา หรือมีแผน 

สำรองอย่างไร เพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิด 

ความเสียหาย หรือมีการสูญเปล่าเกิดขึ้น

	 ล่อซื้อรถเถื่อน 
	 ในขณะทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นพืน้ทีภ่าคใต ้ ทีอ่ำเภอหาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา  

มอียูค่รัง้หนึง่ ไดร้บัแจง้จากสายลบัผูแ้จง้ความนำจบัวา่ มผีูล้กัลอบนำรถยนตเ์กง๋ 

จากประเทศมาเลเซียหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร และกำลังหาทาง 

บอกขายรถยนต์คันดังกล่าวอยู่ จึงได้ร่วมกันวางแผนล่อซื้อโดยปลอมตัวเป็น 

คนมาติดต่อขอซื้อ มีการนัดพบพูดคุยต่อรองราคากันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดย 

แกล้งทำตัวเป็นอาเสี่ย พกเงินเป็นปึกเพื่อให้ผู้ลักลอบเห็นว่ามีสตางค์ซื้อรถได้แน ่ 

ทั้ง  ๆ  ที่ไม่มีเงิน ต้องเอากระดาษมาตัดเท่าขนาดธนบัตรแล้วเอาธนบัตรจริง 

ประกบหน้าประกบหลังให้ดูเหมือนว่ามีเงินเป็นปึกควักออกมาจ่ายค่าอาหาร  

และนัดขอดูรถ ถ้าสภาพถูกใจก็จะจ่ายเงินสดแบบยื่นหมูยื่นแมวกันเลย จากนั้น 

ก็กลับมาวางแผน แบ่งกำลังออกเป็นทีมล่อซื้อและทีมจับกุม โดยวางกำลัง 

นอกเครื่องแบบเตรียมการเข้าแสดงตนจับกุมในขณะที่กำลังดูรถและซื้อขายส่ง 

มอบรถกัน โดยนัดส่งมอบรถกันที่ลานจอดรถยนต์โรงแรมดิเอมเพอเร่อร ์ เมื่อถึง 

เวลานดัหมายกแ็บง่กำลงักนัทำหนา้ทีต่ามแผน แตเ่มือ่ถงึเวลานดัหมาย ผูล้กัลอบ 

กับทีมล่อซื้อได้มาพบกันตามนัด แต่ผู้ลักลอบก็ฉลาดและระวังตัวขอเปลี่ยน 

สถานที่ที่จะให้ดูรถและส่งมอบกันเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นัดหมายเดิม 

มากนัก ทีมล่อซื้อไม่สามารถแจ้งทีมจับกุมได้ทันที ต้องถ่วงเวลาขอดูรถอยู่นาน 

เพือ่หาทางสง่ขา่วใหท้มีจบักมุทราบ โดยแกลง้ดรูถแลว้ดอูกีจนผูล้กัลอบเริม่สงสยั  

โชคดีท่ีสามารถหาทางติดต่อส่งสัญญาณให้ทีมจับกุมทราบได้ และตามไปแสดงตน 

ขอตรวจค้นจับกุมจนได้ เมื่อทีมจับกุมเข้ามาแสดงตน ทีมล่อซื้อก็แกล้งทำเป็น 

ตกใจวิ่งหนีไป ปล่อยให้ทีมจับกุมดำเนินการจับกุมประสบผลสำเร็จตามแผน 

ทีว่างไว ้ และในเดอืนตอ่มา ขณะทีเ่จา้หนา้ทีศ่ลุกากรนำกำลงัเขา้ปดิตลาดสนัตสิขุ 

เพื่อตรวจค้นจับกุมของลักลอบหนีศุลกากรที่ซุกซ่อนอยู่ในร้านค้าภายในตลาด 

สนัตสิขุ หลงัจากการตรวจคน้จบักมุเสรจ็สิน้ ขณะกำลงัลำเลยีงขนของกลางข้ึนรถ  

มีผู้คนมายืนมุงดูเหตุการณ์การทำงานของเจ้าหน้าท่ีในวันน้ันเป็นจำนวนมาก และ 

หนึง่ในจำนวนนัน้คอืผูท้ีน่ำรถยนตล์กัลอบหนศีลุกากรมาบอกขายและถกูเราลอ่ซือ้ 

จับกุมได้ยืนมุงดูอยู่ด้วย เขาเห็นผม และผมก็เห็นเขาอย่างจังโดยไม่คิดว่าจะได้ 

พบกนัอกี ทา่ทางของเขาชะงกัและทำทา่ตาโตตกใจ ผมกท็ำเปน็ไมรู่ไ้มช่ี ้ แตรู่ว้า่ 

เขาจำผมได้และคงนึกในใจว่าเสียรู้ผมและทีมงานซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเสียแล้ว

	 ตามจับรถลักลอบหนีศุลกากร 
	 อีกครั้งหนึ่ง มีสายลับผู้แจ้งความนำจับแจ้งว่ามีผู้ลักลอบนำรถยนต์จาก 

ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คัน สวมป้ายทะเบียนปลอมข้ามแพขนานยนต์ 

ที่จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ โดยจะพักค้างคืนที่โรงแรมสยามธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ดำเนินการจับกุมด้วย จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าท่ีจำนวนหน่ึง 

ข้ามแพขนานยนต์ที่จังหวัดสงขลาในเที่ยวสุดท้าย ตามไปที่โรงแรมสยามธานี  

กว่าจะไปถึงก็เลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว เมื่อไปถึงลานจอดรถยนต์ของโรงแรม 

สยามธานี บรรยากาศเงียบสงบเพราะเป็นเวลาที่คนที่มาพักที่โรงแรมเข้านอน 
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กนัแลว้ จงึไดเ้ดนิตรวจสอบรถยนตท์ีจ่อดอยูใ่นลานจอด พบรถยนตจ์ำนวน 2 คนั  

ตามที่ได้รับแจ้งไว้จอดอยู่ ตรวจสอบภายนอกเห็นชัดว่าเป็นรถยนต์ผลิตใน 

ประเทศมาเลเซีย แต่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไทย ซึ่งตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็น 

ป้ายทะเบียนปลอม เจ้าหน้าที่ชุดติดตามก็อยู่เฝ้าโดยนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่ในรถเพื่อรอ 

จับกุม จนกระทั่งเวลาสายของวันใหม่ ผู้ลักลอบมาที่รถทั้ง 2 คันเพื่อขับต่อไป 

ยังกรุงเทพฯ เมื่อเปิดรถแล้วเจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตนดำเนินการจับกุมยึดรถ  

พร้อมกับควบคุมตัวไว้เป็นผู้ต้องหานำกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่ด่าน 

ศุลกากรสงขลา ในระหว่างทางก็ได้พูดคุยสอบปากคำผู้ต้องหา ทำให้ได้ข้อมูล 

เกีย่วกบัขบวนการลกัลอบนำรถยนตห์นศีลุกากรเขา้มาในราชอาณาจกัร และนำไป 

ขยายผล จนสามารถจับกุมรถยนต์ลักลอบหนีศุลกากรได้อีกหลายคัน

	 การขยายผลการจับกุม 
	 จากการติดตามไปจับกุมรถยนต์ลักลอบหนีศุลกากรจำนวน  2 คัน 

ที่โรงแรมสยามธานีในคราวนั้น ได้ข้อมูลว่าในช่วงเวลานั้น มีผู้นำรถยนต์จาก 

ประเทศมาเลเซยีลกัลอบหนศีลุกากรเปน็จำนวนมาก และมเีกอืบทกุวนั กอปรกบั 

เจา้หนา้ทีฝ่า่ยสบืสวน ชดุปราบปรามรถยนตล์กัลอบหนศีลุกากรของงานยาเสพตดิ  

กองป้องกันและปราบปราม ที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ มีการจับกุมรถยนต์ลักลอบ 

หนีศุลกากรได้เกือบทุกวัน เมื่อข้อมูลที่ได้รับจากหนึ่งในขบวนการของผู้ลักลอบ  

กบัสถานการณก์ารจบักมุทีเ่ปน็จรงิสอดคลอ้งกนั จงึมานัง่คดิวเิคราะหต์รกึตรองด ู 

เห็นภาพชัดว่ารถยนต์ที่ลักลอบหนีศุลกากรจากประเทศมาเลเซียเข้ามาใน 

ราชอาณาจกัรแลว้สง่ไปขายทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑลหรอืในตา่งจงัหวดั จะตอ้ง 

ผ่านพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัวผมเองอยู่ในพื้นที่น่าจะสามารถ 

ตรวจพบจับกุมได้ก่อนที่จะลักลอบไปถึงปลายทางที่กรุงเทพฯ  ที่มีการจับกุมได้ 

อยา่งตอ่เนือ่ง เมื่อมีโอกาสเขา้มาราชการทีก่รมศลุกากร จงึไดพ้ยายามสอบถาม 

ข้อมูลจากชุดจับกุมที่ส่วนกลางว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถยนต์คันไหนเป็นรถยนต์ 

ลักลอบหนีศุลกากร แต่ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาไปขยายผลเพื่อ 

จับกุมในพื้นที่ภาคใต้แต่อย่างใด ถามใครก็ไม่มีใครยอมบอก เพียงแต่บอกว่า 

มีสายข่าวแจ้งมาก็ไปตรวจสอบและจับกุมได ้ เมื่อถามใครก็ไม่ได้ข้อมูล จึงลงไป 

ที่สถานที่จอดรถยนต์ของกลาง เดินดูรถยนต์ที่ถูกจับกุมมาแต่ละคันว่ามีอะไร 

ที่เหมือนกันหรือแตกต่างระหว่างรถยนต์ของไทยกับรถยนต์ของมาเลเซียบ้าง  

ดูแล้วดูอีก ดูแล้วก็จำให้เห็นเป็นเสมือนภาพถ่าย เมื่อหลับตานึกถึงภาพรถยนต์ 

ลักลอบว่าสีรถเป็นแบบไหน ต่างจากรถยนต์ของไทยอย่างไร เฉดสีแบบไหน 

เป็นรถยนต์ไทย เฉดสีแบบไหนเป็นรถยนต์มาเลเซีย กระจกด้านข้างซ้ายขวา 

หรือที่เรียกกันว่ากระจกหูช้างของมาเลเซียรูปแบบเป็นอย่างไร ของไทยเป็น 

แบบไหน ท่อไอเสียต่างกันอย่างไร รูปแบบและรูกระทะล้อรถยนต์ของไทย 

กับของมาเลเซียไม่เหมือนกันอย่างไร ยางรถยนต์ Made in Malaysia หรือ  

Made in thailand กระจกทุกบานมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย 

หรือไม่ สัญลักษณ์ที่กระจกรถยนต์ของมาเลเซียเป็นรูปแบบใด พยายามเดินดู 

เก็บรายละเอียดจนจำได้ขึ้นใจ หลับตาก็มองเห็น เหมือนกับว่าเราได้ถ่ายภาพ 

ความแตกต่างระหว่างรถยนต์มาเลเซียกับรถยนต์ไทยไว้ในสมองหรือมโนภาพ 

เรียบร้อยแล้ว ก็กลับไปทำงานที่ภาคใต้ต่อไปตามปกติ และสามารถนำข้อมูล 

ที่แตกต่างดังกล่าวไปประกอบการทำงานด้านการสืบสวนปราบปรามรถยนต์ 

ลักลอบหนีศุลกากรในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาได้หลายคัน เพียง 

เห็นรถที่จอดอยู่หรือวิ่งสวนมาก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรถยนต์ไทยหรือรถยนต์มาเลเซีย  

ถา้เหน็เปน็รถยนตม์าเลเซยีแตต่ดิแผน่ปา้ยทะเบยีนไทย สามารถสนันษิฐานไดเ้ลย 

ว่าอาจเป็นรถยนต์ที่ลักลอบหนีศุลกากรเข้ามา ก็จะติดตามไปขอตรวจสอบและ 

จับกุม ซึ่งประสบผลสำเร็จสามารถจับกุมได้หลายคัน 

	 เกือบเป็นเรื่อง 
	 การขยายผลติดตามการจับกุมรถยนต์ลักลอบหนีศุลกากรในลักษณะ 

ดังกล่าวมิใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกรายโดยไม่มีปัญหา เพราะมีอยู่คันหนึ่ง 

ซึ่งเป็นรถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า สีเหลือง สภาพสีและอุปกรณ์ประกอบเป็น 

รถยนต์มาเลเซีย แต่ใช้ป้ายทะเบียนไทย วิ่งมาบนถนนกาญจนวนิช มุ่งหน้าเข้า 

หาดใหญ่ สวนกันท่ีบริเวณบ้านคลองหวะ จึงกลับรถขับไล่ตามบีบแตรส่งสัญญาณ 

ใหห้ยดุ แลว้แสดงตวัขอทำการตรวจสอบวา่เปน็รถยนตล์กัลอบหนศีลุกากรหรอืไม ่ 

ปรากฏว่าจากการตรวจสอบเป็นรถยนต์มาเลเซียจริง ๆ แต่เป็นรถยนต์ที่เจ้าของ 

ประมูลซื้อมาจากการขายทอดตลาดของกลางของด่านศุลกากรสะเดา และ 

จดทะเบียนไทยถูกต้อง จึงไม่มีความผิด เจ้าของรถซึ่งเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ 

ทำงานอยู่หน่วยงานหน่ึงในหาดใหญ่ก็โกรธและรายงานผู้บังคับบัญชาว่าไม่ให้เกียรติ  

จึงต้องไปขอโทษขอโพยและขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โชคดีที่ผู้ใหญ่ 

ทา่นนัน้ใหอ้ภยัไมถ่อืสาเอาความ จงึนบัเปน็บทเรยีนชวีติในการทำงานทีมุ่ง่ผลลพัธ์ 

มากเกินไป และตัดสินใจเข้าสกัดจับเร็วเกินไปหน่อย โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล 

ทางทะเบียนให้แน่ชัดก่อนแสดงตัวเข้าขอตรวจสอบ จึงถือเป็นความไม่รอบคอบ 

อย่างหนึ่ง แต่ในเวลานั้นที่ต้องตัดสินใจเช่นนั้นเป็นเพราะเกรงว่าถ้าเป็นรถยนต์ 
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ลักลอบหนีศุลกากรจริง อาจจะตามหาไม่พบและหลุดรอดพ้นการจับกุมไปได้  

ซึ่งถ้ามองเฉพาะด้านการตัดสินใจอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีแบบฉับพลันทันใด  

หรืออาจจะเป็นการตัดสินใจแบบใจเร็วด่วนได้มากไปหน่อย เพราะในวินาทีนั้น 

จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือปล่อยผ่านไปก่อนหรือตัดสินใจกลับรถ 

ไล่ติดตามไปสกัดกั้นขอตรวจให้หายสงสัย ซึ่งได้เลือกอย่างหลังจนเกือบจะ 

เป็นเรื่องขึ้นมา แต่ถ้าคิดถึงเรื่องความรอบคอบก็อาจจะใจร้อนไปหน่อย หาก 

ใจเย็นจดทะเบียนเอาไว้ แล้วตรวจสอบข้อมูลก่อนก็จะรู้ว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกต้อง  

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ก็ถือเป็น 

บทเรียนชีวิตและประสบการณ์ในการทำงานอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ต้องมีความ 

รอบคอบและระมัดระวังในการทำงานและการตัดสินใจมากขึ้น

	 การปฏิบัติงาน ณ หน่วยปราบปรามยาเสพติด
	 ประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) 
	 ในขณะที่ทำงานอยู่ที่งานยาเสพติด ฝ่ายสืบสวน กองป้องกันและ 

ปราบปราม นอกจากจะได้เดินทางไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่อำเภอ 

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแล้ว ยังได้ไปปฏิบัติหน้าที่  ณ  หน่วยปราบปราม 

ยาเสพติดประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ  (ดอนเมือง) และหน่วยปราบปราม 

ยาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

	 ในการปฏิบัติงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดประจำท่าอากาศยาน 

กรุงเทพ (ดอนเมือง) ในขณะนั้นต้องเข้าเวรเป็นผลัด ทำงาน 24 ชั่วโมง พัก  

48 ชั่วโมง หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทั้ง  3 ผลัด โดยมีหน้าที่สุ่มตรวจค้น 

ผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อพบและจับกุมยาเสพติดและ 

ของผิดกฎหมายอื่น  ๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรจะไปคอยสังเกตการณ์ที่บริเวณ 

เคาน์เตอร์เช็กอิน เพื่อสุ่มตรวจผู้โดยสารขาออก หากพบพิรุธหรือต้องสงสัยด้วย 

ประการใด เมื่อผู้โดยสารทำการ Check-in ได้รับบัตรที่นั่งพร้อมหางบัตรติด 

กระเปา๋สมัภาระแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะเขา้ไปแสดงตวัขอเชญิตวัพรอ้มกระเปา๋สมัภาระ 

ไปทำการตรวจคน้ ณ หอ้งทีท่ำการของหนว่ย ถา้ตรวจพบการกระทำความผดิกจ็ะ 

ดำเนินการจับกุม โดยทำบันทึกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา พร้อมกับยึดของกลาง 

เพื่อส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย ถ้าเป็นคดีลักลอบหนีศุลกากรก็จะนำส่ง 

กรมศุลกากรดำเนินการ หากเป็นคดียาเสพติดก็จะนำส่งพนักงานสอบสวน 

ดำเนินการ การสุ่มตรวจผู้โดยสารต้องอาศัยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก  

โดยในบางครั้งก็จะได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้ข้อมูลจากการ 

ประสานงานกับหน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 

ทั้งในและต่างประเทศ

	 การสุ่มตรวจผู้โดยสาร 
	 ในการอยู่เวรแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องคอยสุ่มตรวจผู้โดยสารโดยไป 

สังเกตการณ์ตามเคาน์เตอร ์ Check-in ของสายการบินต่าง ๆ ที่เปิดทำการเช็กอิน  

ตัง้แตเ่ริม่เขา้เวรจนถงึเวลาปดิเคานเ์ตอรเ์ชก็อนิในแตล่ะวนั ซึง่กวา่จะปดิเคานเ์ตอร ์

ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งหรือตีสอง (01.00 น. หรือ 02.00 น.) และจะเปิด 

เคาน์เตอร์เช็กอินอีกครั้งในเวลาประมาณตีสี่หรือตีห้า (04.00 น. หรือ 05.00 น.)  

จึงมีเวลาพักเพียงเวรละ 2 - 4 ชั่วโมงเท่านั้น การคัดเลือกผู้โดยสารมาทำการ 

สุ่มตรวจแต่ละรายจะต้องตอบคำถามในใจให้ได้ว่า เราจะสุ่มตรวจเขาเพราะ 

เหตผุลใด สงสยัอะไร มพีริธุอยา่งไร กระเปา๋สมัภาระนา่สงสยัอยา่งไร เปน็แบบ 

ที่สามารถทำเป็นเซฟหรือช่องลับสำหรับซุกซ่อนยาเสพติดหรือของผิดกฎหมาย 

อย่างอื่นได้หรือไม่ ถ้ามีคำตอบในใจอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเชิญตัวไปทำการ 

ตรวจค้น ซึ่งมักจะได้ผล สามารถตรวจพบการกระทำผิดทั้งด้านยาเสพติด 

และการลักลอบนำเงินตรา (เงินบาทไทย) หรือเงินตราต่างประเทศได้อยู่เสมอ  

กรณผีูโ้ดยสารทีต่อ้งสงสยัไมม่กีระเปา๋สมัภาระทีจ่ะโหลดไปกบัเครือ่งบนิ เจา้หนา้ที ่

จะเฝ้ารอและติดตามให้ผู้โดยสารรายนั้น  ๆ  เข้าไปห้องผู้โดยสารขาออกชั้นใน 

โดยผา่นเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงเพือ่ประทบัตราเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร 

ในหนังสือเดินทาง (Passport) ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะเชิญตัวไปทำการ 

ตรวจค้น เพื่อจะได้ไม่สามารถยกมาเป็นข้ออ้างในการต่อสู้คดีหากมีการตรวจพบ 

การกระทำความผิดเกิดขึ้น

	 การปฏิบัติต่อผู้โดยสารและการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร  

จะต้องตรวจค้นด้วยความสุภาพนุ่มนวล ค่อย  ๆ  รื้อค้นอย่างทะนุถนอม และ 

เรียงกลับเข้าที่ให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารเกิดความ 

ไม่พอใจ หากตรวจคน้แลว้ไมพ่บความผดิใด ๆ เจา้หนา้ทีจ่ะทำบนัทกึการตรวจคน้ 

ไว้เป็นหลักฐานว่าไม่พบความผิด และไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินใด  ๆ  ของผู้โดยสาร 

เสียหายหรือสูญหายแต่อย่างใด หากพบความผิดก็จะทำบันทึกการจับกุม แจ้ง 

ข้อกล่าวหา และควบคุมตัวพร้อมกับยึดของที่เป็นความผิดไว้เป็นของกลางและ 

ส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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	 ขึ้นเหนือไปทำงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ 
	 ในระหวา่งทีท่ำงานอยูท่ีห่นว่ยปราบปรามยาเสพตดิประจำทา่อากาศยาน 

กรุงเทพ ณ สนามบินดอนเมือง ได้รับคำสั่งให้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานประจำ 

หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ โดยมีที่ทำการหน่วยเป็นบ้านเช่าอยู่ใน 

หมู่บ้านระมิงค์นิเวศน์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ 

ทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและของลักลอบหนีศุลกากรในเขตพื้นที่  

16 จังหวัดภาคเหนือ แต่งานหลักจะปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

เป็นหลัก เพื่อทำหน้าที่สุ่มตรวจผู้โดยสารขาออกเพื่อจับกุมยาเสพติดและ 

การลักลอบนำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งของผิดกฎหมายอย่างอื่น 

ออกนอกราชอาณาจักร ลักษณะและวิธีการการทำงานเช่นเดียวกับหน่วย 

ปราบปรามยาเสพติดประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยในขณะ 

เดียวกันก็ทำหน้าที่สุ่มตรวจผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อ 

ปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบนำของหนศีลุกากรเขา้มาในราชอาณาจกัรดว้ย  

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สืบสวนปราบปรามการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตร  

เชน่ กระเทยีม หอมใหญ ่ ในเขตพืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัภาคเหนอืทีต่ดิกบัประเทศ 

พม่า (เมียนมา) และลาวดว้ย โดยไดร้บัคำสัง่ใหไ้ปปฏบิตังิานประจำหนว่ย 2 ครัง้  

ครั้งละ  4 เดือน ต่อมาในปลายปี  พ.ศ.  2529 หลังจากสอบเปลี่ยนสายงาน 

เป็นตำแหน่งนายตรวจศุลกากรได้ และยังคงได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน 

อยู่ที่งานยาเสพติด ฝ่ายสืบสวน กองป้องกันและปราบปรามเหมือนเดิม ได้รับ 

ความไว้วางใจให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ 

อีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย ซึ่งถือว่าเป็นการ 

ทำหนา้ทีใ่นฐานะหวัหนา้หนว่ยเปน็ครัง้แรก มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา 7 - 9 คน รวมกบั 

ตัวผมเป็น 8 - 10 คน โดยตัวผมอายุน้อยที่สุด และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยมีอายุ 

มากกว่าทุกคน โดยคนหนึ่งมีอายุมากถึง  59 ปี แต่การที่อายุแตกต่างกัน 

และตัวผมซึ่งเป็นหัวหน้าแต่อายุน้อยกว่าคนอื่น ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน  

เพราะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีปัญหาอะไร ช่วงเวลานั้น 

การไปปฏิบัติงานประจำหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ได้ปรับเปลี่ยน 

ระยะเวลาสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานจาก 4 เดือนเป็นทุก 2 เดือน เมื่อถูก 

กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้นำหน่วย 

อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วย 

และศูนย์ต่าง  ๆ  มาหลายแห่ง โดยทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังเพื่อขับเคลื่อนและ 

โครงสร้างและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ
ในช่วงเวลาที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ
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สนบัสนนุการปฏบิตังิานของหวัหนา้หนว่ยและหวัหนา้ศนูยใ์นลกัษณะเปน็คยีแ์มน 

มาโดยตลอด เมื่อต้องมารับผิดชอบการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยด้วย 

ตัวเอง จึงอาศัยความรู้และประสบการณ์ตรงที่เคยทำหน้าที่สนับสนุนการบริหาร 

จัดการดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยและศูนย์ที่เคยปฏิบัติงานอยู่ นำมา 

บริหารจัดการและจัดระบบและระเบียบวิธีการทำงาน การปกครองบังคับบัญชา  

การแก้ปัญหา การดูแลทุกข์สุขและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย  

ตลอดจนการประสานงานและการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ  

ที่ เกี่ยวข้อง  โดยอาศัย  Authority ที่มีสถานะตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วย 

นำการทำงาน และบริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนาประชาสัมพันธ์การทำงาน  

และพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการออก 

ปฏิบัติงานประจำหน่วยและศูนย์ต่าง  ๆ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาหมุนเวียนสับเปลี่ยนอัตรากำลังทุก 2 เดือน จึงมีการ 

สับเปลี่ยนอัตรากำลังเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย แต่ตัวผมเองได้รับความ 

ไวว้างใจใหท้ำหนา้ทีห่วัหนา้หนว่ยปราบปรามยาเสพตดิภาคเหนอืตดิตอ่กนั 8 รอบ  

เป็นระยะเวลา 16 เดือน เมื่อรวมกับที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในสถานะผู้ปฏิบัติงาน 

ประจำหน่วยมาแล้ว 2 รอบ รอบละ 4 เดือน รวม 8 เดือน รวมเวลาทั้งหมด 

แล้วจึงเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็มที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ หน่วยปราบปราม 

ยาเสพติดภาคเหนือ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอในการสั่งสมประสบการณ์ 

ชีวิตการทำงานเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้และส่วนกลาง  

ทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้น 

เรื่อย ๆ และมีความมั่นใจในการทำงานที่ตัวผมเองต้องรับผิดชอบมากขึ้น

	 ผ่านร้อนผ่านหนาว 
 ช่วงที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติด 

ภาคเหนือ ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยด้วยตนเองเกือบ 

ทุกครั้ง โดยทุกเช้าจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี ่ (04.00 น.) เพื่อออกไปสุ่มตรวจผู้โดยสาร 

ในเที่ยวบินขาออกที่เดินทางไปต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกวัน  

โดยจะต้องไปถึงสนามบินก่อนตีห้า  (05.00  น.)  เพื่อให้ทันเวลาก่อนเปิด 

เคาน์เตอร์เช็กอิน เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเสียงนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาแล้ว ก็จะเดินไป 

เคาะประตหูอ้งพกัของเจา้หนา้ทีท่กุหอ้งเพือ่ปลกุใหท้กุคนตืน่เพือ่ออกไปปฏบิตังิาน 

โดยจะอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้าที่ทำการหน่วยเพียงวันละ 1 คน นอกนั้น 

จะต้องออกไปปฏิบัติงานพร้อมกันทั้งหมด เมื่อเคาะประตูห้องเจ้าหน้าที่แล้วก็จะ 

รีบไปทำธุระส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว แล้วออกจากหน่วย 

ก่อนตีห้าเพื่อไปทำงานทันที การอยู่ปฏิบัติงานติดต่อกันยาวนานถึง 16 เดือน  

ต้องผ่านครบทุกฤดูกาล ทั้งฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ไม่ว่าสภาพอากาศ 

แตล่ะฤดจูะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร หนว่ยปราบปรามยาเสพตดิภาคเหนอืภายใต ้

การนำของผม จะตอ้งออกไปปฏบิตังิานไดอ้ยา่งสมำ่เสมอ แมจ้ะเปน็ชว่งฤดหูนาว 

ที่อากาศหนาวเย็นจับใจ เวลาตีสี่ที่ตื่นขึ้นมา ซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลัง 

นอนหลับสบายภายใต้ผ้าห่มผ้านวมอันอบอุ่น แต่ผมและทีมงานต้องตื่นและ 

ลุกขึ้นไปทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นเพียงใด  

ผมก็จะอาบน้ำในเวลาตีสี่กว่า  ๆ  ทุกวัน เครื่องทำน้ำอุ่น  - น้ำร้อนก็ไม่มี ใช้วิธี 

เอาน้ำเย็นตบที่หน้าอกเพื่อให้ร่างกายรู้สึกตัว แล้วก็เอาน้ำราดหัวราดตัวตามไป 

ไม่สะทกสะท้านกับความหนาวเย็น ถึงจะหนาวถึงจะเย็นก็อดทนเอา อาบน้ำเช้า 

เสรจ็แลว้กส็ดชืน่สบายตวั และคลายความหนาวเยน็ลงบา้ง เนือ่งจากอาบนำ้เยน็ 

แล้วอุณหภูมิในร่างกายเกิดการปรับตัวใกล้เคียงกับอากาศภายนอก ทำอยู่ 

อย่างนี้เป็นกิจวัตรจนกว่าฤดูหนาวจะผ่านพ้นไป นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี 

อย่างหนึ่งที่สภาพภูมิอากาศจะเป็นเช่นไร ก็สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ สามารถรักษามาตรฐานตามที่ควรจะเป็นได้อย่างสม่ำเสมอ  

ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่ง จึงทำให้การทำงานของหน่วยเป็นไปอย่างได้ผล 

และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับ 

ความไว้วางใจให้อยู่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยยาวนานถึง 8 เทอม เป็นระยะเวลา  

16 เดือนติดต่อกัน 

	 เจ้าแม่ลั่นทม 
	 หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ก่อน 

ที่จะตั้งหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ประมาณ 1 ปี ที่ทำงานหน่วยเป็น 

บ้านเช่าดังกล่าวแล้ว หลังบ้านมีต้นลั่นทมต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีผ้าสีผูกพันไว้ 

รอบต้น และมีพวงมาลัยแขวนอยู่ประปราย มีเรื่องเล่าว่า ที่ต้นลั่นทมต้นนี้ 

มีเจ้าแม่สถิตอยู่ เพราะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายที่ต้นลั่นทมต้นนี้ และ 

วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังคงสถิตอยู่ไม่ไปไหน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคน 

ที่หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานในแต่ละชุด เคยประสบพบเจอ เคยฝันถึง เคย 

ลบหลู่ท้าทายก็ได้พบกับเหตุการณ์อันน่ากลัว จนบางคนไม่กล้านอนพักใน 

ห้องนอนหลังบ้านที่อยู่ติดกับต้นลั่นทม โดยมีการเล่าขานประสบการณ์ที่พบเจอ 

ผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านบ้าง มาดึงขา มาเขย่าเตียงนอนบ้างต่าง ๆ  กันไป ตอนที่ 
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ผมไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เมื่อไม่มีใครกล้านอนห้องนี ้ ผมซึ่งเป็นเด็กที่สุด 

เพราะอายนุอ้ยกวา่คนอืน่ ๆ กจ็ำเปน็ตอ้งนอนพกัทีห่อ้งนี้ อาศยัทีเ่ปน็คนทีเ่คยผา่น 

ความกลัวในสมัยเด็กมาแล้ว จึงสามารถพักอยู่ที่ห้องที่ติดกับต้นลั่นทมห้องนี้ได้ 

โดยไม่เคยประสบกับเหตุการณ์แปลกหรือน่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใด เพราะผม 

ไม่เคยลบหลู่ท้าทาย แต่เปิดประตูห้องบานที่อยู่ติดกับต้นลั่นทม (ประตูห้องของ 

ห้องนอนหลังบ้านห้องนี้มีบานประตูห้อง  2 บาน บานหนึ่งคือประตูเข้าห้อง  

ซึ่งอยู่ด้านที่อยู่ติดกับตัวบ้านหลังใหญ่ อีกบานหนึ่งคือบานที่เปิดออกไปหลังบ้าน  

ซึ่งอยู่ด้านเดียวกันกับต้นลั่นทมที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน) ออกไปคอยทำความ 

สะอาดเก็บพวงมาลัยกับดอกไม้สดที่แห้งแล้วที่มีคนนำมาถวายเจ้าแม่ ถ้าผ้าสี 

ที่ผูกไว้เก่าซีดจาง ก็เปลี่ยนผ้าสีผืนใหม่ผูกให้ ก็เลยอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข 

ตลอดมาโดยไมม่ปีญัหา หรอืประสบพบเจอเจา้แมล่ัน่ทมแตอ่ยา่งใด มเีจา้หนา้ที ่

คนหนึ่งเล่าว่า เพื่อนของเขาที่เคยมาทำงานอยู่ที่หน่วยและพักอยู่ห้องนี้ มีอยู่ 

คนืหนึง่ออกไปเทีย่วฟงัเพลงตอนกลางคนืกลบัมาตอนดกึซึง่คงจะดืม่มาพอสมควร 

และคงมีอาการมึนเมา จึงได้เผลอสติพูดจาท้าทายเจ้าแม่ล่ันทมว่าไม่กลัว อยากเจอ  

ถ้ามีจริงแน่จริงก็ปรากฏตัวให้เห็นหน่อย หลังจากพูดจาท้าทายแล้วก็เข้านอน  

แต่ยังไม่ทันจะหลับก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเตียง ก็ตกใจลุกขึ้น 

เปดิไฟ ผูห้ญงิคนนัน้กห็ายไป ไมก่ลา้ดบัไฟ และไมก่ลา้ออกจากหอ้งเพราะกลวั 

ว่าจะออกไปเจอข้างนอกห้อง จึงเปิดเทปคาสเซ็ทดังลั่นห้อง นอนคลุมโปง 

จนสว่าง เช้าข้ึนมาต้องไปจุดธูปขอขมาและไม่กล้าพูดจาลบหลู่หรือท้าทายอีกเลย 

	 ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าแม่ลั่นทมที่หลายคนประสบพบเจอ แม้แต่ 

หัวหน้าหน่วยคนที่ผมเคยอยู่ด้วยแต่พักอยู่บนห้องนอนใหญ่ชั้นบนก็ยังเคยเล่า 

ให้ฟังว่า เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเดินอยู่บนบ้านตอนกลางคืน แต่ไม่กล้าทักทาย  

โดยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้มีภาพที่น่ากลัว และไม่ได้เล่าให้ใครฟังมากนัก เพราะ 

เกรงว่าจะกลัวกัน แต่ผมไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้ก็เลยเล่าให้ฟัง เมื่อต้องมาอยู่เป็น 

หัวหน้าหน่วยในปลายปี พ.ศ. 2529 - 2531 (16 เดือน) ต้องพักที่ห้องนอนใหญ่ 

บนชั้น 2 ก็ไม่เคยพบเหตุการณ์แปลก  ๆ  แต่อย่างใด แต่รับรู้ได้ถึงความลึกลับ 

บางอย่างของต้นลั่นทมต้นนี้ และบอกว่าเรามาดี ขอให้ทำหน้าที่ตามความ 

รับผิดชอบได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น เพราะ 

ช่วงเวลาที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าหน่วย มีผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจมา 

โดยตลอด และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนล้วนอยู่เป็นปกติสุขดี ไม่มีปัญหา 

อะไร เกี่ยวกับความลึกลับและศรัทธาความเชื่อเกี่ยวกับต้นลั่นทมต้นนี้ มีอยู่ 

ครัง้หนึง่ ตอนกลางวนั ขณะทีน่ัง่อยูท่ีเ่กา้อีโ้ตะ๊รบัแขกชัน้ลา่ง หนัหลงัใหต้น้ลัน่ทม  

รูส้กึงว่งผดิปกต ิ ตวัผมเองปกตเิปน็คนไมเ่คยนอนกลางวนั แตว่นันัน้รูส้กึงว่งมาก 

และไมรู่ม้อีะไรมาดลใจใหค้ดิไปวา่ ทำไมวนันีเ้ราจงึงว่งมากขนาดนี ้ หรอืวา่มใีคร 

ตอ้งการตดิตอ่กบัเรา จงึขึน้ไปบนหอ้งพกันอนงบีหลบัไปดว้ยความงว่ง และฝนัวา่ 

เดินไปที่ต้นลั่นทมต้นนี้ และเห็นต้นลั่นทมไม่ค่อยสะอาด ผ้าสีที่ผูกไว้เก่าซีดจาง  

พวงมาลัยที่มีคนนำมาแขวนถวายไว้ก็แห้งเก่าดูรุงรัง แล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบงง ๆ  

เพราะไม่ค่อยจะได้งีบตอนกลางวันบ่อยนัก เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปดู 

ต้นลั่นทมก็พบว่ามีสภาพตรงตามที่ฝัน จึงได้บอกกล่าวว่าจะเปลี่ยนผ้าสีและเอา 

พวงมาลัยเก่าที่แขวนไว้แห้งคาต้นออกให ้ เมื่อได้ดำเนินการตามที่บอกกล่าวแล้ว  

และคอยดแูลใหส้ะอาดเจรญิตาอยูเ่สมอ ตัง้แตน่ัน้กไ็มเ่คยฝนัถงึและอยูเ่ยน็เปน็สขุ  

ไม่เคยพบเจออะไรที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับต้นลั่นทมต้นนี้ตามที่เล่าขานกันเลย

	 ความกลัวเกิดจากอะไร 
	 ที่ผมบอกว่าเคยผ่านความกลัวในสมัยเด็กมาแล้ว จึงไม่ค่อยกลัวเรื่องผี 

เทา่ใดนกั เปน็เพราะในสมยัเดก็ชว่งทีพ่อ่แมย่า้ยบา้นไปอยูบ่า้นหลงัใหมท่ีบ่รเิวณ 

ปากทางสามแยกหนองรี ที่ปัจจุบันเป็นทางที่สามารถเข้าไปโรงเรียนเตรียมทหาร 

ได้ทางหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาบ้านหลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองวังต้นที่มีน้ำท่วมทุกปี  

และเพือ่ความสะดวกในการขายของ ณ บา้นหลงัใหมด่ว้ย แตบ่า้นหลงัเกา่กย็งัคง 

มีของเก็บอยู่ จึงต้องมีคนไปนอนเฝ้าเพื่อป้องกันการงัดแงะและขโมยสิ่งของ  

ผมได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่นอนเฝ้าบ้านเก่าในเวลากลางคืน โดยมีน้อง ๆ  

บางคนไปนอนเป็นเพื่อนบ้าง แต่บางคืนก็ต้องนอนเฝ้าคนเดียว ยามค่ำคืน 

ได้ยินเสียงจิ้งจก ตุ๊กแกร้องหรือเสียงหางฟาดฝาบ้านหรือเพดาน เสียงหนูวิ่ง  

แมวร้อง แมวกระโดด สุนัขหอน หรือเสียงพื้นไม้กระดานหรือฝาผนังไม้ลั่น  

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิร้อนเย็น ทำให้ไม้ 

เกิดการขยายหรือหดตัวจนมีเสียงลั่นดังออดแอด และยังมีเสียงลม เสียงจักจั่น 

หรีดหริ่งเรไร ความมืด ความสลัว และความเงียบ และเงาตะคุ่มต่าง ๆ ก่อให้ 

เกิดจินตนาการไปต่าง ๆ นานา จนก่อให้เกิดความกลัวขึ้นในจิตใจ ไม่กล้าลืมตา 

หรือลุกขึ้นไปดู ได้แต่กลัวอยู่อย่างนั้นจนนอนไม่ค่อยหลับ บางครั้งก็ฝันร้าย 

ตื่นขึ้นมาแขนขาหรือตัวชา เพราะนอนทับเส้น แต่กลับคิดว่าถูกผีอำ ทำให้ 

นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายเป็นที่ทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากความกลัวที่ 
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จินตนาการขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว จนกว่าจะผ่านยามค่ำคืนที่แสน 

ยาวนานจนถึงเช้า จึงจะพ้นความกลัวดังกล่าวไปได้ เป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้ง 

หลายคนื จนในทีส่ดุตอ้งขม่ความกลวั ลกุขึน้เพือ่พสิจูนว์า่สิง่ทีเ่รากลวัอยูเ่ปน็จรงิ 

หรือเป็นสิ่งที่เราจินตนาการไปเอง ด้วยการลุกขึ้นใช้ไฟฉายส่องดูว่าสิ่งที่เห็น 

หรือสิ่งที่ได้ยินคืออะไร เมื่อพบว่าเป็นจิ้งจก ตุ๊กแก เป็นเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ 

แขวนไว้ตามเสาหรือฝาผนังจนเห็นเป็นรูปร่างต่าง ๆ เมื่อพิสูจน์และได้เห็นกับตา 

ว่าความจริงคืออะไรแล้ว ความกลัวก็เริ่มจางหายไป และสรุปกับตนเองได้ว่า 

ความกลัวเกิดจากความมืด ความเงียบ เกิดจากการจินตนาการในสิ่งที่มองเห็น 

หรือมองไม่เห็น หรือได้ยินแล้วคิดไปเองต่างๆ นานา ถ้าสลัดความกลัวออกไปดู 

เพือ่พสิจูนท์ราบใหเ้หน็กบัตาจนรูว้า่เกดิจากอะไรแลว้ ความกลวัทีเ่กดิขึน้ในจติใจ 

ก็จะหายไป คือสามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวไปได้ ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่กลัว 

อะไรง่าย ๆ แบบไม่มีเหตุผลอีกต่อไป

	 อานิสงส์จากการทำบุญใส่บาตร 
	 ตอนที่ทำหน้าที่อยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ มีพระเดินผ่าน 

หน้าบ้านซึ่งเป็นที่ทำการหน่วยทุกวัน วันละหลายรูป ทำให้มีโอกาสได้ทำบุญ 

ใส่บาตรอยู่เสมอ โดยให้ร้านลุงหนั่นซึ่งขายอาหารอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับ 

ทีท่ำการหนว่ยเตรยีมขา้วและกบัขา้วใหว้นัละ 1 ชุด ราคาตอนนัน้ชดุละ 10 บาท 

เทา่นัน้ (ขา้วอยา่งกบัขา้วอยา่ง) และบอกกบัทีร่า้นไวว้า่ถา้ผมไมไ่ดอ้อกมาใสบ่าตร 

ขอใหใ้ส่บาตรแทนผมดว้ย โดยทำอยูอ่ยา่งนีร้ะยะหนึง่ รูส้กึวา่ผมไดเ้ตมิบญุทกุวนั 

อย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ผมจะใส่บาตรด้วยตัวผมเองได้ไม่ทุกวัน แต่ผมก็ให้ 

ทางร้านใส่บาตรแทนให ้ โดยผมจ่ายเงินค่าข้าวและกับข้าวไว้ล่วงหน้า รู้สึกและ 

สัมผัสได้ว่าบุญของผมเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา ทำอะไรก็ราบรื่น ไม่มีปัญหา 

อปุสรรค เหมอืนวา่มชียัชนะและความสำเรจ็รออยูข่า้งหนา้ ทำใหช้ว่งนัน้การงาน 

ราบรื่น สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานหรือเลื่อนตำแหน่งใดก็สอบได้ทุกครั้ง  

มคีวามเจรญิกา้วหนา้ขึน้ไปตามลำดบั แตต่อ่มาไมค่อ่ยจะมโีอกาสทำบญุใสบ่าตร 

อย่างต่อเนื่องเหมือนตอนที่อยู่เชียงใหม่ ก็มีความรู้สึกว่าบุญที่เคยทำไว้ก็เริ่ม 

ลดน้อยถอยลง ทำให้ชีวิตการรับราชการและชีวิตส่วนตัวในช่วงหลัง ๆ  ไม่ค่อย 

จะราบรื่นเรียบร้อยเหมือนเดิม ค่อนข้างจะลุ่ม ๆ ดอน ๆ เป็นไปตามโลกธรรม 8  

คือ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์ ครบถ้วน 

ตามสัจธรรมดังกล่าวจริง ๆ

	 การปฏิบัติงาน ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยอัมรินทร์) 
	 หลังจากกลับจากการปฏิบัติงานที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ 

แลว้ สอบคดัเลอืกเปลีย่นสายงานเลือ่นตำแหนง่เปน็สารวตัรศลุกากร 5 ได ้ และ 

ยังคงอยู่ปฏิบัติงานที่ฝ่ายสืบสวน กองป้องกันและปราบปรามต่อไป โดยได้รับ 

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ณ  หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งใช้รหัส 

วิทยุคมนาคมว่า อัมรินทร์ จึงมีการเรียกชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี้ว่า หน่วย 

อัมรินทร์ ทำหน้าที่สืบสวนปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรในเขตพื้นที่ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ 

หนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)  

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

	 ทำดีผีคุ้ม 
	 ในช่วงเวลานั้น หน่วยปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจ  

มีภารกิจการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปรามค่อนข้างมาก ต้องออกปฏิบัติงาน 

ติดตามจับกุมของลักลอบหนีศุลกากรที่ซุกซ่อนมากับรถยนต์บรรทุกลูกสับปะรด 

หรือรถยนต์บรรทุกลูกมะพร้าวและของอย่างอื่น โดยลักลอบนำเข้ามาทางทะเล  

แล้วขนถ่ายขึ้นรถยนต์บรรทุกเข้ามาตามเส้นทางต่าง  ๆ  เจ้าหน้าที่หน่วย 

ปฏิบัติการพิเศษต้องจัดกำลังออกปราบปรามทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  

บางครั้งต้องปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน  

แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะมีงานชุกจากสายข่าวเข้ามาค่อนข้างมาก  

ในขณะเดียวกันต้องไปคอยตรวจจับของลักลอบหนีศุลกากรที่สนามบินดอนเมือง 

ด้วย โดยเป็นหน่วยที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำของเข้ามาทางสนามบินดอนเมือง 

ยำเกรงกันมาก เพราะเป็นหน่วยที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งและเข้มงวดกวดขัน 

มาก เมื่อมีการจับกุมได้ก็ต้องทำบันทึกการจับกุม ตรวจนับของกลาง ควบคุม 

ตัวผู้ต้องหา นำส่งไปดำเนินคดีที่กรมศุลกากร ทำให้มีงานหลายอย่างที่ต้องทำ 

ติดพันต่อเนื่อง บางครั้งขณะที่กำลังมีการจับกุมและกำลังอยู่ในระหว่างการ 

ดำเนนิการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ กม็สีายแจง้ขา่วเขา้มาอกี กต็อ้งแบง่กำลงัเจา้หนา้ที ่

ออกไปดำเนินการ ซึ่งบางช่วงเวลาเจ้าหน้าที่หน่วยอัมรินทร์ต้องทำงานอยา่งหนัก 

แบบหามรุง่หามคำ่ตรากตรำเปน็อยา่งมาก แตก่ต็อ้งทำเพราะเปน็หนา้ทีแ่ละความ 

รบัผดิชอบ มอียูค่รัง้หนึง่หลงัจากออกจบักมุของลกัลอบหนศีลุกากรทีบ่รรทกุมากบั 

รถยนต์ตามเส้นทางต่าง  ๆ  ติดต่อกันหลายวันจนอิดโรย แต่ก็ต้องไปตรวจตรา 
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สังเกตการณ์เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบหนีศุลกากรที่สนามบินดอนเมือง 

ตอ่อกี และไดต้รวจพบผูโ้ดยสารชาวฮอ่งกงคนหนึง่ลกัลอบนำอากรแสตมปป์ลอม 

เข้ามาในราชอาณาจักร โดยซุกซ่อนมาในฝากระเป๋าเดินทางซึ่งทำเป็นเซฟ 2 ชั้น  

จึงได้ดำเนินการจับกุมและควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางไปดำเนินการต่อที่ 

หน่วยอัมรินทร์ในช่วงเวลากลางดึก เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ผ่านการทำงานอย่าง 

ตรากตรำติดต่อกันมาหลายวันหลายคืนและยังต้องมาดำเนินการด้านคดีกับ 

ผู้ต้องหารายนี้อีก กว่าจะแล้วเสร็จก็เลยเวลาหลังเที่ยงคืนไปมากแล้ว ประมาณ 

ตีสองกว่า ก็ให้เจ้าหน้าที่ผลัดกันอยู่เวรคุมเฝ้าตัวผู้ต้องหา เพื่อรอส่งตัวไป 

ดำเนินคดีในตอนเช้า ยิ่งดึกทุกคนยิ่งง่วง ผู้ที่รับผิดชอบควบคุมตัวผู้ต้องหา 

นั่งเล่นหมากรุกเพื่อฆ่าเวลาและป้องกันไม่ให้เผลอหลับไป แต่แล้วด้วยความ 

อ่อนเพลียจากการทำงานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้ 

เจ้าหน้าที่ผู้คุมเฝ้าผู้ต้องหาเผลอหลับกันไปทีละคนไปจนได้ ขนาดเล่นหมากรุก 

แก้ง่วงก็ยังเอาไม่อยู่ ตื่นขึ้นมาอีกทีตอนตีสี่ก็พบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปไม่อยู่ 

ในห้องแล้ว จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที ผมในฐานะหัวหน้าชุดจับกุม 

ต้องรีบทำรายงานผู้บังคับบัญชาและขอเวลาติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี 

ให้ได้ภายใน 30 วัน หากติดตามจับกุมตัวไม่ได้จะถูกดำเนินการทางวินัย และ 

ถูกดำเนินคดีอาญาฐานประมาทเลินเล่อปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปในระหว่าง 

การควบคมุตวั โชคดทีีผู่บ้งัคบับญัชาเขา้ใจ เพราะรูว้า่เจา้หนา้ทีท่กุคนทำงานหนกั 

มาโดยตลอด จึงให้โอกาสและให้เวลาในการติดตามตัวผู้ต้องหาก่อนพิจารณา 

โทษหากติดตามจับกุมตัวกลับมาไม่ได้ เมื่อได้รับโอกาสนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ 

หน่วยอัมรินทร์จึงช่วยกันสืบสวนหาข่าวติดตามสังเกตการณ์ทุกรูปแบบ แบบ 

ไมเ่ปน็อนักนิอนันอน มงีานจากสายขา่วเขา้มากอ็อกไปทำงานสบืสวนปราบปราม 

จบักมุตามปกต ิ เสรจ็จากงานกม็าหาหนทางหาวธิกีารสบืสวนตดิตามตวัผูต้อ้งหา 

ชนิดที่กัดไม่ปล่อย แต่ก็คลาดกันไปคลาดกันมา หาตัวไม่พบสักที เวลาผ่านไป 

วันแล้ววันเล่าก็เฝ้าแต่ติดตามอย่างไม่ย่อท้อ นำข้อมูลที่ได้รับจากการสืบสวน 

ติดตามหาข่าวหาเบาะแสมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อหาทางติดตามจับกุมตัวให้ได้  

จนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไป 27 วัน ประมวลข้อมูลทุกอย่างแล้วเชื่อได้ว่า 

ผู้ต้องหาหนีไปกบดานหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จงึไดน้ำทมีไปในเวลากลางคนื และขอหมายคน้จากพนกังานสอบสวนเพือ่ขอเขา้ 

ตรวจคน้จบักมุผูต้อ้งหารายนี ้ แลว้ไปซุม่รออยูบ่รเิวณหนา้บา้นดงักลา่ว จนกระทัง่ 

รุ่งเช้าฟ้าสางสว่างแล้ว สังเกตเห็นผู้ต้องหาซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพรางตัว 

ไว้หนวดเครารุงรังเดินออกมาสูดอากาศที่ระเบียงบ้านชั้นบน ทันทีที่เห็นผู้ต้องหา 

รายนี้ เจ้าหน้าที่ดีใจมาก ไม่ยอมรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวน 

ผู้นำหมายค้นกดกริ่งให้เจ้าของบ้านออกมาเปิดประตู แต่ได้ปีนรั้วเข้าไปก่อน 

ในทันที เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีไปอีก และสามารถควบคุมตัวกลับมา 

ดำเนินคดีได้ โดยใช้เวลาไปถึง 28 วัน ก่อนกำหนดเส้นตายเพียง 2 วันเท่านั้น  

ถือว่าคน  ทำดีผีคุ้ม  ตัวผมและทีมผู้จับกุมจึงรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดี 

ฐานปล่อยผู้ต้องหาให้หลบหนีระหว่างการควบคุมตัวไปได้ ทั้งหมดเกิดจาก 

ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากทีมงานทุกคนในหน่วยอัมรินทร์จริง  ๆ ซึ่ง 

เป็นไปตามพุทธสุภาษิตที่ว่า “สามัคคีคือพลัง” และ  “ความพยายามอยู่ที่ไหน  

ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” อันเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องทำงานด้วยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง จะประมาทเลินเล่อมิได้เลย

 
	 ปฏบิตักิาร “จกิตากา”* ผดิตวั 
	 อกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ปน็บทเรยีนชวีติการทำงานทีส่ำคญัทีจ่ดจำไดไ้มม่วีนัลมื ซึง่ 

เปน็ชว่งเวลาไมห่า่งจากเรือ่งทีเ่ลา่มาขา้งตน้มากนกั ชว่งเวลานัน้มกีารลกัลอบนำ 

ทองคำแท่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

ทั้งสิงคโปร์และฮ่องกงอยู่ เสมอ  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ณ  ด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานกรุงเทพ และเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายสืบสวน กองป้องกันและปราบปราม  

ประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ รวมทั้งหน่วยอัมรินทร์ด้วย สามารถจับกุม 

ทองคำแท่งเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกหน่วยต่างทำงานตาม 

หนา้ที ่ มผีลงานการจบักมุกนัทกุหนว่ย บางรายกเ็ปน็การจบักมุรว่มกนั โดยการ 

บรูณาการดา้นการขา่วและการประสานงานเพือ่ปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบ 

นำทองคำแท่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรและชำระค่าภาษีอากร 

โดยถูกต้องให้เป็นไปอย่างได้ผล ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร  

แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาได้เรียกผมและทีมงานไปพบเพื่อมอบหมาย 

งานสำคัญให้ โดยแจ้งว่า มีผู้ใหญ่ในกรมฯ ให้ข้อมูลมาว่า มีเจ้าหน้าที่ของฝ่าย 

สบืสวนทีไ่ปปฏบิตังิาน ณ ทา่อากาศยานกรงุเทพ (ดอนเมอืง) บางคน ไดร้ว่มกบั 

ขบวนการลักลอบนำทองคำแท่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้รายละเอียด 

จิกตากา มาจากภาษิตหรือคำพังเพยไทยที่ว่า “กาย่อมไม่จิกตากา” หมายความว่า  

คนทั่วไปจะไม่ทำร้ายพวกเดียวกัน
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การตรวจคน้จงึไมพ่บการกระทำความผดิ และเกดิการปะทะคารมวา่เปน็เจา้หนา้ที ่

ฝ่ายเดียวกนัแท้ ๆ ยงัมาจับผิดกนัเอง ทัง้ ๆ ทีเ่จ้าหนา้ทีชุ่ดของเขากำลังปฏบิัตงิาน 

กนัอยู ่ ตวัผมในฐานะหวัหนา้ชดุจงึตอ้งเขา้ไปแกไ้ขสถานการณ ์ กเ็ลยถกูปรกัปรำ 

ว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องในการกุข่าวขึ้นมาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้มีการ 

ดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ทีมงานของเขาเสียชื่อเสียง ในเวลานั้นได้แต่ 

หวานอมขมกลนื ตวัผมกลายเปน็หมาหวัเนา่ ไดร้บัความเกลยีดชงัในหมูศ่ลุกากร 

ด้วยกัน ถูกกล่าวหาว่าชอบฆ่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยกันเอง มีแต่คนรังเกียจ 

และไมไ่วใ้จ กลวัวา่จะไปคอยจบัผดิใคร  ๆ เขา ในนาทชีวีติหรอืนาทวีกิฤตทิีเ่กดิขึน้ 

ในครั้งนั้น ทีมที่ถูกตรวจค้นกลับได้รับความเห็นใจและชื่นชมที่ไม่ได้กระทำผิด 

ตามที่ถูกมองไปในแง่นั้น ทีมตรวจค้นจับกุมที่ถูกส่งให้ไปทำงานตามคำสั่ง 

ผู้บังคับบัญชาทั้ง ๆ ที่มีการทัดทานแล้ว กลับกลายเป็นคนผิดถูกต่อว่า ว่า “ไม่มี 

ฝมีอื” และ ไมม่ใีครบอกวา่อยา่ไปโกรธบญุเทยีมกบัทมีงานเลย เพราะพวกเขาไป 

ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ถ้าเป็นคนอื่นเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งก็ต้องทำอย่าง 

บุญเทียมและทีมงานเหมือนกัน ไม่มีเลยแม้แต่น้อย มันจึงกลายเป็นความ 

เจ็บช้ำในใจที่ต้องรับไปเต็ม  ๆ จึงเปรียบการปฏิบัติงานในครั้งนั้นได้ว่าเป็น 

ปฏิบัติการ  “จิกตากา”  ผิดตัว ที่ผมต้องรับเคราะห์รับกรรมแต่เพียงผู้เดียว โดย 

ไม่รู้ว่าข่าวสารข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมาจะเป็นความจริงหรือไม่ประการใด  

แตก่โ็ลง่ใจทีไ่มต่อ้งฝนืใจทำในสิง่ทีไ่มอ่ยากทำ คอื ตอ้งมาจบัผดิพวกเดยีวกนัเอง  

และยังดีที่ผมเป็นคนที่ไม่ถือสาหาความ ไม่เคยคิดที่จะผูกพยาบาท อาฆาตใคร  

และคิดว่าคงเป็นวิบากกรรมของตัวเองที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน ก็ก้มหน้ารับ 

ความเกลียดชังมายาวนานหลายปี กว่าจะมีคนเข้าใจว่าผมไม่ใช่คนเช่นนั้น ผม 

ทำงานตามหน้าที่และทำดีที่สุดแล้ว ไม่เคยคิดร้ายกับคนอื่น เวลาก็ล่วงเลย 

มานานหลายสิบปีจนคนส่วนใหญ่ในกรมศุลกากรลืมเรื่องนี้กันไปเกือบหมดแล้ว  

แตผ่มยงัจำไดด้ ี เพราะเปน็บทเรยีนชวีติการทำงานทีม่รีาคาแพงมาก แตผ่มกม็ไิด ้

โกรธเคืองหรือต่อว่าผู้บังคับบัญชาและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ในทาง 

ตรงกันข้าม กลับทำให้ผมได้ข้อคิดและมีหลักในการทำงานว่า เราจะต้อง 

รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำหรือสั่งให้ทำโดยไม่เอาตัวรอดหรือโยนความรับผิดชอบ 

ไปใหค้นอืน่ หลงัจากผา่นเหตกุารณค์รัง้นัน้แลว้ ผมจงึขอถอนตวัไมไ่ปปฏบิตังิาน 

สืบสวนปราบปราม ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพอีก และได้อยู่ปฏิบัติงานที่ฝ่าย 

สืบสวน กองป้องกันและปราบปรามต่อไปอีกระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไป 

ปฏิบัติงานท่ีฝ่ายควบคุมลานบิน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)

เกี่ยวกับวิธีการลักลอบว่าจะมีการรับมอบทองคำจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจกัรในหอ้งนำ้ภายในหอ้งผูโ้ดยสารชัน้ใน โดยใชเ้สือ้กัก๊ซึง่ทำเปน็ซอง 

ไว้รอบตัวสำหรับใส่ทองคำแท่งโดยเฉพาะสวมไว้กับตัว และสวมเสื้อแจ็กเก็ต 

คลุมทับอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นก็จะใช้เส้นทางที่ผู้ติดบัตรอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม 

ภายในทา่อากาศยานผา่นเขา้ไปได ้ แลว้ลงลฟิทม์าชัน้ลา่งเพือ่ออกมานอกอาคาร 

ผู้โดยสารแล้วขึ้นรถที่จอดรออยู่ นำออกไปส่งให้ผู้รับยังจุดนัดหมาย โดยมี 

การกระทำในลักษณะดังกล่าวมาหลายครั้งแล้ว ขอให้ดำเนินการจับกุมให้ได้ 

ภายใน 3 วัน ถ้าไม่ดำเนินการจะส่งหน่วยอื่นไปดำเนินการจับกุม และถ้าหาก 

ไมจ่บักมุเอง แตถ่กูหนว่ยอืน่จบักมุได ้ ฝา่ยสบืสวนจะตอ้งรบัผดิชอบ เพราะถอืวา่ 

รู้เรื่องอย่างนี้แล้วแต่ไม่ดำเนินการ และจะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและเป็นการผิดวินัยด้วย ในเวลานั้นรู้สึกไม่ค่อย 

สบายใจที่ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจจับเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยกันเอง จึงได้หารือ 

ผู้บังคับบัญชาว่า ใช้วิธีการเตือนก่อนไม่ดีกว่าหรือ เพราะไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้รับ 

จะเปน็จรงิตามนัน้หรอืเปลา่ เจา้หนา้ทีท่ีถ่กูกลา่วหากเ็คยประสานหรอืปฏบิตังิาน 

ร่วมกัน แต่ก็ไม่เคยระแคะระคายว่ามีเหตุการณ์ทำนองนั้นมาก่อน ถ้าเป็น 

ความจริง หากเตือนแล้วเขาหยุดกระทำการดังกล่าวก็จะได้ไม่ต้องมาจับกันเอง  

ถ้าไม่จริงเขาจะได้พิสูจน์ตนเอง แต่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าไม่สามารถทำอย่างนั้น 

ได้ เพราะข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ ถ้าไปเตือนก็เป็นการไม่รักษาความลับ 

ซึ่งก็ผิดอยู่ดี และเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสตรวจจับกันเองเพื่อมิให้เสียชื่อเสียงของ 

หน่วยงาน ถือว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วและถือเป็นโอกาสในการจะได้พิสูจน์ว่า 

ขา่วทีไ่ดร้บัมาเปน็ความจรงิหรอืไมอ่ยา่งไร ในเมือ่ไมม่ทีางเลีย่งจงึตอ้งดำเนนิการ 

ตามคำสัง่ผูบ้งัคบับญัชา จดักำลงัเจา้หนา้ทีเ่ขา้พืน้ทีเ่พือ่ดำเนนิการวางแผนจบักมุ 

ต่อไป โดยวางกำลังตามจุดต่าง  ๆ พบเห็นเหตุการณ์ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ 

ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้อง มีการเข้าห้องน้ำแล้วออกมาโดยสวมเสื้อแจ็กเก็ตคลุมทับ 

เดินไปตามเส้นทางตามข่าว เพื่อจะไปลงลิฟท์ แต่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่อยู่จุดนั้น 

อาจเกิดความประหม่า  หรือตระหนกตกใจกลัว  หรือเกรงใจไม่กล้าเข้าสกัด 

ขอตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่สวมเสื้อแจ็กเก็ตคนนั้น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมอีกส่วนหนึ่ง 

ที่รออยู่ข้างล่างก็ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นเหตุการณ์ด้านใน เมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ 

ทีถ่กูระบตุามขา่ววา่รว่มอยูใ่นขบวนการเดยีวกนั ออกมาจากลฟิทแ์ลว้เดนิไปขึน้รถ 

ที่จอดรออยู่ซึ่งตรงตามข้อมูลที่ได้รับอีก จึงตัดสินใจแสดงตัวขอทำการตรวจค้น 

โดยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนละคนกันกับคนที่สวมแจ็กเก็ตที่ยังไม่ได้ตามออกมา  
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	 การทำงานที่งานควบคุมลานบินและการบรรทุกขนถ่าย 
	 ฝ่ายควบคุมลานบิน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  
	 ตอนที่ย้ายไปทำงานที่ฝ่ายควบคุมลานบิน ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

กรุงเทพ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานควบคุมลานบินและการบรรทุก 

ขนถ่าย ซึ่งปกติผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องเป็นสารวัตรศุลกากร 6 แต่ในขณะนั้น 

ไม่มีใครมาดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 6 จึงได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ 

หัวหน้างานดังกล่าวในขณะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 5 โดยทำหน้าที่ 

ตรวจร่วมสินค้าที่นำเข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) ด้วย 

วิธีการสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีสินค้า (Manifest) ที่มากับ 

อากาศยาน แล้วใช้หลักการบริหารความเสี่ยงดำเนินการขอตรวจร่วมสินค้าที่ 

นำเข้า ร่วมกับฝ่ายตรวจและควบคุมสินค้า สามารถตรวจพบและจับกุมของที่ 

นำเข้ามาโดยการสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามข้อกำกัดได้เป็นจำนวนมาก  

อันเป็นการอุดรูรั่วหรือปิดช่องโหว่ในการผ่านพิธีการเพื่อชำระค่าภาษีอากรของ 

สินค้าที่นำเข้า และป้องกันของต้องห้ามต้องกำกัดที่อาจซุกซ่อนปะปนมากับ 

สินค้าที่นำเข้า ซึ่งเป็นการปกป้องสังคมตามหน้าที่ของกรมศุลกากร มีผลงาน 

เปน็ทีน่า่พอใจของผูบ้งัคบับญัชา จนไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รบัการพจิารณา 

คดัเลอืกเปน็ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ในปี 2532 โดย ผอ.เอนก อรธนาลยั  

ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายควบคุมลานบิน เป็นผู้เสนอชื่อ 

ให้กรมฯ พิจารณา ตอนที่ ผอ.เอนกมาบอกว่าจะเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือก 

เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยขอให้เขียนประวัติและผลงานเพื่อส่งให้กรมฯ  

พิจารณา ก็ได้ตอบปฏิเสธไป แต่ ผอ.เอนกยืนยันว่าจะขอส่งเพราะไม่ใช่เป็นเรื่อง 

เกียรติประวัติเฉพาะตัว แต่เป็นเกียรติประวัติของหน่วยงานด้วยหากได้รับการ 

พิจารณาคัดเลือก จึงต้องยอมให้ส่งชื่อเข้ารับการพิจารณา แม้จะไม่ได้รับการ 

คัดเลือกในปีนั้น เพราะมีผู้อื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า  แต่ก็เป็นความ 

ภาคภูมิใจเล็ก  ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามองเห็นผลงานและความดีที่ได้ทำ ซึ่งเป็น 

ขวัญกำลังใจทำให้มีพลังในการทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ตามอุดมการณ์ “เพื่อ 

กรมศุลกากร” ที่มีอยู่ในใจอย่างมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป



116 117

นายด่านศุลกากรป้ายแดง

ทำงานที่งานควบคุมลานบินและการบรรทุก 

ขนถ่าย ฝ่ายควบคุมลานบิน ด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานกรุงเทพได้ประมาณเกือบ 2 ปี สามารถสอบ 

เลื่อนตำแหน่งจากสารวัตรศุลกากร 5 เป็นสารวัตรศุลกากร  

6 ได้ และกรมศุลกากรมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการทำงาน 

ในตำแหน่งนายด่านศุลกากรเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกกังวลใจ 

อยูบ่า้งวา่จะทำหนา้ทีไ่ดห้รอืไม่ หรอืจะทำหนา้ทีไ่ดด้เีพยีงใด  

ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจเท่าใดนัก เพราะตำแหน่งนายด่าน 

ศุลกากรเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากต้อง 

ทำหน้าที่แทนกรมฯ  เกือบทุกเรื่อง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การ 

ปกครองบังคับบัญชา การเงินการบัญชีและงบประมาณ  

การจัดการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การจัดเก็บรายได้ การ 

บทที ่ 4
นายด่านฯ ป้ายแดงที่ภูเก็ต

เมื่อ
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ผ่านพิธีการตรวจปล่อยสินค้า การสืบสวนปราบปราม การอำนวยความสะดวก 

และควบคุมทางศุลกากร ตลอดจนการบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริการประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่างานของด่านศุลกากร 

มมีากมายหลายอยา่ง ครอบคลมุทกุภารกจิในทกุ  ๆดา้นภายในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ของด่านศุลกากรที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบครั้งสำคัญ 

ของ นายด่านฯ ป้ายแดง ที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก

	 การปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
	 นับตั้งแต่มีการประกาศให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นสนามบินศุลกากร  

กรมศุลกากรได้มอบหมายให้ด่านศุลกากรภูเก็ตจัดเจ้าหน้าท่ีหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน 

ประจำทา่อากาศยานภเูกต็ และตอ่มาในป ีพ.ศ. 2532 ไดอ้อกกฎกระทรวงตัง้ดา่น 

ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ในสังกัดสำนักงาน 

ศุลกากรภูมิภาคที่ 5 ตอนที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

ทา่อากาศยานภเูกต็ในป ีพ.ศ. 2533 นบัเปน็นายดา่นศลุกากรคนที ่ 2 มอีตัรากำลงั 

ตั้งแต่นายด่านฯ ลงมาจนถึงพนักงานขับรถยนต์รวมแล้ว 18 คน ต้องรับผิดชอบ 

ดแูลการปฏบิตังิานตามภารกจิหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของดา่นฯ ตลอด 24 ชัว่โมง  

เพราะเนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยมี 

ภารกิจที่หลากหลายคล้ายกันกับด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)  

ที่ต้องให้บริการตลอดเวลา  24 ชั่วโมงเหมือนกัน งานอะไรที่ด่านศุลกากร 

ทา่อากาศยานกรงุเทพม ี ทีด่า่นศลุกากรทา่อากาศยานภเูกต็กม็กัจะมดีว้ย แมว้า่ 

ปริมาณจะน้อยกว่ามาก แต่ลักษณะงานเหมือนกันและจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ 

อยู่ปฏิบัติงานหรือคอยให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นงานการตรวจของติดตัวผู้โดยสาร 

ทั้งขาเข้าและขาออก การผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า ร้านค้าปลอดอากร  

คลังเสบียงทัณฑ์บน  (Catering) และอื่น  ๆ โดยมีเครื่องบินเข้า  -  ออกที่เป็น 

เทีย่วบนิตามตารางการบนิปกต ิ (Regular Flight) และเครือ่งบนิแบบเชา่เหมาลำ  

(Charter Flight) ที่มักจะเข้า  - ออกในช่วงเวลากลางคืน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 

มีน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณงานและจำนวนเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น  - ลง โดย 

ในขณะนัน้ปรมิาณเทีย่วบนิทีท่า่อากาศยานเชยีงใหมแ่ละทา่อากาศยานหาดใหญ ่

รวมกนัยงันอ้ยกวา่ทา่อากาศยานภเูกต็ เจา้หนา้ทีข่องดา่นศลุกากรทา่อากาศภเูกต็  

ทีอ่าศยับา้นพกัขา้ราชการของดา่นศลุกากรภเูกต็เปน็ทีพ่กั ซึง่อยูห่า่งจากสนามบนิ 

ประมาณ 30 กิโลเมตร ต้องเดินทางไปทำงานแบบไป - กลับ โดยรถยนต์รับส่ง 

ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะวนเข้ามารับที่ด่านศุลกากรภูเก็ต 

ประมาณเวลาตหีา้ (05.00 น.) และจะสง่เจา้หนา้ทีก่ลบัหลงัเวลาเลกิงานและเวลา 

ประมาณสองทุ่ม (20.00 น.) ทำให้ต้องตื่นตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่ (04.00 น.)  

เพือ่ใหท้นัขึน้รถไปทำงานในเวลาประมาณตหีา้ (05.00 น.) กวา่จะไดก้ลบัถงึทีพ่กั 

ก็จะเป็นเวลาเกือบสามทุ่ม (21.00 น.) และกว่าจะได้นอนก็สี่ถึงห้าทุ่ม (22.00 -  

23.00 น.) วัฏจักรชีวิตการทำงานเป็นอยู่อย่างน้ีทุกวัน และเน่ืองจากท่าอากาศยาน 

ภเูกต็เปดิใหบ้รกิารตลอดเวลา 24 ชัว่โมง จงึตอ้งจดัเจา้หนา้ทีห่มนุเวยีนใหอ้ยูเ่วร  

โดยนายตรวจศุลกากรจะทำงานติดต่อกัน 3 วัน แล้วได้หยุดพัก 1 วัน ส่วน 

ศลุการกัษจ์ะตอ้งทำงานตดิตอ่กนั 4 วนั แลว้ไดห้ยดุพกั 1 วนั โดยจะตอ้งมกีาร 

ผลัดกันอยู่เวรที่สนามบินในเวลากลางคืนอย่างน้อยคืนละ 2 คน แม้ว่าจะไม่มี 

เครื่องบินขึ้น - ลงในคืนนั้น ๆ แต่ก็ต้องมีคนอยู่ประจำการอย่างต่อเนื่อง สำหรับ 

ตำแหน่งอื่น  ๆ  ให้มาทำงานตามปกติและจัดเป็นเวรช่วยปฏิบัติงานเพื่อเสริม 

อัตรากำลังในการตรวจผู้โดยสารให้เพียงพอต่อปริมาณงาน โดยถือเป็นการ 

ปฏิบัติงานล่วงเวลาในช่วงเวลาที่อยู่เวร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการด้วย ในการจัดเวรปฏิบัติงานดังกล่าวได้ขออนุมัติกรมฯ 

ปฏิบัติงานแตกต่างจากเวลาราชการตามปกติ ซึ่งสามารถทำได้ โดยจะต้องมี 

ชั่วโมงเวลาการทำงานรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าการปฏิบัติงานตามเวลาปกติ 

ในแต่ละเดือน และด้วยระยะเวลาการทำงานที่ต้องรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง 

ต่อเนื่องทุกวัน แต่อัตรากำลังมีอยู่อย่างจำกัดเพียง 18 คน จึงเป็นช่วงเวลาที่ 

ภาพที่ทำการด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อป ี พ.ศ. 2534
ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราว อยู่ในอาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานภูเก็ต

(เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในคราวที ่ ดร.อรัญ ธรรมโน อธิบดีกรมศุลกากรไปตรวจราชการ)
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ทกุคนทีม่าปฏบิตังิาน ณ ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานภเูกต็ในเวลานัน้ตอ้งเสยีสละ 
ทำงานหนักและตรากตรำทีเดียว

	 เหมือนชะตาชีวิตลิขิตไว้แล้ว 
	 ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ขณะที่ 
ทำงานอยูท่ีด่า่นศลุกากรทา่อากาศยานกรงุเทพ ไดม้โีอกาสเดนิทางไปยงัสนามบนิ 
ภูเก็ตเพ่ือเย่ียมน้องชาย คือ นายบุญเลิศ โชควิวัฒน ท่ีทำงานอยู่ท่ีด่านศุลกากร 
ภูเก็ต และเมื่อมีการประกาศให้สนามบินภูเก็ตเป็นสนามบินศุลกากร โดยด่าน 
ศลุกากรภเูกต็ตอ้งจดัอตัรากำลงัเจา้หนา้ทีไ่ปทำงานทีส่นามบนิภเูกต็ นายบญุเลศิ 
ก็ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย และต่อมาเมื่อมี 
การออกกฎกระทรวงตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตขึ้นมาแล้ว นายบุญเลิศ 
ก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตชุดแรก  
แต่หลังจากที่ผมได้รับการแต่งตั้ งให้มาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร 
ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้นำเรียนผู้บริหารกรมฯ  ให้ทราบว่ามีน้องชายเป็น 
เจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ  อยู่ก่อนแล้ว กรมฯ จึงได้ย้ายนายบุญเลิศให้กลับมา 
ปฏบิตังิานยงัสว่นกลาง ณ กองตรวจสนิคา้ขาเขา้ที ่ 2 (กตข. 2) ทัง้นี ้ เพือ่ปอ้งกนั 
มิให้เกิดปัญหาในการบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา ตอนที่เดินทาง 
ไปเยี่ยมบุญเลิศคราวนั้น ขณะที่เดินลงจากเครื่องบินผ่านห้องผู้โดยสารไปตาม 
เส้นทางที่กำหนดจนออกมานอกอาคารผู้โดยสาร ได้สังเกตผู้โดยสารและ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สนามบินแล้วเกิดความรู้สึกในเวลานั้น 
ว่าการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรและยาเสพติดอาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย  
ถ้าเรามาอยู่ที่นี่คงจะสามารถทำการจับกุมยาเสพติดและของผิดกฎหมายได้ 
โดยไมย่าก ซึง่กไ็มรู่ว้า่อะไรดลใจใหค้ดิเชน่นัน้ อาจเปน็เพราะผมมปีระสบการณ ์
ในการทำงานที่สนามบินดอนเมืองมาก่อน จึงมองเห็นภาพจุดอ่อนของพื้นที่ 
และจุดแข็งของตัวผม จึงทำให้รู้สึกและนึกคิดไปเช่นนั้น ยังได้เล่าให้บุญเลิศ 
กบันายดา่นศลุกากรภเูกต็ในเวลานัน้ คอื นายฤทยั สงัขะวฒันะ ฟงัวา่ผมรูส้กึ 
แบบนั้น แล้วก็ลืมเรื่องนี้ไป แต่แล้วในเวลาอีกไม่นานหลังจากนั้น กรมฯ ก็ได้ 
แต่งตั้งผมให้ไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต จึงเสมือน 
เป็นลางสังหรณ์ที่ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาหลายเดือน เมื่อได้เห็นคำสั่งกรมฯ ก็นึกถึง 
เรือ่งนีข้ึน้มาได ้ และคดิวา่คงเปน็หนา้ทีข่องผมทีต่อ้งมาทำในสิง่ทีเ่คยคดิเหมอืนกบั 
ว่าเป็น วาสนาชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตไว้แล้ว

	 คำชมจากผลงาน 
	 หลังจากรายงานตัวต่อ ร.ต.วินิจ สุวัตถี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร 
ภูมิภาคที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ทันทีที่เริ่มงานในฐานะนายด่านศุลกากร ได้เรียก 
ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมด เพื่อร่วมกันทำงานตามภารกิจหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของด่านฯ และตามนโยบายของกรมศุลกากร พร้อมท้ังเดินสายแนะนำตัว 
กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีป่ฏบิตังิานรว่มกนั ณ สนามบนิภเูกต็ และเริม่นำความรู ้
และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาออกมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  
แนะนำสอนงานเจา้หนา้ทีใ่นการสุม่ตรวจผูโ้ดยสารทัง้ขาออกและขาเขา้ในลกัษณะ  
Coaching ทำการสุ่มตรวจโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสารและจากการ 
ตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูโ้ดยสารลว่งหนา้ วนัเวลาผา่นไปเพยีง 20 วนั เจา้หนา้ที ่
ของดา่นฯ เริม่ทำการจบักมุยาเสพตดิไดเ้ปน็ครัง้แรกนบัตัง้แตม่กีารตัง้ดา่นศลุกากร 
ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นต้นมา คดีแรกเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ ไม่มีประสบการณ์ 
ในการจบักมุยาเสพตดิมากอ่น ไมเ่คยบนัทกึการจบักมุ ไมเ่คยควบคมุตวัผูต้อ้งหา  
จึงดูเงอะงะตื่นเต้นทำอะไรไม่ค่อยถูก ต้องคอยบอกและแนะนำกรรมวิธีต่าง ๆ  
ทุกขั้นตอน แม้แต่บันทึกการจับกุมก็ต้องบอกให้เขียนตามทีละบรรทัดตั้งแต่ต้น 
จนจบ ศลุการกัษท์ีท่ำหนา้ทีเ่ขยีนบนัทกึการจบักมุตามคำบอก เลา่ใหฟ้งัหลงัการ 
จบักมุวา่ เขามคีวามภาคภมูใิจมากทีน่ายดา่นฯ ไวใ้จใหเ้ขาเขยีนบนัทกึการจบักมุ 
ครั้งแรกในชีวิตการรับราชการของเขา และนายด่านฯ สามารถบอกทุกประโยค 
ทุกคำพูดท่ีเป็นสาระสำคัญของการบันทึกการจับกุม รวมท้ังข้อกล่าวหา ข้อกฎหมาย  
รายละเอียดการจับกุม พฤติการณ์แห่งคดีได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องเปิดตำรา 
หรือกฎหมายแต่อย่างใด ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น เพราะ 
เชื่อว่านายด่านฯ จะสามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่เขาและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ได้  
และจากนั้นเป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ของด่านฯ เริ่มเรียนรู้วิธีการสุ่มตรวจผู้โดยสาร 
และคัดกรองเป้าหมายในการสุ่มตรวจค้นได้ดีขึ้นตามลำดับ ช่วงแรก  ๆ  ที่ให้ไป 
คอยยืนสังเกตการณ์ที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน เพื่อคอยสุ่มตรวจผู้โดยสาร  
บางคนไปยืนดูตั้งแต่เปิดเคาน์เตอร์จนปิดเคาน์เตอร์แล้ว ก็ไม่รู้จะสุ่มตรวจ 
ผู้โดยสารคนไหนดี พอถามว่าทำไมไม่สุ่มตรวจ เขาตอบว่าดูแล้วไม่เห็นสงสัย 
ใครเลย ก็เลยไม่เชิญมาสุ่มตรวจ ผมก็บอกว่า ไม่เป็นไร ไม่ได้ว่าอะไร เพราะ 
ผมเองกว่าจะรู้เทคนิคและวิธีการในการสุ่มตรวจผู้โดยสารจนสามารถตรวจพบ 
ความผิดและจับกุมได้ก็ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน เดินสุ่มตรวจทุกเวรทั้งวันทั้งคืน 
จนขาบวมกวา่จะประสบผลสำเรจ็ ขอใหเ้จา้หนา้ทีพ่ยายามตอ่ไป โดยในบางครัง้ 
หากมีเวลาก็จะไปคอยสุ่มตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและชี้เป้าให้ลอง 
เชิญไปทำการสุ่มตรวจ ซึ่งบางครั้งก็ตรวจพบความผิด ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด  
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หรือการลักลอบนำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรได้  
เจา้หนา้ทีก่ถ็ามวา่ นายดา่นฯ รูไ้ดอ้ยา่งไร กบ็อกวา่อาศยัประสบการณท์ีส่ัง่สมมา  
เวลาจะเชญิผูโ้ดยสารคนใดไปตรวจคน้ ตอ้งตอบคำถามในใจของเราเองใหไ้ดก้อ่น 
ว่า เราสงสัยอะไรเขา เขามีพฤติกรรมหรือพฤติการณ์อย่างไรที่น่าสงสัย เขามี 
กระเป๋าเดินทางแบบใดท่ีน่าตรวจค้น เป็นแบบท่ีทำเป็นเซฟซุกซ่อนของผิดกฎหมาย 
ที่ฝากระเป๋าหรือก้นกระเป๋าได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งจากคำแนะนำต่าง ๆ ที่ Coach  
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีโอกาส บวกกับการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ขยันทำงาน  
ไมน่ัง่อยูเ่ฉยในหอ้งทำงาน ทำใหม้ผีลงานการจบักมุยาเสพตดิและของผดิกฎหมาย 
อย่างอื่น ทั้งขาเข้าและขาออกอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานการจับกุมเป็นอันดับ 1  
ของด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 5 และ  ได้รับคำชมเชย 
การปฏิบัติงานจากท่านอธิบดีอรัญ ธรรมโน โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ทำหนังสือ 
ชมเชยเป็นลายลักษณ์อักษรในนามกรมศุลกากรส่งไปให้ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจแก่ 

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมาก

หนังสือชมเชยผลการปฏิบัติงานนายด่านฯ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ท่าอากาศยานภูเก็ต จากกรมศุลกากร เมื่อเดือนสิงหาคม 2534
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 คนเก่งแพ้คนขยัน 
	 จากการทำงานในหลาย ๆ ที ่ และจากการทีม่โีอกาสทำงานหลาย ๆ อยา่ง  

กว่าจะประสบความสำเร็จมีผลงานเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  

นอกจากตอ้งอาศยัความสนใจใฝรู่ ้ เสียสละอดทนและกระตอืรือร้นในการทำงาน 

แล้ว ยังต้องมีความขยันในการทำงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะการทำงานด้านการ 

สบืสวนปราบปรามทีจ่ะอาศยัความเกง่อยา่งเดยีวคงไมเ่พยีงพอ ตอ้งมคีวามขยนั 

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย

	 ตอนที่ทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ  

(ดอนเมือง) ใหม่  ๆ ได้เห็นรุ่นพี่บางคนมีประสบการณ์และมีผลงานการจับกุม 

ยาเสพตดิจากการสุม่ตรวจผูโ้ดยสารจนเปน็ทีย่อมรบัวา่เปน็ “คนเกง่” ของทมีงาน  

เพราะเป็นตัวหลักในการสร้างสรรค์ผลงานการจับกุมยาเสพติดให้กับหน่วยงาน 

อยู่เสมอ จากการสังเกตพบว่า ในการอยู่เวรแต่ละครั้งคนที่มีความเก่งที่ว่านั้น  

จะสุ่มตรวจผู้โดยสารวันละไม่กี่ราย เพราะเขาจะคัดเลือกสุ่มตรวจค้นผู้โดยสาร 

เฉพาะรายที่น่าสนใจหรือมีเหตุอันควรสงสัยเท่านั้น ไม่มีการสุ่มตรวจแบบ 

สะเปะสะปะ ซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่อย่างน้อยคนที่เก่งเหล่านั้นก็จะมี 

ผลงานการจบักมุยาเสพตดิไดเ้ดอืนละอยา่งนอ้ย 1 ราย เรยีกวา่เขาสามารถสรา้ง 

ผลงานให้กับทีมได้โดยไม่ต้องเหนื่อยมาก ผิดกับตัวผมที่ต้องเรียนรู้การทำงาน 

ทกุอยา่งจากประสบการณต์รงของตนเองมาโดยตลอด ถามรุน่พีท่ีเ่กง่  ๆวา่มเีทคนคิ 

ในการคัดเลือกสุ่มตรวจตัวผู้โดยสารและเทคนิคในการตรวจค้นอย่างไร บางคน 

ก็แนะนำบ้าง บางคนก็ไม่ยอมแนะนำ เพียงแต่บอกว่าค่อย  ๆ  ดูและสังเกต 

จากรายที่มีการตรวจพบความผิดเอาเอง เมื่อการขอรับความรู้และถ่ายทอด 

ประสบการณ์จากรุ่นพี่ไม่เป็นผล จึงต้องอาศัยความขยัน หมั่นสุ่มตรวจค้น 

ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น โดยในบางช่วงเวลาผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายให้ 

แต่ละเวรทำการสุ่มตรวจค้นผู้โดยสารเวรละไม่น้อยกว่า 60 ราย บางเวรแค่ 

ผมคนเดียวก็สุ่มตรวจค้นผู้โดยสารเกิน 60 รายแล้ว โดยพยายามหาเหตุผลหรือ 

คำตอบในใจว่าเราอยากตรวจค้นผู้โดยสารแต่ละรายด้วยเหตุผลใด มีอะไรเป็น 

พิรุธน่าสงสัย พร้อมกับเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์จากการสังเกตจดจำลักษณะ 

และวิธีการซุกซ่อนยาเสพติดและของผิดกฎหมายอย่างอื่นในรายที่ตรวจพบ 

การกระทำความผดิควบคูก่นัไป ทำอยูอ่ยา่งนีต้ดิตอ่กนัเปน็เวลาประมาณ 3 เดอืน  

จึงเริ่มตรวจพบการกระทำผิดด้วยตนเองและเพิ่มความถี่ในการจับกุมได้เพิ่มขึ้น 

เรื่อย ๆ บางครั้งสามารถจับกุมได้เกือบทุกครั้งที่เข้าเวรและบางเวรสามารถจับกุม 

ได้มากกว่า 1 ราย เป็นอยู่อย่างนี้จนมีผลงานการจับกุมมากกว่าคนเก่ง  ๆ ที่เคย 

มีผลงานการจับกุมตามความเก่งของเขาเหล่านั้น จึงเป็นการค้นพบปรัชญา 

การทำงานด้านการสืบสวนปราบปรามที่ว่า “คนเก่งแพ้คนขยัน” และได้แนะนำ 

บอกตอ่กบัรุน่นอ้ง  ๆและทมีงานวา่ ในการทำงานดา้นการสบืสวนปราบปรามขอให ้

มีความขยัน หมั่นสืบสวนหาข่าวสารข้อมูล สุ่มตรวจค้นพร้อมกับเรียนรู้สั่งสม 

ประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเก่งขึ้นมาแล้วอย่าทิ้งความขยัน  

ขอให้มีความขยันเป็นนิสัยติดตัว เพราะบางคนเก่งแต่ไม่ขยัน ในที่สุดคนที่ขยัน 

จะตามคนเกง่ทนั เพราะคนทีข่ยนัจะสัง่สมประสบการณใ์นการทำงานจนกลายเปน็ 

คนเก่งขึ้นมา และถ้ายังคงความขยันต่อไปก็จะมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีใคร 

ตามทนั และจะเปน็ทีย่อมรบัไปอกีนาน เรยีกวา่จะสามารถรกัษาความดเีอาไวไ้ด ้

อย่างถาวร โดยปรัชญาการทำงาน “คนเก่งแพ้คนขยัน” ยังคงใช้ได้กับงาน 

ด้านการสืบสวนปราบปรามมาจนถึงทุกวันนี้ และสามารถใช้กับงานอื่น ๆ ได้ด้วย  

แต่ต้องขยันอย่างชาญฉลาดด้วยจึงจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำ

	 ประสบการณ์การทำงาน
	 ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
	 ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต มีความ 

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานหลายเรื่อง นอกเหนือจากการจับกุมยาเสพติดและ 

ของผิดกฎหมายตามที่เคยนึกเคยคิดไว้ก่อนที่จะได้ไปเป็นนายด่านฯ ดังที่ได้ 

เล่ามาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้เพื่อเป็น 

ตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่อาจเอาไปปรับใช้ได ้

 คิดนอกกรอบกฎระเบียบ 
	 เรื่องแรก คือ เรื่องการทำใบขนสินค้าเปลี่ยนอากาศยาน อย่างที่เคย 

บอกไว้ว่าท่าอากาศยานภูเก็ตมีเที่ยวบินขึ้น  -  ลงในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก  

ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินระหว่างประเทศ และเครื่องบินแบบเช่า 

เหมาลำ ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศเดินทางเข้าออก รวมทั้งเดินทางผ่าน (Transit) มีเป็นจำนวนมาก  

ผู้โดยสารเต็มลำเกือบทุกเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วง High Season เครื่องบิน 

ที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะสายการบินไทย มักจะจอดแวะที่ท่าอากาศยาน 

ภูเก็ตแล้วบินต่อไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพ หากผู้โดยสารเต็มลำและน้ำหนัก 

ในระวางบรรทุกของเครื่องบินเต็มหรือเกินพิกัด ตามข้อกำหนดการบินจะต้องเอา 
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สินค้าลงก่อนเพื่อให้เครื่องบินสามารถทำการบินไปยังท่าอากาศยานปลายทาง 

ตอ่ไปได ้ แตใ่นระหวา่งนัน้ตามระเบยีบพธิกีารทีก่รมศลุกากรกำหนดไวไ้มส่ามารถ 

ขนถ่ายสินค้าลงได้เพราะเกรงจะเกิดการลักลอบหนีศุลกากรขึ้น จึงเป็นปัญหา 

ในทางปฏิบัติ ถ้าไม่ให้เอาสินค้าลงเครื่องบินก็บินต่อไปไม่ได้ ถ้าให้เอาสินค้าลง 

ก็ทำไม่ได้ เพราะไม่มีระเบียบอะไรรองรับ จะให้เอากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารลง 

ก็ไม่ได้ เพราะกระเป๋าสัมภาระต้องไปพร้อมกับตัวผู้โดยสาร จึงต้องเสนอกรมฯ 

ขอแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรให้สามารถทำใบขนสินค้าเปล่ียนอากาศยาน 

เพือ่เอาสนิคา้ลงได ้ แลว้เปลีย่นไปขึน้อากาศยานลำถดัไปทีไ่มม่ปีญัหาเรือ่งนำ้หนกั 

ในระวางบรรทุกเกิน เพื่อให้เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานปลายทางได้ การขอ 

แก้ไขก็มิใช่ว่าจะทำได้ง่าย ๆ เพราะกรมฯ เป็นห่วงเรื่องการลักลอบหรือหลีกเลี่ยง 

หนีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการควบคุมกำกับดูแลที่ดีพอ ต้องชี้แจง 

แสดงเหตุผลความจำเป็นอยู่นานกว่าที่กรมฯ จะเข้าใจและยอมแก้ไขประมวล 

ระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ โดยต้องให้เหตุผลแรง  ๆ  ว่า ต้องรอให้มีเหตุการณ์ 

เครื่องบินตกเสียก่อนหรือจึงจะแก้ไขระเบียบพิธีการเรื่องนี้ให้สามารถปฏิบัติได้  

เรื่องข้อห่วงใยที่เกรงว่าจะมีการลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงภาษีเกิดขึ้น  

ตอ้งไวว้างใจนายดา่นฯ และเจา้หนา้ที ่ หากนายดา่นฯ หรอืเจา้หนา้ทีม่พีฤตกิารณ ์

ขอแกไ้ขเรือ่งนีเ้พือ่เปดิชอ่งในการทจุรติกส็ามารถโยกยา้ยนายดา่นฯ หรอืเจา้หนา้ที ่

ได้ แต่ในขณะนั้นสถานการณ์ด้านการบินและด้านการค้าระหว่างประเทศ 

เจริญเติบโตมากและเปลี่ยนไปจากอดีตแล้ว ศุลกากรจึงไม่ควรที่จะมีกฎระเบียบ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตดังกล่าว และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด  

กรมศุลกากรจึงแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรให้สามารถยื่นใบขนสินค้า 

เปลี่ยนอากาศยานในกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได ้ ซึ่งทำให้การนำสินค้าเข้า 

หรือการนำสินค้าผ่านทางอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยาน 

อื่น ๆ สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคอีกต่อไป นับเป็นการอำนวย 

ความสะดวกทางด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามบทบาทภารกิจของ 

กรมศุลกากรที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 “Project Cook” 
	 อีกเรื่องหนึ่ง ในช่วงที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตกำลังมีผลงาน 

การจับกุมยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ กรมศุลกากรสมัยที่ท่าน  ดร.อรัญ  

ธรรมโน เป็นอธิบดีกรมศุลกากร และท่านสมใจนึก เองตระกูล เป็นรองอธิบดี 

ฝ่ายปราบปราม ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด 

สหรัฐอเมริกา U.S. DEA : Drug Enforcement Administration ของสหรัฐอเมริกา  

เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทางทะเลฝั่งอันดามัน ณ  

จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภูมิภาคท่ี 5 (ศภ. 5)  

โดยใช้ชื่อโครงการว่า  “Project Cook” เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ในการดำเนินโครงการประมาณ 20 ล้านบาท โดยด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

ภูเก็ตได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้โครงการดังกล่าว 

ประสบความสำเร็จและได้รับเงินช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ให้ได้ เพราะในขณะน้ัน 

ผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต 

เพยีงแหง่เดยีว ในฐานะทีเ่ปน็ผูป้ระสานงานโครงการนีแ้ละในฐานะทีเ่ปน็นายดา่น 

ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้แบ่งโครงการ “Project Cook” ออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนหนึ่งคือ การปราบปรามยาเสพติดทางท่าอากาศยานภูเก็ต อีกส่วนหนึ่งคือ 

การปราบปรามยาเสพตดิทางเรอืฝัง่ทะเลอนัดามนั ซึง่เปน็โครงการทีม่อียูแ่ลว้ แต ่

เพ่ิมทางสนามบินข้ึนมาอีกส่วนหน่ึงแยกออกมาต่างหาก โดยการเขียนโครงการแบบ 

สรปุยอ่เปน็ภาษาไทยขึน้มา 2 หนา้กระดาษ แลว้ขอใหเ้จา้หนา้ทีส่ายการบนิไทย 

ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ เพื่อจะนำเสนอต่อทาง DEA ของสหรัฐอเมริกา 

พจิารณาตอ่ไป โดยทา่นสมใจนกึไดน้ำคณะเจา้หนา้ที ่ DEA ของสหรฐัฯ เดนิทาง 

ไปยังด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตที่อาศัยพื้นที่ของท่าอากาศยานภูเก็ต 

เป็นที่ทำการอยูใ่นขณะนั้น ทนัทีที่เดินทางถึง ทา่นสมใจนึกบอกวา่ ความสำเร็จ 

ในการเจรจาขอรับการสนับสนุนโครงการนี้อยู่ที่บุญเทียมแล้ว ขอให้ Present  

(นำเสนอโครงการ) ใหด้ ี กร็บัคำวา่จะพยายามอยา่งเตม็ทีแ่ละไดบ้อกทา่นสมใจนกึ 

ไปวา่กำลงัรอตรวจคน้เปา้หมายยาเสพตดิอยูพ่อดี หากโชคดนีา่จะจบักมุยาเสพตดิ 

ได ้ จากนัน้กน็ำคณะเขา้หอ้งประชมุของทา่อากาศยานภเูกต็เพือ่เตรยีมการนำเสนอ 

โครงการ เพียงแค่เกริ่นนำยังไม่ทันจะเข้าเนื้อเรื่อง เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ก็วิทยุ 

รายงานว่าพบเป้าหมายผู้โดยสารที่รอตรวจค้นอยู่เช็กอินเรียบร้อยแล้ว ตรวจพบ 

ว่ามียาเสพติดผูกพันไว้กับตัวจำนวนหนึ่ง จึงให้นำตัวขึ้นไปทำการตรวจค้น  

ณ ห้องที่กำลังประชุมนำเสนอโครงการกันอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ DEA ของสหรัฐฯ  

เพื่อให้เห็นวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร และความเอาจริงเอาจังในการ 

ปราบปรามยาเสพติดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และขณะที่กำลังตรวจค้นผู้โดยสาร 

รายนี้อยู่ในห้องประชุม เจ้าหน้าที่ที่รอตรวจค้นผู้โดยสารอีกรายหนึ่งได้วิทยุ 

รายงานว่าพบผู้โดยสารที่รอตรวจค้นอีก  1 ราย มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่กับตัว 
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เช่นเดียวกัน จึงได้เชิญตัวขึ้นไปทำการตรวจต่อที่ห้องประชุม ทำให้การประชุม 

และการนำเสนอโครงการในวนันัน้แทบจะไมต่อ้งพดูอะไรมาก เพราะทางเจา้หนา้ที ่ 

DEA ของสหรัฐฯ ได้เห็นของจริงและเห็นชอบที่มีการแยกโครงการปราบปราม 

ยาเสพติดออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการปราบปรามยาเสพติดของด่านศุลกากร 

ทา่อากาศยานภเูกต็ และโครงการ Project Cook เดมิ เพือ่ปราบปรามยาเสพตดิ 

ทางทะเลฝั่งอันดามัน ของสำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 5 โดยอนุมัติเงินทันที 

ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะสนับสนุนต่อไปตามลำดับในวงเงินรวม 20  

ล้านบาท โดยเงินที่สนับสนุนได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังยานพาหนะด้วย นับเป็นความสำเร็จอีกเร่ืองหน่ึง 

ที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม 

ยาเสพติดของกรมศุลกากรในเวลานั้นตามโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก

 “นาฬิกาใจ” 
	 อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานภเูกต็ โดยไดจ้ดัทำหนงัสอืเกีย่วกบัประวตัคิวามเปน็มา  

ผลงาน ปญัหาอปุสรรคของดา่นฯ และแนวทางแกไ้ข พรอ้มทัง้จดัทำสือ่วดีทิศัน ์

เป็นแบบม้วนเทปวิดีโอ  ใช้ชื่อว่า  “สารคดีการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ต” ความยาวประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นสื่อนำเสนอผู้บังคับ- 

บัญชา และเผยแพร่แก่คณะต่าง  ๆ  ที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งนับเป็นการนำเสนอ 

ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น และยังไม่เคยมีด่านศุลกากรใดหรือหน่วยงานใดใน 

กรมศุลกากรทำมาก่อน ในคราวที่ท่าน  ดร.อรัญ ธรรมโน อธิบดีกรมศุลกากร 

ในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงาน 

ศุลกากรภูมิภาคที่ 5 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้มีโอกาสบรรยายสรุป 

โดยนำเสนอทัง้ในรปูแบบเอกสารทีจ่ดัทำขอ้มลูไวเ้ปน็เลม่ ฉายวดีทิศันใ์นรปูแบบ 

วิดีโอเทปผ่านจอโทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีโอ บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม 

ด้วยวาจา พร้อมกับนำเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง อันเป็นการนำเสนอครบ 

ทั้ง 4 รูปแบบ ทำให้เห็นภาพชัดทั้งในวิดีโอและคำอธิบายประกอบในการตอบ 

ขอ้ซกัถาม รวมทัง้สภาพความเปน็จรงิจากการเยีย่มชมสถานทีแ่ละการปฏบิตังิาน  

จนได้รับคำชมจากท่านอธิบดีว่าเป็นการนำเสนอที่ชัดเจน ได้ใจความ ทำให้รู้ถึง 

สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม งานของด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีมากมายหลายอย่าง และต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอด  

ดร.อรญั ธรรมโน อธบิดกีรมศลุกากรในขณะนัน้ เดนิทางมาตรวจราชการ ณ ดา่นศลุกากร 
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี  ร.ต.วินิจ สุวัตถี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 5  
ร่วมรับการตรวจ พร้อมนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ด่านฯ

การบรรยายสรุปโดยวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อนำเสนอ 
ที่น่าสนใจและทันสมัยมากในเวลานั้น
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	 หลังจากนั้นในเวลาต่อมา มีคนเล่าให้ฟังว่า ท่าน  ดร.อรัญ ธรรมโน  

ซึ่งเป็นอธิบดีกรมศุลกากร ก่อนที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง 

จนเกษยีณอายรุาชการ เปน็อธบิดกีรมศลุกากรคนแรกทีอ่อกเดนิทางไปตรวจเยีย่ม 

ด่านศุลกากรต่าง  ๆ  ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศครบทุกด่านเป็นครั้งแรก ซึ่ง 

ในขณะนั้นมีด่านศุลกากรประมาณ 60 ด่าน แต่ปัจจุบันมีด่านศุลกากรทั้งหมด  

48 ดา่น เพราะมกีารยบุเลกิไปบา้ง โดยในเวลานัน้ ดา่นศลุกากรทา่อากาศยาน 

ภูเก็ตนับเป็นด่านศุลกากรแห่งที่ 57 ของกรมศุลกากร โดยคนที่เล่าบอกว่า  

ทา่น ดร.อรญัไดพ้ดูวา่ จากการไปตรวจเยีย่มดา่นศลุกากรมาครบทกุดา่น มคีวาม 

ประทับใจในแต่ละด่านมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ที่ประทับใจมากที่สุดมีอยู่  

4 ด่าน และหนึ่งใน  4 ด่านที่ท่านประทับใจและกล่าวถึง มีด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ด้วย  จึงถือเป็นความภูมิใจของชาวด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ตที่ทำงานร่วมกันอยู่ในขณะนั้นด้วย

 “ทำดี ได้ดี” 
	 อีกเรื่องที่ควรเล่าหรือกล่าวถึง คือ หลังจากทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เกือบ 1 ปี ถึงเวลาที่ต้องประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น 

เงินเดือน ซึ่งในสมัยนั้นการเลื่อนขั้นเงินเดือนยังเป็นระบบเก่า มีการเลื่อนขั้น 

เงนิเดอืนปลีะ 1 ครัง้ เปน็แบบ 1 ขัน้ หรอื 2 ขัน้ ถา้เปน็แบบ 2 ขัน้ จะกำหนด 

โควตาให้เลื่อนขั้นได้ไม่เกินร้อยละ  15  ของจำนวนคนที่ปฏิบัติงานอยู่ เมื่อ 

ถึงเวลานั้น ผอ.  ศภ. 5 บอกว่า ให้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมพร้อมผลงาน 

ที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบ 2 ขั้นได้แล้ว จึงได้สอบถามว่าจะให้ 

เสนออยา่งไร ผอ. ศภ. 5 ตอบว่า ใหเ้สนอตามโควตาทีก่ำหนดไวไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15  

ก็เลยนำเรียนท่านว่า จำนวนคนของด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตมีเพียง  

18  คน หากจะให้เสนอตามโควตา จะเสนอได้เพียง  2 คนเท่านั้น ซึ่งจะ 

ไม่สามารถตอบแทนความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  ได้อย่างทั่วถึงตามที่ 

ควรจะเปน็ เพราะเจา้หนา้ทีข่องดา่นศลุกากรทา่อากาศยานภเูกต็ตอ้งทำงานหนกั 

แบบหามรุง่หามคำ่กนัเกอืบทกุคน ในขณะทีเ่จา้หนา้ทีด่า่นฯ อืน่  ๆยงัไมไ่ดล้กุจาก 

ทีน่อน แตเ่จา้หนา้ทีข่องดา่นฯ ทา่อากาศยานภเูกต็ตอ้งตืน่ตัง้แตต่สีีอ่อกไปทำงาน 

กันแล้ว และในขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านฯ อื่นเข้านอนกันหมดแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ 

ของด่านฯ ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงทำงานอยู่ และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

โดยเฉพาะด้านการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก สร้างชื่อเสียงให้แก่ด่านฯ 

24 ชั่วโมงทุกวัน แต่มีอัตรากำลังเพียง 18 คนเท่านั้น แต่ก็ยังสามารถทำกัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถ้าอยากให้กรมฯ ช่วยอะไร 

ขอให้บอกได้เลย ถ้าเป็นไปได้จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในเวลานั้นได้บอก 

กบัทา่นอธบิดดีว้ยวาจาไปวา่ อยากจะขออตัรากำลงัในตำแหนง่นายตรวจศลุกากร 

เพิ่มจำนวน 8 คน เพื่อจะได้มีอัตรากำลังเพียงพอต่อภารกิจและปริมาณงาน 

ที่เพิ่มขึ้น และก่อนที่ท่านอธิบดีจะเดินทางกลับ ผมได้มอบนาฬิกาแขวนผนัง 

ทำด้วยเปลือกหอยราคาไม่กี่ร้อยบาท เพื่อเป็นของที่ระลึก และนำเรียนกับ 

ท่านอธิบดีว่า ขอมอบนาฬิกาเรือนนี้เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณที่ท่านมา 

ตรวจเยีย่มใหก้ำลังใจ นาฬิกาเรอืนนีม้มีลูค่าไมม่ากแตม่คีวามหมาย เพราะไมว่่า 

ทา่นจะมองดนูาฬกิาเรอืนนีเ้วลาใด ทา่นแนใ่จไดเ้ลยวา่เจา้หนา้ทีข่องดา่นศลุกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงทำงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาใดก็ตาม หลังจาก 

ทา่นอธบิดแีละคณะกลบัไป เพยีงไมน่านกรมศลุกากรกไ็ดม้กีารปรบัเกลีย่ตดัโอน 

อัตรากำลังในตำแหน่งนายตรวจศุลกากรให้กับด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 

เพิ่มจำนวน 8 คน เต็มจำนวนตามที่ขอโดยไม่มีการตัดทอนแต่อย่างใด 

“นาฬิกาใจ”  ทำด้วยเปลือกหอย ที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  
มอบให ้ ดร.อรญั ธรรมโน อธบิดกีรมศลุกากร ในโอกาสเดนิทางมาตรวจราชการ  
เมื่อป ี พ.ศ. 2534



132 133

และ ศภ. 5 จนได้รับคำชมเชยการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมศุลกากร  

จึงขออนุญาตเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบ 2 ขั้นเกินโควตา โดยขอให ้ผอ. ศภ. 5  

พจิารณานำเศษหลงัจดุทศนยิมของดา่นฯ อืน่  ๆในสงักดั ศภ. 5 มาใหก้บัเจา้หนา้ที ่

ของด่านฯ ท่าอากาศยานภูเก็ตด้วย โชคดีที่  ผอ.  ศภ. 5 เข้าใจในเหตุผลและ 

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว เจา้หนา้ทีข่องดา่นฯ ทา่อากาศยานภเูกต็จงึไดร้บัการพจิารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือนแบบ 2 ขั้นในปีนั้นทั้งหมด 5 คน เท่ากับประมาณ 2 เท่าของ 

โควตาปกติ จึงเป็นไปตามหลักการตอบแทนความดีความชอบตามผลงานอย่าง 

มีเหตุผลและเป็นไปตามหลัก  “ทำดี  ได้ดี ”  ซึ่งต้องยกคุณความดีนี้ให้แก่ 

ผู้บังคับบัญชาที่มีใจเป็นธรรมในการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ 

เจา้หนา้ทีท่ีเ่สยีสละและทุม่เทใหก้บัการทำงานดว้ยความรบัผดิชอบอยา่งตรากตรำ 

มาโดยตลอด

	 ข้อควรพิจารณาในการแต่งตั้งนายด่านศุลกากร 
	 ในขณะทีท่ำงานอยูท่ีด่า่นศลุกากรทา่อากาศยานภเูกต็ กรมศลุกากรจดัให ้

มีการสัมมนานายด่านศุลกากร ซึ่งตามปกติจะมีการจัดสัมมนานายด่านศุลกากร 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการสัมมนาแต่ละครั้งสำนักงานศุลกากรภาคต่าง  ๆ  

จะตอ้งมกีารกำหนดหวัขอ้การสมัมนา โดยยกประเดน็ปญัหาขึน้มาเปน็หวัขอ้ เพือ่ 

ระดมสมองจากด่านฯ ในสังกัด แล้วมีการนำเสนอให้ผู้บริหารและด่านฯ ต่าง ๆ  

ได้รับฟัง เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ 

ทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในการไปเป็นนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 

ครั้งแรก เมื่อมีการสัมมนา ได้รับมอบหมายจาก  ศภ. 5 และด่านฯ ในสังกัด  

ให้เป็นผู้แทนขึ้นอภิปรายบรรยายสรุปในประเด็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร โดยให้เหตุผลว่า ตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

เป็นตำแหน่งที่สำคัญ เพราะเปรียบเสมือนผู้แทนกรมฯ ที่ต้องไปทำงานอยู่ใน 

พื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะด่านชายแดนที่ต้องประสานกับหน่วยงานศุลกากร 

ของประเทศเพือ่นบา้นและหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ภาคเอกชนในพืน้ที ่ 

กรมศุลกากรจึงควรพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะให้ไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

อย่างเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ 

ทำงาน ตอ้งสามารถบรหิารจดัการงานและแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ได ้ ผูท้ีส่มควร 

จะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหไ้ปเปน็นายดา่นฯ นอกจากจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงักลา่วแลว้  

ควรจะเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ที่ด่านฯ ใดด่านฯ หนึ่งมาก่อน หรือถ้าสามารถหาผู้ที ่

เคยเป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย หรือผู้ที่เคยเป็นผู้ช่วยนายด่านฯ มาก่อนได้ 

ยิง่ด ี เพราะอยา่งนอ้ยการทีเ่ขาเหลา่นัน้เคยใชช้วีติชาวดา่นฯ มากอ่น จะเขา้ใจใน 

วิถีชีวิตและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ รวมทั้งการประสานงาน 

ระหวา่งศลุกากรของประเทศเพือ่นบา้นทีม่ชีายแดนตดิตอ่กนัดว้ย เมือ่บรรยายจบ  

ผู้บริหารระดับรองอธิบดีได้ลุกขึ้นกล่าวเสริมในทันทีว่าเห็นด้วยในหลักการ 

ที่นำเสนอมาทั้งหมด ขอให้กองการเจ้าหน้าที่รับไปเป็นข้อพิจารณาในการเสนอ 

แต่งตั้งนายด่านศุลกากรในโอกาสต่อไป แต่บางครั้งอาจจะไม่สามารถทำได้ 

ครบถ้วนตามที่เสนอทั้งหมด ซึ่งกรมฯ จะรับไว้เป็นข้อพิจารณาเท่าที่จะสามารถ 

ทำได้ เมือ่ลงจากเวทสีมัมนาไดพ้บกบัทา่นอธบิดี ทา่นไดก้ลา่วชมวา่พดูไดด้มีาก  

ขอให้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป จึงเป็นขวัญและกำลังใจเสมอมา และเมื่อ 

ปลายปี พ.ศ. 2554 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2559 ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก 

บริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา 

ให้ความเห็นแก่ผู้บริหารในการพิจารณาแต่งตั้งนายด่านศุลกากรด้วย

การสัมมนานายด่านศุลกากร เม่ือวันท่ี 1 - 3 สิงหาคม 2534 ท่ีนายด่านศุลกากร  
ทา่อากาศยานภเูกต็ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณา 
ในการแต่งตั้งนายด่านศุลกากรต่อที่สัมมนา
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ในเวลานั้นด้วย ก็ได้ไปสักการบูชาฝากเนื้อฝากตัวต่อเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ 

ที่ศาลแห่งนั้น เพื่อขอบารมีจากท่านในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายด่าน 

ศุลกากรครั้งแรกที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นนายด่านฯ 

ป้ายแดงดังที่เคยกล่าวแล้ว โดยขอพรขอให้ท่านช่วยให้การทำงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบประสบความสำเร็จ และมีผลงานการจับกุมยาเสพติดและของ 

ผิดกฎหมายอย่างอื่นตามที่เคยคิดมาก่อนดังที่เล่าไว้ในตอน  เหมือนชะตาชีวิต 

ลขิติไวแ้ลว้ โดยผมบอกกลา่วตอ่เสดจ็เตีย่กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิว์า่ หาก 

สามารถจับกุมยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายอย่างอื่นที่สนามบินภูเก็ตได้ จะนำ 

ประทัดมาจุดถวายท่าน แล้วผมก็ไปทำงานตามปกติ หลังจากนั้นไม่นาน ด่าน 

ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตก็เริ่มจับกุมยาเสพติดประเภทเฮโรอีนได้เป็นครั้งแรก 

นับตั้งแต่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2532  

เป็นต้นมา เมื่อจับกุมและดำเนินการด้านคดีและของกลางเรียบร้อยแล้ว ผม 

ก็นำประทัดไปจุดถวายเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ ตามที่บอกกล่าวกับท่านไว้  

และได้บอกกล่าวกับท่านต่อไปว่า หากมีการจับกุมในรายต่อ  ๆ  ไปได้อีกก็จะ 

นำประทัดมาจุดถวายท่านเช่นเดียวกัน และไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นต่อมา ด่าน 

ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถจับกุมยาเสพติดและของผิดกฎหมาย 

อย่างอื่นทั้งขาออกและขาเข้าได้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จนมีผลการจับกุมมาก 

เปน็อนัดบั 1 ของดา่นศลุกากรในสงักดัสำนกังานศลุกากรภมูภิาคที ่ 5 ในเวลานัน้  

และเมื่อการดำเนินการจับกุมแต่ละรายเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะหาเวลาแวะไป 

จุดประทัดถวายเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ ตามที่เคยบอกกล่าวกับท่านไว้ คนที่ 

ทำหน้าที่เฝ้าและดูแลทำความสะอาดศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ เห็นผมมา 

จุดประทัดถวายตั้งแต่ครั้งแรก ได้ถามว่าประสบความสำเร็จอะไรมาหรือถึงได้ 

มาจุดประทัดถวายท่าน ผมก็บอกไปตามความเป็นจริง หลังจากนั้นผมก็แวะมา 

จุดประทัดถวายอยู่เรื่อย  ๆ  เป็นระยะ พอเขาเห็นผมก็จะถามทันทีว่าจับอะไรได้ 

อีกแล้วหรือ เป็นเช่นนี้อยู่เสมอ จนผมย้ายไปอยู่ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

กรุงเทพ เมื่อผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไร ผมทึ่งในบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของ 

เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ขึ้นมาทุกครั้ง และเวลาที่ผมได้ไปที่ภูเก็ต  

หากมีเวลาผมมักจะแวะไปสักการะกราบไหว้บูชาท่าน และยังคงระลึกถึงความ 

ศักดิ์สิทธิ์ของท่านอยู่เสมอ

	 เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
	 ช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ในช่วงเวลานั้น  

ยังไม่มีอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเหมือนปัจจุบัน ต้องอาศัยอาคารชั่วคราว 

ชัน้เดยีวทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณอาคารคลงัสนิคา้ของทา่อากาศยานภเูกต็ ซึง่คบัแคบ 

มาก แต่ก็พออยู่ทำงานตามหน้าที่ของด่านศุลกากรได้ บ้านพักข้าราชการก็ไม่มี  

ต้องไปขอพักอาศัยบ้านพักหลังเก่า  ๆ  ของด่านศุลกากรภูเก็ตที่สร้างอยู่ในรั้ว 

เดียวกัน โดยบ้านพักจะอยู่หลังอาคารที่ทำการด่านศุลกากรภูเก็ต ห่างจากด่าน 

ศุลกากรภูเก็ตไปทางขวามือของตัวด่านฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีศาลเสด็จเตี่ย 

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่า สะพานหิน ซึ่งเป็น 

จดุทีผู่ค้นแถวนัน้ชอบมาออกกำลงักาย หรอืชมววิทวิทศัน์ และสกัการะเสดจ็เตีย่ 

กรมหลวงชุมพรฯ ผมเองซึ่งเคารพนับถือและศรัทธาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร- 

เขตรอุดมศักดิ์อยู่แล้ว และมีเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ  ห้อยคออยู่ 

ศาลกรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ 
ตั้งอยู่บริเวณสะพานหิน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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บทที ่ 5
ดอนเมืองรอบสอง - เชียงใหม่

“หมาล่าเนื้อ” รอบสอง

จากทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

ภูเก็ตได้ครบ 1 ปี ก็ได้รับคำสั่งกรมศุลกากร 

ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ 

อีกครั้งหนึ่ง ตอนที่ย้ายมาอยู่ในระหว่างการประชุม  World  

Bank ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เจ้าหน้าที่ 

ศุลกากรต้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า -  

ออกแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารต่าง  ๆ  จากทุกธนาคารทั่วโลก  

จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจของผู้โดยสาร 

ขาออก เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้น 

ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจและควบคุมสินค้า 

ณ ฝ่ายตรวจและควบคุมสินค้าที่ 2 อีกระยะหนึ่งเพียงไม่กี่เดือน 

ช่วงนั้นการลักลอบหนีศุลกากรทางอาคารผู้โดยสารมีเป็นจำนวน 

มาก กรมศุลกากรและด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  

มีนโยบายให้มีการปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรอย่าง 

จริงจัง จึงได้ถูกทาบทามตัวขอให้มาช่วยทำหน้าที่ดังกล่าว  

หลัง

ซึ่งตอนที่ถูกทาบทามตัว นึกถึงอดีตที่เคยมีปัญหาการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน 

กรุงเทพดังที่เคยเล่ามาแล้ว จึงได้ขอปฏิเสธว่าไม่ขอรับงานนี้ เพราะไม่อยากเป็น 

หมาล่าเนื้อหรือเป็นหนังหน้าไฟเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาอีก แต่  นายด่าน 

ศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพในขณะนั้นคือท่านปรีชา ชวลิตธำรง บอกว่า  

ทา่นอธบิดแีละทา่นรองอธบิดเีหน็ชอบแลว้ ปฏเิสธไมไ่ด ้ จงึตอ้งรบัปฏบิตั ิ โดยได ้

ยา้ยใหม้าทำหนา้ทีห่วัหนา้งานปอ้งกนัและปราบปราม สงักดัฝา่ยควบคมุลานบนิ  

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว 
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	 เมือ่เขา้รบังานนี ้ ไดม้กีารเรยีกประชมุเจา้หนา้ทีง่านปอ้งกนัและปราบปราม 
ทั้งหมด กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เน้นการสืบสวนปราบปรามจับกุม 
อย่างเข้มงวดกวดขัน มีการประชุมเพื่อประเมินผลและวางแผนการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นงานด้านการข่าว สืบสวน ติดตาม  
จบักมุ การดำเนนิการดา้นคดแีละของกลาง รวมทัง้การเบกิจา่ยเงนิสนิบนรางวลั 
อย่างเป็นระบบ ตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนและปราบปรามขึ้นมา โดยขอความ 
รว่มมอืจากเจา้หนา้ทีใ่นงานปอ้งกนัและปราบปรามทีป่ฏบิตังิานรว่มกนัใหเ้สยีสละ 
เงินรางวัลคนละ 10% เพื่อส่งเข้าเงินทุนกลางของกรมศุลกากร 2% อีก 8%  
ส่งเข้าเป็นกองทุนเพื่อการสืบสวนและปราบปราม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ปฏิบัติงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานป้องกันและปราบปราม 
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของทางราชการได้ หรือหากจะรอ 
เบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณอาจจะไมท่นัการณ์ ทำใหก้ารทำงานดา้นการสบืสวน  
ติดตาม หาข่าว สังเกตการณ์ วางสายข่าว ค่าเดินทางติดตามเป้าหมายเพื่อ 
การตรวจค้นจับกุม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวเพราะมีกองทุน 
สนับสนุนการทำงาน สามารถเบิกจ่ายใช้ได้ทันที มีการตั้งรางวัลมอบให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการจับกุมดีเด่นในแต่ละเดือน โดยใช้เงินจาก 
กองทุนซื้อทองคำมอบให้ผู้ที่มีมูลค่าผลงานการจับกุมสูงสุดเป็นประจำทุกเดือน  
เจ้าหน้าที่จึงมีกำลังใจช่วยกันทำงานอย่างแข็งขัน ผลการทำงานจึงเกิดขึ้นอย่าง 
ตอ่เนือ่ง และมกีารจดัการแขง่ขนักฬีาโบวล์ิง่เชือ่มความสามคัคภีายในหนว่ยงาน 
เป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จ  
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรักความสามัคค ี และมีขวัญกำลังใจในการทำงานอย่าง 
เต็มที่ ส่งผลให้สามารถปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางอาคารผู้โดยสาร 
เปน็ไปอยา่งไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ มผีลงานการจบักมุสงูมากเปน็ประวตักิารณ ์ 
นับเป็นสถิติการจับกุมมากที่สุดของด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อ 
เทียบกับสถิติในอดีตที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็นที่พอใจของกรมฯ และ 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนนำไปสู่การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณา 
คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปี 2534 อีกคร้ังหน่ึง โดย ผอ.สมศักด์ิ  
ไชยบุญมา ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมลานบินในขณะนั้นเป็นผู้เสนอ แม้ 
ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพราะมีผู้อื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า แต่ก็ 
สามารถเสนอกรมฯ ขอให้พิจารณาตอบแทนความดีความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ โดยขอให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 
ได้เป็นจำนวน 2 เท่าของโควตาปกติ 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักความเชื่อ 

ที่ว่า  “การทำดีไม่มีการสูญเปล่า” ทำให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
ตามนโยบายอย่างเต็มที่ต่อไป

	 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบสวนปราบปราม 
	 การทำงานในช่วงเวลานั้น ถือว่าเป็นการทำงานหนักอีกครั้งหนึ่งในชีวิต 

การรับราชการ ตัวผมในฐานะหัวหน้างานป้องกันและปราบปราม ต้องแบกรับ 
ความคาดหวงัของกรมฯ และผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน วา่จะสามารถแกป้ญัหา 
การลกัลอบหนศีลุกากร ณ ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานกรงุเทพใหล้ดนอ้ยลงใหไ้ด ้ 
จึงได้ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการสืบสวนปราบปรามในระบบคอมพิวเตอร์ 
ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรก โดยใช้เงินจากกองทุนสืบสวนและปราบปรามที่ตั้งขึ้นมา  
จ้างโปรแกรมเมอร์ให้เขียนโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 
มาใช้ในการสืบสวนปราบปรามให้เป็นไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ โดยให้ 
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการจับกุมทุกคดีเข้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
มรีายละเอยีดทีจ่ำเปน็ตอ้งใช ้ ทัง้วนัเวลา สถานที ่ เทีย่วบนิ ชือ่ผูต้อ้งหา หนงัสอื- 
เดนิทาง ชนดิหรอืประเภทของกลางทีจ่บักมุได ้ ประเทศตน้ทางทีม่า หรอืประเทศ 
ปลายทางที่ไป จับกุมโดยเจ้าหน้าที่คนใด ผลัดใด มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน  
สามารถเอาไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อขยายผลต่อไปได้  
และนำรายละเอยีดขอ้มลูประเภทพกิดัสนิคา้ฮารโ์มไนซ์ เฉพาะประเภทพกิดั 4 ตวั  
บันทึกเข้าไว้ในฐานข้อมูลด้วย เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลของกลางที่จับกุมได้ 
ตรงตามประเภทพกิดั โดยระบบขอ้มลูทีใ่หโ้ปรแกรมเมอรอ์อกแบบไว ้ เปน็ไปตาม 
ความต้องการของผู้ใช้ในลักษณะเป็น User สามารถตรวจสอบสถิติการจับกุม 
และค้นหาข้อมูลจากระบบได้ เพียงรู้ชื่อ หรือนามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง  
สัญชาติ วันที่จับกุม เที่ยวบิน ต้นทางหรือปลายทาง (ประเทศที่มาหรือประเทศ 
ทีไ่ป) ชนดิหรอืประเภทของกลางทีจ่บักมุได ้ ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหนึง่ จะสามารถ 
คน้หาขอ้มลูจากระบบไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ และสามารถกำหนดชว่งเวลาสอบถาม 

ภาพแผน่ดสิเกต็ (Diskette) ทีเ่ซฟระบบ 
ฐานขอ้มลูเพือ่การสบืสวนปราบปรามไว ้ 
แต่ได้เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งาน 
ได้กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
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และออกรายงานข้อมูลต่าง  ๆ  ที่ต้องการทราบได้ ทั้งในแง่สถิติการจับกุม ชนิด 
หรือประเภทของกลาง เที่ยวบินที่มีการจับกุมมากที่สุด สัญชาติใดที่จับกุมได้ 
เรียงตามลำดับ และอื่น  ๆ  อีกมาก รวมทั้งสามารถตั้งเป็นบัญชีรายชื่อผู้ที่เคย 
กระทำผิด และบัญชีรายชื่อผู้ต้องสงสัย (Watch List) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถสรุปผลงานของเจ้าหน้าที่ 
แต่ละผลัดหรือแต่ละคนได ้ ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ 
ข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบไว้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมดังกล่าวแล้ว ยังสามารถใช้ในการพิจารณา 
ตอบแทนความดคีวามชอบแกเ่จา้หนา้ทีต่ามผลงานของแตล่ะคน หรอืแตล่ะผลดั 
ได้ด้วย ยังผลให้การทำงานด้านการสืบสวนปราบปรามของงานป้องกันและ 
ปราบปราม ฝ่ายควบคุมลานบิน ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพในช่วง 
เวลานั้นเป็นไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก แต่เบื้องหลังความ 
สำเร็จดังกล่าว ตัวผมและเจ้าหน้าที่บางคนต้องถูกข่มขู่บ้าง ถูกกรีดรถบ้าง แต่ 
โชคดีที่ยังไม่ถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต เพราะเรา 
ทำงานอย่างมีเหตุผล เป็นมืออาชีพ โดยมิเคยให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ถูกจับกุม 
ให้เกิดความเกลียดชังเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และเป็นที่น่าเสียดายว่าระบบ 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบสวนปราบปรามที่ทำไว้ หลังจากที่ผมย้ายไปทำงาน 
ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว ไม่มีผู้ใดสนใจใช้งานหรือปรับปรุง 
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวต่อ นานไปก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ในส่วนที่ผม 
เซฟโปรแกรมไว้ในแผ่นดิสเก็ต แต่เก็บไว้นานก็เกิดการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถ 
เรียกโปรแกรมออกมาดูเพื่อใช้งานหรือพัฒนาต่อไปได้ จึงสูญเสียไปอย่าง 
น่าเสียดาย

	 การพัฒนาด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
	 ใหเ้ปน็ที ่“สปัปายะ”* 
	 ในระหวา่งทีท่ำงานอยูท่ีง่านปอ้งกนัและปราบปราม ฝา่ยควบคมุลานบนิ  
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตร 
ศุลกากร 7 ได้ในปี  พ.ศ.  2536 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 
การศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ นครเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้น 

สัปปายะ หมายถึง ความสะดวกสบาย สภาวะที่เอื้อหรือเกื้อหนุนให้เกิด 

ความสะดวกสบาย
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ยังไม่มีภารกิจใดที่ต้องไปอยู่ดำเนินการที่นั่น กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งให้ปฏิบัติ 
หนา้ทีร่าชการ ณ ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานกรงุเทพตอ่ไป โดยไดร้บัมอบหมาย 
ให้ทำงาน ณ งานป้องกันและปราบปราม ฝ่ายควบคุมลานบินต่อไป จนถึง 
ปลายปีพ.ศ.  2537 จึงได้รับการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกัน 
และปราบปราม ดา่นศลุกากรทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ดา้นการตรวจของผูโ้ดยสาร และการตรวจปลอ่ยสนิคา้ ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ 
รวมท้ังการสืบสวนและปราบปรามในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 
ลำพูนด้วย ในการทำงาน นอกจากการวางระบบและวิธีการทำงานในการตรวจ 
ของผู้โดยสารและการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อการอำนวยความสะดวกและการ 
ควบคมุทางศลุกากรแลว้ ยงัไดเ้ปน็ผูร้เิริม่นำเสนอนายดา่นศลุกากรทา่อากาศยาน 
เชียงใหม่เพื่อขอความเห็นชอบและขอเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
ของบประมาณจากเงินงบประมาณ หรือเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของ 
กรมศุลกากร เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้งบ้านพัก 
ข้าราชการให้เป็นที่  สัปปายะ เพื่อความสะดวกสบาย โดยปรับปรุงพัฒนา 
คณุภาพชวีติในการทำงานใหแ้กเ่จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานหลายเรือ่ง ไดแ้ก ่ การตดิตัง้ 
เครื่องปรับอากาศภายในอาคารทีท่ำการด่านฯ ทั้งอาคาร เนื่องจากสภาพอากาศ 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ในฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าวมาก อุณหภูมิบางวันสูงกว่า  40  
องศาเซลเซยีส ทีท่ำการดา่นฯ อยูใ่กลส้นามบนิและตดิถนนทางเขา้ - ออกสนามบนิ  
มีมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองจากภายนอกและภายในบริเวณด่านฯ รวมทั้ง 
จากพัดลมเพดานค่อนข้างมาก จึงขออนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร  
ทำให้สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

	 อกีเรือ่งคอื เรือ่งระบบนำ้ใชท้ีอ่าคารทีท่ำการดา่นฯ มปีญัหาเรือ้รงัมานาน  
กล่าวคือ ระบบน้ำประปามีปัญหามาก ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง บางคร้ังไม่มีน้ำประปา 
ใช้ติดต่อกันหลายวัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้ห้องน้ำห้องส้วม หรือล้างถ้วย 
จานชามไดเ้พราะไมม่นีำ้ หากมคีวามจำเปน็ตอ้งใชห้อ้งนำ้หอ้งสว้มกจ็ะตอ้งขบัรถ 
ไปใช้ที่อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นที่ทุลักทุเลและลำบาก 
มากทีเดียว จึงได้ของบประมาณจากกรมฯ ในการติดตั้งฝังแท็งก์น้ำใต้ดินขนาด  
12,000 ลิตร พร้อมระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ ทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดเวลา แม้ระบบ 
น้ำประปาจะไม่ไหลติดต่อกัน 2 - 3 วันเหมือนแต่ก่อนก็จะไม่เป็นปัญหา เพราะมีน้ำ 
สำรองไว้ใช้อยู่ในแท็งก์ใต้ดินถึงหมื่นกว่าลิตร เพียงพอต่อการใช้น้ำตามความ 
จำเป็นในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ ทำให้คุณภาพชีวิตส่วนนี้ดีขึ้นอย่างถาวร 
และยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพการสร้างศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลเจ้าที ่ (ศาลตา - ยาย)
ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่ เมื่อป ี พ.ศ. 2539
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 นอกจากนี ้ ยงัไดด้ำเนนิการปรบัปรงุลานจอดรถและโรงจอดรถในบรเิวณ 

ด่านฯ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นดินโรยหน้าด้วยหินคลุก เวลาฝนตกจะมีน้ำเฉอะแฉะ  

ช่วงหน้าแล้งจะมีฝุ่นละออง จึงของบประมาณจากกรมฯ ทำลานจอดรถเป็นพื้น  

คอนกรีต และโรงจอดรถรอบบริเวณในรั้วด้านหลังอาคารที่ทำการด่านฯ ทำให้ 

สภาพปญัหาดงักลา่วหมดไป และการจอดรถในบรเิวณดา่นฯ เปน็ระเบยีบมากขึน้  

ซึ่งในระยะเวลาต่อมาได้มีการใช้พื้นที่ด้านหลังอาคารส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคาร 

ที่ทำการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ที่สวยและสง่างาม สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

อยา่งยัง่ยนืมาจนถงึทกุวนันี ้ และยงัไดม้กีารตัง้ศาลพระภมูแิละศาลเจา้ทีท่ีบ่รเิวณ 

หน้าที่ทำการด่านฯ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านฯ สำหรับเคารพสักการบูชา  

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อยู่เย็นเป็นสุขแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 

กับด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วย

	 ในส่วนของอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ ได้รับงบประมาณในการ 

ก่อสร้างตามรูปแบบและรายการที่กรมฯ ออกแบบไว้ ซึ่งอยู่คนละที่กับที่ทำการ 

ด่านฯ แต่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินมากนัก เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับ 

เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จึงมีที่พักอาศัยที่ใหม่เอี่ยมในเวลานั้น และใช้เป็นที่พักอาศัย 

ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ตลอดมา โดยมีการซ่อมแซม 

ปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พักอาศัยอยู่ได้อย่างยาวนานสืบไป 

	 ในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  

ใหเ้ปน็ที ่สปัปายะ ดงักลา่ว รวมทัง้การปรบัปรงุระบบและวธิกีารทำงานเพือ่พฒันา 

คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ทำงาน 

อยูท่ีด่า่นศลุกากรทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ ไดท้ำงานรว่มกบันายดา่นฯ 2 คน คอื  

นายสมบตั ิ อูต่ะเภา และ นายอทุยั อทุยัศร ี ไดร้บัความไวว้างใจใหร้บัผดิชอบ 

ในการพัฒนาด่านฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ผมมิใช่นายด่านฯ แต่ก็สามารถ 

แสดงความคิดริเริ่มและนำเสนอในสิ่งที่สมควรทำได ้ โดยไม่ต้องรอให้ตัวเองเป็น 

นายดา่นฯ กอ่นแลว้จงึคอ่ยคดิทำ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากนายดา่นฯ ทัง้ 2 ทา่น 

เป็นอย่างดี ทำให้การปรับปรุงพัฒนาทุกโครงการประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  

ซึ่งถือเป็นผลงานของนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้งสองท่าน 

ที่รับผิดชอบงานอยู่ในขณะนั้นโดยตรงด้วย ตัวผมเป็นเพียงผู้อยู่เบื้องหลังความ 

สำเร็จดังกล่าวเท่านั้น

	 เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ 
	 การปรับปรุงพัฒนาด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ดังกล่าวข้างต้น 

ตัวผมเองไม่ค่อยมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการ 

ขอเงนิงบประมาณในการดำเนนิการเทา่ใดนกั เมือ่มแีนวคดิในการพฒันาเชน่นัน้  

จงึไดข้อเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรเกีย่วกบัการปฏบิตังิานดา้นการพสัดแุละดา้น 

การเงนิและบญัช ี เพือ่เปน็พืน้ฐานความรูใ้นการดำเนนิการตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่รู้กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

อย่างถ่องแท ้ โดยได้ขอความรู้และคำปรึกษาแนะนำจาก นายสมพร หลงปาน  

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ ของกรมศุลกากร ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ในงานพัสดุที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ในกรมศุลกากรเป็นอย่างมาก พร้อมทั้ง 

ขอคำปรึกษาแนะนำในเรื่องการขอเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 

ในการดำเนนิโครงการตา่ง  ๆจากผูอ้ำนวยการกองคลงั รวมทัง้ตดิตามประสานงาน 

ทกุขัน้ตอนกบัผูเ้กีย่วขอ้งดว้ยตนเอง จนทำใหโ้ครงการพฒันาตา่ง  ๆสำเรจ็ลลุว่งไป 

ได้ด้วยดีทุกโครงการ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยเหลือให้ 

โครงการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่ผมเป็นผู้คิดริเริ่ม 

และดำเนินโครงการ ทั้งที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ และที่อื่น  ๆ  

ในทุก ๆ ที่ที่ผมเคยไปทำงานอยู ่ จนแล้วเสร็จทุกโครงการไว ้ ณ ที่นี้ด้วย

ถ่ายภาพกับนายสมบัต ิ อู่ตะเภา ซึ่งเป็นนายด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในขณะนั้น (ป ี พ.ศ. 2539)
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2 ปีที่ฝ่ายตรวจสินค้า
รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง

ปี  พ.ศ.  2540 ผมได้รับคำสั่งกรม 

ศุลกากรให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 

หวัหนา้ฝา่ยตรวจสนิคา้ รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบงั สงักดั 

ส่วนตรวจสินค้านอกเขตท่า  สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ  

ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง  

ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร  หรือที่ เรียกกันว่า  ICD  ลาดกระบัง  

(ICD : Inland Container Depot) ได้รับนโยบายจากอธิบดี 

กรมศลุกากรใหไ้ปดำเนนิการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงพฒันางาน 

ในทุก  ๆ  ด้านให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่บอกวิธีการว่า 

ต้องไปทำอะไรอย่างไรบ้าง ต้องไปคิดเองทำเองให้เป็นไป 

ตามนโยบายดังกล่าว

บทที ่ 6
สร้างผลงานประวัติศาสตร์

ที่ลาดกระบัง

ปลาย
 เริ่มงานวันแรกแบบข้าฯ มาคนเดียว 
	 วันแรกท่ีไปเร่ิมทำงานท่ีฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง  

หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า ฝตส. รพท. ลาดกระบัง (รพท. คือ โรงพักสินค้าเพ่ือตรวจ 

ปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขต 

ทำเนียบท่าเรือ) หลังจากรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน และรับ 

นโยบายจากอธิบดีกรมศุลกากรในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายก็ขับรถไป 

คนเดียวโดยไม่ให้ใครไปส่งและไม่ได้แจ้งกำหนดการให้เจ้าหน้าท่ี ฝตส. รพท.  

ลาดกระบัง ทราบล่วงหน้า จึงไม่มีพิธีการต้อนรับใด  ๆ ท้ังส้ิน เข้าไปทำงานวันแรก 

อย่างเงียบๆ แบบข้าฯ มาคนเดียว ไปถึงก็แจ้งกับธุรการฝ่ายว่ามาเร่ิมทำงานแล้ว  

เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายก็พาไปท่ีห้องทำงานของหัวหน้าฝ่าย ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับ 

ทางเข้าฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง 
ซึ่งอยู่ในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ถนนเจ้าคุณทหาร 

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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ห้องธุรการ บริเวณช้ันล่างของอาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้า 

กล่อง ลาดกระบัง ภายในห้องทำงานเป็นห้องขนาด 5 x 8 เมตร มีโต๊ะทำงาน 

ทำด้วยไม้อัดขนาด 3 x 5 ฟุต (90 x 150 ซม.) พร้อมเก้าอ้ีสำหรับน่ังทำงาน 1 ตัว  

และเก้าอ้ีสำหรับผู้มาติดต่อ 2 ตัว และมีตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสารแบบ 4 ล้ินชัก  

จำนวน 2 หลัง โดยไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในห้องทำงานอีก รวมท้ัง 

ไม่มีห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องด้วย แต่มีเคร่ืองปรับอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน  

จึงเป็นห้องทำงานท่ีดูโล่งดี เม่ือเข้าห้องแล้วก็น่ังโต๊ะเร่ิมทำงานวันแรกทันที  

โดยไม่มีพิธีรีตองอะไร ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่าย พร้อมท่ีจะเร่ิมทำงาน 

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและตามนโยบายของกรมฯ ต่อไป

 สวนกระแสเศรษฐกิจ 
	 ช่วงที่มาทำงานอยู่ที่ฝ่ายตรวจสินค้า รพท.  การรถไฟฯ  ลาดกระบัง  

เป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่าง 

รุนแรง มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรมากพอสมควร หน่วย 

จัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรหลายแห่งไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 

ประมาณการได้ แต่  ฝตส.  รพท.  ลาดกระบัง กลับสามารถจัดเก็บรายได้ 

ศุลกากรได้เกินกว่าเป้าหมายประมาณการ 2 ปีติดต่อกัน โดยในปีงบประมาณ  

2541 จัดเก็บรายได้ศุลกากรได้เกินกว่าเป้าหมายประมาณการ 1,800 ล้านบาท  

(ประมาณการ  4,700  ล้านบาท  แต่จัดเก็บได้  6,500  ล้านบาท)  และปี 

งบประมาณ 2542 จัดเก็บรายได้ศุลกากรได้เกินกว่าเป้าหมายประมาณการ  

1,100 ลา้นบาท (ประมาณการ 6,700 ลา้นบาท แตจ่ดัเกบ็ได ้ 7,800 ลา้นบาท)  

รวม 2 ปี จัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายประมาณการ 2,900 ล้านบาท ซึ่งนับเป็น 

การสวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นเป็นอย่างมาก และที่เป็นเช่นนั้น 

ไม่ใช่เป็นเพราะโชคช่วยหรือเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้น แต่เกิดจากวิธีการบริหาร 

จัดการและความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ในขณะนั้น จึงทำให้  ฝตส.  รพท.  การรถไฟฯ  ลาดกระบัง ทำงานได้บรรลุ 

เป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามนโยบายของกรมฯ ทั้งยัง 

สามารถปรับปรุงพัฒนางานในหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด 

ประสิทธิผลหลายอย่าง จนเป็นที่ยอมรับของกรมฯ ในขณะนั้น ดังจะได้เล่า 

และขยายความต่อไป

 ทำดีแต่อย่าเด่น 
	 ตอนที่ผมมาเริ่มทำงานที่  ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง มีอัตรา 

กำลังเจ้าหน้าที่ 69 คน ต่อมามีการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ 

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ และขณะที่ผมย้ายออกไปมีอัตรากำลังรวมแล้ว  

111 คน เป็นเลขตองหน่ึงพอดี เม่ือเร่ิมทำงาน ได้กำหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อถ่ายทอดนโยบายและกำหนดวิธีการทำงาน และซักซ้อมความเข้าใจในการ 

ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่แบบทั่วถึงทั้ง 

หน่วยงาน ห้องประชุมที่มีอยู่เป็นห้องประชุมขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถประชุม 

พร้อมกันได้ประมาณ 30 - 40 คน จึงต้องใช้วิธีแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่ม  

ประชมุวนัละ 1 กลุม่ตดิตอ่กนั 3 วนั โดยใชเ้วลาหลงัเลกิงานเพือ่มใิหม้ผีลกระทบ 

ต่อผู้มาใช้บริการในเวลาราชการ ทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  

พร้อมกับมีการวางระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุด  

โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  อย่างชัดเจนในลักษณะ 

จับคู่กันทำงานในลักษณะตัวตายตัวแทน เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้  

ถ้าผู้รับผิดชอบไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ทันที  

มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งป้ายชื่อบนโต๊ะทำงานของตนเพื่อความโปร่งใส 

พร้อมท่ีจะให้ประชาชนผู้มาติดต่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา และมีการต้ังคณะทำงาน 

และคณะกรรมการตา่ง ๆ ขึน้มาเพือ่ดำเนนิงานตามแผนงานโครงการตา่ง ๆ ในการ 

ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทำงาน ตลอดจนการดำเนนิการ 

พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน รวมทั้งการให้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการฝึก 

บุคลากรในสังกัดให้เรียนรู้งานและมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น  

สง่ผลใหก้ารทำงานและการใหบ้รกิารเปน็ไปอยา่งไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นรูปธรรมทั้งด้านการจัดเก็บรายได้และการพัฒนา 

หน่วยงานในด้านต่าง ๆ จนได้รับคำชมจากอธิบดีในที่ประชุมผู้บริหารของกรมฯ 

อยู่เสมอ เพราะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำดังกล่าวแล้ว แต่  

ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง กลับสามารถยืนหยัดเป็นหน่วยงานหลัก 

ภาพอาคารทีท่ำการฝา่ยตรวจสนิคา้ รพท. 
การรถไฟฯ ลาดกระบัง ที่อยู่ในอาคาร 
สำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยก 
สินค้ากล่อง ลาดกระบัง
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ของกรมฯ  ในการจัดเก็บรายได้และดำเนินการตามภารกิจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบ ตลอดจนนโยบายของกรมฯ ได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่กล่าวขวัญถึง 

และเป็นที่น่าอิจฉาและน่าหมั่นไส้ในขณะเดียวกัน จนผมต้องนำเรียนท่านอธิบดี 

ในเวลานั้นว่า ขออย่าได้ชมมากนัก เพราะจะทำให้เกิดความหมั่นไส้ผมและ 

ทมีงานมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลทำใหผ้มและทมีงานทำงานไดย้ากและลำบากมากขึน้ 

ตามไปด้วย ซึ่งท่านอธิบดีก็เข้าใจ และทำตามคำขอของผม ทำให้ผมและ 

ทีมงานสามารถทำงานได้โดยไม่มีอะไรมากดดัน ส่งผลให้สามารถทำงานได้ด้วย 

ความราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี และมีผลการดำเนินงานในหลาย  ๆ  ด้านที่พอจะ 

เล่าให้เป็นความรู้และประสบการณ์หลายเรื่อง ดังจะได้เล่าต่อไป

 ดั่งเครื่องบินทะยานสู่ท้องฟ้า 
	 สถานบีรรจแุละแยกสนิคา้กลอ่ง ลาดกระบงั หรอื ICD LAtKRABANG  

ประกอบดว้ยอาคารสำนกังานกลาง และสถานทีีเ่ปน็โรงพกัสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ย 

ของขาเขา้ และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอรอ์กี 6 แหง่ ชว่งที ่

ผมไปทำงานยังเปิดดำเนินการไม่ครบทุกสถานี มีเพียง 4 สถานีที่เปิดดำเนินการ 

แล้ว คือ สถานี 1 (A) บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด สถานี 2 (B)  

บรษิทั อสิเทริน์ซแีหลมฉบงั เทอรม์นิลั จำกดั สถาน ี 3 (C) บรษิทั เอเวอรก์รนี  

คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด และสถานี 6 (F) บริษัท เอ็น.  

วาย. เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนสถานี 4 (D) บริษัท  

ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด และสถานี 5 (E) บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด  

ในขณะนัน้ยงัไมเ่ปดิดำเนนิการ จงึไดต้ัง้คณะกรรมการประสานงานการเปดิดำเนนิ 

กจิการสถาน ี D และ E ขึน้มา เพือ่ใหส้ามารถเปดิดำเนนิการไดค้รบทกุสถาน ี ซึง่ 

ในเวลานั้น การตรวจปล่อยของขาเข้าที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ หาก 

ของที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มีหลายเจ้าของ จะต้องเปิดตรวจพร้อมกัน  

ทำให้เกิดความไม่สะดวก จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการเสนอขอแก้ไขประมวล 

ระเบียบปฏิบัติศุลกากรให้สามารถนำของในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีหลายเจ้าของ 

เข้าเก็บในโรงพักสินค้าของสถานีไว้ก่อน เพื่อรอการตรวจปล่อยทีละรายได้  

ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้นำเข้าสินค้ารายย่อยเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกสถาน ี

สามารถเปดิดำเนนิกจิการไดค้รบทกุสถาน ี และมปีรมิาณใบขนสนิคา้ขาเขา้เพิม่ขึน้ 

เปน็จำนวนมาก การรถไฟฯ และผูป้ระกอบการทกุสถานสีามารถดำเนนิกจิการได้ 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณงานของ ICD ลาดกระบัง เจริญเติบโต 

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ตอ้งมกีารขออตัรากำลงัเจา้หนา้ทีเ่ขา้มาเพิม่ เพือ่ใหส้ามารถ 

ภาพสถานี  1  -  6 ใน  ICD  
การรถไฟฯ  ลาดกระบัง  
ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจปล่อย 
สินค้าที่ขนส่งโดยระบบ 
คอนเทนเนอร์นอกเขต 
ทำเนียบท่าเรือ
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ป้ า ย ชื่ อ ส ำ นั ก ง า น ศุ ล ก า ก ร 
ตรวจสินค้าลาดกระบัง ที่ทำขึ้น 
ใหม่หลังจากยกระดับหน่วยงาน 
เป็นสำนักงานศุลกากร

ให้บริการได้ทันกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา 

ขาขึน้ของ รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบงั ถา้เปรยีบเทยีบกบัเครือ่งบนิกเ็หมอืนกบั 

เครื่องยนต์ติดครบทั้ง 6 เครื่อง สามารถบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างาม 

และมั่นใจ มองเห็นอนาคตที่ยาวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกนาน

 จัดทำป้ายชื่อที่ทำการศุลกากร 
	 ฝา่ยตรวจสนิคา้ รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบงั เริม่เปดิใหบ้รกิารทางดา้น 

ศุลกากรเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ในสมัยนั้นเมื่อประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว  

ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เพราะเป็นหน่วยงานเปิดใหม่ คนที่เข้าไปครั้งแรกมักจะ 

หลงทางกอ่นทีจ่ะหาเจอ ตอนทีผ่มไปทำงานวนัแรกเมือ่เดอืนตลุาคม 2540 กย็งั 

ขับรถหลงทางก่อนที่จะเข้าไปถึงอาคารสำนักงานกลางของสถานีบรรจุและ 

แยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถานที่ทำงาน เพราะไม่มีป้ายบอกทางไป 

ที่ทำการศุลกากร มีแต่เพียงป้ายขนาดใหญ่บอกชื่อสถานีบรรจุและแยกสินค้า 

กล่อง ลาดกระบัง เท่านั้น เมื่อผมไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จึงได้ขออนุมัติ 

ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมศุลกากร จำนวนเงิน 24,200 บาท  

ดำเนนิการจดัทำปา้ยบอกทางเขา้ทีท่ำการศลุกากร ตดิตัง้ไวท้ีบ่รเิวณปากทางเขา้ 

สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง ด้านติดกับถนนเจ้าคุณทหาร โดย 

ทำเป็นป้ายขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 480 ซม. ทำด้วยอะลูมิเนียมแผ่นเรียบ  

หนา  1  มม. พ่นด้วยสีน้ำเงิน  (กรมท่า) ติดด้วยสติ๊กเกอร์ตัดเป็นตัวอักษร 

ภาษาไทย ข้อความ  ที่ทำการศุลกากร รพท.  การรถไฟฯ ลาดกระบัง และ 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ข้อความ LAT KRABANG ICD CUSTOMS OFFICE  

พร้อมสัญลักษณ์กรมศุลกากรสีขาว โดยด้านหลังทำด้วยเหล็กไลท์เกรด ขนาด  

1 x 1 นิว้ ทาสกีนัสนมิ ตัง้เสาดว้ยเสาแปบ๊กลมขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2.5 นิว้  

ขุดหลุมเทฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงของป้ายสูงจากพื้น  2.20  เมตร  

จำนวน  2 แผ่นป้าย หันเข้าหากันเป็นมุมสามเหลี่ยม เพื่อให้ผู้สัญจรไปมา 

มองเห็นได้ชัดเจนทั้ง  2 ด้าน วันเวลาผ่านไปประมาณ  20 ปี ผมได้กลับมา 

ดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสำนกังานศลุกากรลาดกระบงัอกีครัง้หนึง่ในป ีพ.ศ. 2561  

ป้ายบอกทางไปที่ทำการศุลกากรลาดกระบังดังกล่าวยังคงอยู่  แม้สภาพจะ 

ชำรุดทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลา แต่ยังใช้บอกทางเข้ามาที่ทำการศุลกากร 

แห่งนี้ได้อย่างยั่งยืน นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยังคงใช้การได้จนถึงทุกวันนี้

ป้ายที่ทำการศุลกากร รพท. การรถไฟฯ
ลาดกระบัง เมื่อป ี พ.ศ. 2541

ป้ายบอกทางเข้าที่ทำการศุลกากร  
รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง

รพท.คือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่ง 

โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (ICD : INLAND CONTAINER  

DEPOT)
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	 นอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรม 

ศลุกากร จำนวน 45,100 บาท จดัทำปา้ย ทีท่ำการศลุกากร รพท. การรถไฟฯ  

ลาดกระบงั LAT KRABANG CUSTOMS OFFICE ตดิตัง้บรเิวณดา้นหนา้อาคาร 

สำนกังานกลางของสถานบีรรจแุละแยกสนิคา้กลอ่ง ลาดกระบงั โดยปา้ยดงักลา่ว 

มขีนาดตวัอกัษรสงู 32.8 ซม. ตวัอกัษรทำดว้ยทองแดงรมดำยกขอบหนา 1.5 นิว้  

ทำขาติดตัวอักษรชิดกับผนังอาคาร และสัญลักษณ์กรมศุลกากร หล่อด้วย 

ไฟเบอร์กลาสดุนนูนขึ้นรูป 2 มิติ ปิดทองคำเปลว 100% และทำสีตามแบบ 

สญัลกัษณก์รมศลุกากรทกุประการ พรอ้มกบัทำพธิเีปดิปา้ยเมือ่วนัที ่ 4 กมุภาพนัธ ์ 

2541 โดยมีท่านสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้นให้เกียรติ 

เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อมีการยกระดับเป็นสำนักงาน 

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ในปี  พ.ศ.  2551 ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อความ 

จากเดิมเป็น สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  LADKRABANG  

CARGO CONTROL CUSTOMS OFFICE และใชเ้ปน็ปา้ยชือ่ทีท่ำการศลุกากร 

แห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

	 กจิกรรม 5 ส ที ่ฝตส. ลาดกระบงั 
	 กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เป็น 

กิจกรรมพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพการทำงาน ผมจึงได้รณรงค์ให้มีการทำ 

กิจกรรม 5 ส ณ ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง โดยมีการตั้ง 

คณะกรรมการ 5 ส และคณะอนุกรรมการ 5 ส เพื่อดำเนินการควบคุมกำกับ 

ดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างจริงจัง โดยนำเทคนิคและวิธีการในการ 

ทำกจิกรรม 5 ส ของสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาตมิาเปน็แนวทางในการดำเนนิการ  

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2541  เป็นต้นมา ตลอดช่วงเวลาที่ผมดำรงตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่าย โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบทั้งอาคารสำนักงานกลาง และสถานีตรวจ 

ปลอ่ยสนิคา้ทัง้ 6 แหง่ กำหนดใหม้กีารดำเนนิการและรกัษามาตรฐานการทำงาน 

ด้วยกิจกรรม  5 ส  อย่างต่อเนื่อง  และมีการตรวจติดตามประเมินผลและ 

ให้คะแนนทุกเดือน พร้อมกับมีการมอบรางวัลกิจกรรม 5 ส ดีเด่นทุก 6 เดือน  

โดยยดึหลกัการ สรา้งนสิยั ใหรู้จ้กั สะสาง เพือ่กอ่ใหเ้กดิความ สะดวก และความ 

สะอาด ในสถานท่ีทำงานทุกแห่ง อันจะนำมาซ่ึง สุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

5 ส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

ทกุสถานเีปน็อยา่งด ี ทำใหก้ารทำงานและการใหบ้รกิารทกุอยา่งเปน็ไปดว้ยความ 

เรียบร้อย มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ 

การมอบรางวัลกิจกรรม 5 ส ณ ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. 
การรถไฟฯ ลาดกระบัง เมื่อวันที ่ 9 เมษายน 2542 ซึ่งเป็นวันครบ 3 ปี

โดยมีนายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้นเป็นประธาน

หน่วยงาน เป็นที่ชื่นชมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อ ก่อให้เกิดขวัญ 

และกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจ 

สินค้า รพท.  การรถไฟฯ ลาดกระบัง ในขณะนั้นเป็นไปอย่างได้ผลและมี 

ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

เป็นตัวชี้วัด และสามารถนำมาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาหน่วยงาน 

ได้ดียิ่งขึ้น

	 การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย ์
	 หลังจากท่ีผมได้มาทำงานท่ี ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ได้ 

ประมาณครึ่งปี เมื่อถึงวันที่ 1 เมษายน 2541 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือนและ 

เป็นเดือนเกิดของ ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ซึ่งจะครบ 2 ปีในวันที่ 9  

เมษายน 2541 ผมจึงได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ขึ้น  

โดยติดต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้จัดรถรับบริจาคโลหิต 

เคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  
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รวมทั้งพนักงานจากบริษัทผู้ได้รับสัมปทานประกอบการภาคเอกชนทุกสถานี  

ณ ที่ทำการศุลกากรอาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  

ลาดกระบัง โดยในครั้งแรกมีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 95 คน ได้โลหิตจำนวน  

28,500 ซีซี และมีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน แม้ต่อมาผมจะย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นแล้ว  

กย็งัคงมกีารดำเนนิกจิกรรมการบรจิาคโลหติตอ่เนือ่งมาอกีชว่งระยะเวลาหนึง่ แต ่

ต่อมาเมื่อมีหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้มีกิจกรรมการรับบริจาค 

โลหิตแบบเคลื่อนที่มากขึ้น และเวลาที่รับบริจาคอาจจะใกล้เคียงกัน กอปรกับ 

รอบระยะเวลาที่สามารถบริจาคโลหิตได้ทุก  3 เดือนอาจจะไม่พอดีกัน และ 

จำนวนคนที่มาบริจาคโลหิตที่  ฝตส.  รพท.  การรถไฟฯ ลาดกระบัง คงจะมี 

จำนวนน้อยลง ไม่คุ้มค่าที่สภากาชาดไทยจะส่งรถมารับบริจาคโลหิตถึงที่ 

เหมือนแต่ก่อน กิจกรรมการบริจาคโลหิตดังกล่าวจึงหยุดดำเนินการไป

	 การจัดทำวิดีโอสารคดีการปฏิบัติงาน 
	 การประชาสมัพนัธเ์ปน็หวัใจในการทำงานทีส่ำคญัอยา่งหนึง่ของหนว่ยงาน  

ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธห์นว่ยงานของฝา่ยตรวจสนิคา้ รพท. การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง เป็นไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ ผมจึงได้จัดทำวิดีโอสารคดี 

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ขึ้นมาชุดหนึ่ง  

ความยาวประมาณ 25 นาที โดยมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับประวัติความเป็นมา หน้าท่ี 

ความรบัผดิชอบ การแบง่การบรหิารงานภายใน การผา่นพธิกีารและตรวจปลอ่ย 

สนิคา้ขาเขา้ การผา่นพธิกีารและตรวจปลอ่ยสนิคา้ขาออก การตรวจปลอ่ยสนิคา้ 

ถ่ายลำและผ่านแดน การพัฒนาหน่วยงาน การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือ 

สังคมและส่งเสริมความสามัคคี โดยในวิดีโอสารคดีการปฏิบัติงานดังกล่าว  

จะมีภาพพร้อมคำบรรยายเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายฯ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่าง  ๆ  

ซึง่นอกจากจะเปน็ประโยชนใ์นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธด์งักลา่วแลว้ ยงัสามารถ 

ใชป้ระกอบการบรรยายสรปุในการมาดงูานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ไดอ้กีดว้ย ในการ 

จัดทำดังกล่าวได้ว่าจ้างให้บริษัท กันตนา เป็นผู้ถ่ายทำและตัดต่อ โดยผม 

เป็นผู้เขียนบทและควบคุมการตัดต่อภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่ 

ตัดต่อภาพของบริษัท กันตนา ด้วยตนเอง ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ  

รพท. และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ 

ในสงักดัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเปน็อยา่งด ี วดิโีอสารคดดีงักลา่วจงึสำเรจ็ลงได ้

สมตามวตัถปุระสงค์ และใชเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ารปฏบิตังิานในชว่งเวลานัน้ 

ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชมจากผู้ที่ได้ชม ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

อีกอย่างหนึ่งที่ได้มีการดำเนินการในขณะนั้น

	 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความสำเร็จ 
	 ด้วยกิจกรรม Walk Rally 
	 ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็น 

ต้องมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความสำเร็จ โดยจะต้องมีการ 

พัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งหมด ผมจึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

ตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ในหัวข้อ  “การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การทำงานเพื่อความสำเร็จด้วยกิจกรรม  Walk Rally”  ขึ้นเมื่อวันที่  23 -  24  

มกราคม 2542 ที่สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาบุคลากรของฝ่ายฯ  

โดยการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้ง 

การบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์ 
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
มารับบริจาคโลหิตที่ฝ่ายตรวจสินค้า  
ร พ ท .  ก า ร ร ถ ไ ฟ ฯ  ล า ด ก ร ะ บั ง  
โดยมีการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิต 
เพื่อนมนุษย์ทุก 3 เดือน
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บอร์ดภาพกิจกรรม walk Rally ที่ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง 
จัดขึ้นที่สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที ่ 23 - 24 มกราคม 2542

มีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน  

มีกจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ ทัง้ทางกาย ทางความคิด และจิตใจ ซึ่งจะทำให ้

เกิดการเรียนรู้และเข้าใจด้วยเกมการแข่งขัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และจากการ 

ลงมือปฏิบัติ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ตามที่กำหนด วิธีการฝึกอบรมโดยใช้ 

กิจกรรม Walk Rally จะช่วยลดความเบื่อหน่ายในห้องฝึกอบรม และกิจกรรม  

Walk Rally จะเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และ 

ทา้ทายอกีดว้ย เปน็การพฒันาบคุลากรอยา่งเปน็ระบบและมบีรรยากาศการเรยีนรู ้ 

ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรในระดับตำแหน่งหรือ 

งานต่าง  ๆ โดยช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกัน  

ลดการขัดแย้ง อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการรวมพลังในการทำงานเป็นทีม 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทำใหเ้กดิการสือ่สาร การประสานงานทีด่ ี ชว่ยใหผ้ลงาน 

เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถลดความสูญเสีย 

และเสริมสร้างพลังองค์กรจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งการจัดกิจกรรม 

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความสำเร็จโดยใช้วิธีการ  Walk Rally  

ในครั้งนั้น นับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในกรมศุลกากร เพราะในอดีตที่ผ่านมา  

กองฝึกอบรม หรือสถาบันวิทยาการศุลกากร ยังไม่เคยนำกิจกรรม Walk Rally  

มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรมาก่อน

	 กิจกรรม Walk Rally ที่สีดารีสอร์ท 
	 การดำเนนิกจิกรรม Walk Rally ในครัง้นัน้ ทมีวทิยากรจากมหาวทิยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยการอุ่นเครื่องละลายพฤติกรรม 

เพื่อให้ทุกคนเข้ากันได้ และแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 ทีมโดยอัตโนมัติ เมื่อแบ่งทีม 

ได้แล้ว แต่ละทีมจะต้องเลือกหัวหน้าทีมและเลขานุการทีม พร้อมกับตั้งชื่อทีม 

ตั้งคำขวัญ (Slogan) และสัญลักษณ์มือประจำทีมของตนให้มีความหมาย และ 

มีการรวมพลังของแต่ละทีม โดยการแสดงสัญลักษณ์มือและเปล่งเสียงกล่าว 

คำขวัญ (Slogan) ประจำทีม พร้อมกับบอกชื่อทีมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อ 

แสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงของแต่ละทีม

	 นอกจากน้ัน ยังมีการกำหนดให้แต่ละทีมจัดทำธงและสัญลักษณ์ประจำทีม 

ให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีความหมาย สามารถอธิบายหรือสื่อ 

ความหมายใหผู้อ้ืน่เขา้ใจในธงและสญัลกัษณป์ระจำทมีของตนได ้ โดยใหเ้วลาทำ 

ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อน ทุกทีมต้องแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้าเท่าที่จะมีเวลาและจัดหาอุปกรณ์มาจัดทำให้ได้ เมื่อถึงเวลาเช้าของ 

วันใหม่ที่เริ่มกิจกรรม Walk Rally ทุกทีมจะต้องแสดงธงสัญลักษณ์พร้อมกับ 

อธิบายความหมายให้ทีมอื่นเข้าใจโดยเน้นคุณค่าที่แต่ละทีมต้องการสื่อออกไป  

ผูอ้ธบิายจะตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ ตลอดจนไหวพรบิปฏภิาณในการอธบิาย 

ความหมายต่าง  ๆ โดยอธิบายเหตุผลซึ่งเป็นที่มาของธงและสัญลักษณ์ที่เป็น 

ความจรงิตามทีค่ดิไวใ้นตอนจดัทำสว่นหนึง่ และเพิม่เตมิเสรมิแตง่ในขณะอธบิาย 

อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจในคุณค่าและยอมรับในเหตุผลที่สื่อ 

ออกไป อนัเปน็การฝกึใหรู้จ้กัใชค้วามคดิรเิริม่และรูจ้กัวธิกีารแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ 

ได้เป็นอย่างดีวิธีหนึ่ง เมื่ออธิบายธงและสัญลักษณ์ประจำทีมเรียบร้อยแล้ว  

แต่ละทีมได้ดำเนินกิจกรรมและเกมการแข่งขัน Rally ดังนี้

 กิจกรรมการต่อภาพ
	 กิจกรรมการต่อภาพ เป็นกิจกรรมแรกสำหรับการแข่งขันทำกิจกรรม  

Walk Rally ในครั้งนั้น ซึ่งถือเป็นการรวมทีมกันทำงานครั้งแรก วัตถุประสงค์ 

ของกิจกรรมต่อภาพต้องการให้ผู้ร่วมทีมทุกคนได้มีโอกาสปรับตัวเข้าหากัน เพื่อ 

ความปรองดอง และรู้จักประคับประคองทีมของตนให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม 

ต่าง ๆ ร่วมกันได้จนประสบผลสำเร็จ
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	 กิจกรรมต่อภาพนี้ แต่ละทีมจะได้รับมอบหมายให้ทำการต่อภาพรูป 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีชิ้นส่วนของภาพจำนวน 22 ชิ้น ให้ช่วยกันต่อ เป็นวิธีการ 
ฝกึการบรหิารการจดัการ โดยจดัแบง่หนา้ทีต่ามความเหมาะสมกบัความสามารถ 
ของแตล่ะคน โดยบางสว่นเปน็ผูต้อ่ภาพ บางสว่นจะยนืดภูาพจากดา้นบน อันจะ 
ทำใหม้องเหน็ภาพชดัเจนและกวา้งไกลยิง่ขึน้ เปน็การฝกึการแกป้ญัหาจากจดุเลก็ 
ไปสู่จุดใหญ่ในภาพรวม ทำให้การแก้ปัญหารวดเร็วขึ้น เป็นการระดมความคิด  
ฝึกการสังเกต และมองการณ์ไกล โดยทุกทีมจะต้องมีการวางแผนและกำหนด 
จุดเริ่มต้นของการต่อภาพให้ถูกต้อง ยิ่งมีหลายคนยิ่งต่างความคิด การมารวม 
เป็นทีมเดียวกันจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับในเหตุผลและวิธีคิดของ 
คนอืน่ มกีารเปดิโอกาสใหค้นอืน่ไดล้องลงมอืทำและตอ้งชว่ยกนัคนละไมค้นละมอื  
จนในที่สุดก็สามารถต่อภาพเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เป็นผลสำเร็จ เปรียบเหมือน 
การทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 กิจกรรมปิดตาเหยียบลูกโป่ง 
	 กจิกรรมนี ้ แตล่ะทมีจะตอ้งใชผ้า้ปดิตาทกุคนแลว้เกาะตอ่กนัเปน็แถวตอน 
เรียงหนึ่ง เพื่อเดินไปเหยียบลูกโป่งที่ผูกไว้กับต้นไม้ให้แตก การเหยียบลูกโป่ง 
จะต้องเหยียบให้ถูกสีตามที่กำหนดไว้ โดยแต่ละทีมจะต้องจัดส่งคน  1  คน  
ออกไปผูกติดกับต้นไม้ซึ่งอยู่ห่างจากลูกโป่งพอสมควร เพื่อให้คอยตะโกนบอก 
ทีมของตนให้เดินไปยังทิศทางที่ถูกต้องและเหยียบลูกโป่งให้ถูกส ี ในการแข่งขัน 
มหีลายทมีทีเ่ขา้ทำกจิกรรมนีพ้รอ้มกนั ทำใหเ้สยีงตะโกนบอกเกดิการประสานเสยีง 
เป็นที่สับสนไม่ทราบว่าเป็นเสียงใครกันแน่ แต่ละทีมที่เกาะกันเป็นขบวนจะต้อง 
มสีมาธใินการฟงั ตอ้งแยกใหอ้อกวา่เสยีงทีต่ะโกนบอกทศิทางและบอกใหเ้หยยีบ 
ลูกโปง่เป็นเสียงของสมาชิกในทมีของตน ซึ่งกวา่จะสามารถบอกใหเ้ดนิไปเหยียบ 
ลูกโป่งให้แตกครบทุกใบได้ ผู้ตะโกนบอกถึงกับเสียงแหบแห้งเจ็บคอไปตาม ๆ กัน  
แต่ก็สร้างความสนุกสนาน และสร้างรสชาติในการแข่งขันได้เป็นอย่างด ี ทุกทีม 
ต่างตั้งใจและทุ่มเทให้กับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก ต่างช่วยกันฟังและช่วยกัน 
บอกทิศทางเพื่อนำทีมไปสู่จุดหมายให้ถูกต้อง และเหยียบลูกโป่งให้แตกจนได ้

	 กิจกรรมน้ี เน้นการส่ือสารแบบ 2 ทาง ผู้ส่งข่าวสารจะต้องส่งข้อมูลข่าวสาร 
อย่างมีเป้าหมาย มีความชัดเจน และติดตามตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารท่ีส่งไปน้ัน 
ผูร้บัเขา้ใจไดถ้กูตอ้งและปฏบิตัไิดต้รงตามทีส่ง่ขา่วออกไปหรอืไม่ ในขณะเดยีวกนั  
ผูร้บัขา่วสารจะตอ้งแยกแยะขา่วสารขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง เพราะมขีา่วสารขอ้มลูเขา้มา 
จากหลาย ๆ ทาง หลาย ๆ แหล่งข่าว ซึ่งมีทั้งข่าวจริงและข่าวลวง ต้องใช้สมาธิ 

และวิจารณญาณในการตรวจสอบเพื่อแยกแยะข่าวสารให้ถูกต้อง เพื่อนำไป 
ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการ เป็นการวัดประสิทธิภาพ 
การทำงานในเรื่องการสื่อสาร 2 ทางได้วิธีหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มาก

 กิจกรรมใบ้คำ 
	 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษากายและภาษามือ  
ให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่กันและกัน เพราะในโลกปัจจุบันยุค 
สังคมโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารกระทำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงกัน จะต้อง 
มีการติดต่อสื่อสารต่างชาติต่างภาษากัน จึงมีความจำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจ 
ความหมาย ถ้าไม่เข้าใจภาษาพูดก็จะต้องสื่อให้รู้ด้วยภาษากายและภาษามือ  
เพื่อสื่อความหมายให้เพื่อนร่วมทีมได้รับรู้และเข้าใจ  เป็นเกมที่สร้างความ 
สนุกสนานมากเกมหนึ่ง ผู้ใบ้คำแต่ละคนมีความสามารถไหวพริบปฏิภาณดี  
ผูท้ายกท็ายเกง่ เปน็การเนน้การกลา้แสดงออกอกีวธิหีนึง่ ซึง่ทกุคนสามารถทำได ้
และบางทีมทำได้ดีมาก

 กิจกรรมเดินตะขาบ 
	 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะ  
ทุกคนที่อยู่ในทีมจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมนี้ โดยต้องมีการปรึกษาหารือวางแผน 
ร่วมกัน กำหนดวิธีการเดิน วางตำแหน่งของแต่ละคนให้ถูกต้อง ในการเดิน 
จะต้องประคับประคองทุกคนในทีมงานให้เดินไปให้พร้อมกันทั้งทีม เพื่อให้ได้ 
ระยะทางไกลที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาพกิจกรรมเดินตะขาบ ใน walk Rally ที่สีดารีสอร์ท
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	 กิจกรรมนี้ แสดงให้เห็นว่าในการทำงานเป็นทีมนั้น ไม่มีการเลือกว่าเป็น  

เพศหญิง เพศชาย เมื่อเป็นทีมเดียวกันเปรียบเหมือนการ “ลงเรือลำเดียวกัน”  

จะทอดทิง้คนหนึง่คนใดไมไ่ด ้ ทกุคนตอ้งชว่ยกนัประคบัประคองใหท้มีงานของตน 

ทำงานอยา่งเขา้ขากนัเพือ่มุง่สูค่วามสำเรจ็ตามเปา้หมายทีว่างไว้ ถงึแมจ้ะเหนือ่ย  

ถึงแม้จะยากเพียงไร ก็ต้องอดทน เสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท ไม่มีการย่อท้อ  

หรือยอมแพ้ต่อโชคชะตา ตราบใดที่เวลายังไม่หมด หรือยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

ต้องสู้ ต้องทน ต้องช่วยกันทำงานต่อไปจนประสบความสำเร็จในที่สุด

 กิจกรรมหนีข้าศึก 
	 กิจกรรมนี ้ กำหนดสถานการณ์ขึ้นมาว่าแต่ละทีมจะต้องลำเลียงบุคลากร 

ของทีมหนีให้พ้นอันตรายจากข้าศึก โดยกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่แบกผู้ร่วมทีม 

จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่แบกหนีข้าศึก โดยไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้แบก และ 

จะต้องแบกหนีข้าศึกให้หมดทั้งทีม ซึ่งแต่ละทีมจะต้องปรึกษาหารือภายในทีม  

เพือ่กำหนดตวับคุคลทีเ่หมาะสมสำหรบัทำหนา้ทีแ่บกและกำหนดวธิกีารวา่จะแบก 

อย่างไรจึงจะรวดเร็ว จะแบกคนที่มีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยก่อน จะแบก 

คนละคนหรือช่วยกันแบกต้องคิดไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาเริ่มแข่งขันจะได้สามารถ 

ทำได้และหนีข้าศึกได้ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว

	 กิจกรรมน้ี ถ้ากำหนดตัวผู้แบกไม่เหมาะสมจะไม่สามารถแบกเพ่ือนร่วมทีม 

ได้หมด เพราะจะหมดแรงเสียก่อน วิธีแบกก็เช่นเดียวกัน ถ้าแบกคนน้ำหนัก 

น้อยก่อนตอนแรกอาจพาทีมหนีข้าศึกได้หลายคน แต่ตอนหลังอาจแบกคนที่มี 

น้ำหนักมากไม่ไหวเพราะหมดแรงเสียก่อน ต้องวางแผนให้ดี เกมนี้คล้าย ๆ กับ 

เกมเดินตะขาบที่ไม่มีการแยกหญิงแยกชาย เมื่อถือว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วต้อง 

ร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ เน้นเรื่องความเสียสละเป็นสำคัญ ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ 

แบกถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อทีมงานเป็นอย่างยิ่ง ถือว่ารับภาระอันยิ่งใหญ่ 

และหนกัหนว่ง ในการนำพาทมีงานใหร้อดพน้จากอนัตรายในสถานการณท์ีค่บัขนั 

จะต้องมีความอดทน เสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างเต็มที่ ซึ่งทุกทีมสามารถ 

ทำได ้ อันแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งมีอยู่ในหัวใจของทุกคน

 กิจกรรมค้นหา RC (Route Check) 
	 การคน้หา RC กำหนดเปน็สญัลกัษณอ์กัษรภาษาองักฤษเขยีนดว้ยสเีมจกิ 

สีดำ สูงขนาด  1  นิ้ว ซึ่งจะซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่าง  ๆ  ที่กำหนดไว้ในแผนที่  

แต่ละทีมเมื่อได้รับแผนที่พร้อมคำอธิบายการใช้แผนที่และลักษณะสัญลักษณ์   

RC ที่จะต้องค้นหาแล้ว จะต้องเดินตามแผนที่ที่กำหนดไว้จึงจะหาพบ กิจกรรม 

การค้นหา RC จึงเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้รู้จักการสังเกต รู้จักการใช้แผนที่ หรือ 

เดินไปในทิศทางให้ถูกต้องตามที่กำหนด รู้จักการเรียนรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามที่ 

กำหนดไว้ แต่ละทีมจะต้องช่วยกันค้นหา มีการสำรวจเส้นทางล่วงหน้าเพื่อ 

เตรียมการมุ่งสู่การทำงานชิ้นต่อไป เมื่อได้สัญลักษณ์ RC ที่เป็นอักษรภาษา 

องักฤษมาแลว้ จะตอ้งนำมาประสมเปน็คำศพัทใ์หม้คีวามหมายเกีย่วกบักจิกรรม  

Walk Rally ซึ่งจะต้องใช้ความคิดโดยการระดมสมองร่วมกัน เพื่อคิดคำศัพท์ 

ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องออกมาให้ได้ นับเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกสนานตื่นเต้น 

อีกเกมหนึ่ง เป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานและการใช้สมองของแต่ละทีม 

ได้เป็นอย่างดี

 เกม BUDDY 
	 เปน็กจิกรรมหนึง่ทีมุ่ง่เนน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดรู้จ้กัและคุน้เคยกนัมากขึน้  

รู้จักการเอาใจใส่ดูแลคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเรา โดยแต่ละคนจะไม่รู้ว่า 

ใครคอื BUDDY หรอืคนทีจ่ะมาดแูลเอาใจใสต่วัเรา แตจ่ะรูว้า่เราจะตอ้งดแูลใคร 

โดยต้องไม่ให้คู่ BUDDY ของเรารู้ตัว และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม Walk Rally  

แล้ว จะให้แต่ละคนทายว่า BUDDY ของตนคือใคร และจะมีการมอบของขวัญ 

ของที่ระลึกให้แก่คู่ BUDDY ของตน ซึ่งเกมนี้ต้องการเน้นให้รู้จักการเอาใจใส่ 

ดูแลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้เพื่อนร่วมงานของเราเกิดความซาบซึ้ง 

และประทับใจในความเอื้ออารีและเอื้ออาทรของเรา อันจะก่อให้เกิดมิตรภาพ 

และสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน

	 เกมนี้ถึงแม้ในการปฏิบัติจริงจะไม่มีเวลาดูแลคู่ BUDDY ของตนมากนัก  

แต่ก็ยังพอมีโอกาสได้ดูแลบ้าง ซึ่งเมื่อมีการเฉลยออกมาก็ให้ความรู้สึกที่ดีได้ 

ในระดับหนึ่ง ถ้ามีเวลาได้ดูแลกันมากกว่านี ้ คงจะเป็นที่ประทับใจไม่น้อย

 การสรุปกิจกรรม 
	 เมื่อทุกทีมได้ทำกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว วิทยากรและทีมงานได้ 

ดำเนินการสรุปกิจกรรมโดยให้แต่ละทีมออกมาสรุปถึงผลที่ได้จากการทำกิจกรรม 

แต่ละอย่าง ซึ่งแต่ละกิจกรรมต่างมีสาระและประโยชน์เป็นข้อคิดในการร่วมกัน 

ทำงานเป็นทีม กล่าวคือ ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากัน มีความปรองดอง รู้จัก 
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ประคับประคองทีมงานของตน ต้องอดทน เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท รู้จักการ 

วางแผนและวิธีการทำงาน รู้จักการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ทำให้ทุกคน 

ได้มีโอกาสในการแสดงออกทั้งความคิดและการกระทำเพื่อสร้างการยอมรับ 

ในทีมงานและการนำทีมงานสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้รู้จักวิธีการสื่อสาร 

แบบ 2 ทาง การเลอืกขา่วสารขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง รูจ้กัการใชภ้าษากาย ทีส่ำคญัคอื  

รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้สร้างความ 

มีมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในใจของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม หากทุกคน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปรับใช้จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ 

หน่วยงานอย่างแน่นอน

	 ความประทบัใจในกจิกรรม Walk Rally 
	 การจดักจิกรรม Walk Rally เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน 

เพื่อความสำเร็จในครั้งนั้น นับว่าประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย เพราะ 

ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้ 

ความสนใจและมคีวามกระตอืรอืรน้เปน็อยา่งมาก การเขา้รว่มกจิกรรมการแขง่ขนั 

เป็นไปด้วยความเต็มใจ ทุกทีมมีความพร้อมในการแข่งขัน และแสดงความรู้ 

ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยพลัง ได้เห็น 

ความสามคัคขีองแตล่ะทมี ทีพ่ยายามชว่ยกนัทำงานอยา่งเตม็กำลงัความสามารถ  

ไดเ้หน็ความอดทน ความเสยีสละ ความมุง่มัน่และความทุม่เทของแตล่ะทมีแลว้ 

นา่ภาคภมูใิจมาก ทกุคนทำกจิกรรมดว้ยความสนกุสนาน ตืน่เตน้ เรา้ใจ ดว้ยใจ 

เต็มร้อย ท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เป็นบรรยากาศที่สุดแสนประทับใจ  

ซึ่งไม่อาจแสวงหาได้โดยง่าย แต่ละทีมจะมีการรวมพลังทีมเพื่อรวมใจเป็น 

หนึ่งเดียวกัน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประคับประคองทีมของตนให้สามารถ 

ปฏิบัติงานร่วมกันได้จนประสบผลสำเร็จครบทุกกิจกรรมในที่สุด  นับเป็น 

บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เป็นความประทับใจของทุกคนที่เข้าร่วม 

กิจกรรม หลังจากกลับมาทำงานตามปกติแล้วยังคงมีการจับกลุ่มพูดคุยถึง 

กิจกรรมดังกล่าวอีกนานนับเดือน ทำให้การทำงานของฝ่ายตรวจสินค้า รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบัง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธผิลและเตม็ประสทิธภิาพมากขึน้ จนมผีลงานสงูกวา่เปา้หมายทกุตวัชีว้ดั 

อยา่งตอ่เนือ่ง จนอาจกลา่วไดว้า่ ในชว่งเวลานัน้ไมม่อีะไรทีเ่จา้หนา้ที่ ฝตส. รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบงั ทำไมไ่ด ้ ซึง่ยงัคงอยูใ่นใจและเปน็ความทรงจำทีด่ขีองผม 

และคนที่เคยทำงานร่วมกันในครั้งนั้นอยู่เสมอ

	 นำระบบ EDI มาใช้ที ่รพท. ลาดกระบัง 
	 นับตั้งแต่กรมศุลกากรได้ออกประกาศกำหนดเวลาการให้บริการผ่าน 

พิธีการและตรวจปล่อยสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า โดยระบบ EDI (Electronic  

Data Interchange) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2542 เป็นต้นมา ในฐานะที่ผมเป็น 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง จึงได้ประสานงานกับ 

กองบรหิารสถานบีรรจแุละแยกสนิคา้กลอ่ง ลาดกระบงั และบรษิทัผูป้ระกอบการ 

ใน  รพท.ทั้ง 6 สถานี เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

เครือข่ายสำหรับให้บริการระบบ EDI โดยในขณะนั้น บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี  

เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ ให้ทำโครงการ EDI นำร่อง  

ณ อาคารสำนักงานกลางและสถานีตรวจปล่อยสินค้าที ่ 4 (D) ที่บริษัท ทิฟฟ่า  

ไอซีดี  จำกัด  ได้รับสัมปทานอยู่  เพื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ 

กรมศุลกากร เพื่อให้สามารถให้บริการระบบ  EDI ขาออกอย่างเต็มรูปแบบ  

ณ รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบงั ไดเ้ปน็ครัง้แรก จากนัน้ผมและ ทา่นรองอธบิด ี

สวุพจน ์ นลิายน ซึง่เปน็ผูอ้ำนวยการสำนกังานศลุกากรกรงุเทพในขณะนัน้  

ได้เข้าพบผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย  ขอรับการสนับสนุนเครื่อง 

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในเบื้องต้น จำนวน 15 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่าย 

และ Lease line เพือ่เชือ่มใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ EDI ในการใหบ้รกิารผา่นพธิกีาร 

และตรวจปลอ่ยสนิคา้ขาออกและขาเขา้ พรอ้มทัง้ประสานกบับรษิทัผูป้ระกอบการ 

ใน  รพท.อีก 5 สถานี ให้จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายสื่อสาร 

สำหรับเชื่อมต่อกับอาคารสำนักงานกลาง จนสามารถให้บริการในระบบ EDI  

ทั้งขาออกและขาเข้าอย่างเต็มรูปแบบในป ีพ.ศ. 2542

	 การนำระบบ ISO 9002 มาใช้ในกระบวนการ
	 ผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
	 ในเดือนเมษายน 2542 กรมศุลกากรมีคำสั่งให้ฝ่ายตรวจสินค้า รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบงั นำระบบมาตรฐานประกนัคณุภาพ ISO 9002 มาปรบัใช ้

ในกระบวนการผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าขาออก โดยตั้งคณะทำงาน  

Working team อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายตรวจสินค้า รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบัง และผู้แทนกองบริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  

ลาดกระบัง พร้อมกับผู้แทนจากบริษัทผู้ประกอบการภายใน  รพท.ทั้ง 6 สถานี  

ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) และ 

วิธีการปฏิบัติงาน (Quality Procedure) โดยมีคณะที่ปรึกษาและตรวจติดตาม 
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ที่กรมศุลกากรแต่งตั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียนคู่มือดังกล่าว โดย 

เริม่ดำเนนิการตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2542 และไดด้ำเนนิการจดัทำคูม่อืคณุภาพ  

และวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนงาน “การผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า 

ขาออก” ณ ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง จนเสร็จเรียบร้อย  

และนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของผู้บริหารโครงการ ISO 9002 โดยการจัดทำ  

Big Review เพื่อให้คณะกรรมการกำกับโครงการ (Steering Committee) ซึ่ง 

อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธาน และคณะทำงาน Working team รวมทั้งคณะ 

ทีป่รกึษาและตรวจตดิตาม ไดป้ระชมุพจิารณาทบทวนแตล่ะ Procedure รว่มกนั  

จากนั้นได้นำเสนออธิบดีกรมศุลกากรพิจารณาอนุมัติคู่มือคุณภาพ (Quality  

Manual) และวธิกีารปฏบิตังิาน (Quality Procedure) ตามระบบมาตรฐาน ISO  

ดังกล่าว ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรได้อนุมัติโครงการพร้อมกับประกาศนโยบาย 

คุณภาพ (Quality Policy Statement) ของฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 โดย ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ  

การประชุมทบทวนของผู้บริหารโครงการ ISO 9002 (BIG REVIEw)
 การผ่านพิธีการและตราจปล่อยสินค้าขาออก ณ ฝ่ายตรวจสินค้า

รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง เมื่อวันที ่ 29 สิงหาคม 2542

ลาดกระบัง “ต้องมุ่งมั่นทำงานด้วยคุณภาพ ยึดตัวบทกฎหมาย และความสุจริต 

เป็นที่ตั้ง” และเริ่มปฏิบัติตามระบบ ISO 9002 เฉพาะกระบวนงานการผ่าน 

พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2542 โดย 

มีการตรวจสอบตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด จนสามารถผ่านการตรวจสอบ 

และรับรองจากสถาบันออกใบรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และถือเป็นหน่วยงาน 

ด้านการผ่านพิธีการและการตรวจปล่อยสินค้าขาออกแห่งแรกและแห่งเดียว 

ของกรมศุลกากร  ที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน  ISO 9002 เพราะในเวลานั้น 

กรมศุลกากรมีหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9002 เฉพาะด้านการตรวจ 

ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเท่านั้น

	 การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
	 กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
	 นอกจากการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง 

การจัดกิจกรรมพิเศษในด้านต่าง  ๆ  แล้ว ในช่วงที่ผมทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจ 

สินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่  

กองบริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง และด่านตรวจพืช 

และวัสดุการเกษตร กับหน่วยงานภาคเอกชน อันได้แก่ ผู้ประกอบการภายใน  

รพท.ทั้ง  6 สถานี ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในโอกาส 

วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันครบรอบของ รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ในแต่ละปี  

โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ วิ่งเปี้ยว วิ่งวิบาก  

ปิดตาตีหม้อ ซึ่งสามารถสร้างสีสันบรรยากาศความตื่นเต้นสนุกสนาน และ 

เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้เป็นอย่างด ี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการ 

แข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานดังกล่าวทั้ง 9 แห่งเป็น 

ครั้งคราวอีกด้วย อันเป็นการส่งเสริมความสามัคค ี สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

ซึ่งทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยในระยะเวลาตอ่มาไดม้กีารพฒันาเปน็กฬีาเพือ่เชือ่มความสามคัคภีายใน รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบัง เป็นประจำเกือบทุกป ี โดยมีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 

ประเภทตา่ง ๆ เชน่ ฟตุซอล ปงิปอง ตะกรอ้ แบดมนิตนั เปตอง วอลเลยบ์อล 

และอื่น  ๆ  ตามความเหมาะสม โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอย่าง 

ต่อเนื่องเหมือนเป็นกีฬาประเพณีของ รพท. ลาดกระบัง เสมอมา บางปีอาจจะ 

มีการงดเว้นการจัดไปบ้าง เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและ 
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ความพร้อมของเจ้าภาพ รวมทั้งผู้ประกอบการในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรม 

ทีด่ทีีส่ามารถสง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งหนว่ยงานทีป่ฏบิตังิานรว่มกนั ณ รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบัง ได้เป็นอย่างดี

	 ประสบการณ์การบริหารงานที่ลาดกระบัง 
	 ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ปี ที่ทำงานอยู่ที่ฝ่ายตรวจสินค้า รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบัง สามารถทำงานตามนโยบายและเป้าหมายที่กรมฯ  

กำหนดไว้ โดยผมวางกรอบการทำงานและกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานที่ผม 

รับผิดชอบบริหารจัดการอยู่ดำเนินไปอย่างมีทิศทางและมีความชัดเจนใน 

แนวทางการปฏิบัต ิ โดยผมแยกเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่อง “คน” กับเรื่อง “งาน” 

 เรื่อง “คน” 
	 ในเรื่อง  “คน” ผมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือเป็น 

แนวทางเดยีวกนั คอื ทกุคนตอ้ง “รูห้นา้ที ่ มวีนิยั ตัง้ใจปฏบิตังิาน บรกิารดว้ยใจ  

ไม่หวังสิ่งตอบแทน”

 รู้หน้าที่ 
	 คือ ต้องรู้ว่าตนเองหรือแต่ละคนมีหน้าที่อะไร ต้องทำอย่างไร ภายใน 

กำหนดระยะเวลาใด หน้าที่ซึ่งมีทั้งตามที่กำหนดไว้ใน Job Description และ 

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเกี่ยวข้อง โดยทุกคนจะต้องให้ความสนใจ  

เรียนรู้ทำความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ตระหนักรู้งานในหน้าที่ของตน และ 

พยายามขวนขวายใฝรู่ ้ พฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะทำหนา้ที ่

ในความรับผิดชอบของตนได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถทำงานทดแทนเพื่อนร่วมงานคนอื่นในกรณี 

มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ด้วย

 มีวินัย 
	 เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีวินัยตามระเบียบของทางราชการ ทั้งวินัยต่อ 

ตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับ/ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อหน่วยงาน และต่อ 

ส่วนรวม รวมทั้งต่อผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้มาติดต่อ โดยต้องเริ่มจากความ 

ประพฤตสิว่นตวั การประพฤตปิฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ อนัไดแ้ก ่ เพือ่นรว่มงาน และผูม้า 

ติดต่อ ซึ่งรวมถึงเรื่องตรงต่อเวลา รักษาคำพูด และความรับผิดชอบต่อตนเอง  

ต่อผู้อื่น และส่วนรวม รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทของหน่วยงานด้วย

 ตั้งใจปฏิบัติงาน 
	 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตั้งใจปฏิบัติงาน ทั้งงานในหน้าที่และงานอื่นตามที่ 

ได้รับมอบหมาย โดยยึดหลักในการทำงานตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ  

ความพอใจในงานทีท่ำ วริยิะ มคีวามเพยีรพยายามในงานทีท่ำ แมง้านบางอยา่ง 

อาจจะยากก็ต้องมีความมานะพากเพียรพยายามทำงานให้สำเร็จ จิตตะ ความ 

เอาใจใสใ่นงานทีท่ำดว้ยใจจดจอ่ มุง่มัน่ไปสูค่วามสำเรจ็ของงานนัน้ และ วมิงัสา  

คือ การทำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้ปัญญาไตร่ตรองในการทำงาน 

อย่างมีเหตุผล เพื่อให้งานทุกอย่างออกมาดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

 บริการด้วยใจ 
	 หมายถึง การทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานที่ทำออกมาดี  

มีคุณภาพ ทันเวลา ทันความต้องการและทันใจแก่ผู้มารับบริการ อะไรที่ทำ 

ด้วยใจหรือด้วยความเต็มใจ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือขัดข้องทางเทคนิค หรือ 

มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น มักจะออกมาดี เป็นที่ถูกใจของคนทำและผู้รับบริการ หรือ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทุกการกระทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จึงควรทำด้วย 

ความเตม็ใจ โดยเฉพาะในการใหบ้รกิาร จงึจะเปน็ทีพ่งึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งทกุคน  

ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรและหน่วยงานที่ไม่อาจจะซื้อหามาได้   

ความพึงพอใจเหล่านี ้ ต้องเป็นการกระทำที่เกิดจากใจ จนเป็นที่ยอมรับของผู้คน  

ภาพลักษณ์ที่ดีจึงจะเกิดขึ้นได้

 ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
	 การทำดีหรือการให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นภาพลักษณ์ 

ของบุคคลในทุกหน่วยงาน หากเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้หน้าที ่ มีวินัย ตั้งใจปฏิบัติงาน  

และบรกิารดว้ยใจดงักลา่วอยา่งครบถว้น โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่มถ่กูตอ้ง 

แล้ว ก็จะได้ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ตามนโยบายทิศทางและเป้าหมายดังกล่าวอย่าง 

ครบถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ ซึ่งผมได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานและ 

ปลูกฝังผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเสมอมา โดย 

ในความเป็นจริงแล้ว แม้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด  ๆ แต่กลับจะได้รับสิ่งที่ดี  ๆ  
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เขา้มาเอง เชน่ ความพงึพอใจ หรอืการยอมรบันบัถอืทีเ่กดิขึน้ เพราะไมว่า่คนเรา 

จะทำอะไร จะดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็จะมีผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการกระทำ 

เกดิขึน้เสมอ ซึง่จะเปน็ผลดหีรอืผลเสยี กข็ึน้อยูว่า่สิง่ทีท่ำเปน็เรือ่งทีด่ทีีส่มควรทำ 

หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่สมควรทำ  นั่นคือภาพลักษณ์ที่ เกิดขึ้น  การไม่หวัง 

สิ่งตอบแทนที่ไม่ถูกต้องจากการทำงานหรือการให้บริการ จึงควรมีอยู่ในใจของ 

ทุกคนอยู่เสมอ

 เรื่อง “งาน” 
	 จากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นงาน 

ในหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากร หรือหน่วยงานในสำนักงานศุลกากร 

ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้และการสืบสวนปราบปราม เมื่อมาทำงาน 

อยู่ที่ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ซึ่งมีเป้าหมายการจัดเก็บ 

รายได้ศุลกากรและรายได้แผ่นดินอย่างอื่น รวมกันแล้วนับหมื่นล้านบาท และ 

ยังต้องมีหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร 

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดัตา่ง ๆ อกีดว้ย ผมจงึได ้

กำหนดนโยบายทศิทางและเปา้หมายในการทำงานขึน้มา 5 ดา้น เพือ่ใหบ้คุลากร 

ในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการร่วมกัน คือ “ภาษีเข้าเป้า ปราบปรามได้ผล  

มวลชนพอใจ ทำได้ตามตัวชี้วัด พัฒนาหน่วยงาน”

 ภาษีเข้าเป้า 
	 ได้ดำเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยซักซ้อมความเข้าใจแก่ 

เจา้หนา้ทีใ่นการใหบ้รกิารทีด่แีกผู่ม้าใชบ้รกิาร และประสานงานกบัผูป้ระกอบการ 

ใน รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ทั้ง 6 สถานี ในการอำนวยความสะดวกและ 

การควบคุมทางศุลกากร เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการ  

หากมีระเบียบปฏิบัติใดติดขัดก็เสนอกรมฯ ขอแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติงาน 

ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อการควบคุมทางศุลกากร เป็นผลให้ 

มีปริมาณสินค้าเข้ามาผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าที่  รพท.  การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ศุลกากรและรายได้แผ่นดิน 

อย่างอื่นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จนสามารถจัดเก็บภาษีเข้าเป้า และเกินกว่า 

เป้าหมายประมาณการปีละพันกว่าล้านบาททั้ง  2 ปีงบประมาณในขณะที่ 

ผมรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง  

อยู่ในขณะนั้น

 ปราบปรามได้ผล 
	 ดำเนินการอุดรูรั่วไหลต่าง ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

มากขึ้น หากพบการกระทำผิดในการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด  

หรือฝ่าฝืนระเบียบพิธีการนำเข้าต่าง ๆ จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดี พร้อมกับ 

แนะนำให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในครั้งต่อไป ทั้งยังได้ประสานกับผู้ประกอบการ  

ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และตัวแทนออกของขอความร่วมมือให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง  

ไม่คิดที่จะกระทำผิดหรือฉ้อฉลต่าง  ๆ โดยสื่อสารแจ้งด้วยวาจาให้รับรู้ทั่วกันว่า  

ฝตส. รพท.  การรถไฟฯ ลาดกระบัง ยินดีต้อนรับหรือให้บริการแก่ผู้ที่ผ่าน 

พิธีการโดยถูกต้องอย่างดีที่สุด หากผู้ใดคิดที่จะกระทำความผิด ขออย่าได้มา 

ผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าที่ลาดกระบัง เพราะหากเจ้าหน้าที่พบการ 

กระทำผดิจะจบักมุดำเนนิคดโีดยไมม่กีารละเวน้ ซึง่จากนโยบายทีช่ดัเจนดงักลา่ว 

เป็นผลทำให้สามารถจับกุมการกระทำผิดฐานผิดพิธีการ สำแดงเท็จ หลีกเลี่ยง 

อากร ข้อห้ามข้อกำกัดได้มากพอสมควร และเป็นผลทำให้การจัดเก็บรายได้ 

ตามนโยบาย “ภาษีเข้าเป้า” เป็นไปอย่างได้ผล และที่สำคัญคือ ตลอดระยะเวลา  

2 ปีที่ผมรับผิดชอบบริหารงานอยู่ ไม่มีของจาก  รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง  

หลุดรอดออกไปถูกหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยงานของกรมศุลกากร และหน่วยงาน 

ภายนอก เช่น ตำรวจท้องที่ หรือตำรวจเศรษฐกิจ จับกุมได้แม้แต่รายเดียว  

ทำให้ในเวลานั้นนโยบาย “ภาษีเข้าเป้า”  และ  “ปราบปรามได้ผล”  เกิดผลสัมฤทธิ์ 

เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 มวลชนพอใจ 
	 นอกจากการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักของกรมศุลกากร คือ  

การจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการ และการปราบปรามให้ได้ผล 

ตามภารกจิการควบคมุทางศลุกากรดงักลา่วแลว้ ในการทำงานใหบ้รรลผุลสมัฤทธิ ์

ตามภารกจิจะตอ้งมวีธิกีารบรหิารจดัการทีด่ ี เพราะการทีจ่ะจดัเกบ็ภาษใีหไ้ดต้าม 

เป้าหมายนั้น จะต้องมีการให้บริการที่ดีด้วยจึงจะมีผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ได้ 

ค่าภาษีมากขึ้น ถ้าไม่มีผู้มาใช้บริการ การจัดเก็บภาษีก็จะไม่ได้ตามเป้าหมาย  

โดยในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการที่ดีดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ให้ 

เกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อการควบคุมทางศุลกากร ซึ่งนอกจากการใช้เทคนิค  

วิธีการ หรือมาตรการด้วยการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีต่าง  ๆ  แล้ว  

การสบืสวนและปราบปรามจบักมุทางกายภาพกจ็ะตอ้งมกีารดำเนนิการโดยวธิกีาร  

“ปอ้งปราม” และ “ปราบปราม” ควบคูก่นัไป จงึตอ้งบรหิารจดัการใหเ้กดิความสมดลุ  
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(Balance) ให้ได้ เพราะการอำนวยความสะดวกกับการควบคุมทางศุลกากร  

เป็นสิ่งที่มักจะสวนทางกัน กล่าวคือ ถ้าจะควบคุมให้  “ถูกต้อง”  อย่างเคร่งครัด  

ก็อาจจะทำให้เกิดความไม ่ “ถูกใจ” ในขณะเดียวกัน หากจะอำนวยความสะดวก 

อย่างเต็มที่เพื่อให้ “ถูกใจ” ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่ “ถูกต้อง” เกิดขึ้นได้ ในการ 

ทำหน้าที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่ทำได้ คำว่า  “มวลชนพอใจ”  

จึงหมายถึงการบริหารจัดการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งงานการให้บริการ  

และงานควบคมุทางศลุกากร เพือ่ใหค้ำวา่ “ถกูตอ้ง” กบั “ถกูใจ” มาอยูร่ว่มกนัใหไ้ด้ 

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ คำว่า  “มวลชนพอใจ” ยังหมายถึง  

Stakeholder ท้ังหมดซ่ึงเป็น “ลูกค้าภายนอก” ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ  

ผูน้ำของเขา้ ผูส้ง่ของออก ตวัแทนออกของ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สือ่สารมวลชน  

ประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยกันเองซึ่งเป็น “ลูกค้าภายใน”  

จะตอ้งยอมรบัและพอใจในการบรหิารจดัการในแนวทางดงักลา่ว โดยในสว่นของ 

เจา้หนา้ทีด่ว้ยกนัจะตอ้งรูจ้กัใหบ้รกิารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัภายในหนว่ยงานในฐานะ 

ที่เป็น “ลูกค้าภายใน” ด้วยกัน ผมจึงปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝตส. รพท. การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง โดยเฉพาะ ในหัวข้อ  “กลยุทธ์ในการให้บริการที่ประทับใจ” และ  

“การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รวมทั้ง “การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การทำงานเพื่อความสำเร็จด้วยกิจกรรม Walk Rally” พร้อมกับจัดให้มีบริการ 

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายใน  รพท.  การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคสิ่งของให้ 

โรงเรยีนและชมุชนในพืน้ที่ มพีธิกีารทางศาสนาทัง้พทุธและอสิลาม ประสานงาน 

กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยความเขา้ใจอนัด ี มกีาร “ตัง้หนว่ยประชาสมัพนัธ”์ ขึน้มาภายใน 

หน่วยงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ และประสานกับภาคเอกชน  

ผูร้บับรกิาร และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้ ี “การสำรวจและประเมนิผล 

ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร” เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารดว้ย ยงัผล 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย “มวลชนพอใจ” ที่กำหนดไว้

 ทำได้ตามตัวชี้วัด 
	 ในการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากจะต้องรับผิดชอบ 

ทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านการจัดเก็บรายได้ และด้านการจับกุม 

การกระทำความผิดแล้ว ยังต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดอื่น ๆ  อีก 

หลายตัวช้ีวัด ไม่ว่าจะเป็นตัวช้ีวัดด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท้ังงบดำเนินงาน 

และงบลงทนุ ตวัชีว้ดัตามแผนงานโครงการตา่ง ๆ ตวัชีว้ดัตามคำรบัรองการปฏบิตั ิ

ราชการ และตัวชี้วัดอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องบริหารจัดการและ 

ดำเนินการให้งานทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งมีทั้ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยจะมีการประเมินผลงานตาม 

ตัวชี้วัดทุกรอบการประเมินปีละ 2 ครั้ง หากทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้ 

จะไดค้ะแนน 3 คะแนน หากทำไดส้งูกวา่เปา้หมายขึน้ไปอกีขัน้หนึง่ตามทีก่ำหนด 

ไว ้ จะได ้ 4 คะแนน ถา้ทำไดส้งูกวา่เปา้หมายขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ตามทีก่ำหนดไว ้ 

จะได้ 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในแต่ละตัวชี้วัด และในทางกลับกัน หาก 

ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายลงมาขั้นหนึ่งตามที่กำหนดไว ้ จะได้ 2 คะแนน ถ้าทำได้ 

ต่ำกว่าเป้าหมายลงมาอีกระดับหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ก็จะได้คะแนน 1 คะแนน  

ซึ่งสัดส่วนที่สูงหรือต่ำกว่าเป้าหมายจะต้องเป็นอัตราส่วนเพิ่มหรือลดในอัตรา 

ที่เท่ากัน ในการทำงานจึงไม่สามารถมุ่งหมายเฉพาะตัวชี้วัดด้านการจัดเก็บภาษ ี 

และด้านการจับกุมเท่านั้น จะต้องคำนึงถึงตัวชี้วัดอย่างอื่นที่ต้องดำเนินการ 

หรือได้รับมอบหมายด้วย ซึ่งสามารถดำเนินการและบริหารจัดการให้บรรลุ 

เปา้หมายตามตวัชีว้ดัตา่ง ๆ จนไดค้ะแนนเตม็ 5 คะแนนเปน็สว่นใหญ ่ ผลสมัฤทธิ ์

ของงานจึงอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นอยู่เสมอ

 พัฒนาหน่วยงาน 
	 ในด้านการพัฒนาหน่วยงาน หมายความรวมถึงการพัฒนาคน พัฒนา 

งานและการให้บริการ และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่  

ยานพาหนะ พัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และการพัฒนาการประสานความร่วมมือและ 

บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตอนที่ทำงานอยู่ที่ 

ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ได้ดำเนินการพัฒนาหน่วยงาน 

ในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได ้ ดังนี้

 การพัฒนาคน 
	 นอกจากการปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน “รู้หน้าที่ มีวินัย  

ตั้งใจปฏิบัติงาน บริการด้วยใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน” และจัดอบรมสัมมนา 

ในหัวข้อวิชาต่าง  ๆ  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและศักยภาพในการปฏิบัติงานและ 

ให้บริการประชาชนดังกล่าวแล้ว ยังได้ส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักการทำงานเป็นทีม 

ด้วยการตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้เรียนรู้การทำงานเป็นทมี  

และรูจ้กัการแกไ้ขปญัหา พรอ้มกบัพฒันาระบบและวธิกีารทำงานในการใหบ้รกิาร 
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และการควบคุมทางศุลกากรร่วมกัน โดยนำกิจกรรม 5 ส และระบบมาตรฐาน  

ISO 9002 เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ทำให้บุคลากรของ ฝตส. รพท. การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง ในเวลานั้น มีความรู้และประสบการณ ์ รวมทั้งทัศนคติที่ด ี มีความ 

กระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างมาก

 การพัฒนางานและการให้บริการ 
	 หมายถึง การพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน รวมทั้งการให้บริการแก่ 

ผู้มาติดต่อ โดยนำ ระบบและวิธีการบริการลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน 

มาใช้ เพื่อการให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นที่ประทับใจของ 

ผู้รับบริการ และลดปัญหาอุปสรรคในการทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ 

แต่ละคนหรือแต่ละงานรับผิดชอบให้สอดประสาน ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อกัน  

เพราะคนส่วนใหญ่มักจะคำนึงถึงแต่ลูกค้าภายนอกที่เป็น Stakeholder เท่านั้น  

แต่ลืมการบริการลูกค้าภายในซึ่งสำคัญมาก เพราะหากการบริการลูกค้าภายใน 

ไมด่พีอกจ็ะสง่ผลกระทบกบัการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ภายนอก จงึตอ้งบรหิารจดัการ 

การบรกิารลกูคา้ภายในใหด้ ี เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแกล่กูคา้ภายนอก 

อย่างดีที่สุด พร้อมกับตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝตส. รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบงั ขึน้มา เพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานการทำงานและการใหบ้รกิาร 

ที่เป็นไปอย่างง่าย (Simplify) มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการ 

ตั้งหน่วยตรวจสอบบัญชีสินค้าสำหรับเรือล่วงหน้า เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยง 

ศลุกากร และตัง้หนว่ยตรวจสอบภายหลงัการตรวจปลอ่ย เพือ่ปอ้งกนัการรัว่ไหล 

ของค่าภาษีอากรอีกทางหนึ่ง และมีการปรับปรุงระบบการผ่านพิธีการใหม่ เพื่อ 

ลดการติดต่อทางกายภาพระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ โดยลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ โดยให้แต่ละงานปรับปรุง 

สถานที่ทำงานในลักษณะ Long Room มีการแบ่งกั้นพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน รวมทั้งยังได้นำกิจกรรม  

5 ส มาใช้ในการทำงาน และนำระบบมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้ในกระบวนงาน 

การผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าขาออกด้วย

 การพัฒนาเทคโนโลย ี
	 ไดใ้ชง้บประมาณจากเงนิทนุกลางของกรมศลุกากรจำนวน 100,000 บาท  

ดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ณ ที่ทำการศุลกากร อาคารสำนักงาน 

กลาง รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง เพื่อใช้ในการประกาศติดต่อสื่อสารกับ 

ผู้รับบริการในกรณีที่เอกสารผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน หรือต้องการสอบถาม 

ข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานในการ 

ให้บริการประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ ยังได้นำระบบการผ่านพิธีการและ 

ตรวจปล่อยสินค้าโดยระบบคอมพิวเตอร์ EDI (Electronic Data Interchange)  

ซึ่งเป็นระบบใหม่ของกรมศุลกากรมาให้บริการที่  ฝตส.  รพท.  การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง เป็นครั้งแรก โดยขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

และ Lease Line จากการรถไฟแหง่ประเทศไทย และผูป้ระกอบการสถานตีา่ง ๆ  

ใน รพท. ซึง่ตอ่มากรมศลุกากรไดจ้ดัสรรเงนิงบประมาณจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมให้เป็นระยะ จนเพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ 

การดำเนินงานของ  ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ในขณะนั้นมีความ 

สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้บริการได้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

เป็นอย่างมาก และสนองตอบต่อนโยบายของกรมศุลกากรได้เป็นอย่างดี

 การพัฒนาอาคารสถานที่และพัสดุอุปกรณ ์
	 เนือ่งจากอาคารทีท่ำการศลุกากรของ ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบงั  

มิใช่ทรัพย์สินของกรมศุลกากร โดยปกติจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของสถานที่  

คือการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกองบริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  

ลาดกระบัง และผู้ประกอบการภาคเอกชนใน รพท.ทั้ง 6 สถานี ที่จะต้องให้การ 

สนับสนุนที่ทำการและพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามสมควร แต่ในเวลานั้น 

การรถไฟฯ ใหแ้ตเ่พยีงสถานทีท่ำงาน ณ อาคารสำนกังานกลาง สว่นภาคเอกชน 

ให้สถานที่ทำงาน ณ สถานที่ตรวจปล่อยสินค้าทั้ง 6 แห่งเท่านั้น พัสดุอุปกรณ์ 

ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานมีน้อยมาก ผมต้องแก้ปัญหาโดยการขออนุมัติ 

กรมศุลกากร ให้กองคลังพิจารณาจัดหาเงินติดตั้งระบบเสียงตามสาย และ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 BtU จำนวน 15 เครื่อง  

และม่านปรับแสงจำนวน 30 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานกลางชั้น 3 เพื่อ 

ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร พร้อมกับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ 

สำนกังานใหม้เีพยีงพอตอ่การใชง้าน และนำระบบ 5 ส เขา้มาใชท้กุพืน้ทีท่ำการ 

ของศุลกากร จนทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ดูดี มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

เรยีบรอ้ยสมกบัเปน็สถานทีร่าชการ สง่ผลใหค้ณุภาพชวีติในการทำงานในทกุพืน้ที ่

ของ  ฝตส. รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นที่พึงพอใจ 
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ของเจ้าหน้าที่และเป็นที่ชื่นชมของผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้มาติดต่อ ทำให้ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน จนมีผลงานบรรลุเป้าหมาย 

ตามนโยบายที่วางไว้ทุกประการ

	 การพัฒนาการประสานความร่วมมือและบูรณาการ
	 การปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
	 ในช่วงเวลานั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรถไฟฯ หน่วยงานราชการ  

และผู้ประกอบการสถานีต่าง  ๆ  รวม  9  แห่ง  แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานด้าน  

Quarantine เพิ่มขึ้นอีกหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการประสานความ 

ร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ 

ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานกับหน่วยงานเอกชนจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารต่าง  ๆ  

ในการผ่านพิธีการใบขนสินค้า การชำระเงิน และการตรวจปล่อยสินค้าด้วย 

ระบบ On-Line และ EDI พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกสถานีใน รพท.ร่วมกัน 

ทำกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรมพิเศษต่าง  ๆ รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

เชื่อมความสามัคคี กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กิจกรรม 

การกศุลเพือ่ช่วยเหลอืสงัคม มกีารประชมุรบัฟงัความคดิเหน็และปญัหาอปุสรรค 

ของผู้ประกอบการทุกสถานี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ และพัฒนา 

ความร่วมมือบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จนมีความเจริญเติบโต 

ทั้งด้านการนำของเข้าและส่งของออก ซึ่งวัดได้จากจำนวนใบขนสินค้า ปริมาณ 

และมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ศุลกากรและรายได้ 

แผ่นดินอย่างอื่นที่เพิ่มขึ้น กอปรกับผลการสำรวจความพึงพอใจในขณะนั้นที่อยู่ 

ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด

 2 ปีที่  ฝตส.  รพท.  การรถไฟฯ ลาดกระบัง จึงเป็น  2 ปีที่ผมและ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในขณะนั้น ต้องทำงานหนักแบบ 

ไมรู่เ้หนด็รูเ้หนือ่ย ตอ้งอทุศิตนและเวลาใหก้บังานในหนา้ทีอ่ยา่งเตม็ที่ จงึมสีิง่ด ีๆ  

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลายอย่างตามที่เล่ามา เท่าที่พอจะนึกออกและจำได้  

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจเสมอมา และเชื่อว่า  

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเวลานั้น คงจะภูมิใจเช่นเดียวกัน

	 อยากเรียนปริญญาโทต่อแต่ต้องขอลาออก 
 ช่วงที่ทำงานอยู่ที่ฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง ได้ 

เกือบ 2 ปี เมื่องานทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและดำเนินไปได้ด้วยดี ผมจึงคิดที่จะ 

เรียนปริญญาโทต่อเพื่อเสริมฐานการศึกษาและนำความรู้ใหม่  ๆ  มาใช้ในการ 

ทำงาน จึงได้ไปสมัครเข้าเรียนปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ภาคพิเศษ ที่จะต้องไปเรียนในวัน 

อังคารและวันพฤหัสบดี ตอนเย็นหลังเลิกงานจนถึงเวลาประมาณ 3 ทุ่ม โดย 

สามารถผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าไปเรียนได้ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  

รวมทั้งลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง  ๆ  ในภาคเรียนแรกเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ทัน 

ได้เริ่มเรียนก็ได้รับคำสั่งกรมศุลกากรให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

แม่สอด ทำให้ไม่สามารถไปเรียนปริญญาโทตามที่ตั้งใจได้ ซึ่งน่าเสียดายมาก  

เพราะการเข้าเรียนท่ีนิด้ามิใช่ว่าจะเข้าไปเรียนได้ง่าย ๆ แต่งานราชการสำคัญกว่า 

ตอ้งมากอ่น ผมจงึสง่จดหมายไปขอลาออก โชคดทีีน่ดิา้คนืเงนิคา่ลงทะเบยีนให้  

โดยผมต้องพักเรื่องการเรียนปริญญาโทไว้ก่อน แล้วมุ่งหน้าไปทำงานตามหน้าที่ 

ที่กรมฯ แต่งตั้งต่อไป
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ไปฝ่าด่านอรหันต์ที่แม่สอด

ที่ทำงานอยู่ที่ฝ่ายตรวจสินค้า  รพท.  

การรถไฟฯ ลาดกระบงั ไดป้ระมาณ 2 ป ี 

ในเดือนตุลาคม  2542 ได้รับโทรศัพท์จากท่านสมใจนึก  

เองตระกลู ซึง่เปน็อธบิดกีรมศลุกากรอยูใ่นขณะนัน้วา่ ขอให ้

ผมไปช่วยแก้ปัญหาที่ด่านศุลกากรแม่สอดให้หน่อย โดย 

บอกว่าท่านเซ็นคำสั่งแล้ว ผมได้ยินได้ฟังก็ยังงง  ๆ และ 

แปลกใจอยู่ว่าตัวผมทำงานอยู่ที่  ฝตส.  รพท.  การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง แล้วจะไปช่วยแก้ปัญหาของด่านฯ แม่สอดได้ 

อย่างไร เพราะอยู่คนละพื้นที่และต่างสังกัดกัน แต่พอ 

ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านฯ  ระดับ 8  

แสดงว่าผมได้รับการเลื่อนระดับจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสินค้า  

ที่ลาดกระบัง ซึ่งเป็นระดับ 7 ไปดำรงตำแหน่งนายด่าน 

ศุลกากรแม่สอด ที่เป็นด่านฯ ระดับ 8 ก็เลยรีบไปขอบคุณ 

ทา่นอธบิด ี พรอ้มกบัขอทราบปญัหาของดา่นฯ แมส่อด และ 

รับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งเมื่อรับรู้ถึงสภาพปัญหาของ 

บทที ่ 7
ฝ่าด่านอรหันต์ที่แม่สอด

ขณะ

อาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด เป็นรูปทรงกำแพงเมือง 
สร้างมาตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2538 ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน
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ดา่นฯ แมส่อดทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้แลว้ รูส้กึวา่หนกัใจไมน่อ้ย คดิไมอ่อกวา่จะไป 

แกป้ญัหาตา่ง ๆ ทีร่บัรูม้าไดอ้ยา่งไรด ี ไดแ้ตน่กึถงึชือ่เพลงและคำพดูประโยคหนึง่ 

ที่ว่า  “ทำไมถึงต้องเป็นเรา”  ขึ้นมา และคิดว่าครานี้คงต้องเจองานยากถึงขั้นไป 

ฝ่าด่านอรหันต์*เป็นแน่แท้ เพราะปัญหาของด่านฯ แม่สอดเกิดขึ้นเนื่องมาจาก 

การจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ ที่เกิดความขัดแย้งและถูก 

กล่าวหาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการตัดไม้ 

ทำลายปา่ เพราะจะเปน็การสง่เสรมิใหม้กีารลกัลอบตดัไมใ้นฝัง่ไทยแลว้ขนขา้มไป 

แปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทโต๊ะ ตู้ เตียง วงกบประตูหน้าต่าง ไม้ปาร์เกต์  

และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ แล้วขนข้ามนำกลับเข้ามาเสียอากรปากระวางในลักษณะ 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ 

ศลุกากรจดัเกบ็อากรปากระวาง มกัจะถกูตรวจยดึจบักมุดำเนนิคดรีะหวา่งการนำ 

ผ่านด่านตรวจตามเส้นทางต่าง  ๆ โดยกล่าวหาว่ามิใช่สิ่งประดิษฐ์ แต่เป็น 

ไม้แปรรูปที่อำพรางมาในรูปของสิ่งประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ออกใบเสร็จ 

อากรปากระวางจะต้องไปเป็นพยานให้การต่อศาลอยู่เสมอ และด่านศุลกากร 

แม่สอดได้รับการเข้าใจผิด รวมทั้งถูกโจมตีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

สื่อมวลชนจนแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม ตัวนายด่านศุลกากรที่เป็นผู้ริเริ่มให้มี 

การจัดเก็บปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เพื่อนำรายได้เข้ารัฐ ต้องถูกย้าย 

ออกจากพื้นที่ไปปฏิบัติงานที่ด่านฯ อื่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการ 

กระทบกระทั่งระหว่างหน่วยงาน ชาวบ้านที่นำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เข้ามา 

เสียภาษี ได้รวมตัวกันตั้งเป็นชมรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อขอให้ด่านฯ แม่สอด 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บภาษีตามบริเวณแนวชายแดน ณ จุดที่มีการนำเข้า โดย 

มีการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ฝ่าย 

ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และตำรวจในท้องที่ แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอด 

ก็ยังคงตกเป็นจำเลยของสังคม จนต้องมีการไปขึ้นศาลและเป็นข่าวให้ต้อง 

ฝา่ดา่นอรหนัต ์ มาจากสำนวนในหนังสอืนวนยิายหรอืภาพยนตรก์ำลงัภายใน 

ของจีน เป็นสำนวนการเปรียบเทียบให้เห็นว่า เป็นเรื่องยากที่จะสามารถ 

ฝา่ฟนัไปไดโ้ดยงา่ย เปรยีบเหมอืนการทีต่อ้งฝา่ดา่นอรหนัตข์องสำนกัเสา้หลนิ  

ทีม่ฝีมีอืเกง่กลา้สามารถฉกาจฉกรรจ์ ถา้ผูฝ้กึวทิยายทุธส์ามารถฝา่ดา่นอรหนัต์ 

ทุกด่านไปได้ จนถึงด่านสุดท้าย คือ ด่านยกกระถางธูป เพื่อประทับรอย 

หัวสิงห์ข้างกระถางธูปไว้บนหน้าอก จึงจะถือว่าสำเร็จวิชา สามารถวาง 

กระถางธูปลงและออกท่องยุทธจักรได้

ชี้แจงอยู่เสมอ นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และเป็นภาระหน้าที่ 

ที่เปรียบเสมือนเผือกร้อนที่ถูกโยนเข้ามาอยู่ในมือผม ที่จำต้องรับไว้เพื่อเข้าไป 

บริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คลี่คลายเป็นที่ยอมรับของสังคมและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ อันเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างมาก ผมจึง 

เปรียบเปรยว่า การไปเป็นนายด่านศุลกากรแม่สอดในครั้งนั้น จึงเปรียบเสมือน 

การไปฝ่าด่านอรหันต์ ดังจะได้เล่าต่อไป

	 เบื้องต้นต้องรู้ปัญหา 
	 หลังจากทราบคำส่ังกรมศุลกากรว่าต้องไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

แม่สอดแล้วก็รีบสะสางงานของฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง  

เพ่ือเตรียมการส่งมอบงานในหน้าท่ีให้แก่ผู้ท่ีมาดำรงตำแหน่งแทน แต่ในขณะน้ัน 

เป็นช่วงท่ีทางการพม่าได้ประกาศปิดพรมแดนด้านเมียวดี  -  แม่สอด โดยปิด 

มานานหลายเดือน ก่อนหน้าท่ีกรมฯ จะออกคำส่ังให้ผมไปดำรงตำแหน่งนายด่าน 

ศุลกากรดังกล่าว และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับท่ีฝ่ายตรวจสินค้า รพท. การรถไฟฯ  

ลาดกระบัง กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบมาตรฐาน  ISO 9002 ใน 

กระบวนงานการผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าขาออก จึงได้ขอขยายเวลา 

การเดินทางไปรายงานตัวประมาณ 1 เดือน ในระหว่างน้ันได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุด 

เสาร์ - อาทิตย์เดินทางไปท่ีด่านศุลกากรแม่สอดอย่างไม่เป็นทางการคร้ังหน่ึง เพ่ือ 

ดูพ้ืนท่ีและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน 

อยู่ในขณะน้ัน เพ่ือจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและวิธีการบริหาร 

จัดการอย่างเหมาะสมต่อไป

การจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้
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	 ตอนที่ผมเดินทางไปแม่สอดเพื่อหาข้อมูลก่อนที่จะไปรับตำแหน่งอย่าง 

เป็นทางการ ได้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อ 

การทำงานของด่านฯ แม่สอด อันเนื่องมาจากการจัดเก็บอากรปากระวางจาก 

สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ที่นำเข้ามาจากพม่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้จัดเก็บอากร 

ปากระวางเกือบทุกคนถูกเชิญไปเป็นพยานศาลหลายคดี เพื่อให้ยืนยันหรือ 

รับรองว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ของกลางที่ถูกตรวจยึดจับกุม เป็นของราย 

เดียวกันกับที่จัดเก็บอากรปากระวางหรือไม ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถยืนยันได้ 

เพราะวันเวลาและสถานที่จัดเก็บอากรปากระวาง กับวันเวลาที่สิ่งประดิษฐ์ที่ทำ 

ด้วยไม้ถูกจับกุมเป็นคนละวันเวลาและคนละสถานที่กัน จึงไม่สามารถยืนยันได้ 

ว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บอากรปากระวางหรือไม่ อันเป็น 

ปัญหาต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีก เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอดถูกเข้าใจผิดและถูกโจมต ี

ว่าจัดเก็บอากรปากระวางไม่ถูกต้องและเป็นต้นเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าใน 

ประเทศดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ด่านศุลกากรแม่สอดจึงถูกโดดเดี่ยวและเป็น 

จำเลยของสังคมนับตั้งแต่มีการริเริ่มจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์เป็นต้นมา  

โดยไม่มีหน่วยงานใดยืนอยู่เคียงข้างหรืออยู่ข้างเดียวกับด่านศุลกากรแม่สอด 

แมแ้ตห่นว่ยงานเดยีว แมว้า่ทางดา่นฯ แมส่อดจะแกป้ญัหาโดยใหม้กีารรว่มตรวจ 

จากหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้จงัหวดั อำเภอ ทหาร ตำรวจ เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ แต่เหตุการณ์ต่าง  ๆ  ก็ยัง 

ไม่ดีขึ้น และมีความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องนี้ที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา  

จนมกีารรอ้งเรยีนเรือ่งนีต้อ่คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ สภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ให ้

มีการพิจารณาแก้ไข รวมทั้งมีการกระทบกระทั่งระหว่างหน่วยงานศุลกากรและ 

หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ จนในที่สุดกรมศุลกากรและกรมป่าไม้ต้องพิจารณา 

โยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าหน่วยงานทั้งสองแห่งดังกล่าวออกจากพื้นที่ให้ไป 

ปฏบิตัหินา้ที ่ ณ ทีอ่ืน่ ซึง่เปน็ผลทำใหก้รมฯ มคีำสัง่แตง่ตัง้ใหผ้มตอ้งมารบัหนา้ที่ 

นายด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายไปให้ได้  

แล้วผมจะทำอย่างไรดี?

	 เปรียบได้กับการฝ่าด่านอรหันต ์
	 ก่อนที่ผมจะเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ ด่านศุลกากร 

แม่สอด เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสินค้าลาดกระบังจำนวนหนึ่ง ประมาณ 20 คน  

พร้อมใจกันเข้าไปหาผมในห้องทำงานเพื่อพูดคุยให้กำลังใจและล่ำลากัน ผมได้ 

กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท่ีมาพบ และขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจท่ีได้ร่วมกันแก้ปัญหา 

และพัฒนางานของฝ่ายตรวจสินค้าลาดกระบังตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปี  

จนมีผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ  

ตามที่ได้เล่ามาแล้ว ซึ่งงานแต่ละอย่างเป็นงานที่ไม่ง่าย แต่ด้วยความร่วมมือ 

ร่วมแรงและร่วมใจ ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกคน  

จึงทำให้ฝ่ายตรวจสินค้าลาดกระบังในเวลานั้น มีผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม 

และอยู่แถวหน้าตลอดมา งานบางอย่างเป็นงานที่ยาก เช่น กิจกรรม  5 ส  

ที่มีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการประกันคุณภาพ 

การใหบ้รกิารตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 และงานการจดัเกบ็รายไดศ้ลุกากร 

และรายได้แผ่นดินอย่างอื่น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำช่วงลดค่าเงินบาท ในปี   

พ.ศ. 2540 ทีม่ผีลกระทบทางเศรษฐกจิของประเทศอยา่งตอ่เนือ่งยาวนานตดิตอ่กนั 

หลายปี แต่ยังสามารถจัดเก็บรายได้ทั้ง 2 ปีงบประมาณที่ทำงานร่วมกันมาได้ 

เกินเป้าหมายประมาณการเป็นจำนวนมาก โดยต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค 

หลายประการ แต่ก็สามารถร่วมกันฝ่าฟันแก้ไขปัญหาอุปสรรคทุกอย่างให้ลุล่วง 

ไปได้ เพราะงานดังกล่าวถ้าเปรียบเสมือนการรบ ส่วนใหญ่เป็นการรบในแบบ 

มากกว่าการรบนอกแบบ และเป็นการรบในเมืองซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ 

ไดง้า่ย งานทกุอยา่งจงึสำเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี แตก่ารทีผ่มตอ้งไปเปน็นายดา่นศลุกากร 

แม่สอด ซึง่ในเวลานัน้อาจกลา่วไดว้า่ยงัเปน็บา้นปา่เมอืงเถือ่น เปน็เมอืงชายแดน  

และมีปัญหาใหญ่และยากที่รอการเยียวยาแก้ไข จะต้องใช้ทั้งวิธีการรบในแบบ 

และนอกแบบ ทัง้ยงัเปน็การรบในปา่มใิชใ่นเมอืงอกีดว้ย การควบคมุสถานการณ์ 

จึงทำได้ยาก จึงเปรียบเสมือนว่าผมกำลังจะต้องไปฝ่าด่าน 18 อรหันต์ของ 

สำนักเส้าหลิน ซึ่งล้วนแต่มีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ การจะฝ่าด่านอรหันต์ทั้ง 18 ได้ 

จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ และหากแม้นฝ่าด่านอรหันต์ทั้ง 18 ไปได้ ก็ยังจะต้อง 

ไปเจอด่านสุดท้ายที่ต้องยกกระถางธูปที่ทั้งหนักทั้งร้อนจากสะเก็ดไฟและควันธูป  

เพือ่ประทบัตราหวัสงิหข์องกระถางธปูไวบ้นหนา้อก ถา้ผา่นดา่นนีไ้ปไดจ้งึจะถอืวา่ 

สำเรจ็วชิา สามารถออกไปทอ่งยทุธจกัรได ้ เรยีกไดว้า่ผมไปทำงานทีด่า่นศลุกากร 

แม่สอดคราวนั้น เปรียบได้กับการไปฝ่าด่านอรหันต์จริงๆ และหากสามารถ 

แก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จในการบริหารงานจนทำให้ด่านศุลกากร 

แมส่อดไดร้บัการยอมรบักลบัขึน้มายนือยูบ่นแถวหนา้ไดอ้กีครัง้หนึง่ กจ็ะถอืไดว้า่ 

ฝ่าด่านอรหันต์สำเร็จ สามารถออกไปท่องยุทธจักรได้ต่อไป 
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	 นายด่านฯ ตัวนำโชค 
	 เมื่อครบกำหนดการขอขยายเวลาการเดินทางไปรายงานตัวแล้ว ผมจึง 

ได้เดินทางไปรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งเป็นช่วง 

เวลาเดียวกันกับที่สายการบินไทยเปิดเส้นทางการบินไป - กลับระหว่างกรุงเทพฯ -  

แม่สอดพอดี การเดินทางจึงมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพราะสามารถ 

การประชุมร่วมระหว่างไทยกับพม่า (เมียนมา) เพื่อเปิดพรมแดนแม่สอด - เมียวดี  
ณ สะพานมิตรภาพไทย - พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อปลายป ี พ.ศ. 2542
โดยนายด่านศุลกากรแม่สอดเป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย

ด่านพรมแดนแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย - พม่า ด้านแม่สอด - เมียวดี

เดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถบัสปรับอากาศ และเดินทางโดยเครื่องบิน  

ในวันที่เดินทางไปรับงานวันแรกยังไม่มีวี่แววหรือมีข่าวคราวว่าทางการพม่า 

จะประกาศเปิดพรมแดนเมื่อใด เมื่อเดินทางถึงด่านศุลกากรแม่สอดแล้ว ก็ได้ 

เดินทางต่อไปยังสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ 

รายงานตวัตอ่ผูอ้ำนวยการสำนกังานศลุกากรภาคที ่ 3 อยา่งเปน็ทางการ พรอ้มทัง้ 

รับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติ และเดินทางกลับถึงด่านศุลกากรแม่สอดในเวลา 

ตอนเย็นของวันเดียวกัน ทันทีที่เดินทางกลับถึงด่านศุลกากรแม่สอด ผู้ช่วย 

นายดา่นฯ ไดว้ิง่มาบอกวา่ เจา้หนา้ทีท่หารจากหนว่ยเฉพาะกจิทีป่ระจำการอยูใ่น 

พื้นที่อำเภอแม่สอด ได้ประสานและส่งข่าวว่า ทางการพม่าแจ้งมาว่าจะเปิด 

พรมแดนเมียวดี - แม่สอดในวันพรุ่งนี้ (วันรุ่งขึ้น) โดยเป็นการแจ้งอย่างกะทันหัน  

และได้แจ้งจังหวัดตาก และอำเภอแม่สอดทราบแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด  

และนายอำเภอไปราชการไม่อยู่ในพื้นที่ อาจไม่สามารถเดินทางมาเป็นประธาน 

ฝา่ยไทยไดท้นั จงึอาจจะตอ้งขอใหน้ายดา่นศลุกากรแมส่อดทำหนา้ทีเ่ปน็ประธาน 

ฝ่ายไทยในการประชุมร่วมกันเพื่อเปิดพรมแดนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมาย 

ทีด่ ี และเปน็ทีช่ืน่ชมยนิดขีองหนว่ยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน รวมทัง้พอ่คา้แมค่า้ 

และประชาชนในพืน้ทีอ่ำเภอแมส่อดเปน็อยา่งมาก บรรยากาศในวนัเปดิพรมแดน  

และการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - พม่าที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง เป็นไป 

อย่างชื่นมื่น มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทักทายระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและ 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง หลายคนเข้ามาสวัสดี จับมือ ทักทาย และ 

กลา่วเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ ผมเปน็ตวันำโชค เพราะเพยีงผมเหยยีบแผน่ดนิแมส่อด 

อย่างเป็นทางการในวันแรก ก็ได้รับการประสานจากทางการพม่าว่าจะเปิด 

พรมแดนในวันรุ่งขึ้นทันท ี จึงเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ทุกคนในพื้นที่รอคอยมานาน 

เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้ว เพราะการเปิดด่านพรมแดนจะก่อให้เกิดกิจกรรม 

ทางการค้า การท่องเที่ยว การสัญจรไปมาบนสะพานมิตรภาพไทย  - พม่า ที่จะ 

กลบัมาเปน็ปกตอิกีครัง้หนึง่ โดยผมไดร้บัเกยีรตแิละฉนัทานมุตัจิากทกุหนว่ยงาน 

ให้ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมร่วมกับฝ่ายพม่าต่อหน้าธงชาติ 

ซึง่เปน็สญัลกัษณข์องทัง้สองประเทศ เพือ่ประชมุหารอืซกัซอ้มความเขา้ใจในการ 

เปิดพรมแดนให้มีการค้าขายและการสัญจรไปมาตามปกติด้วยความเข้าใจอันดี 

ต่อกันอีกวาระหนึ่ง หลังจากประชุมเสร็จผู้แทนของทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการเปิด 

แผงกั้นบนกลางสะพานมิตรภาพไทย - พม่า และถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก 

ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพระหว่างกัน นับเป็นการเริ่มงาน 
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ในตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอดได้อย่างสมเกียรติและเต็มภาคภูมิมาก  ๆ  

และจากการที่ทุกหน่วยงานมองภาพของผมในฐานะนายด่านศุลกากรแม่สอด 

ว่าเป็นตัวนำโชคที่นำไปสู่การเปิดพรมแดน และทำให้แม่สอดกลับมามีชีวิตชีวา 

อีกครั้งหนึ่ง จึงเกิดการยอมรับและเกิดความรู้สึกที่ดี ซึ่งส่งผลให้การประสาน 

ความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ  ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง 

ภาคประชาชนและสังคมในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อัน 

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของด่านศุลกากรแม่สอดในสายตาของทุกหน่วยงาน 

ในระยะเวลาต่อมาที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ดังจะได้เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความรู้ 

และประสบการณ์ต่อไป

	 ยุทธการป่าล้อมเมือง 
	 เมื่อทราบปัญหาของด่านฯ แม่สอดที่รอการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หลังจาก 

เริ่มงานในตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอดด้วยการเป็นประธานการประชุม 

ฝ่ายไทยในการประชุมร่วมกับฝ่ายพม่าเพื่อเปิดพรมแดนด้านเมียวดี  - แม่สอด  

โดยการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - พม่าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผมได้เดินทางไปพบ 

หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องประสานการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อแนะนำตัวและประสานความร่วมมือระหว่างกัน  

ในการไปพบกันครั้งแรก ได้สัมผัสถึงความรู้สึกและปฏิกิริยาท่าทีและอาการ 

ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจและการไม่ยอมรับในบทบาทภารกิจและหน้าที่ของ 

ด่านศุลกากร อันเนื่องมาจากการจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม ้

โดยแท ้ เพราะดา่นฯ แมส่อดไมเ่คยจดัเกบ็อากรปากระวางสิง่ประดษิฐท์ีท่ำดว้ยไม ้

มาก่อน เมื่อมีการจัดเก็บอากรปากระวางเพื่อนำรายได้เข้ามาสู่รัฐ ซึ่งอาจจะไป 

ขดัผลประโยชนใ์นพืน้ที ่ จงึกอ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจ และเปน็เหตใุหด้า่นฯ แมส่อด 

ถูกโดดเดี่ยวเหมือนถูกเหยียบจมธรณีจนแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมในขณะนั้น  

ด้วยท่าทีของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ไม่เป็นมิตรและหมางเมิน 

ต่อด่านศุลกากรแม่สอด ทำให้ผมต้องคิดหนักว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ด่าน 

ศุลกากรแม่สอดได้รับการยอมรับและกลับมายืนอยู่แถวหน้าเช่นเดียวกับ 

หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างไร

	 เมื่อผมได้รับรู้และสัมผัสได้ว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

สื่อมวลในท้องถิ่นมีความรู้สึกไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับด่านศุลกากรแม่สอด อัน 

เนื่องมาจากการจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ที่อาจก่อให้เกิด 

ความเข้าใจผิด หรืออาจจะไปขัดผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว สภาพการณ์ใน 

ช่วงนั้นเหมือนกับว่าด่านศุลกากรแม่สอดได้ตกเป็นจำเลยของสังคม ไม่มีใคร 

คบหาสมาคมดว้ย ผมจงึคดิวา่ตอ้งแกป้ญัหาโดยใช้ ยทุธการปา่ลอ้มเมอืง โดย 

การเขา้หามวลชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบดว้ยการเขา้ไปแนะนำหนว่ยงาน พรอ้มทัง้ 

ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านฯ  

พร้อมกับให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยทำโครงการหรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงมวลชนรอบนอกเข้ามาเป็นมิตร โอบ 

ล้อมเข้ามาสู่ในเมือง เพื่อที่ด่านศุลกากรแม่สอดจะได้ไม่ถูกโดดเดี่ยวอีกต่อไป  

ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้โอกาสดีที่ทุกหน่วยงานมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวผมในฐานะ 

ตัวนำโชค โดยการเข้าติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ  

และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รการกศุล และสือ่มวลชน 

ในพื้นที่ ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมโครงการต่าง  ๆ  ของ 

ทุกหน่วยงาน เพื่อแสดงออกถึงการให้ความสำคัญและน้ำใจไมตรี ทำให้มีความ 

ใกล้ชิดสนิทสนม และมีความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากขึ้น อันนำไปสู่ความ 

เชือ่ถอืไวว้างใจ ใหเ้กยีรตแิละยอมรบัในบทบาทภารกจิและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของกันและกันมากขึ้นเป็นลำดับ บรรยากาศแห่งมิตรไมตรีเริ่มมีกลับมาและ 

มากขึ้นเรื่อย  ๆ จนในที่สุดด่านศุลกากรแม่สอดสามารถโผล่พ้นขึ้นมาจากการที่ 

เคยถูกเหยียบจมธรณี ก้าวขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น  ๆ  

และเปน็ทีย่อมรบัของสงัคมและประชาชนในทอ้งถิน่แถบนัน้มากขึน้ โดยไดร้บัเชญิ 

จากทุกหน่วยงานให้เข้าร่วมงานต่าง ๆ อยู่เสมอ และได้รับเกียรติด้วยการจัดที่นั่ง 

ให้อยู่แถวหน้าทัดเทียมกับหน่วยงานในระดับเดียวกัน ซึ่งในอดีตก่อนหน้านั้น 

ไม่เคยมีการจัดเก้าอี้ที่นั่งสำหรับนายด่านฯ ที่มีการติดป้ายชื่อตำแหน่งนายด่าน 

ศุลกากรแม่สอดให้กับนายด่านฯ มาก่อน อันแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติต่อ 

นายด่านฯ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของด่านศุลกากรแม่สอด 

ในสายตาของบุคคลภายนอกที่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น จนเป็นที่รู้จักและ 

ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ 

มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ซึ่งกว่าที่จะบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวได้  

ผมตอ้งใชค้วามเพยีรพยายามในการบรหิารจดัการหลายรปูแบบและหลายวธิกีาร 

ที่นำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว ดังที่จะได้เล่าไว้เป็นประสบการณ์ต่อไป
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	 ความอัศจรรย์จากการเสี่ยงเซียมซ ี
	 หลงัจากเปดิดา่นพรมแดนแมส่อด - เมยีวดแีลว้ ผมไดไ้ปไหวเ้จา้พอ่พะวอ  

ซึง่เปน็ทีเ่คารพนบัถอืของผูค้นทีส่ญัจรไปมาระหวา่งเสน้ทางถนนสายแมส่อด - ตาก  

ผู้ที่ขับรถผ่านไปมา เมื่อถึงศาลเจ้าพ่อพะวอหากไม่สะดวกที่จะจอดรถลงไปไหว้  

ก็จะใช้วิธีกดแตรรถยนต์ส่งสัญญาณแสดงความเคารพ ตัวผมเอง นอกจาก 

จะเข้าไปไหว้บอกกล่าวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้เสี่ยงเซียมซี 

เพื่อขอคำทำนายโชควาสนาชะตาชีวิตในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งนายด่าน 

ศุลกากรแม่สอดว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ปรากฏว่าเสี่ยงเซียมซีได้ใบหมายเลข 1  

(ใบที่ 1) ซึ่งมีข้อความในใบเซียมซีว่า

ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่ริมถนนสายแม่สอด - ตาก

ศาลเจ้าพ่อพะวอ

   “ใบที่หนึ่งพยากรณ์สุนทรเฉลย
ด้วยกุศลบุญสร้างปางก่อนเคย	 จะน้อมนำให้สเบยและเบิกบาน	
ท่านจะมีถิ่นฐานบ้านพำนัก	 และยศศักดิ์สิ่งห้อมพร้อมสมาน	
ทั้งข้าทาสอีกทรัพย์ศฤงคาร	 ทุกแรมวันสุขนี้ไม่มีคลาย		
เปรียบเห็นเช่นพระยาราชสีห์	 ซึ่งล้วนมีบริวารนั้นมากหลาย	
คอยพิทักษ์รักษาล้อมอยู่รอบกาย	 จะมิวายสุขซาบอาบทรวงเอยฯ”

ใบเซียมซีของศาลเจ้าพ่อพะวอ และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
ที่หมายเลขต่างกัน แต่ข้อความคำทำนายเหมือนกันเกือบทุกประการ

สักการะเจ้าพ่อพะวอ
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	 นับเป็นใบเซียมซีท่ีดีมากและเป็นใบหมายเลข 1 ของศาลเจ้าพ่อพะวอ 

แห่งน้ี ซ่ึงเป็นข้อความท่ีมีความหมายก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ตัวผมเป็น 

อย่างมาก และต่อมาในวันท่ีผมไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผมได้ 

แวะไปท่ีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซ่ึงต้ังอยู่ในตัวเมืองจังหวัดตาก เพ่ือ 

ถวายสักการะบอกกล่าวขอพรต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอเมตตา 

บารมีจากพระองค์ท่าน เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าท่ี 

นายด่านศุลกากรแม่สอด โดยขอให้สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคท้ังหลายท้ังปวง 

และประสบความสำเร็จในงานท่ีทำทุกเร่ืองด้วยความราบร่ืนเรียบร้อยด้วยดี และ 

มีความโชคดีปลอดภัยทุกประการ หลังจากไหว้พระองค์ท่านแล้วได้เส่ียงเซียมซี 

ท่ีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย โดยอธิษฐานเช่นเดียวกับท่ีศาล 

เจ้าพ่อพะวอ ปรากฏว่าเส่ียงเซียมซีได้ใบหมายเลข  18 (ใบท่ี 18) ซ่ึงเป็นท่ี 

น่าอัศจรรย์ใจมาก เพราะข้อความในใบเซียมซีหมายเลข 18 ของศาลสมเด็จ- 

พระเจ้าตากสินมหาราช มีข้อความคำทำนายเช่นเดียวกันกับเซียมซีใบหมายเลข 1  

ของศาลเจ้าพ่อพะวอเกือบทุกประการ ผมถึงกับขนลุกซู่ เพราะไม่คาดคิดและ 

ไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้ท่ีเส่ียงเซียมซีคนละศาลและคนละวันเวลากัน แต่กลับได้ 

ใบเซียมซีท่ีแม้จะต่างเลขกัน แต่มีข้อความคำทำนายในใบเซียมซีท่ีเหมือนกัน 

เกือบท้ังหมด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกประหลาดใจมาก และเป็นใบเซียมซีท่ีมี 

คำทำนายท่ีดี จึงเป็นขวัญและกำลังใจให้เกิดความเช่ือม่ันในใจลึก ๆ แบบคูณสอง 

ว่าผมจะสามารถฝ่าด่านอรหันต์ท่ีด่านศุลกากรแม่สอดได้สำเร็จ สามารถวาง 

กระถางธูปลงได้และออกท่องยุทธจักรได้ต่อไป

	 อากาศหนาวเย็น ต้นวาสนาออกดอก :
	 เริ่มโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม
	 และการประชาสัมพันธ ์
	 เมื่อตัดสินใจว่าต้องใช้วิธีการเข้าหามวลชนตามยุทธการป่าล้อมเมืองแล้ว  

ผมจึงคิดทำโครงการหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานไปพร้อมกัน โดยช่วงที่ผมไปเริ่มปฏิบัติงานที่ด่านศุลกากรแม่สอด 

เป็นช่วงปลายปี  พ.ศ.  2542 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวพอดี และในปีนั้นเป็นปี 

ที่แม่สอดมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิที่ด่านฯ แม่สอดบางวันต่ำลงถึงประมาณ  

5 - 6 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าหนาวเย็นมาก คนที่แม่สอดบอกว่าเป็นปีที่หนาวเย็น 

มากท่ีสุดในรอบ 20 ปี ต้นวาสนาท่ีปลูกอยู่ในบริเวณด่านฯ แม่สอดทุกต้นพร้อมใจกัน 

ออกดอกบานสะพรัง่สง่กลิน่หอมเยน็ชืน่ใจไปทัว่ดา่นฯ ชาวดา่นฯ แม่สอดบอกว่า  

บ้านพักนายด่านฯ แม่สอด ที่มีต้นวาสนาปลูกอยู่รอบๆ  
บริเวณบ้านพักที่ออกดอกพร้อมกันในฤดูหนาว
ปลายป ี 2542 - ต้นป ี 2543

สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปลูกต้นวาสนามาตั้งนาน แต่ไม่เห็นออกดอกสักที  

มาปีนี้  (ปลายปี  พ.ศ.  2542 ถึงต้นปี  พ.ศ.  2543)  

พอผมมาเป็นนายด่านฯ ต้นวาสนาที่ปลูกไว้ภายใน 
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บริเวณด่านฯ ทั้งหมดได้ออกดอกส่งกลิ่นหอมเย็นทุกต้น นับเป็นนิมิตหมายที่ดี  

เพราะคนสว่นใหญม่คีวามเชือ่วา่ถา้ตน้วาสนาออกดอกจะโชคดมีลีาภและมสีิง่ดี ๆ  

เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็นและได้กลิ่นหอมเย็นของดอกวาสนา เนื่องจากต้นวาสนา 

ออกดอกยากมาก ต้องมีอากาศท่ีหนาวเย็นถึงจะออกดอก จึงเป็นช่วงท่ีมีบรรยากาศ 

และความรู้สึกที่วิเศษสุด  ๆ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ที่ผม 

ไดเ้หน็ตน้วาสนาออกดอกบานสะพรัง่สง่กลิน่หอมพรอ้มกนัทกุตน้อยา่งนี ้ มีบางคน 

พูดว่า ตั้งแต่ผมมาเป็นนายด่านฯ แม่สอด มีสิ่งดี  ๆ  ที่เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น  

การเปดิดา่นพรมแดนแมส่อด - เมยีวด ี ทนัททีีผ่มมาเริม่ทำงานทีด่า่นฯ และเพยีง 

ผมมาอยู่ที่ด่านฯ แม่สอดได้เพียงเดือนกว่า  ๆ อากาศหนาวกลับมาหนาวเย็น 

ตามฤดูกาล และเย็นมากที่สุดในรอบ  20 ปี จนทำให้ต้นวาสนาออกดอก 

ส่งกลิ่นหอมไปทั่วอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของด่านฯ แม่สอด 

มขีวญักำลงัใจพรอ้มทีจ่ะรว่มกบัผมทำงานเพือ่แกป้ญัหาและพฒันาดา่นฯ แม่สอด 

อย่างเต็มที่ต่อไป

	 โครงการศุลกากรรวมใจต้านภัยหนาว 
	 ผมได้ใช้โอกาสท่ีอากาศหนาวเย็นเป็นใจ เร่ิมทำกิจกรรมพิเศษโครงการแรก  

คือ “โครงการศุลกากรรวมใจต้านภัยหนาว” โดยเริ่มแรกได้ร่วมกับสำนักงาน 

ศลุกากรกรงุเทพ ทีม่ทีา่นรองอธบิดสีวุพจน ์ นลิายน ทีใ่นขณะนัน้ทา่นดำรง 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ พร้อมกับเชิญชวนเพ่ือนร่วมงาน 

และญาติมิตรร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากอากาศที่หนาวเย็นในท้องที่ทุรกันดารตามชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ 

รับผิดชอบของด่านฯ แม่สอดหลายแห่ง โดยบางส่วนได้มอบให้กับจังหวัดตาก 

และอำเภอแม่สอด เพื่อนำไปบริจาคต่อในโครงการของจังหวัดตากและอำเภอ 

แม่สอดด้วย บางที่ที่นำผ้าห่มไปบริจาคเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตาม 

ป่าเขา ญาติมิตรที่ร่วมบริจาคผ้าห่ม บางคนได้เดินทางร่วมคณะของด่านฯ ไป 

ร่วมบริจาคด้วยตนเองด้วย ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของ 

ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยหนาว ถึงกับสะท้อนใจกลั้นน้ำตาไม่อยู่ และพูด 

กับผมว่าไม่คิดว่ายังมีคนที่ด้อยโอกาสในท้องที่ทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลตามป่าเขา 

ที่เดือดร้อนและรอรับความช่วยเหลืออยู่อีกมาก การที่ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

จึงรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและกล่าวขอบคุณผมที่ให้โอกาสเขาเหล่านั้นได้ร่วม 

กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมในครั้งนั้น ซึ่งยังเป็นที่ประทับใจและจำได้มาจนถึงทุกวันนี ้

	 ในการไปบริจาคผ้าห่มกันหนาวดังกล่าว ผมได้จัดทำเอกสารแผ่นพับ 

ขนาด A4 แนะนำด่านฯ แม่สอดให้ประชาชนชาวบ้านรอบนอกได้รู้จักและเข้าใจ 

ในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของด่านฯ ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนแบบย่อ  ๆ  ในกระดาษ A4 แผ่นเดียว  

โดยพิมพ์ข้อความและรูปภาพประกอบทั้งด้านหน้าด้านหลัง แล้วถ่ายเอกสาร 

ทำเป็นแผ่นพับเพื่อแจกจ่ายประชาชนตามชุมชนและหมู่บ้านที่ไปบริจาคผ้าห่ม  

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานไปพร้อมกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยทำโครงการดังกล่าว 

ทุกปีในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อดึงมวลชนเข้ามา 

เป็นมิตรตามยุทธการป่าล้อมเมือง โดยเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมพิเศษเพื่อ 

สังคมดังกล่าวผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นและสตาร์เคเบิลทีวีที่แม่สอด รวมทั้งเริ่ม 

เปิดตัวออกเดินสายร่วมงานพิธีการและงานประเพณีต่าง  ๆ  ของจังหวัด อำเภอ  

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำตัวและหน่วยงาน ตลอดจนประสาน 

ความร่วมมือและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มเป็นที่รู้จัก 

และยอมรับในบทบาทและภารกิจของด่านฯ รวมท้ังการบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม  

ทำให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งภาคสังคมและประชาชนเริ่มหันมามองด่านศุลกากร 

แม่สอดด้วยสายตาที่ดีและมีความเป็นมิตรมากขึ้นเป็นลำดับ

มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน
โรงเรียนถ้ำผาโด้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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	 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติป ีพ.ศ. 2543 
	 หลังจากทำ  “โครงการศุลกากรรวมใจต้านภัยหนาว” ด้วยการบริจาค 

ผ้าห่มกันหนาวมอบให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากอากาศท่ีหนาวเย็นแล้ว  

ในต้นเดือนมกราคม 2543 ยังได้เข้าร่วมสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับ 

อำเภอแม่สอด ท่ีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  

เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กหลายหน่วยงาน ในส่วนของด่านฯ แม่สอด  

ผมได้เตรียมการสนับสนุนกิจกรรมน้ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมพิเศษเพ่ือสังคม 

และการประชาสัมพันธ์ โดยได้เชิญชวนเพ่ือนร่วมงานและญาติมิตรบริจาค 

ของเด็กเล่นต่าง  ๆ รวมท้ังอุปกรณ์เคร่ืองเขียน หนังสือ ขนม นม และอ่ืน  ๆ  

ไปมอบให้เป็นของขวัญวันเด็ก โดยให้เด็ก ๆ ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างง่าย ๆ  

แล้วมอบของขวัญให้เป็นรางวัล ซ่ึงทำให้เด็ก  ๆ  ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 

และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก  

เพ่ือจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

	 การร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนั้น ได้รับการตอบรับจากเด็ก  ๆ  

และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และโดยที่เต็นท์กิจกรรม 

วันเด็กของด่านฯ แม่สอดมีของเล่นสำหรับเด็กที่หลากหลายและมีจำนวนมาก  

ซึ่งเป็นที่สนใจของเด็ก ๆ ที่มาเข้าแถวเพื่อร่วมกิจกรรมและรับของแจกยาวเหยียด 

มากกวา่เตน็ทข์องหนว่ยงานอืน่ ๆ จนนายอำเภอแมส่อดทีเ่ขา้มาเยีย่มชมกจิกรรม 

ถึงกับถามว่า นายด่านฯ ทำอย่างไร เด็ก  ๆ  ถึงได้มารวมตัวที่เต็นท์ของด่านฯ 

เป็นจำนวนมากขนาดนี้ โดยที่ไม่ยอมไปที่เต็นท์ของหน่วยงานอื่นก่อน และด้วย 

จำนวนเด็กที่มาที่เต็นท์ของด่านฯ มีเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถให้เด็กร่วม 

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เตรียมมาได้อย่างทั่วถึง ในที่สุดก็ต้องหยุดทำกิจกรรม แล้ว 

ให้เด็ก  ๆ  เข้าแถวรับของที่นำมาแจกจนกว่าของจะหมด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

พอสมควร เพราะของเด็กเล่นและของอื่น ๆ  ที่มีผู้ร่วมบริจาคและนำมามอบให้ 

เป็นของขวัญวันเด็กมีมากกว่าสองพันชิ้น จึงเป็นที่ประทับใจของนายอำเภอและ 

หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

	 ในการร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนั้น  ผมได้จัดทำแผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยพิมพ์ใส่กระดาษ A4 หน้าหลังแล้วถ่ายเอกสาร 

ประมาณหนึ่งพันแผ่น  เหน็บใส่ไว้ในหนังสือสวดมนต์เล่มเล็ก  ๆ  ที่ผมและ 

ญาตมิติรรว่มกนัจดัพมิพไ์วแ้จกจา่ยเปน็ธรรมทาน มอบใหผู้ป้กครองทีม่ากบัเดก็ ๆ  

ด้วย โดยเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานด่านศุลกากรแม่สอดได้ 

กระจายผ่านมือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มากับเด็กไปยังครอบครัวของเด็ก  ๆ  ที่มาจาก 

ต่างท้องที่หลายชุมชน หมู่บ้าน ตำบลต่าง  ๆ ทั้งที่อยู่ในอำเภอแม่สอดและ 

ในอำเภอใกล้เคียงจากทั่วทุกทิศ และจากการประเมินผลโดยดูจากพื้นที่บริเวณ 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ หลังจากงานเลิกแล้ว ไม่พบว่ามีเอกสารแผ่นพับที่เหน็บ 

ใส่ไว้ในหนังสือสวดมนต์ที่แจกไปตกหล่นหรือทิ้งอยู่บนพื้นสนามที่เป็นบริเวณ 

พื้นที่จัดงานแม้แต่แผ่นเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เอกสารแผ่นพับของด่านฯ 

แมส่อดไดแ้พรก่ระจายไปสูป่ระชาชนในวงกวา้ง จงึทำใหแ้นใ่จไดว้า่ทกุครอบครวั 

ที่ได้รับเอกสารแผ่นพับดังกล่าว จะรู้จักและเข้าใจในบทบาทภารกิจและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลงานของด่านศุลกากรแม่สอดมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่า 

จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติต่อด่านฯ  แม่สอดในทางบวกเพิ่มขึ้น 

ไม่มากก็น้อย และในปีต่อ  ๆ  มาก็ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ของอำเภอแมส่อดเปน็ประจำทกุป ี ทำใหม้โีอกาสสือ่สารประชาสมัพนัธห์นว่ยงาน 

ผ่านกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

	 พิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอด 
 ดา่นพรมแดนแมส่อด ตัง้ขึน้เพือ่ใชเ้ปน็ทีต่รวจของทีข่นสง่จากเมอืงเมยีวด ี 

ประเทศสหภาพเมียนมา ผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาประเทศไทยไปยังด่าน 

สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติของอำเภอแม่สอด



196 197

ศุลกากรแม่สอด หรือตรวจของที่ขนส่งจากด่านศุลกากรแม่สอดไปยังเขตแดน 

ทางบก เพื่อส่งออกไปยังประเทศสหภาพเมียนมา โดยตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพาน 

มิตรภาพไทย  -  พม่า (ฝั่งไทย) ริมแม่น้ำเมย ตำบลบ้านท่าสายลวด อำเภอ 

แม่สอด จังหวัดตาก ในอดีตจึงมีชื่อตามกฎกระทรวงการคลังว่า “ด่านพรมแดน 

บ้านท่าสายลวด” แต่มักจะเรียกสั้น  ๆ  ตามชื่ออำเภอว่าด่านพรมแดนแม่สอด  

ตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2483 ช่วงที่ผมไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด 

กเ็ปน็เวลาประมาณ 60 ปมีาแลว้นบัตัง้แตก่อ่ตัง้ ในชว่งระยะเวลา 60 ปทีีผ่า่นมา  

มีการสร้างและรื้อถอนอาคารที่ทำการหลายครั้ง จนกระทั่งในปี  พ.ศ.  2541  

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณกลางปี 2541 ในรายการเงินสำรองฉุกเฉินและ 

จำเปน็ ใหก้รมศลุกากรวา่จา้งบรษิทั แมส่อดซพัพลาย (1993) จำกดั ดำเนนิการ 

ก่อสร้าง อาคารด่านพรมแดนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงรูปตัวยูคว่ำ  

ลักษณะคล้ายซุ้มประตู มีพื้นที่ใช้สอย 302 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ทำการของ 

ดา่นศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นควบคมุโรค และดา่นกกักนัพชืและสตัว ์ 

ในวงเงนิ 4,490,000 บาท เริม่กอ่สรา้งเมือ่วนัที ่ 15 ตลุาคม 2541 และแลว้เสรจ็ 

ในวันที่ 13 เมษายน 2542 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่ทันได้เข้าใช้พื้นที่  

ทางการพม่าได้ประกาศปิดพรมแดนเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งผมได้ย้ายมา 

ดำรงตำแหน่งนายด่านฯ แม่สอด และทางการพม่าได้ประสานให้มีการเปิดด่าน 

พรมแดนตามปกติอีกครั้งหนึ่ง ด่านศุลกากรแม่สอดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

จึงได้เข้าใช้พื้นที่อาคารด่านพรมแดนแม่สอดที่เพิ่งสร้างเสร็จ เพื่อให้บริการ 

ประชาชนที่เดินทางเข้า  - ออก รวมทั้งตรวจสินค้าที่นำเข้าและส่งออก ตั้งแต่ 

วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมา

	 เมื่อผมทำงานที่ด่านฯ แม่สอดได้ระยะหนึ่ง หลังจากที่ได้ประสานความ 

สัมพันธ์และประสานความร่วมมือบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการประชาสัมพันธ์ตามที่เล่ามา  

จนทำให้ด่านฯ แม่สอดเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงสังคมเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 

แล้ว ผมจึงได้ใช้โอกาสที่อาคารด่านพรมแดนแม่สอดหลังใหม่ที่เพิ่งเข้าใช้พื้นที ่

ได้ไม่นาน และยังไม่เคยได้ทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการมาก่อน จึงได้ 

เรียนเชิญ ฯพณฯ พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

พร้อมด้วยนายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้น เดินทางไป 

ทำพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  

2543 โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  

อัยการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ  

ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรการกุศล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง และพ่อค้าแม่ค้า 

ประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มาร่วมพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอด 

อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นงานใหญ่ 

ทีน่าน  ๆจะมขีึน้สกัครัง้ จงึเปน็ทีเ่ชดิหนา้ชตูาและถอืเปน็การเปดิตวัดา่นฯ แมส่อด 

ครั้งใหญ่ที่ทำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนได้รู้จักและยอมรับในศักยภาพของ 

ด่านฯ แม่สอดมากขึ้น และด่านศุลกากรแม่สอดสามารถลุกขึ้นมายืนอยู่บน 

แถวหน้าอย่างสง่างามเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น  ๆ  ในระดับเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง 

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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	 การจัดงานวันครบ 60 ป ี ด่านศุลกากรแม่สอด 
 ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทยกับ 

สหภาพเมียนมา ต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน  

2483 ในอดีต เป็นด่านฝากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีนายอำเภอแม่สอด 

ทำหน้าท่ีนายด่านศุลกากรแม่สอดโดยตำแหน่ง จำนวน 8 คน จนกระท่ังในปี   

พ.ศ. 2498 กรมศุลกากรได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีศุลกากรไปทำหน้าท่ีนายด่านศุลกากร 

และปฏิบัติหน้าท่ีด้านศุลกากรโดยเฉพาะ เพ่ือทำหน้าท่ีเก็บอากรศุลกากรจาก 

ของท่ีขนส่งจากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากรแม่สอด หรือจากด่านศุลกากร 

แม่สอดไปยังเขตแดนทางบกประเทศสหภาพเมียนมา (เมืองเมียวดี) และเพ่ือ 

ตรวจของด้วย

	 ในอดีตตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2484 เป็นต้นมา  ด่านศุลกากรแม่สอดมีการ 

เปลี่ยนแปลงอาคารที่ทำการหลายครั้ง จากเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว แล้ว 

มกีารรือ้ถอนสรา้งเปน็ตกึชัน้เดยีวในป ีพ.ศ. 2508 ใชม้าจนถงึป ีพ.ศ. 2537 ไดร้บั 

งบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ทรงกำแพงเมือง  

มีดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอยประมาณ  850 ตารางเมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่  29  

สิงหาคม 2538 และเข้าใช้พื้นที่มาตั้งแต่ต้นป ีพ.ศ. 2539 

	 ชว่งทีผ่มไปทำงานทีด่า่นฯ แมส่อด จงึเปน็ชว่งเวลาทีด่า่นศลุกากรแมส่อด 

มอีายคุรบ 60 ปพีอด ี ซึง่ในปทีีค่รบ 60 ป ี เปน็ปมีะโรง ซึง่ถอืวา่เปน็ปมีงักรทอง  

ที่ 60 ปีจึงจะมีครั้งหนึ่ง ผมจึงจัดให้มีการทำพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการศุลกากร 

หลังใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายน 2543 เพื่อความเป็นสิริมงคล 

แก่บุคคลและสถานที่ โดยช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน  9 รูป มาเจริญ 

พระพุทธมนต์และทำพิธี เปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด  โดยมี 

นายสมใจนกึ เองตระกลู อธบิดกีรมศลุกากรในขณะนัน้ ใหเ้กยีรตเิปน็ประธาน 

ในพธิ ี มผีูบ้รหิารจากกรมศลุกากร ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก หวัหนา้สว่นราชการ  

และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอแม่สอดและจังหวัดตาก  

ให้เกียรติมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่าน 

ศุลกากรแม่สอดเรียบร้อยแล้ว ด่านศุลกากรแม่สอดได้จัดงานเฉลิมฉลองวันครบ  

60 ปี ด้วยการนำเสนอวิดีโอสารคดีการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรแม่สอด  

การแสดงเชดิสงิโตและมงักรทอง การจดันทิรรศการวนัครบ 60 ป ี การปลกูตน้ไม ้ 

และการมอบอุปกรณ์กีฬาที่ผมได้รับบริจาคมาตาม  “โครงการศุลกากรรวมใจ 

เพื่อเด็กไทยในชนบท”  ให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ  ในท้องที่อำเภอแม่สอด อำเภอ 

ท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และกิ่งอำเภอวังเจ้า รวม 72  

โรงเรียน  ซึ่งถือเป็นงานสำคัญและเป็นงานใหญ่ของด่านศุลกากรแม่สอด 

อีกครั้งหนึ่ง ต่อจากงานพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอดดังที่เล่ามาแล้ว  

โดยการจัดงานทั้งสองครั้งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรแม่สอดได้ร่วมกัน 

หนังสือที่ระลึก  60  ปี  ด่านศุลกากรแม่สอด  
ทีพ่มิพแ์ทรกในหนงัสอืประชาชาตธิรุกจิ เมือ่วนัที ่ 
28 มิถุนายน 2543 ที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศ
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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาความร่วมมือและแนวทางส่งเสริมการส่งออก 
ในภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2543

การจัดนิทรรศการวันครบ 60 ป ี ด่านศุลกากรแม่สอด

จัดงานเองโดยมิได้มีการจ้าง Organizer แต่อย่างใด และงานพิธีการต่าง  ๆ  

ตลอดจนงานเฉลิมฉลองได้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ  

จนได้รับการกล่าวชมจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ท่ีมาร่วมงานว่า ย่ิงใหญ่อลังการงานสร้าง 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเชิดสิงโตและมังกรทองที่ไม่เคยมีส่วนราชการใด 

เคยนำมาเชิดและแสดงให้ชม รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดให้ผู้ที่ 

มาร่วมงานทุกเต็นท์ได้รับชมการแสดงผ่านจอทีวีอย่างทั่วถึงทั้งบริเวณงาน และ 

ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.  

แม่สอด) รวมทั้งสตาร์เคเบิลทีวีแม่สอดที่มีการถ่ายทอดไปยังพื้นที่ 5 อำเภอ 

ฝั่งตะวันตก ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอ 

พบพระ และอำเภออุ้มผางอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือที่ระลึก 60 ปี  

ด่านศุลกากรแม่สอด และหนังสือแผ่นพับ 60 ปี ด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อ 

เผยแพรป่ระวตัคิวามเปน็มา หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิาน ตลอดจน 

การพฒันาหนว่ยงานและกจิกรรมเพือ่สงัคมตา่ง ๆ โดยจดัพมิพเ์ปน็หนงัสอืแผน่พบั 

ฉบับพิเศษ จำนวน 8 หน้า แทรกไว้ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจที่ตีพิมพ์ 

วางจำหนา่ยทัว่ประเทศ เพือ่แจกจา่ยประชาสมัพนัธด์า่นศลุกากรแมส่อดในวาระ 

การครบรอบ 60 ปี ซึ่งเป็นผลให้ด่านศุลกากรแม่สอดเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ  

ทำให้ภาพลักษณ์ของด่านฯ รวมทั้งการยอมรับของหน่วยงานและสังคมในพื้นที่ 

รบัผดิชอบของดา่นฯ ดขีึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั บรรยากาศแหง่ความเปน็มติรไดพ้ลกิฟืน้ 

คืนกลับมา สถานภาพของด่านฯ แม่สอดในเวลานั้นจึงมีที่ยืนในสังคมท้องถิ่น 

อย่างสง่างาม และได้รับเกียรติจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
	 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
	 ในโอกาสที่ด่านศุลกากรแม่สอดมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 มิถุนายน  

2543 นอกเหนือจากการจัดงานวันครบ  60 ปีดังกล่าวแล้ว  ยังได้ร่วมกับ 

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  

พัฒนาความร่วมมือและแนวทางส่งเสริมการส่งออกในภาคเหนือตอนบน  

ณ โรงแรมเซน็ทรลัแมส่อดฮลิล ์ เมือ่วนัที ่ 27 มถินุายน 2543 โดยถอืเปน็สว่นหนึง่ 

ของการจดังานวนัครบ 60 ปขีองดา่นศลุกากรแมส่อดดว้ย เพือ่แลกเปลีย่นปญัหา  

เงื่อนไข และข้อจำกัดอันเป็นอุปสรรคของการส่งเสริมการส่งออกให้ลดลง และ 

ประสานความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิบรรยากาศของการลงทนุ 

และเพิ่มมาตรการช่วยเหลือการส่งออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับ 

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก  

กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด) ดำเนินการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ AM  
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และ FM ตลอดการประชมุสมัมนา ทำใหท้กุภาคสว่นไดเ้ขา้ใจในบทบาทภารกจิ 

ของดา่นศลุกากรในพืน้ทีส่ำนกังานศลุกากรภาคที ่ 3 ในการสนบัสนนุและสง่เสรมิ 

การสง่ออก การคา้ชายแดนและการคา้ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะชายแดนไทย -  

พม่า ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทยกับจังหวัดเมียวดีของสหภาพเมียนมา  

ที่มีมูลค่าการนำเข้า  - ส่งออกมากเพิ่มขึ้น และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไป 

ในอนาคต 

	 การเชดิสงิโต 
 การเชิดสิงโต เป็นประเพณีที่สำคัญในประเทศจีน ปกติการเชิดสิงโต 
จะมีในงานเทศกาลเฉลิมฉลองหรือเกี่ยวกับงานรื่นเริงและพิธีกรรมทางศาสนา  
เช่น วันตรุษจีน งานเปิดอาคาร และงานมงคลต่าง  ๆ ถ้าจะให้สมบูรณ์แล้ว 
ต้องมีการเชิดสิงโตเพื่อนำความโชคดีและความสุขมาให้ พร้อมทั้งขจัดปัดเป่า 
สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้หมดไป

	 กำเนดิการเชดิสงิโตจะมทีีม่าอยา่งไร ยงัหาหลกัฐานแนน่อนไมไ่ด ้ เพราะ 
มีการเล่าต่อกันต่าง ๆ นานา บางเรื่องก็ว่า ช่วงราวพันปีก่อนคริสต์ศักราชได้เกิด 
โรคระบาดในประเทศจีน เง็กเซียนฮ่องเต้จึงได้มีบัญชาให้สิงโตบนสวรรค์ลงมา 
ปราบโรคร้ายเหล่านั้น ครั้นโรคสงบลงสิงโตก็ไม่ยอมกลับไปบนสวรรค์ พอใจ 
ที่จะอยู่บนโลกมนุษย์ ด้วยเหตุนั้นเป็นต้นมา สิงโตจึงต้องทำหน้าที่ขับไล่ 
สิ่งอัปมงคล ตลอดจนภูตผีปีศาจบนโลกตลอดมา ชนชาวจีนทั่วไปยอมรับสิงโต 
ว่าเป็นของสูง สามารถดลบันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อบ้านเมืองและ 
ผู้พบเห็นสืบมาจนถึงปัจจุบัน

	 ในโอกาสที่ด่านศุลกากรแม่สอดมีอายุครบ 60 ปี และมีงานฉลองด้วย 
การเปดิอาคารทีท่ำการหลงัใหม ่ ผมจงึไดป้ระสานขอความอนเุคราะหจ์ากแมส่อด 
มูลนิธิสามัคคีการกุศล ขอรับการสนับสนุนให้นำสิงโตของมูลนิธิฯ มาเชิดในงาน 
ดงักลา่วเพือ่ความเปน็สริมิงคลแกด่า่นฯ แมส่อดและผูท้ีม่ารว่มงาน โดยประธาน 
มูลนิธิบอกกับผมว่า สิงโตของมูลนิธิเป็นสิงโตศักดิ์สิทธิ์ เคยนำไปเชิดต้อนรับ 
อธิบดีกรมการปกครองมาแล้วครั้งหนึ่ง และไม่เคยนำไปเชิดให้หน่วยงานใด 
มาก่อนนอกจากนำมาเชิดอวยพรประชาชนในเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น การนำ 
มาเชดิใหก้บัดา่นฯ แมส่อดในครัง้นี ้ เพราะดา่นฯ แมส่อดมอีายคุรบ 60 ป ี ถอืวา่ 
เป็นวันแซยิด จึงนำสิงโตของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลมาเชิดให้เป็นกรณี 
พิเศษ โดยนำมาเชิดต้อนรับท่านอธิบดีสมใจนึก เองตระกูล ที่ให้เกียรติมาเป็น 
ประธานพิธีในวันนั้น และบอกเพิ่มเติมว่าเป็นสิงโตหัวเดียวกันกับที่นำไปเชิด 

ต้อนรับอธิบดีกรมการปกครองจนได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในเวลาต่อมา  
ซึ่งห่างจากวันที่เชิดสิงโตต้อนรับเพียงประมาณ 3 เดือนเท่านั้น ผมจึงได้นำเรียน 
ใหท้า่นสมใจนกึไดท้ราบถงึความศกัดิส์ทิธิข์องหวัสงิโตดงักลา่ว และบอกกบัทา่น 
ว่า หากสิงโตที่นำมาเชิดต้อนรับศักดิ์สิทธิ์จริงตามที่ประธานมูลนิธิฯ บอก ท่าน 
คงจะได้เป็นปลัดกระทรวงการคลังภายในเวลาประมาณ 3 เดือนเช่นเดียวกัน  
ท่านสมใจนึกได้ฟังก็เพียงแต่ยิ้ม และต่อจากนั้นอีกไม่ถึง 3 เดือน ท่านสมใจนึก  
ก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการคลังเช่นเดียวกับอดีตปลัด 

การเชิดสิงโตในวันครบ 60 ป ี ด่านศุลกากรแม่สอด
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กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการเชิดสิงโตจากสิงโตหัวเดียวกัน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 
ว่าสิงโตของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลศักดิ์สิทธิ์ตามคำบอกเล่าของประธาน 
มลูนธิฯิ จรงิ ๆ หลงัจากนัน้ ในชว่งเทศกาลตรษุจนี แมส่อดมลูนธิสิามคัคกีารกศุล 
จะส่งสิงโตไปเชิดอวยพรให้ด่านศุลกากรแม่สอดและเจ้าหน้าที่ด่านฯ เป็นประจำ 
ทุกปี

	 การแห่หรือเชิดมังกรทอง 
	 ประเพณีการแห่มังกรทองหรือเชิดมังกรมีมาช้านาน เนื่องจากชาวจีน 
นับถือมังกรเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นผู้บันดาลคุณประโยชน์อย่างมาก 
แก่มนุษย์ เช่น ทำให้มีฤดูกาลต่าง  ๆ บันดาลให้เกิดฝน ลม และไฟ จึงมี 
ประเพณีแห่แหนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมังกร เพื่อให้เทพเจ้ามังกร 
บันดาลแต่สิ่งที่ดีให้แก่มนุษย ์ อันเป็นการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ทางหนึ่ง

	 ในโอกาสที่ด่านศุลกากรแม่สอดมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2543 และ 
ปนีัน้เปน็ปมีงักรทอง ที ่ 60 ปจีะมคีรัง้หนึง่ กลา่วคอื ทกุรอบนกัษตัร (12 ป)ี จะมี 
ปมีงักร (ปมีะโรง) 1 ครัง้ แตท่ีถ่อืวา่เปน็ปมีงักรทองจะมเีพยีง 1 ครัง้ในรอบ 60 ป ี 
โดยในปี พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000 ชาวจีนทั่วโลกถือว่าเป็นปีมังกรทองที่เวียน 
มาถงึอกีครัง้หนึง่ ซึง่ถอืเปน็ปมีหามงคลอนัยิง่ใหญ ่ และนัน่แสดงวา่ดา่นศลุกากร 
แม่สอดได้ก่อตั้งขึ้นมาในปีมังกรทองเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา ผมจึงได้จัดให้มีการแห่ 
หรือเชิดมังกรทองควบคู่ไปกับการเชิดสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคคล 
และอาคารสถานที่ รวมทัง้แขกผูม้เีกยีรตทิีม่ารว่มงาน อนัเปน็การรกัษาประเพณี 
อันดีงาม และแสดงการคารวะบูชาต่อเทพเจ้ามังกรทอง เพื่อจะได้ดลบันดาลแต ่
สิ่งที่ดี  ๆ  ให้เกิดขึ้นแก่ด่านศุลกากรแม่สอดและทุก  ๆ  คนที่มาร่วมงานตลอดไป  

โดยได้รับการสนับสนุนจากแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเช่นเดียวกัน ทำให้ 
งานเฉลิมฉลองการครบ  60 ปีของด่านศุลกากรแม่สอดยิ่งใหญ่อลังการ  
สมเกียรติสมศักดิ์ศรีเป็นที่กล่าวขวัญถึง ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทางบวกเพิ่มขึ้น 
เป็นอย่างมาก

	 โครงการศุลกากรรวมใจเพื่อเด็กไทยในชนบท 
	 ในโอกาสที่ด่านศุลกากรแม่สอดมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 มิถุนายน  
2543 ผมจึงได้ร่วมกับเพื่อนนักเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่  15 จัดทำ  “โครงการ 
ศุลกากรรวมใจเพ่ือเด็กไทยในชนบท” โดยเชิญชวนเพ่ือนนักเรียนร่วมรุ่น พร้อม 
ครอบครัวและญาติมิตร ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง  ๆ มอบให้แก่ 
โรงเรียนในชนบทท่ีขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ในท้องที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรแม่สอด ในวันครบ 60 ปี  

การแห่หรือเชิดมังกรทองในวันครบ 60 ป ี ด่านศุลกากรแม่สอด

การมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการศุลกากรรวมใจเพื่อเด็กไทยในชนบท
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จำนวน 72 โรงเรียน โดยถือเป็นการทำบุญกุศลเนื่องในโอกาส วันครบ 60 ปี  
และต่อมาได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนและชุมชนอื่น  ๆ  ในโอกาสต่าง  ๆ  
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วบริจาคอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดประมาณ 100 แห่ง  
ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมพเิศษเพือ่สงัคมและการประชาสมัพนัธเ์พือ่ดงึมวลชน 
ตามยุทธการป่าล้อมเมืองที่สามารถขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้น 

	 การจัดเก็บอากรปากระวางสิง่ประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม ้
	 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 เป็นต้นมา ด่านศุลกากรแม่สอดได้รับ 
นโยบายจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการ 
จดัระเบยีบการคา้ชายแดนภายในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ เพือ่จดัเกบ็อากรปากระวาง 
จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศสหภาพ- 
เมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้การนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เข้ามาสู่ระบบ 
การเสยีภาษใีหแ้กร่ฐับาลโดยถกูตอ้ง ซึง่นอกจากจะไดค้า่ภาษอีากรเขา้รฐัเพิม่ขึน้ 
จากที่ไม่เคยจัดเก็บหรือจัดเก็บได้น้อยมากแล้ว ยังเป็นการได้ทรัพยากรป่าไม้ 
จากต่างประเทศเข้ามาเป็นวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นผลโดยตรง 
ในการลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ภายในประเทศได้ส่วนหนึ่ง นอกจากผลโดยตรง 
ดังกล่าวแล้ว ยังมีผลพลอยได้อย่างอื่นเกิดขึ้นตามมาด้วยคือ การค้าชายแดน 
ทีเ่คยอยูน่อกระบบ ไดเ้ขา้มาสูร่ะบบการคา้ทีถ่กูตอ้งตามระเบยีบของทางราชการ 
มากขึน้ มกีารจา้งงาน ทำใหช้าวบา้นมงีานทำ ประชาชนมรีายได้ ความเปน็อยู่ 
ดีขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงลงไปได้บ้าง  
และหากมีการตกแต่งเพิ่มเติมสิ่งประดิษฐ์ที่นำเข้าให้เรียบร้อยสวยงามขึ้นก็จะ 
มีมูลค่าเพิ่มในการผลิต ทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้น  หากมีการขนส่งต่อเนื่อง  
ผู้ประกอบการขนส่งจะมีรายได้จากการขนส่ง และถ้ามีการส่งออกไปขาย 
ต่างประเทศ ก็จะมีรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาด้วย การจัดเก็บ 
อากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้จากต่างประเทศเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร จึงมิได้แต่เพียงไม้เท่านั้น แต่ยังได้ผลพวงทางเศรษฐกิจ 
ที่เกี่ยวข้องดังได้กล่าวมาแล้ว ด่านศุลกากรแม่สอดจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ 
เชงิรกุชีแ้จงใหป้ระชาชนผูป้ระกอบอาชพีนำเฟอรน์เิจอรห์รอืสิง่ประดษิฐท์ีท่ำดว้ยไม ้
ที่ไม่เคยแจ้งต่อศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐได้ทราบ และไม่เคย 
เสียภาษีให้รัฐ หรืออาจจะเคยมีการเสียภาษีบ้างแต่น้อยมาก ให้หันเข้ามาสู่ 
ระบบการค้าและการเสียภาษีที่ถูกต้อง มีการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบและจัดเก็บภาษีอากร ณ จุดนำเข้าต่าง ๆ ที่เคยมีการ 
นำเข้าอยู่เป็นประจำ มีโรงงานแปรรูปไม้ตั้งอยู่ในดินแดนต่างประเทศซึ่งสามารถ การจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้

ตรวจสอบมองเห็นได้ และบริเวณฝ่ังไทยไม่มีโรงงานแปรรูปไม้ต้ังอยู่ จุดท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ออกไปจัดเก็บอากรปากระวางเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลความ 
ปลอดภัยในพื้นที่ ในการออกไปจัดเก็บภาษีอากรแต่ละครั้ง ได้มีการแจ้งและ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนเสมอ  
เพื่อช่วยกันตรวจสอบและดูแลความถูกต้อง อันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ 
ของชาติร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสถานที่ที่มีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำ 
ด้วยไม้เข้ามา เป็นบริเวณที่ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร  
และคณะเคยไปตรวจดูพื้นที่ต่าง  ๆ  ทั้งหมดแล้วพบว่า ในขณะนั้นไม่มีไม้ใหญ่ 
ในฝั่งไทยเหลือให้ตัดเพื่อชักลากข้ามไปแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ยังฝั่งประเทศ 
เพ่ือนบ้าน แล้วนำกลับเข้ามาเสียอากรปากระวางอีกแล้ว หากจะมีการกระทำ 
ดังกล่าว ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อันได้แก่ หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมทัง้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ดูแล 
พื้นที่ชายแดนอยู่จะต้องพบเห็นและจับกุมได้ ซึ่งหากจะมีก็คงจะกระทำได้ยาก  
และถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคงจะสามารถตรวจสอบและ 
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จับกุมได้ก่อนที่จะมีการชักลากข้ามไปอย่างแน่นอน ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงมั่นใจ 
ได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปจัดเก็บอากรปากระวางตาม 
คำร้องขอของผู้นำเข้าเป็นไม้จากพม่า ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ 
และประชาชนคนไทยแต่อย่างใด

	 ในการจัดเก็บอากรปากระวางของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้ถือปฏิบัติไป 
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและ 
ประชาชน รวมทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอมา ในการจัดเก็บ 
อากรปากระวางสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้แต่ละราย ได้จัดเก็บให้สอดคล้อง 
กับคำจำกัดความของกรมป่าไม้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ การออกใบเสร็จอากรปากระวาง 
แต่ละฉบับ  เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีจะต้องระบุชนิดของ ลักษณะ  ขนาด  
ราคา และค่าภาษีอากรโดยครบถ้วน พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองในใบเสร็จ 
รบัเงนิทกุใบ สามารถตรวจสอบไดว้า่ของทีจ่ดัเกบ็อากรปากระวางตรงกบัทีร่ะบไุว้ 
ในใบเสร็จรับเงินหรือไม ่ เรื่องนี้จึงมีความชัดเจนและโปร่งใส สามารถตรวจสอบ 
ได้ทุกเวลา

	 นอกจากมาตรการในการจดัเกบ็อากรปากระวางอยา่งเขม้งวดดงักลา่วแลว้  
ด่านศุลกากรแม่สอดและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องยังได้มีการประชุมหารือ 
กำหนดมาตรการในการป้องกันการใช้ใบเสร็จหมุนเวียน โดยการให้ทุกด่านตรวจ 
บนท้องถนนหลวงที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ขนส่งผ่าน 
เส้นทาง ซ่ึงจะต้องผ่านด่านตรวจของหน่วยงานต่าง  ๆหลายด่าน โดยให้แต่ละด่าน 
สามารถตรวจสอบว่าตรงตามใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และมีอำนาจหน้าที่ในการ 
สลักหลังใบเสร็จรับเงินทุกฉบับเพื่อป้องกันการนำใบเสร็จกลับมาใช้หมุนเวียน 
ผ่านด่านตรวจอีก โดยเฉพาะด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุ ได้มีการสลักหลัง 
ใบเสร็จรับเงินค่าอากรปากระวางท่ีนำผ่านด่านตรวจทุกใบอย่างเข้มงวดกวดขัน  
มีการลงบันทึกรายละเอียดของในใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานด้วย ซึ่งเป็นวิธีการ 
ที่ได้ผลและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สามารถตรวจสอบได้

	 กรณีที่มีการจับกุมไม้อำพรางโดยมีการอ้างใบเสร็จรับเงินค่าอากร 
ปากระวางของด่านศุลกากรแม่สอดนั้น อาจมีความเป็นไปได้ว่า เมื่อมีการ 
เสยีอากรปากระวางแลว้ ยงัมไิดม้กีารขนผา่นดา่นตรวจตา่ง ๆ ในทนัท ี อาจมกีาร 
รวบรวมให้เต็มคันรถแล้วขนส่งไปพร้อมกันจึงมีใบเสร็จหลายใบ เมื่อยังไม่มีการ 
ผ่านด่านตรวจจึงไม่มีการสลักหลังใบเสร็จรับเงิน ซึ่งแต่ละด่านตรวจสามารถ 

สลักหลังใบเสร็จได้อยู่แล้ว โอกาสจะผิดพลาดจากการไม่ถูกสลักหลังใบเสร็จ 
จึงมีได้น้อยมาก ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ที่บรรทุกมา 
กับรถไม่ตรงตามใบเสร็จทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หน่วยงานที่ตรวจพบสามารถ 
จับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะไม่จัดเก็บภาษี 
จากไม้ที่ไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาด ดังนั้น ถึงแม้ผู้ถูกจับกุมจะแสดงใบเสร็จรับเงิน 
ค่าอากรปากระวางของด่านศุลกากรแม่สอด ถ้าไม่ตรงกับของจริงที่ระบุไว้ใน 
ใบเสร็จรับเงิน ก็แน่ใจได้เลยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ส่วนสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ทำด้วยไม้ที่ตรวจพบจะเป็นไม้พม่าหรือไม้ไทยเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุม 
และผู้ถูกจับกุมจะต้องตรวจสอบและพิสูจน์หรือชี้แจงแสดงหลักฐานกันต่อไป  
ซึง่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรไมม่สีว่นรูเ้หน็เปน็ใจในกรณทีีม่กีารตรวจพบความผดิทีเ่กดิขึน้ 
แต่อย่างใด และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้จับกุมและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่มีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงาน 
แต่อย่างใด

	 ปญัหาเรือ่งการจดัเกบ็อากรปากระวางสิง่ประดษิฐท์ีท่ำดว้ยไมเ้ปน็ตน้เหตุ 
ให้ด่านศุลกากรแม่สอดถูกโจมตีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผมจึงแก้ปัญหา 
โดยเสนอกรมศุลกากรขอให้มีการกำหนดวิธีการจัดเก็บอากรปากระวางไว้ใน 
ประมวลระเบยีบปฏบิตัศิลุกากร เพือ่ใหม้รีะเบยีบรองรบัการทำงานของเจา้หนา้ที ่ 
และในขณะเดียวกันก็ทำการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ๆ ว่าเจ้าหน้าที่ 
ด่านศุลกากรแม่สอดจัดเก็บอากรปากระวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้  ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล กล่าวคือ จัดเก็บตาม หลักนิติธรรม หรือหลักกฎหมาย ท่ีกำหนดว่า 

ด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอ ุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ของนำเขา้มคีวามรบัผดิในอนัจะตอ้งเสยีคา่ภาษศีลุกากรจงึตอ้งเกบ็คา่ภาษหีากม ี
การนำเข้า หลักความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีอากร 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ต้องเป็นผู้จัดเก็บภาษีแก่ของที่นำเข้า หลัก 
ความเสมอภาค คือ การจัดเก็บภาษีอากรอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดย 
จดัเกบ็อากรจากผูท้ีน่ำของเขา้ตามปรมิาณและมลูคา่ของทีน่ำเขา้ในอตัราเดยีวกนั 
ทุกรายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หลักความคุ้มค่า คือ การจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
ศุลกากรออกไปอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บอากรปากระวาง ณ จุดที่มีการ 
นำเข้าตามแนวชายแดนที่มีหลายรายพร้อมกันทีเดียว เพื่อความสะดวกและ 
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และ  หลักความโปร่งใส ด้วยการ 
เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพร้อมกันขณะจัดเก็บอากร 
ปากระวาง ณ จุดที่มีการนำเข้า โดยผมได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ 
วิทยุกระจายเสียง สตาร์เคเบิลทีวี สภากาแฟ เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงาน 
ตา่ง ๆ รวมทัง้สือ่มวลชน จนในทีส่ดุปญัหาความไมเ่ขา้ใจกนัในเรือ่งนีเ้ริม่คลีค่ลาย  
และเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ จึงค่อยทุเลาเบาบางลง

	 กิจกรรม 5 ส ที่ด่านศุลกากรแม่สอด 
	 ในขณะที่อยู่ด่านศุลกากรแม่สอดได้นำกิจกรรม  5 ส เข้ามาปรับปรุง 
พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้นด้วยการประกาศนโยบาย “ต้อง 
มุ่งมั่นทำงานด้วยคุณภาพ ตามมาตรฐาน  5 ส” โดยจัดให้มีกิจกรรม  Big  
Cleaning Day และแบ่งพื้นที่กันทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ  	 การจัดรายการ “เสียงจากศุลกากร” 

	 ในภาวะที่ด่านศุลกากรแม่สอดอยู่ในช่วงวิกฤติดังกล่าว นอกจากวิธีการ 
แก้ปัญหาตามที่เล่ามาทั้งหมดแล้ว ผมยังได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์เวลาจาก 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด) จัดรายการ  
“เสียงจากศุลกากร” ทางคลื่นความถี่ FM 103.75 MHz เป็นประจำทุกวันศุกร์  
ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 13.30 น. เปน็รายการใหส้าระความรูแ้ละความบนัเทงิเกีย่วกบั 
การให้บริการของศุลกากรในทุก  ๆ  ด้าน เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ 
เผยแพร่ภารกิจผลการปฏิบัติงานของด่านฯ และกรมศุลกากร โดยนำเพลงชุด 
“ศุลกากรที่รัก” ซึ่งมีทั้งเพลงมาร์ชกรมศุลกากรและเพลงอื่น  ๆ  มาเปิดให้ฟัง 
ในช่วงเวลาเปดิ - ปดิและคัน่เวลาระหวา่งรายการ พรอ้มกบัใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ 
ในงานศุลกากร และเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้ร่วมสนุกเข้ามาตอบคำถามหลังไมค ์ 
ผู้ที่ร่วมรายการจะได้รับของชำร่วยที่ระลึก ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจ 
ในบทบาทภารกิจ รวมทั้งยอมรับด่านศุลกากรแม่สอดมากขึ้น โดยด่านศุลกากร 
แม่สอดยังคงมีการจัดรายการ “เสียงจากศุลกากร” อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดจัดรายการ “เสียงจากศุลกากร” 
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด (สวท.แม่สอด)
ซึ่งรายการเสียงจากศุลกากรยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตามคู่มือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จนทำให้ด่านศุลกากรแม่สอดน่าอยู่  
ดูดี มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น ได้รับการชื่นชมจากผู้มาติดต่อราชการ 
ว่าเป็นหน่วยงานที่สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ มีระบบการทำงานและ 
การให้บริการที่ด ี ที่ใคร ๆ ที่มาที่ด่านฯ มักจะกล่าวชมในเรื่องนี้อยู่เสมอ
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	 การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	 การให้เกียรติร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญ โดยเฉพาะงานประเพณีต่าง  ๆ เช่น งานประเพณี 
แห่เทียนจำนำพรรษา งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว งานกาชาด งาน 
ทิ้งกระจาดของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล งานมหกรรมกีฬาของเทศบาล  
งานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และงานอื่น  ๆ  ของแต่ละหน่วยงาน ที่ด่านฯ 
แม่สอดให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการออกอากาศสดทางสตาร์เคเบิลทีวี 
ที่แม่สอด ในวันครบรอบปีของด่านฯ และวันครบรอบปีของกรมศุลกากรใน 
แต่ละปี รวมทั้งการจัดรายการ  “เสียงจากศุลกากร” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  
สวท.แม่สอด เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทำให้ทุกหน่วยงานมีความรู้สึกที่ดีและ 
ให้เกียรติด่านฯ แม่สอดเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ด่านฯ แม่สอดมีมิตรมีเพื่อนเพิ่ม 
มากขึ้น จึงไม่มีความรู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตามลำพังเหมือนช่วงที่ผม 
ไปรับงานในหน้าที่ใหม ่ๆ อีกต่อไป

	 ถึงเวลาวางกระถางธูป 
	 จะเห็นได้ว่าจากการเพียรพยายามแก้ปัญหาของด่านศุลกากรแม่สอด 
ทุกรูปแบบตามที่เล่ามา ซึ่งใช้เวลาเกือบ 3 ปีจึงบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ แต่กว่าจะฝ่าฟันผ่านพ้นจนทำให้ด่านฯ แม่สอดขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าได้  
ต้องใช้กุศโลบายหลายรูปแบบหลายวิธีการ แต่ละอย่างแต่ละเรื่องมิใช่เรื่องง่าย  
แต่ก็สามารถฝ่าด่านอรหันต์ต่าง  ๆ  มาได้ จนถึงด่านยกกระถางธูปซึ่งทั้งหนัก  
ทั้งร้อน ทั้งกลิ่น ทั้งควัน และไฟ เปรียบเสมือนภาระอันหนักอึ้งที่ต้องอุ้มหรือ 
แบกรบัไว ้ จะทิง้ลงกลางคนักไ็มไ่ด ้ ตอ้งฝนืใชค้วามอดทนและความเพยีรพยายาม 
ทำทุกเรื่องที่ควรทำ แม้ไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นเรื่องที่ 
สามารถสร้างเสริมงานและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง 
ภาคสังคมและประชาชนได้ จนงานทุกอย่างเข้าที่เป็นระบบ มีระเบียบเป็นที่ 
ยอมรบัของทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง บอกกบัตวัเองวา่กระถางธปูหมายถงึภารกจิหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรทำที่แบกไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร  
จนหวัสงิหบ์นกระถางธปูไดก้ดประทบัทีห่นา้อกจนเปน็รอยแลว้ จงึถงึเวลาทีจ่ะวาง 
กระถางธูปลงได้แล้วเพื่อออกท่องยุทธจักรต่อไป โดยพร้อมที่จะส่งมอบภารกิจ 
ให้นายด่านฯ คนใหม่ที่จะมารับหน้าที่ไปดำเนินการต่อ คิดแบบนั้นได้ไม่นาน  
ก็ได้รับคำสั่งกรมศุลกากรให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรสงขลาแบบ 
ไม่รู้ตัวเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา

ร่วมงานทิ้งกระจาดที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
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สงขลารอบแรก

ย้ายจากด่านศุลกากรแม่สอดไปทำงาน 

ที่ด่านศุลกากรสงขลา นับเป็นการย้ายที่มี 

ระยะทางไกลมากกว่าการย้ายทุกครั้ง เป็นการย้ายจาก 

ภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ ระยะทางประมาณ 1,500 กิโลเมตร

 ด่านศุลกากรสงขลา เป็นด่านศุลกากรทางทะเล 

ด้านอ่าวไทย  ตั้งขึ้นมา  ตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช  2458  

ในอดีตเป็น  “ด่ านเก็บภาษี ”  สังกัดกรมสรรพากรนอก  

กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี  พ.ศ.  2458 ได้มีการยก 

กรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรใน 

กระทรวงนครบาลมาขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

และรวมกันเป็นกรมสรรพากร “ด่านเก็บภาษีสงขลา”  จึงมา 

ขึน้กบักรมสรรพากร กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ จนกระทัง่ 

ปี  พ.ศ.  2462 ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีในมณฑลปักษ์ใต้ 

ทัง้หมดจากกรมสรรพากรมาขึน้กบักรมศลุกากร ตัง้แตน่ัน้มา  

บทที ่ 8
ด่านศุลกากรสงขลา

การ

อาคารที่ทำการด่านศุลกากรสงขลาหลังเก่า
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“ด่านเก็บภาษีสงขลา”  จึงขึ้นกับกรมศุลกากรมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อทำหน้าที่ 

ใหบ้รกิารผา่นพธิกีารนำของเขา้และสง่ของออก จดัเกบ็ภาษอีากรและตรวจปลอ่ย 

สินค้า ป้องกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากรในเขตพื้นที่ 

รบัผดิชอบ ซึง่รวมถงึฐานขดุเจาะกลางอา่วไทยและพืน้ทีพ่ฒันารว่มไทย - มาเลเซยี  

(JDA : Joint Development Area) ตลอดจนรว่มมอืประสานงานกบัสว่นราชการ 

และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

	 ในการไปปฏิบัติหน้าที่นายด่านศุลกากรสงขลารอบแรก ตั้งแต่เดือน  

พฤศจกิายน 2545 ซึง่ตรงกบัวนัลอยกระทงในปนีัน้พอดี นอกจากการปฏบิตังิาน 

ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรสงขลาแล้ว ยังได้ดำเนินการ 

พัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในรูปของคณะทำงานและ 

คณะกรรมการต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที ่ ยานพาหนะ พัสดุครุภัณฑ์ 

และระบบงานต่าง  ๆ โดยการนำกิจกรรม 5 ส มาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ 

เชน่เดยีวกบัที ่ฝตส. รพท. ลาดกระบงั และดา่นฯ แมส่อด จนทำใหค้ณุภาพชวีติ 

การทำงานและการพฒันาดา่นฯ สงขลาประสบผลสำเรจ็ มผีลการปฏบิตังิานบรรล ุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ของด่านฯ สงขลาอยู่กันแบบครอบครัว มักจะ 

ไมอ่ยากยา้ยไปอยูท่ีอ่ืน่ เพราะมคีวามรูส้กึอบอุน่และปลอดภยั การทำงานกเ็ปน็ไป 

ตามระบบ ไมค่อ่ยมปีญัหาหรอืความยุง่ยากตรากตรำแบบดา่นศลุกากรชายแดน 

อื่น ๆ จึงนับเป็นด่านศุลกากรที่น่าอยู่ด่านหนึ่งของกรมศุลกากร

	 โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม ่
	 ตอนที่ผมย้ายไปอยู่ที่ด่านศุลกากรสงขลา ในช่วงปลายปี  พ.ศ.  2545  

จนถึงต้นปี พ.ศ. 2548 ด่านฯ สงขลาได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร  

จังหวัดสงขลาหลายปีแล้ว และในเวลานั้นที่ทำการด่านฯ สงขลายังเป็นอาคาร 

ชั้นเดียว โดยมีอาคารคลังเก็บรักษาของกลางอีก  1 หลัง อยู่ภายในบริเวณ 

รั้วเดียวกัน พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ช่วงที่ไปอยู่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ  

55 คน อาคารที่ทำการด่านฯ เป็นอาคารที่มีรูปแบบและขนาดเดียวกันกับด่าน 

ตรวจพืชสงขลา ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด่านฯ ใกล้บริเวณปากทางเข้าท่าเรือสงขลา  

แต่มีอัตรากำลังเจ้าหนา้ที่เพียง 5 - 6 คนเท่านั้น ต่างกนัประมาณ 10 เท่า จึงถอื 

ไดว้า่อาคารทีท่ำการดา่นฯ สงขลาในเวลานัน้คบัแคบพอสมควร เมือ่เปรยีบเทยีบ 

กับอัตรากำลังที่มีอยู่

	 ในช่วงเวลานั้น ด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้มีโครงการปรับปรุงพัฒนา 

ด่านฯ หลายแห่ง แต่ด่านศุลกากรสงขลาเป็นด่านฯ ทางเรือ จึงไม่มีโครงการพัฒนา 

ก่อสร้างด่านฯ ใหม่แต่อย่างใด และก่อนที่ด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้จะได้รับ 

การพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาด่านฯ ทาง 

สภาพัฒน์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและตรวจสอบความพร้อม 

ของโครงการของแต่ละด่านฯ ก่อนที่จะพิจารณาเห็นชอบโครงการ เพื่อนำไป 

ขอรับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณต่อไป แม้ด่านศุลกากรสงขลาจะไม่ม ี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาด่านฯ แต่ก็ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมประชุมเพื่อ 

นำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของด่านฯ ต่อที่ประชุมด้วย ซึ่งหลังจากที่ 

ผมไดน้ำเสนอรายงานเกีย่วกบัภารกจิผลการดำเนนิงานและแนวโนม้ในอนาคตแลว้  

เจา้หนา้ทีส่ภาพฒันฯ์ ทีล่งไปรบัฟงัขอ้มลูไดส้อบถามผมวา่ ดว้ยปรมิาณงานและ 

ศักยภาพของด่านฯ สงขลาในขณะนั้นและแนวโน้มในอนาคตที่คาดการณ์ไว้  

ด่านฯ สงขลาไม่คิดท่ีจะนำเสนอโครงการพัฒนาด่านฯ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโต 

ในอนาคตบ้างหรือ ซึ่งเป็นคำถามที่โดนใจผมมาก เพราะผมคิดอยู่แล้วว่าควร 

จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับด่านฯ  สงขลาในอนาคต  

แต่ยังไม่สบโอกาส เนื่องจากในช่วงเวลานั้น นโยบายระดับบนมุ่งเน้นการพัฒนา 

เฉพาะด่านศุลกากรชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น  

เมื่อโอกาสจากคำถามดังกล่าวมาถึง ผมจึงบอกกับที่ประชุมว่า ผมคิดที่จะเสนอ 

โครงการก่อสร้างอาคารท่ีทำการด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่ทดแทนอาคารท่ีทำการ 

เดิม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่  4 เห็นด้วย และขอให้ผมรีบ 

อาคารที่ทำการด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่
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จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ 

ไปพร้อมกับโครงการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนอื่น ๆ ในภาคใต้ต่อไป

	 ผลักดันโครงการแบบกัดไม่ปล่อย 
	 เมื่อโอกาสในการพัฒนาด่านฯ สงขลามาถึง ผมจึงได้มอบหมายให้ 

นายประคลัภ์ แกว้อมัพร ผูช้ว่ยนายดา่นฯ ชว่ยเขยีนโครงการกอ่สรา้งอาคาร 

ที่ทำการด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่ขึ้นมา จากนั้นผมได้ติดต่อประสานงานกับ 

ทีมงานของโยธาธิการจังหวัดสงขลา ให้ช่วยเขียนแบบอาคารท่ีทำการด่านฯ หลังใหม่  

โดยบอกความตอ้งการเกีย่วกบัพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้ในสว่นของหอ้งทำงาน หอ้งประชมุ  

หอ้งนำ้ - หอ้งสว้ม หอ้งอาหาร หอ้งสมดุ พรอ้มวสัดคุรภุณัฑ ์ อปุกรณก์ารทำงาน  

และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศและระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า  

และอื่น ๆ เพื่อให้สถาปนิกออกแบบและคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด 

ในวงเงินประมาณ 50 ล้านบาท ใช้เวลาในการออกแบบและคำนวณราคาค่า 

ก่อสร้างประมาณ 4 เดือน จึงได้รูปแบบและรายการตามแบบ ปร.4 และ ปร.5  

ออกมา ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่เกือบ 

จะทำให้โครงการดังกล่าวล้มเหลว แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจใน  การผลักดัน 

โครงการแบบกัดไม่ปล่อย ทำให้โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่ 

ประสบความสำเร็จและได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้าง จนได้ 

ที่ทำการด่านฯ สงขลาหลังใหม่ที่สวยงามสมบูรณ์แบบ และเป็นอาคารที่ทำการ 

ด่านศุลกากร 3 ชั้นแห่งเดียวของกรมศุลกากรในขณะนั้น แต่ปัจจุบันมีด่าน 

ศุลกากรเบตงอีกด่านหนึ่งที่มีอาคารที่ทำการด่านเป็นอาคาร 3 ชั้นเช่นเดียวกัน

	 ในขณะที่ผมกำลังขอให้ทีมงานโยธาธิการจังหวัดสงขลาออกแบบการ 

ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านฯ สงขลาหลังใหม่อยู่นั้น เป็นช่วงเวลาที่มีข่าวว่า 

จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อการขนส่งสินค้าที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

โดยจะไม่มีการพัฒนาท่าเรือสงขลาตามแผนระยะที่ 2 และที่ 3 อีกแล้ว เพราะ 

มีปัญหาเรื่องร่องน้ำตื้นเขินที่จะต้องมีการขุดลอกร่องน้ำอยู่เป็นระยะ มิฉะนั้น 

เรือสินค้าขนาดใหญ่จะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือสงขลาไม่ได้ ดังนั้น การที่จะมี 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านฯ สงขลาหลังใหม่ที่ต้องใช้เงินงบประมาณ  

50 ล้านบาทจึงอาจไม่คุ้มค่า โดยผู้บริหารบางท่านได้ยกเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ 

ผมพิจารณาทบทวนโครงการ แตผ่มเหน็วา่ขา่วการสรา้งทา่เรอืนำ้ลกึทีอ่ำเภอจะนะ  

ได้มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ไม่เห็นว่าจะมีทีท่าที่จะดำเนินการอย่างจริงจังเสียที  

ผมไดใ้หเ้หตผุลกบัผูบ้รหิารกรมฯ วา่ ปจัจบุนัทีท่ำการดา่นศลุกากรสงขลาหลงัเกา่ 

ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ใช้งานมานานพอสมควรแล้ว สถานที่คับแคบไม่เพียงพอ 

กบัปรมิาณอตัรากำลงัเจา้หนา้ทีข่องดา่นฯ และเริม่ชำรดุทรดุโทรม เปรยีบเสมอืน 

กระทอ่มทีอ่ยูก่ลางนา รอวนัเวลาผพุงัไปตามกาลเวลา จำเปน็ตอ้งปรบัปรงุพฒันา 

ด้วยการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านฯ หลังใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยไม่ควรต้อง 

คำนึงถึงว่าท่าเรือสงขลาจะมีการพัฒนาตามแผนต่อไปหรือไม่ และไม่ควรที่จะ 

เอาข่าวการก่อสร้างท่าเรืออำเภอจะนะมาเป็นตัวสกัดกั้นโครงการก่อสร้างด่านฯ 

หลังใหม่ โดยผมขออนุญาตที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป แต่จะปรับลด 

งบประมาณคา่กอ่สรา้งลงเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้ โดยผมยนืยนัวา่ถา้ไดร้บัการพจิารณา 

จดัสรรเงนิงบประมาณในการกอ่สรา้ง ดา่นฯ สงขลามคีวามพรอ้มทีจ่ะดำเนนิการ 

ในทันที เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินและไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะต้องไปขับไล่ 

ผูบ้กุรกุแตอ่ยา่งใด แลว้ผมกด็ำเนนิการผลกัดนัโครงการดงักลา่วดว้ยความมุง่มัน่ 

ตั้งใจต่อไป

 

	 หลงัจากไดร้ปูแบบและรายการตาม ปร.4 และ ปร.5 ตามทีป่รบัลดลงแลว้ 

อยู่ในวงเงินประมาณ  37 ล้านบาท ผมก็ได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ 

คณะกรรมการพจิารณากอ่สรา้งปรบัปรงุดา่นศลุกากรของกรมศลุกากร ปรากฏว่า 

โครงการของดา่นศลุกากรสงขลาถกูตดัการพจิารณาเปน็โครงการแรก จากเหตผุล 

เดมิ  ๆทีบ่อกวา่อาจจะไมม่กีารพฒันาทา่เรอืสงขลาตามแผน และจะมกีารกอ่สรา้ง 

ท่าเรือใหม่ที่อำเภอจะนะ โครงการก่อสร้างด่านฯ สงขลาหลังใหม่จึงไม่มีความ 

จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ จึงไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนิน 

โครงการ เมื่อผมทราบความดังกล่าว ผมก็ยังไม่ยอมถอดใจและยังไม่คิดที่จะ 

ล้มเลิกโครงการ เพราะผมมั่นใจว่าในเวลานั้นโครงการของด่านฯ สงขลามีความ 

พร้อมมากที่สุด สามารถที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างได้ทันทีหากได้รับการ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ผมจึงได้ประสานกับฝ่ายพัสดุฯ และกองคลังของ 

กรมศุลกากร ขอให้ส่งโครงการของด่านศุลกากรสงขลาพร้อมเอกสารประกอบ 

ทัง้หมด เปน็โครงการสำรองใหส้ำนกังบประมาณพจิารณา เผือ่วา่ถา้มโีครงการใด 

ที่ติดขัดหรือไม่พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

อาจต้องตกไปเพราะไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ โครงการของด่านฯ 

สงขลาทีม่คีวามพรอ้มอยูแ่ลว้ อาจจะไดร้บัการจดัสรรเงนิงบประมาณแบบสม้หลน่ 
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ก็เป็นไปได้ หากจะต้องถูกตัดให้ตกไปก็ขอให้ไปถูกตัดที่สำนักงบประมาณดีกว่า  

เพราะถือว่าได้ใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ 

กรมฯ ส่งโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่ไปด้วย และเมื่อสำนัก 

งบประมาณได้รับแล้ว  ได้มีข้อสอบถามความพร้อมของโครงการดังกล่าว  

จำนวน 10 ขอ้ ซึง่ผมสามารถตอบคำถามเพิม่เตมิไดค้รบถว้นทกุประเดน็ สำนกั 

งบประมาณจึงได้พิจารณาอนุมัติโครงการและเตรียมการจัดสรรเงินงบประมาณ 

ใหต้อ่ไป ซึง่ถอืเปน็ขา่วดใีนเวลานัน้เปน็อยา่งมาก แตใ่นการพจิารณาจดัสรรเงนิ 

งบประมาณรอบแรก โครงการก่อสร้างด่านฯ สงขลา ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน 

ในทันที ต้องรอลุ้นรอบต่อไป ซึ่งปรากฏว่ามีบางโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน 

งบประมาณ แต่ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการในทันที เนื่องจากติดขัดปัญหา 

บางประการ โครงการก่อสร้างด่านฯ สงขลาที่มีความพร้อมอยู่แล้ว จึงได้รับการ 

จัดสรรเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวนประมาณ 37 ล้านบาทแบบส้มหล่น 

ตามที่คาดหวังไว้ทันที แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้าง  

ผมก็ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรอรัญประเทศเสียก่อน  

จึงเป็นหน้าที่ของนายด่านศุลกากรสงขลาคนต่อ  ๆ  มาที่รับผิดชอบดำเนินการ 

ก่อสร้างตามรูปแบบและรายการจนแล้วเสร็จ พร้อมกับเสนอขอเงินงบประมาณ 

เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณด่านฯ อีกประมาณ 13 ล้านบาท  

รวมแล้วใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ  50  

ล้านบาท ตามที่คิดและประมาณการไว้ตั้งแต่ต้น

	 หาที่ดินสร้างด่านศุลกากรสงขลาเพิ่มได้แบบปาฏิหาริย์  
	 เมือ่ไดร้บัการจดัสรรเงนิงบประมาณในการกอ่สรา้งดา่นฯ สงขลาหลงัใหม่ 

จำนวนประมาณ 37 ล้านบาทแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการประกวดราคาจัดจ้าง  

ได้พิจารณาแบบแปลนแผนผังอาคารที่ทำการด่านหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 

ขนาดใหญ่จำนวน 3 ชั้น ขนาดเต็มพื้นที่พอดี แต่ต้องรื้ออาคารที่ทำการหลังเก่า 

ออกก่อนจึงจะก่อสร้างได้ และจะไม่เหลือพื้นที่หรือบริเวณที่จอดรถของกลาง 
ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้ จึงได้ติดต่อ  นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี ธนารักษ์พื้นที่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน  
ก.พ.  กับผมมาก่อน ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ติดกับด่านฯ สงขลาเพิ่มเติม ซึ่ง 
ธนารักษ์พืน้ที่บอกวา่ มีพืน้ที่ติดกบัรั้วด่านฯ สงขลาด้านที่ติดกบัฝั่งทะเลสามารถ 

ใหไ้ด ้ แตด่า่นฯ ตอ้งไปขบัไลผู่บ้กุรกุเอง ถา้ทำไดก้จ็ะพจิารณาอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ที่ 
เพิ่มเติมให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาอีกมาก จะไม่ทันกับการดำเนิน 
โครงการและการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณตามทีไ่ดร้บัการจดัสรรมา ผมจงึไดห้ารอื 
และประสานงานกับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอใช้พื้นที่ของ 
กรมการขนส่งทางน้ำ (พาณิชย์นาวี) ที่อยู่ติดกับรั้วด่านฯ สงขลาด้านที่ติดกับ 
ถนนทางแยกเข้าท่าเรือน้ำลึกสงขลา ขนาดพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งถมไว้แล้ว 
แต่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนดังกล่าว มีเพียงตั้งเสาป้ายชื่อท่าเรือสงขลา 
ขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น โดยธนารักษ์พื้นที่แจ้งว่ายินดีให้ด่านฯ สงขลาใช้ 
พืน้ทีด่งักลา่วได ้ หากเจา้ของพืน้ทีค่อืกรมการขนสง่ทางนำ้หรอืพาณชิยน์าวซีึง่เปน็ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวมาก่อนไม่ขัดข้อง ผมจึงได้นำเรียนขอให้ 
นายสุนทร ศรีแสงฟ้า ซ่ึงเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคท่ี 4 อยู่ในขณะน้ัน  
ซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษา  วปอ. รุ่นเดียวกันกับอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำให้ช่วย 
ประสานอยา่งไมเ่ปน็ทางการให ้ และมหีนงัสอืขออนญุาตใชพ้ืน้ทีด่งักลา่วอยา่งเปน็ 
ทางการส่งตามไป เมื่อส่งหนังสือและประสานงานดังกล่าวไปแล้วประมาณ  
1 สปัดาห์ ผมไดข้อใหน้ายบญุเลศิ โชคววิฒัน นอ้งชายของผมซึง่เปน็เจา้หนา้ที่ 
ศุลกากร และเคยรู้จักกับอธิบดีกรมขนส่งทางน้ำตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็น 
รองอธิบดีอยู ่ โดยขอให้ไปเยี่ยมและติดตามเรื่องการขอใช้พื้นที่ดินแปลงดังกล่าว  
ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกเพียงประมาณ  1 สัปดาห์ต่อมา อธิบดีกรมขนส่ง 
ทางน้ำได้ลงนามยินยอมให้ด่านศุลกากรสงขลาใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวได้ทั้งแปลง  
โดยใหค้งปา้ยชือ่ทา่เรอืสงขลาไวต้ามเดมิ ทำใหด้า่นศลุกากรสงขลาไดพ้ืน้ทีเ่พือ่ใช้ 
ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านฯ หลังใหม่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 เท่าตัว โดย 
ใช้เวลาในการติดต่อประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจนได้พื้นที่ 
มาแบบปาฏิหาริย์ เพราะใช้เวลาเพียงประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น จึงสามารถ 
สร้างอาคารที่ทำการด่านฯ สงขลาหลังใหม่ได้อย่างสง่างามดังที่เห็นและเป็นอยู่ 
ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องรื้ออาคารที่ทำการหลังเก่าออก ทั้งยังสามารถซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารที่ทำการหลังเก่าเป็นที่ทำการศูนย์ X - Ray ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งยังมีบริเวณที่จอดรถของกลางอย่างเพียงพอ และ 

ยงัมบีรเิวณเหลอืพอทีจ่ะใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ รวมถงึการปรบัปรงุภมูทิศันภ์ายใน 

บริเวณด่านฯ ได้อย่างเหมาะสมและสวยงามอีกด้วย นับเป็นความภูมิใจของ 

ผู้ที่มาทำงานที่ด่านศุลกากรสงขลามาจนถึงทุกวันนี้
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	 ประโยชน์ของกิจกรรม  5 ส  
	 ถา้พดูถงึประโยชนข์อง 5 ส ทกุคนกจ็ะรูว้า่ 5 ส กอ่ใหเ้กดิความ สะดวก  

และความ  สะอาด  ซึ่งเป็น  สุขลักษณะ  ที่ดีในสถานที่ทำงานหรือบ้านของตนเอง  

ถ้าสามารถ สร้างนิสัย ให้ทำเป็นนิสัยด้วยการ สะสาง อยู่เสมอ คุณภาพชีวิตและ 

ความนา่อยูด่ดูใีนทีท่ำงานกจ็ะดแีละมมีากขึน้เรือ่ย ๆ แตน่ัน่เปน็เพยีงสิง่ทีพ่งึไดร้บั 

จากการทำกิจกรรม 5 ส โดยทั่วไปเท่านั้น สำหรับผม นอกจากจะได้รับผลดี 

จากการทำกจิกรรม 5 ส ในหนว่ยงานทีผ่มรบัผดิชอบมาหลายแหง่ตามทีเ่ลา่ใหฟ้งั 

แล้ว ในการทำกิจกรรม 5 ส ที่ด่านฯ สงขลา ที่มีการตรวจสอบติดตามและ 

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เป็นประจำทุกเดือน ได้พบว่ามีของกลาง 

ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นแร่บรรจุถุงวางกองอยู่ในคลังเก็บของกลางด่านฯ สงขลา 

จำนวนหนึง่ ไมม่ากนกั (นา่จะประมาณ 20 - 30 ถงุ) โดยถงุทีบ่รรจมุสีภาพเปือ่ย 

ฉีกขาดเพราะเก็บไว้นานและไม่มีหลักฐานในบัญชีของกลางของด่านฯ ผมและ 

คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส จึงขอให้ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่คลังของกลาง 

นำถุงมาสวมทับและให้วางกองเก็บให้เรียบร้อย โดยมีการบันทึกผลการตรวจ 

ติดตามไว้ในรายงานการตรวจกิจกรรม 5 ส และถ่ายภาพตอนที่ตรวจพบกับ 

ตอนที่นำถุงมาสวมทับแล้วกองเก็บไว้เพื่อป้องกันมิให้หกเรี่ยราดเสียหายไว้ด้วย

	 หลังจากผมย้ายจากด่านฯ สงขลาไปอยู่ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศแล้ว  

มกีารตรวจพบวา่แรข่องกลางดงักลา่วไดส้ญูหายไปจากคลงัของกลาง สาเหตทุีรู่ว้า่ 

แร่ที่ตรวจพบจากการตรวจกิจกรรม 5 ส หายไป เป็นเพราะว่าสำนักสืบสวนและ 

ปราบปรามแจง้ตอ่ดา่นฯ สงขลาเมือ่วนัที ่ 4 กนัยายน 2549 วา่ คดกีารจบักมุแร ่

ของกลางเมื่อปี  พ.ศ.  2523 (26 เมษายน 2523) และฝากแร่ของกลางจำนวน  

321 ถุง น้ำหนัก 15,795 กิโลกรัม เก็บรักษาไว้ที่ด่านฯ สงขลา บัดนี้คดีถึงที่สุด 

แล้ว ขอให้นำแร่ของกลางที่ฝากเก็บรักษาไว้ออกจำหน่ายได้แล้ว เมื่อไม่มีแร่ 

ของกลางตามจำนวนที่สำนักสืบสวนและปราบปรามแจ้งมา และที่เคยตรวจพบ 

จากกจิกรรม 5 ส กไ็มม่อียูใ่นคลงัของกลางแลว้ กรมฯ จงึไดต้ัง้กรรมการสบืสวน 

ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในเวลาต่อมา  

โดยกรรมการพยายามชีว้า่ผมในฐานะทีเ่ปน็นายดา่นฯ ตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบเรือ่งนี ้ 

โชคดทีีผ่มมหีลกัฐานและภาพถา่ยจากการตรวจกจิกรรม 5 ส ทีม่กีารตรวจตดิตาม 

ทกุเดอืนจนถงึเดอืนสดุทา้ยกอ่นทีผ่มจะยา้ยไปทำงานทีด่า่นศลุกากรอรญัประเทศ  

ซึ่งแร่ของกลางที่ตรวจพบจากการตรวจกิจกรรม  5 ส ก็ยังคงอยู่ การสูญหาย 

การแบ่งกลุ่มและแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ที่ด่านศุลกากรสงขลา

ภาพกองแร่ของกลาง 
ที่ตรวจพบจากกิจกรรม 5 ส การตรวจกิจกรรม 5 ส
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จึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผมย้ายออกไปจากด่านฯ สงขลาแล้ว ผมจึงรอดพ้นจาก 

ความรับผิดในเรื่องนี้ไปได้ เป็นเพราะกิจกรรม 5 ส ช่วยไว้แท้  ๆ เพราะเป็น 

หลักฐานเชิงประจักษ์สำคัญที่มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องมีการ 

พิสูจน์ทราบใด ๆ เพิ่มเติมอีก จึงถือเป็นอานิสงส์จากการทำกิจกรรม 5 ส ที่เป็น 

ประโยชน์หรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นแบบที่ไม่ได้มีการคาดคิดมาก่อน

 2 ปีที่ด่านศุลกากรสงขลา  
	 ผมทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสงขลาประมาณ 2 ปีเศษ ตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน  2545 จนถึงวันที่  6 มกราคม  2548 นอกจากเรื่องสำคัญคือ 

เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่ และเรื่อง 

ประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส ที่เล่ามาแล้ว สิ่งที่นายด่านฯ แต่ละคนที่มาทำงาน 

ที่ด่านฯ สงขลามีความกังวลใจหรือหนักใจมากที่สุดคือเรื่องของกลางที่เก็บรักษา 

อยู่ในคลังของกลางของด่านฯ เพราะด่านศุลกากรสงขลามีของกลางที่หน่วยงาน 

ต่าง  ๆ  จับกุมได้แล้วนำมาส่งเพื่อเก็บรักษาและหรือดำเนินการด้านคดีเป็น 

จำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเรื่องของกลางสูญหาย หาไม่พบ  

หรือไม่ครบถ้วนตามบัญชีของกลาง หรือได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพจาก 

ความร้อนและความชื้น รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการกัดแทะของหนู มด  

ปลวก และแมลงต่าง  ๆ  จากการเก็บรักษาที่ยังไม่เป็นระบบหรือมีมาตรฐานที่ดี 

เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หมักหมมสะสมต่อเนื่องตลอดมา โดยนายด่านฯ  

แต่ละคนก็จะมีวิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย 

จากความรบัผดิชอบทีไ่มอ่าจจะตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง เมือ่ผมตอ้งมารบัผดิชอบ 

บริหารจัดการงานทุกอย่างของด่านฯ สงขลา จึงได้ตั้งคณะทำงานสำรวจและ 

สะสางคดีและของกลาง เพื่อจัดระเบียบใหม่ทั้งคลังของกลาง โดยกำหนดให้ 

สำรวจของกลางให้ถูกต้องตรงตามแฟ้มคดีที่มีอยู ่ และจัดระเบียบการเก็บรักษา 

ใหม่ทั้งหมดให้สามารถเข้าถึงของกลางได้ทุกแฟ้มคดี โดยขออนุมัติจัดจ้างทำ 

ชั้นเก็บของกลางขนาดใหญ่แบบเดียวกับชั้นวางของในห้างสรรพสินค้าใหญ่  ๆ  

เพื่อให้มีพื้นที่วางของกลางได้อย่างเพียงพอ พร้อมกับวางระบบการจัดเก็บโดย 

มีตัวอักษรและหมายเลขกำกับชั้นวางของทุกชั้น และให้มีการหมายเหตุสถานที่ 

เกบ็ของกลางไวใ้นแฟม้คดแีละบญัชขีองกลาง เพยีงเหน็เอกสารกจ็ะรูว้า่ของกลาง 

นั้นเก็บอยู่ที่ชั้นอักษรหมายเลขใด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา และ 

สามารถเข้าถึงของกลางเพื่อตรวจสอบสภาพหรือนับจำนวนได้ทันที โดยนำหลัก  

5 ส เขา้มาจดัระเบยีบตามหลกั หยบิกง็า่ย หายกร็ู ้ ดกูง็ามตา ทำใหร้ะบบการ 

จัดเก็บรักษาของกลางของด่านฯ สงขลาเป็นระบบและมีระเบียบ ได้มาตรฐาน 

เป็นครั้งแรก และใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน นายด่านฯ สงขลารุ่นต่อ ๆ มาจึงไม่ต้อง 

เป็นกังวลกับเรื่องของกลางของด่านฯ สงขลา เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาอีก

	 นอกจากการสะสางวางระบบเรื่องการจัดเก็บรักษาของกลางแล้ว ยังได้ 

ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำห้องออกกำลังกาย  

(Fitness Room) และห้องสันทนาการที่บ้านพักข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ของ 

ดา่นฯ สงขลา เพือ่สง่เสรมิสขุภาพพลานามยั และกจิกรรมนนัทนาการในลกัษณะ 

กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ โดยทำงานและ 

อยูร่ว่มกนัแบบครอบครวั ทำใหค้ณุภาพชวีติการทำงานและการอยูร่ว่มกนัเปน็ไป 

อยา่งสรา้งสรรค ์ มคีวามอบอุน่และปลอดภยั เปน็ผลใหเ้จา้หนา้ทีท่ีไ่ดม้าอยูท่ำงาน 

ที่ด่านฯ สงขลาอยากอยู่ทำงานที่ด่านฯ สงขลาไปนาน ๆ ไม่ค่อยอยากย้ายไปอยู่ 

ทีอ่ืน่ ซึง่นบัเปน็เรือ่งนา่แปลกแตรู่ส้กึวา่มคีณุคา่ จนอาจกลา่วไดว้า่ ดา่นศลุกากร 

สงขลาเป็นด่านฯ ที่น่าอยู่มาก ๆ ด่านฯ หนึ่งในกรมศุลกากร
การตรวจรับงานจ้างทำชั้นวางของ ณ ด่านศุลกากรสงขลา
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	 เราตกลงใจอยา่งแนว่แนท่ีจ่ะทำใหห้นว่ยงานของเราเปน็หนว่ยงานทีด่ทีีส่ดุ 
หน่วยงานหนึ่งในกรมศุลกากร

	 โดยผมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนท่องจำให้ขึ้นใจและพยายาม 
ทำตามแนวทางดังกล่าวให้ได้ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการทำงานและการให้บริการ 
ดีขึ้น และเจ้าหน้าที่เข้าใจคำว่า “ให้บริการด้วยใจ” มากขึ้น

	 สมัครเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้งที่  ม.รามคำแหง  
	 ช่วงที่ทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสงขลาในรอบแรกได้ประมาณ 2 ปี เพื่อน 
ศุลกากรรุ่นเดียวกันชื่อ นายสุรจักร กางกรณ์ ได้มาชวนให้ไปเรียนปริญญาโท  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยกัน  

 We are Customs : เราคือศุลกากร  
	 ในการทำงานทีด่า่นฯ สงขลาครัง้นัน้ ผมไดพ้ยายามปลกูฝงัทศันคตใิหก้บั 
เจ้าหน้าท่ีของด่านฯ ให้ภูมิใจในความเป็นศุลกากรว่า “เราคือศุลกากร” ซ่ึงตรงกับ 
ภาษาอังกฤษว่า  “We Are Customs” ที่ผมดัดแปลงมาจากวิสัยทัศน์ของ 
ศุลกากรสิงคโปร์ที่เคยใช้มาก่อนหน้านั้น ซึ่งปัจจุบันคงเปลี่ยนใหม่และก้าวไป 
ไกลมากกว่านี้แล้ว โดยในเวลานั้นผมมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยใจ  
เพื่อนำพาองค์กรหรือหน่วยงานขึ้นมาสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ 
และเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของศุลกากร โดยนำคำว่า CUSTOMS  
มาใส่ความหมายลงไป เพื่อเป็นหลักในการทำงานตามหน้าที่ของศุลกากร ดังนี้ 

C : Caring ใส่ใจ
 We care for our colleagues and look out for each other.
	 เราเอาใจใส่ผู้ร่วมงานของเรา และดูแลเอาใจใส่ต่อผู้อื่นด้วย
U : United พร้อมใจ
 We are united and ready to work together as a team.
	 เราพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำงานด้วยกันเป็นทีม 
S : Sincere จริงใจ
 We treat everyone with fairness and sincerity. 
	 เราปฏิบัติต่อผู้รับบริการของเราด้วยความยุติธรรมและจริงใจ 
T : Trustworthy วางใจ
 We take pride in honest work and serve with integrity.
	 เราภาคภูมิใจในงานที่สุจริต และบริการด้วยความซื่อสัตย ์
O : Open - Minded เปิดใจ
 We are open to new ideas and always ready to meet the  

challenges ahead. 
	 เราเปดิรบัแนวคดิใหมแ่ละพรอ้มอยูเ่สมอ ทีจ่ะเผชญิกบัความทา้ทาย 

ที่อยู่ข้างหน้า
M : Motivated จูงใจ
 We are proactive and willing to excel in everything that we do.
	 เรากระตือรือร้นและมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ที่เก่งในทุก ๆ เรื่องที่เราทำได้
S : Steadfast แน่ใจ
 We are determined and committed to making our organization  

become one of the best units in the Customs Department. 

รับพระราชทานปริญญา  
รัฐประศาสนศาสตรมหา- 
บัณฑิต  มหาวิ ทยาลั ย 
รามคำแหง รุ่น 32 ประจำปี 
การศึกษา 2548 - 2549
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จากด่านศุลกากรสงขลา 
สู่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

 
 

ที่ทำงานอยู่ที่ด่านฯ  สงขลาได้ครบ  2  ปี   

ทราบข่าวว่ากรมศุลกากรกำลังหาตัวคน 

ที่จะไปเป็นนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อไปทำหน้าที่ 

แทนนายด่านฯ คนเก่าที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 1  

ตุลาคม  2547 โดยมีการทาบทามและประกาศรับสมัคร 

ผู้มีคุณสมบัติและสมัครใจไปเป็นนายด่านฯ อรัญประเทศ  

แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดยอมสมัครไปเป็นนายด่านฯ 

อรญัประเทศแมแ้ตค่นเดยีว จนเวลาลว่งไปจนถงึปลายเดอืน 

ธันวาคม 2547 กรมศุลกากร โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  

ซึง่เปน็อธบิดกีรมศลุกากรอยูใ่นขณะนัน้ และเคยเปน็อาจารย ์

สอนหนังสือผมมาขณะที่อยู่ในโรงเรียนศุลกากร ได้ลงนาม 

ในคำสั่งกรมศุลกากรย้ายผมจากตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

สงขลาไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ  

	บทที ่ 9
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ช่วง

โดยบอกว่าซื้อใบสมัครไว้ให้แล้ว ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะไปเรียนได้หรือไม่เพราะ 
อยูไ่กล แตเ่พือ่นบอกวา่ลองไปสอบสมัภาษณด์กูอ่น และพาผมไปสอบสมัภาษณ ์ 
อาจารยผ์ูส้อบสมัภาษณถ์ามผมคำถามเดยีวแตผ่มตอบไปประมาณ 15 - 20 นาท ี 
โดยอาจารยถ์ามวา่ อะไรคอืปญัหาการทำงานในระบบราชการ และผมจะมวีธิกีาร 
ในการแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการอย่างไร ผมฟังคำถามแล้วก็ตอบแบบ 
ยาวเหยยีด โดยยกตวัอยา่งทีผ่มเหน็วา่เปน็ปญัหา และบอกวธิทีีผ่มไดด้ำเนนิการ 
การแกป้ญัหาและบรหิารจดัการจากประสบการณต์รงในการทำงานทีผ่า่นมาแบบ 
มว้นเดยีวจบ พอตอบเสรจ็ อาจารยบ์อกวา่ ทีผ่มตอบไปทัง้หมดอยูใ่นวชิาตา่ง ๆ  
ทีผ่มจะตอ้งเรยีนในหลกัสตูรปรญิญาโทเกอืบทัง้หมด ทีจ่รงิไมต่อ้งเรยีนกไ็ดเ้พราะ 
มวีชิาอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ แตค่วรเรยีนเอาวฒุกิารศกึษาไวด้กีวา่ แลว้รบัผมเขา้เรยีน 
ในคณะรฐัประศาสนศาสตร์ ภาคพเิศษ รุน่ที ่ 1 (Ex. MPA.1) ซึง่ประจวบเหมาะ 
กบัทีก่รมศลุกากรมีคำสั่งยา้ยผมจากด่านศุลกากรสงขลาไปทำงานทีด่า่นศลุกากร 
อรัญประเทศพอดี ทำให้ผมสามารถไปเรียนต่อปริญญาโทในวันเสาร์วันอาทิตย์ 
ได้สะดวกมากขึ้น การเรียนก็เรียนไปทีละวิชาแล้วก็สอบ เมื่อสอบเสร็จก็จะเริ่ม 
วิชาใหม่ต่อเนื่องไปเรื่อย  ๆ จนครบทุกวิชาตามหลักสูตร และระหว่างการเรียน 
ก็จะมีการทำกรณีศึกษา (Case Study) ในบางวิชาไปด้วย โดยผมเลือกใช้ 
การปฏิบัติงานของด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นกรณีศึกษา หรือ Cast Study  
ขณะเดียวกันก็นำความรู้ใหม่  ๆ ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการทำงานในความรับผิดชอบด้วย  
ทำให้ผลการเรียนออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หลังจากนั้น 
ก็สอบประมวลความรู้ 3 กลุ่มวิชา จนสามารถสำเร็จการศึกษาครบทุกวิชาตาม 
หลักสูตร ซึ่งไม่ง่ายเลย แต่ผมก็ใช้ความเพียรพยายาม ความขยันตั้งใจในการ 
ไปเรียนทุกครั้งที่สามารถไปได้ และพยายามทำความรู้ความเข้าใจในห้องเรียน  
รวมทั้งการทำข้อสอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เมื่อถึงวันฟังผลสอบครั้ง 
สุดท้าย ปรากฏว่าผมได้คะแนนเฉลี่ยเป็นที ่ 1 ของรุ่น โดยได้คะแนนเฉลี่ย 3.83  
ซึ่งเหนือความคาดหมายมาก เพราะไม่เคยคิดคำนึงหรือตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น 
มาก่อน เพื่อน  ๆ  ร่วมรุ่นเข้ามาแสดงความยินดี ผมก็ขอบคุณในมุทิตาจิตของ 
เพื่อน ๆ ที่มีต่อผม และคิดทบทวนดูว่าที่ผมสามารถทำข้อสอบในหัวข้อวิชาต่าง ๆ  
รวมกันจนเกรดเฉลี่ยออกมาดี เป็นเพราะความขยันตั้งใจเรียน บวกกับการนำ 
ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาเข้ามาปรับใช้หรือ Apply เป็นองค์ความรู้ 
นำไปสู่คำตอบตามโจทย์ที่อาจารย์ในวิชาต่าง ๆ ให้มา ทั้งยังสามารถนำความรู้ 
ทีเ่รยีนมาไปปรบัใชก้บังานทีท่ำ จงึสามารถสอบประมวลความรูท้ัง้ 3 กลุม่วชิาได ้
ในการสอบครั้งเดียว และสำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญารัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อย่างสมภาคภูมิ
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ไม่ง่ายเลย เพราะในเวลานั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ 

ถึงอยากไปทำงานอยู่ที่ด่านฯ อรัญประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ทำงานที่ด่านฯ 

ดังกล่าวมากกว่ากรอบอัตรากำลังที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ 

กรอบอัตรากำลังท่ีกำหนดไว้ และส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีผู้ใหญ่ภายในกรมฯ และหรือ 

ภายนอกกรมอปุถมัภค์ำ้ชดูแูลเกอืบทัง้หมด จงึเปน็ดา่นฯ ทีป่กครองบงัคบับญัชา 

และบรหิารจดัการไดไ้มง่า่ยนกั เพราะแตล่ะคนลว้นมทีีไ่ปทีม่าไมธ่รรมดากนัทัง้นัน้  

ผมจงึตอ้งใชว้ธิกีารบรหิารจดัการแบบเขม้ขน้ เนน้งานหนกั ลดละเลกิผลประโยชน ์

ที่มิควรได้เท่าที่จะสามารถทำได้ เข้มงวดกวดขันเรื่องระเบียบวินัยในการทำงาน 

และการปกครองบังคับบัญชา นำระบบวิธีการทำงานแบบมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ 

อย่างเต็มรูปแบบในรูปของคณะทำงานและคณะกรรมการต่าง  ๆ เพื่อให้ทุกคน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุม 

เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนหลังเวลาปิดพรมแดน และจัดให้มีกิจกรรม 

พบกันยามเช้าทุกวันอังคาร เพื่อพบปะพูดคุยแก้ไขปัญหา พร้อมกับซักซ้อม 

ความเข้าใจในการทำงานเรื่องต่าง ๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เน้นการทำงาน 

เปน็ทมี เพือ่สรา้งสรรคผ์ลงานตามตวัชีว้ดัตา่ง ๆ ใหป้ระสบความสำเรจ็ เจา้หนา้ที ่

ไปอยู่ที่ด่านฯ อรัญจึงต้องทำงานหนักกว่าในช่วงที่ผ่านมา การวิ่งเต้นขอมาอยู่ 

ด่านฯ อรัญประเทศจึงค่อยๆ ลดน้อยถอยลงตามลำดับจนเป็นที่พอใจของ 

ท่านอธิบดี แต่ตัวผมก็ได้รับความไม่พอใจจากเจ้าหน้าท่ีด่านฯ มากพอสมควร  

ซึ่งผมรับรู้ได้ แต่ต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่าที่จะสามารถทำได้ 

ตอ่ไป ภายใตข้อ้จำกดัตา่ง  ๆทีม่อียู ่ ซึง่ในฐานะทีเ่ปน็นายดา่นฯ จะตอ้งพรอ้ม 

รับผิดชอบ คือ รับท้ังผิดและรับท้ังชอบ ประกอบกันไปอย่างไม่มีทางหลีกเล่ียง 

ได้อยู่แล้ว ผมจึงมุ่งหน้าบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือนำพาด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและวิกฤติศรัทธาจากฝ่ายบริหารจนผ่านพ้นไปได้

	 การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ศุลกากร 
	 ช่วงที่ผมเข้ารับงานที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศในต้นเดือนมกราคม  

2548 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีนายด่านมานานครบ 100 วันพอดี พอไปถึงก็พบว่า 

ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรยังต่ำกว่าเป้าหมายประมาณการอยู่มากเป็นจำนวน 

หลายสบิลา้นบาท จงึตอ้งเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดท้กุรปูแบบ ทัง้ดา้น 

การจัดเก็บอากรปากระวาง การกวดขันการสืบสวนและปราบปรามในพื้นที่ 

รับผิดชอบ และการเร่งรัดจัดการจำหน่ายของกลางอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีเม็ดเงิน 

เข้ามาเป็นรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังผลให้การจัดเก็บรายได้ตีตื้นขึ้นมาเรื่อย ๆ  

ใหไ้ปเปน็นายดา่นฯ อรญัประเทศโดยไมไ่ดถ้าม เปน็เพราะแนใ่จวา่ถา้ถามผมกค็ง 

ไม่ยอมไปเหมือนคนอื่น  ๆ เพราะทาบทามและสอบถามหลายคน รวมทั้งเปิด 

รบัสมคัรแลว้ แตก่ไ็มม่ใีครยอมไปหรอืสมคัรใจไปเลยสกัคน จึงตดัสนิใจเลอืกผม 

และออกเป็นคำสั่งก่อนแล้วค่อยบอก โดยขอให้ผมไปช่วยแก้ปัญหาให้คน 

เลิกวิ่งเต้นไปอยู่ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศเสียที มิฉะนั้นด่านศุลกากร 

อรัญประเทศอาจจะถูกฝ่ายบริหารเช็กบิลได้ นโยบายสั้น  ๆ  เพียงแค่นี้ แต่ 

โดยไม่มีการทาบทามหรือ 

บอกกล่าวให้รู้ตัวล่วงหน้า 

แต่อย่างใด  หลังจากคำสั่ง 

กรมฯ ออกมาแล้ว ผมจึงได้ 

เขา้พบทา่นอธบิดเีพือ่ขอทราบ 

เหตุผลที่ เลือกให้ผมไปเป็น 

นายดา่นศลุกากรอรญัประเทศ  

พร้อมกับขอรับนโยบายก่อน 

ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่ง  

ท่านอธิบดีบอกว่า ท่ีออกคำส่ัง 
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จนถงึสิน้ปงีบประมาณจงึสามารถจดัเกบ็รายไดศ้ลุกากรบรรลผุลตามเปา้หมายและ 

ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้จนได้

	 ในส่วนของการจัดเก็บอากรปากระวางสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งขณะนั้น 

กำลังอยู่ในระหว่างการคิดพัฒนาระบบการจัดเก็บอากรปากระวางให้เป็นระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จึงได้ประสานกับสำนักเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) เพื่อออกแบบโปรแกรมการจัดเก็บอากร 

ปากระวางในระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้เป็นด่านฯ แรก โดยออกแบบให้ใช้งาน 

อย่างง่ายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาให้สามารถ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทำให้การจัดเก็บอากร 

ปากระวางเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

	 ด้านการสืบสวนและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จัดเวรเจ้าหน้าที่ 

ออกสืบสวนปราบปรามทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเท่าที่จะสามารถทำได้  

โดยมีผลงานการจับกุมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่ 

กระทำการลักลอบหรือทำการค้านอกระบบนำของเข้ามาเสียอากรปากระวาง  

หรือทำใบขนสินค้าชำระภาษีอากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังทำให้มีเม็ดเงินจากการ 

ขายของกลางที่จับกุมได้เข้ามาเป็นรายได้มากขึ้นด้วย

	 ในสว่นของการเรง่รดัการจำหนา่ยของกลาง ไดต้ัง้คณะทำงานสำรวจและ 

สะสางของกลางตามแฟ้มคดีต่าง  ๆ เพื่อเร่งรัดการจำหน่ายตามระเบียบและ 

วธิกีารทีก่รมฯ กำหนดไว้ ทำใหก้ารขายทอดตลาด การขายปนัสว่น การขายคนื 

ให้แก่เจ้าของ การส่งมอบให้ส่วนราชการหรือองค์กรการกุศล ตลอดจนการ 

ทำลายตามระเบียบของทางราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สามารถนำ 

รายไดจ้ากการขายของกลางเขา้มาเปน็รายไดศ้ลุกากรไดเ้พิม่ขึน้พอสมควร ทัง้ยงั 

ได้ดำเนินการจัดระเบียบการเก็บรักษาของกลางตามหลัก 5 ส ที่เคยใช้มาแล้ว 

หลายด่านฯ ด้วย จนเป็นผลให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายประมาณการ 

ที่ตั้งไว ้ และเป็นไปตามนโยบาย “ภาษีเข้าเป้า” ที่ผมใช้มาโดยตลอดด้วย

	 การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเวรปฏิบัติงาน 
	 ตอนที่ผมไปเริ่มทำงานที่ด่านฯ อรัญประเทศ พบว่าการจัดเวรปฏิบัติงาน 

ที่เป็นอยู่ยังไม่เหมาะสม เพราะมีการแบ่งจุดปฏิบัติงานออกเป็น 4 จุด คือ เวร 

ตรวจปลอ่ยสนิคา้ ณ ทีท่ำการดา่นฯ เวรดา่นพรมแดน เวรจดุผอ่นปรนทางการคา้  

และเวรสืบสวนและปราบปราม โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนายตรวจศุลกากร  

และตำแหนง่ศลุการกัษ ์ (ปจัจบุนั คอื ตำแหนง่นกัวชิาการศลุกากร และตำแหนง่ 

เจ้าพนักงานศุลกากร) ออกเป็น 4 ผลัด หรือ 4 ทีม หมุนเวียนกันปฏิบัติงาน 

จุดละ 1 สัปดาห์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีเวรหยุดพัก ผมก็ถามว่าจัดเวรกันแบบนี้ 

จะทำงานกันไหวหรือ แล้วจะได้หยุดพักกันตอนไหน ไม่ต้องกลับบ้านไปเยี่ยม 

ครอบครัวกันบ้างเลยหรือ ก็ได้คำตอบว่าจะผลัดกันหยุดในช่วงอยู่เวรสืบสวน 

และปราบปราม ซึ่งผมเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องและเหมาะสม เพราะคนเรามิใช่ 

เครื่องจักรที่จะสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยไม่มีการหยุดพัก แม้แต่ 

เครื่องจักรยังต้องมีการหยุดพักเครื่องเป็นระยะตามที่กำหนด หากไม่สามารถ 

ให้เครื่องจักรหยุดทำงานได้ ก็จะต้องมีเครื่องจักรที่ใช้สลับกันทำงานตลอดเวลา  

24 ชั่วโมง ดังนั้น การจัดเวรแบบนั้นจึงไม่สมเหตุสมผล และไม่ควรทำอย่างยิ่ง  

เพราะหากมีคำสั่งให้อยู่เวรสืบสวนและปราบปราม แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรต้อง 

สลบักนัหยดุ โดยไมม่คีำสัง่รองรบั กจ็ะเทา่กบัละทิง้หนา้ทีร่าชการซึง่เปน็ความผดิ 

ทางวนิยั และหากในวนัทีผ่ลดักนัหยดุพกักนัเองเกดิไปประสบอบุตัเิหตใุด ๆ ขึน้มา 

การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดนอรัญประเทศ (บ้านคลองลึก)
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ก็จะเป็นปัญหาแก่ตัวเจ้าหน้าที่ผู้นั้น และอาจมีปัญหามาถึงตัวนายด่านฯ ที่เป็น 

ผู้ออกคำสั่งด้วย ผมจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเวร 

ปฏิบัติงานใหม่ โดยยังคงกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนกัน 4 ผลัด 

ดังเดิม แต่ปรับเปลี่ยนจุดปฏิบัติงานให้เหลือเพียง 3 จุด คือ เวรตรวจปล่อย 

สินค้า ณ ที่ทำการด่านฯ และเวรด่านพรมแดนยังคงเป็นไปตามเดิม แต่นำเวร 

จุดผ่อนปรนทางการค้ากับเวรสืบสวนและปราบปรามมาเป็นเวรเดียวกัน เพราะ 

เวรประจำจุดผ่อนปรนทางการค้ามีเวลาเปิดทำการเป็นบางวัน บางจุดแม้จะเปิด 

ทำการทกุวนัแตก่ม็กีำหนดเวลาตัง้แตเ่ชา้ถงึเยน็เทา่นัน้ แตล่ะจดุใชอ้ตัรากำลงัคน 

เพียง 1 - 2 คน ตามปริมาณงานท่ีมีการนำผ่านเข้า - ออก จึงมีอัตรากำลังท่ีเหลืออยู่ 

เพียงพอที่จะทำงานด้านการสืบสวนและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบได้ เมื่อ 

กำหนดจุดปฏิบัติงานใหม่เป็น 3 จุด แต่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 4 ผลัดตามเดิม  

จึงสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 3 จุด จุดละ 1 สัปดาห์ เมื่อครบ 3 จุดแล้ว 

จะมีเวรหยุดพัก 1 สัปดาห์ แล้วกลับมาเริ่มทำงานตามเวรที่กำหนดไว้หมุนเวียน 

ได้อย่างต่อเนื่องกันไป โดยใช้หลักการจัดเวรปฏิบัติงานแตกต่างจากการทำงาน 

ตามเวลาราชการตามปกติ ซึ่งสามารถทำได้ เพราะเรื่องนี้ผมเคยทำหนังสือ 

หารอืกรมฯ อยา่งเปน็ทางการตัง้แตส่มยัทีผ่มเปน็นายดา่นศลุกากรทา่อากาศยาน 

ภูเก็ตเมื่อปี  พ.ศ.  2533 ที่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพียง 18 คน ตั้งแต่ 

นายด่านฯ ลงมาจนถึงพนักงานขับรถยนต์ แต่ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด  

24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องจัดเวรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนายตรวจ 

ศุลกากรและตำแหน่งศุลการักษ์แตกต่างจากการทำงานตามเวลาราชการปกต ิ 

โดยจัดเวรให้นายตรวจศุลกากรทำงานต่อเนื่องกัน 3 วัน และได้หยุดพัก 1 วัน  

สว่นศลุการกัษจ์ดัเวรใหท้ำงานตอ่เนือ่งกนั 4 วนั และไดห้ยดุพกั 1 วนั หมนุเวยีน 

ต่อเนื่องกันไป เพื่อให้สามารถทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ และ 

ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งกรมฯ ได้ตอบข้อหารือโดยให้ 

กองการเจ้าหน้าที่และกองนิติการในเวลานั้นร่วมกันพิจารณาและแจ้งเป็นหนังสือ 

ว่าสามารถทำได ้ โดยในแต่ละเดือนจะต้องมีชั่วโมงการทำงานไม่น้อยกว่าชั่วโมง 

การทำงานของข้าราชการอื่นที่ปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ ซึ่งผมได้ยึดถือ 

เป็นแนวปฏิบัติในการจัดเวรปฏิบัติงาน ณ ด่านฯ หรือสำนักงานศุลกากรที่ผมไป 

อยู่เสมอมา จึงทำให้การทำงานทุกที่เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อยด้วยด ี

โดยไม่มีปัญหาใด  ๆ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรปฏิบัติงานต่างมีความพอใจ เพราะ 

ได้มีเวรพักที่แน่นอน สามารถกลับไปเยี่ยมครอบครัว ไปทำธุระส่วนตัว หรือ 

ทำนิติกรรมสัญญาต่าง  ๆ  ในช่วงเวลาที่เป็นเวรหยุดพักได้โดยไม่ต้องกังวลว่า 

จะมีปัญหาเพราะไม่ต้องโดดเวรไปทำธุระส่วนตัวแต่อย่างใด ทำให้เจ้าหน้าที่ 

มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เวลาอยู่เวรทำงานแต่ละจุดตามที่หมุนเวียน 

ไปก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ และเวลาที่เป็นเวรหยุดพักก็ได้พักอย่างเต็มที่ 

เช่นเดียวกัน พร้อมที่จะกลับมาทำงานใหม่ด้วยความสดชื่นกระฉับกระเฉงต่อไป  

เพราะได้หยุดพักมาอย่างเพียงพอนานถึง 1 สัปดาห์แล้ว

	 การติดตั้งเครื่อง X - Ray กระเป๋าสัมภาระ  
	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ประมาณการ นอกจากการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ การจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อ 

ผลักดันให้เข้ามาสู่ระบบการชำระภาษีอากรอย่างถูกต้อง รวมทั้งการเร่งรัดการ 

จำหนา่ยของกลางดงักลา่วแลว้ ผมยงัไดข้ออนมุตัเิงนิงบประมาณมาตดิตัง้เครือ่ง  

X - Ray กระเป๋าสัมภาระที่ด่านพรมแดนจำนวน 2 เครื่อง เพื่อ X - Ray ดูของ 

ที่อาจซุกซ่อนปะปนมาในกระเป๋าหรือหีบห่อสัมภาระที่นำเข้าหรือนำออกผ่าน 

ด่านพรมแดนด้วย อันเป็นการป้องปรามและเป็นการอุดรูรั่วในการจัดเก็บอากร 

ปากระวาง และการผ่านพิธีการใบขนสินค้าเพ่ือชำระภาษีอากร โดยได้งบประมาณ 

ในการจัดซื้อประมาณ 7 ล้านบาท ตอนที่ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ  

การนำเครื่อง X - RAY กระเป๋าสัมภาระและสิ่งของติดตัวคนเดินทาง  
มาใช้ที่ด่านพรมแดนอรัญประเทศเป็นด่านฯ แรก
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e - Auction มผีูส้นใจเขา้ดสูถานทีแ่ละขอดรูายละเอยีดการจดัซือ้จดัจา้งหลายราย  

แต่ผมเกรงว่าวันที่ทำการ e - Auction อาจจะมีผู้เข้าร่วม e - Auction เพียง 1 - 2  

ราย ซึง่ถา้เปน็เชน่วา่นัน้ อาจจะเกดิการฮัว้กนัเกดิขึน้ได ้ เพราะเคยมปีระสบการณ ์

จากการจัดซื้อรถยนต์ที่มีผู้ เข้าร่วม  e -  Auction เพียง  2 ราย เมื่อถึงเวลา  

e - Auction กไ็มเ่กดิการแขง่ขนัตามทีค่วรจะเปน็ เพราะเคาะราคากนัครัง้สองครัง้ 

เท่านั้น แล้วก็ไม่แข่งกันลดราคาลงมาอีก คนที่ให้ราคาต่ำสุดก็ชนะการประกวด 

ราคาได้งานไป ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบและกติกาที่ทางราชการกำหนดไว ้ จาก 

ประสบการณ์ตามที่เล่ามา ผมจึงพยายามให้มีผู้เข้าร่วมการประกวดราคาจัดซื้อ 

จดัจา้งตดิตัง้เครือ่ง X - Ray ในครัง้นัน้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ราย จงึทำใหเ้กดิการแขง่ขนั 

สู้ราคากันตามที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลให้การจัดซื้อเครื่อง X - Ray ในครั้งนั้น  

ประหยัดงบประมาณไปได้ประมาณ 3 ล้านบาท โดยได้เครื่อง X - Ray ตาม 

คุณสมบัติที่กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งถือเป็นความทันสมัยอย่างมากสำหรับ 

ดา่นศลุกากรอรญัประเทศ ซึง่เปน็ดา่นศลุกากรชายแดนแหง่แรกทีม่เีครือ่ง X - Ray  

กระเป๋าสัมภาระมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกและการควบคุมทางศุลกากร 

ในขณะเดียวกัน

 100 ปี ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  
	 ขณะที่ผมทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในปี  พ.ศ.  2549 เป็น 

ชว่งทีด่า่นศลุกากรอรญัประเทศมอีายคุรบ 100 ป ี นบัตัง้แตม่กีฎกระทรวงตัง้เปน็ 

ด่านศุลกากรเป็นต้นมา ผมจึงได้หารือเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ข้อสรุปว่าสมควรสร้าง 

พระประธานประจำดา่นฯ พรอ้มหอพระ เพือ่เปน็อนสุรณใ์นวาระการครบ 100 ป ี 

และเพือ่จะไดเ้ปน็สิง่ศกัดิส์ทิธิส์ำหรบัเปน็ทีย่ดึเหนีย่วและสกัการบชูาของเจา้หนา้ที่ 

ประจำด่านฯ โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ด่านฯ พร้อมครอบครัวและญาติมิตรร่วมกัน 

บริจาคเงินสมทบทุนสร้างองค์พระพร้อมหอพระสำหรับประดิษฐานองค์พระ 

ดงักลา่ว โดยพจิารณารว่มกนัแลว้เหน็ตรงกนัวา่ควรสรา้งเปน็องคพ์ระพทุธชนิราช  

เพราะมพีทุธลกัษณะทีง่ดงาม ภายใตซุ้ม้เรอืนแกว้ทีง่ามสงา่ และเปน็พระพทุธรปู 

ปางมารวชิยั เหมาะสมกับดา่นศลุกากรชายแดน โดยผมได้ต้ังช่ือองค์พระดังกล่าว 

ว่า “พระพุทธชินราช 100 ปี ศรีศุลกากรอรัญประเทศ” เพื่อเป็นมงคลนามและ 

เป็นสิริสวสัดิพ์ิพฒันม์งคลแกด่า่นศลุกากรอรัญประเทศและเจ้าหน้าท่ีในวาระครบ  

100 ปี สำหรับหอพระได้สร้างเป็นหอพระรูปทรงมณฑป ที่มียอดมณฑปสูงสง่า 

สวยงาม มีฐานอันมั่นคง ดังที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน 

อันศักด์ิสิทธ์ิแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นท่ีเคารพสักการบูชาของชาวด่านศุลกากร 

อรัญประเทศ รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อจวบจนถึงปัจจุบัน

	 ในวันทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระ และวันที่อัญเชิญองค์พระขึ้น 

ประดิษฐานบนหอพระ ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธี  

โดยผมแต่งเครื่องแบบพนักงานศุลกากรสีขาว อ่านโองการตามตำราแต่โบราณ  

พระสงฆ์  9 รูปเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์จนเสร็จพิธี  

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเพียงครู่เดียวก็เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนตกลงมาห่าใหญ่ นับเป็น 

นิมิตหมายที่ดี เป็นที่ศรัทธาและอิ่มอกอิ่มใจของเจ้าหน้าที่ด่านและผู้ที่ร่วมใน 

พิธีเป็นอย่างมาก

	 กิจกรรมวันครบ 100 ปี ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  
	 นอกจากการสร้าง  “พระพุทธชินราช 100 ปี ศรีศุลกากรอรัญประเทศ”  

พร้อมหอพระดังกล่าวแล้ว ในวันครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  

ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมวนัครบ 100 ป ี โดยนมินตพ์ระสงฆ ์ 9 รปูมาเจรญิพระพทุธมนต ์

หอพระพุทธชินราช 100 ป ี ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
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เอกสารแผ่นพับ 100 ป ี ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

เพือ่ความเปน็สริมิงคล พรอ้มกบัทำพธิเีปดิหอพระพทุธชนิราช 100 ป ี ศรศีลุกากร 

อรัญประเทศอย่างเป็นทางการ จัดทำวีดิทัศน์สารคดีด่านศุลกากรอรัญประเทศ  

และเอกสารแผ่นพับท่ีระลึกครบ 100 ปี เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประวัติ 

ความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของด่านศุลกากร 

อรญัประเทศ พรอ้มแกว้นำ้ทีร่ะลกึสญัลกัษณ ์ 100 ป ี ดา่นศลุกากรอรญัประเทศ  

แจกจ่ายแก่ผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน โดยมี ดร.สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ ซ่ึงเป็นอธิบดี 

กรมศุลกากรในขณะน้ัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 2 ปีที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
 ในระหว่างท่ีผมทำงานอยู่ท่ีด่านศุลกากรอรัญประเทศได้ประมาณ 2 ปีเศษ  

ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากพอสมควร เพราะเป็นด่านศุลกากรชายแดน 

ทีต่ดิกบัประเทศเพือ่นบา้น คลา้ยกบัดา่นศลุกากรแมส่อดทีเ่คยไปอยูม่าแลว้ ดา่น 

ศุลกากรแม่สอดมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา แต่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีช่องทางเข้า  - ออกหลายช่องทาง ทั้ง 

จุดผ่านแดนถาวรที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จุดผ่อนปรนทางการค้า ที่อำเภอ 

ตาพระยา บา้นหนองปรอื และบา้นเขาดนิ ซึง่ปจัจบุนับา้นเขาดนิไดย้กระดบัเปน็ 

จุดผ่านแดนถาวรแล้ว นอกจากนั้นยังมีช่องทางการนำเข้า  - ส่งออกซึ่งเป็นทาง 

อนมุตัเิฉพาะคราวอกีหลายชอ่งทาง มตีลาดโรงเกลอืเปน็ตลาดทางการคา้ชายแดน 

ทีใ่หญม่ากในเวลานัน้ แมป้จัจบุนัอาจจะซบเซาลงไปบา้งแลว้ การบรหิารจดัการ 

ต้องใช้ทั้งวิธีการรบในแบบและรบนอกแบบควบคู่กันไป ในขณะเดียวกันก็ต้อง 

สนองนโยบายของกรมศุลกากรให้คนเลิกวิ่งเต้นไปอยู่ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ให้ได้ ผมจึงต้องใช้วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “ภาษีเข้าเป้า  

ปราบปรามได้ผล มวลชนพอใจ ทำได้ตามตัวชี้วัด และพัฒนาหน่วยงาน”  

พร้อมกับเข้มงวดกวดขันให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา “รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจ 

ปฏิบัติงาน บริการด้วยใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” จนทำให้งานในภารกิจและ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายและงานกิจกรรมพิเศษ 

เพื่อสังคมและการประชาสัมพันธ์มีผลเชิงประจักษ์ บรรลุผลตามเป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดต่าง ๆ อย่างครบถ้วนได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มทุกตัวชี้วัด เป็นที่พอใจ 

ของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ 

คนทีจ่ะวิง่เตน้ขอไปทำงานทีด่า่นศลุกากรอรญัประเทศลดนอ้ยถอยลงไปตามลำดบั 

อย่างมีนัยสำคัญ จนเป็นที่พอใจของท่านอธิบดีในขณะนั้น แต่ในขณะเดียวกัน 

การที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานหนัก เคร่งครัดเรื่องวินัยตามกฎกติกามารยาท 

ตา่ง ๆ รวมทัง้นโยบายการลดละเลกิในสิง่ทีเ่ปน็ผลประโยชนท์ีม่คิวรไดต้า่ง ๆ ทำให ้

เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เคยอยู่แบบสบาย  ๆ  กันมาก่อนเริ่มรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจ  

แต่ทำอะไรไม่ได้ บางคนก็ฝืนใจอยู่ต่อไป บางคนก็หาทางโยกย้ายตัวเองออกไป 

อยู่ที่ด่านฯ อื่น ๆ ซึ่งผมพอจะรับรู้ได้ แต่ก็ต้องยืนหยัดต่อไป เพราะสิ่งที่ผมทำ 

ผมมั่นใจว่าคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่สมควรทำ และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ 
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รับแนวทางดังกล่าวได้ และให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันด้วยดีตลอดมา  

จนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ดังได้กล่าวแล้ว โดยไม่ได้คิดว่าจะมีผล 

ในทางลบต่อตัวผมมากนัก เพราะผมก็ไม่ได้ถึงกับไปทำร้ายหรือเอาเรื่องเอาราว 

กับผู้ที่ต่อต้านหรือไม่พอใจในวิธีการทำงานและบริหารจัดการของผมแต่อย่างใด  

แต่อย่างท่ีผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า คนท่ีมาทำงานท่ีด่านศุลกากรอรัญประเทศได้  

ล้วนมีที่ไปที่มาไม่ธรรมดา เรียกว่าต่างคนต่างมีนาย ซึ่งผมอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้าง 

ว่านายของเขาเป็นใคร แต่ผมปฏิบัติต่อทุกคนเสมอกันภายใต้หลักการเดียวกัน  

พวกที่มีนายและไม่พอใจวิธีการทำงานของผมที่อาจจะทำให้เขาต้องเหน็ดเหนื่อย 

เพิ่มขึ้น ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น จะทำตัวสบาย  ๆ  แบบเช้าชามเย็นชาม 

เหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ และอาจจะไปขัดผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ผมไม่รู้ 

หรอืไมท่ราบกเ็ปน็ไปได ้ จงึเปน็เหตใุหผ้มถกูใสค่วาม ใหร้า้ยปา้ยสตีอ่นายของเขา 

เหล่านั้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว และด้วยเป็นเพราะผมเป็นคนที่ไม่เคยให้ร้ายป้ายสีใคร 

มากอ่น จงึไมเ่คยคดิทีจ่ะระวงัเรือ่งแบบนี้ และไมเ่คยคดิวา่จะเกดิเรือ่งแบบนีก้บั 

ตัวผม และด้วยความไม่พอใจอันนำไปสู่การให้ร้ายป้ายสีใส่ความอย่างต่อเนื่อง 

ตามคำพดูทีว่า่ “นำ้หยดลงหนิทกุวนัหนิมนัยงักรอ่น” ผลงานหรอืความดทีีส่รา้งไว ้

จึงไม่มีความหมายอะไรเลย ทันทีที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารกรมฯ อย่างกะทันหัน  

ผมก็ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรสุไหงโก - ลก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง 

ภัยอันตรายในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนที่รู้จักผมถึงกับตกใจว่า 

เกดิอะไรขึน้ ถามผมวา่ผมโดนลงโทษเรือ่งอะไร ถงึตอ้งถกูยา้ยไปอยา่งนัน้ ทัง้  ๆที ่

ด่านศุลกากรอรัญประเทศก็มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอยู ่

ในขณะนั้น ผมได้แต่บอกว่าไม่ทราบ และก็งงอยู่เหมือนกัน แต่เมื่อเป็นคำสั่ง  

ผมกต็อ้งไปทำหนา้ทีเ่พือ่รกัษาความดเีอาไวใ้หไ้ด ้ หลายคนแสดงความเหน็ใจและ 

ให้กำลังใจแก่ผม บางคนพูดว่า กรณีของผมเข้าตำราตามสุภาษิตคำพังเพยที่ว่า  

“เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” ผมเองก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่พูดอะไร 

ไมไ่ด ้ เพราะคนทีย่า้ยผมไปอยูท่ีด่า่นศลุกากรอรญัประเทศกบัคนทีย่า้ยผมออกจาก 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นคนละคนกัน

	 เร่ืองน้ียังไม่จบเพียงแค่น้ี หลังจากรับทราบคำส่ังย้ายแล้ว ในวันท่ีผมจะ 

เดินทางออกจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตอนเช้าของวันท่ีจะเดินทาง ขณะท่ี 

ผมน่ังรับประทานอาหารเช้าอยู่ท่ีโต๊ะกินข้าว ไม่รู้ว่ามีใครเอาน้ำราดสาดใส่สุนัข 

ตัวหน่ึงซ่ึงอยู่ในด่านฯ สุนัขตัวน้ันเม่ือถูกน้ำราดตัวเปียกก็ว่ิงหนีตามสัญชาตญาณ  

พอมาถึงโต๊ะท่ีผมน่ังอยู่ก็หยุดและสะบัดน้ำออกจากตัว ทำให้น้ำกระเซ็นมาถูกผม 

แบบหลบไม่ทันเพราะเหตุการณ์คร้ังน้ันเกิดข้ึนเร็วมาก และไม่คาดคิดว่าสุนัขตัวน้ัน 

จะว่ิงหนีมาหยุดข้างโต๊ะกินข้าวท่ีผมน่ังอยู่และสะบัดน้ำใส่ ผมจึงหลบไม่ทัน  

แวบแรกท่ีคิดข้ึนมาได้ในขณะน้ันคือ ผมจะโดนใส่ร้ายป้ายสีอะไรอีกหรือ? เพราะ 

ผมอยู่ท่ีด่านฯ อรัญประเทศมา 2 ปีเศษ น่ังรับประทานอาหารและน่ังพบปะพูดคุย 

กับเจ้าหน้าท่ีด่านฯ ในกิจกรรมพบกันยามเช้าทุกวันอังคารเป็นประจำ ไม่เคยมี 

เหตุการณ์แบบน้ันเลยแม้แต่คร้ังเดียว แต่วันน้ันเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันท่ี 

ผมจะเดินทางออกจากด่านฯ ผมกลับประสบพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวซ่ึงเป็น 

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน นับเป็นลางร้ายหรือลางไม่ดีแน่ ๆ ผมบอกกับ 

ตัวเองอย่างน้ัน และก็เป็นเช่นน้ันจริง ๆ เพราะทันทีท่ีผมออกจากด่านฯ อรัญประเทศ  

มีการสร้างภาพประโคมข่าวอย่างเป็นขบวนการให้ดูเหมือนว่าท่ีผมอยู่ด่านฯ 

อรัญประเทศมา  2 ปีเศษเป็นช่วงท่ีผมทำแต่ส่ิงไม่ดี เพ่ือให้คนท่ีไม่รู้จักและ 

ไม่เคยทำงานร่วมกับผมเข้าใจว่าเพราะผมเป็นคนไม่ดีอย่างน้ันไม่ดีอย่างน้ี  

จึงเป็นความชอบธรรมและสมควรแล้วท่ีผมต้องถูกย้ายไปเป็นนายด่านศุลกากร 

สุไหงโก - ลก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอันตรายท่ีในเวลาน้ันยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายด่านฯ  

มีแต่ผู้รักษาราชการแทน เพราะไม่มีใครอยากไปเป็นนายด่านฯ เน่ืองจากเกรงว่า 

ไปแล้วอาจไม่ได้กลับมา ผมได้แต่นึกว่ามันคงเป็นวิบากกรรมของผมท่ีติดตัวมา 

ต้ังแต่ในอดีตชาติท่ีผมจะต้องมาเจอ จึงน้อมรับวิบากกรรมเตรียมตัวไปทำงานท่ี 

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกต่อไป

จุดผ่อนปรนตาพระยา

จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
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ล่องใต้อีกครั้งไปทำงาน
ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

เดินทางไปด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้โทรศัพท์ 
สอบถามเพ่ือนรุ่นเดียวกันท่ีทำงานอยู่ท่ีด่านฯ ดังกล่าว 

ว่าต้องเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรในการไปทำงานที่ด่านฯ สุไหงโก-ลก  
เพื่อนก็พูดเล่น  ๆ  บอกว่าให้ทำประกันชีวิตเพิ่ม และเตรียมเสื้อเกราะ 
กนักระสนุไปดว้ยพรอ้มกบัพกปนืตดิตวั 2 กระบอก เวลาทำงานกอ็ยูแ่ต ่
บนทีท่ำการดา่นฯ เวลาเลกิงานกค็วรอยูท่ีบ่า้นพกั ถา้ไมจ่ำเปน็กไ็มค่วร 
ออกไปเดนิลอ่เปา้ขา้งนอก เพราะอาจโดนลกูหลงได ้ ฟงัดกูร็ูส้กึขำ ๆ วา่  
ต้องถึงขนาดน้ันเชียวหรือ บรรดาครอบครัวญาติพ่ีน้องเพ่ือนสนิทมิตรสหาย 
หลายคนแสดงความห่วงใย เกรงว่าผมอาจจะได้รับอันตราย ผมก็บอกว่า 
อย่าได้กังวลใจ ถ้าคนอ่ืน  ๆอยู่ได้ ผมก็ต้องอยู่ได้ ถ้าไม่เป็นตัวผมท่ีต้องไป  
ก็ต้องเป็นคนอื่นที่ต้องไป แต่บังเอิญว่าครั้งนั้นเป็นตัวผม ผมก็ต้องไป 
ทำหนา้ที ่ เพราะผมคดิอยูเ่สมอวา่ ผมอยูท่ีไ่หนกไ็ดใ้นกรมศลุกากรแหง่นี ้ 
เพราะตลอดชีวิตการรับราชการผมไม่เคยขอไปทำงานอยู ่ ณ ที่ใด ๆ เลย  
ทุก  ๆคร้ังท่ีมีการโยกย้าย ผมไม่เคยรู้ตัวล่วงหน้า และไม่เคยถูกทาบทามตัว 
แม้แต่ครั้งเดียว มีเพียงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้นที่ผมต้อง 

บทที ่ 10
ที่ด่านศุลกากรสุไหลโก-ลก :
“ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา”

ก่อน
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เมื่อป ีพ.ศ. 2550 - 2551

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกปัจุบัน



244 245

สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเองตามสทิธแิละหนา้ที ่ โดยตอ้งสมคัรถงึ 7 ครัง้ จงึไดร้บั 
การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี

	 เมื่อถึงคราวที่ผมต้องเผชิญกับวิบากกรรม ต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย 
ในพืน้ที ่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีใ่นเวลานัน้กำลงัลกุเปน็ไฟกว็า่ได ้ เพราะมกีาร 
ฆ่ากันตายเกือบจะรายวัน มีการซุ่มโจมตีวางระเบิด โค่นล้มเสาไฟฟ้า ทำให้ 
ไฟฟ้าดับทั้งเมืองหลายครั้งหลายหน เป็นข่าวให้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเกือบทุกวัน  
แล้วจะไปห้ามมิให้ครอบครัว ญาติมิตรพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหายมีความกังวล 
และห่วงใยในตัวผมได้อย่างไรกัน โชคดีที่ผมไม่ใช่เป็นคนวิตกจริต เพราะผม 
เคยผ่านความกลัวเมื่อสมัยเป็นเด็กมาได้ดังที่ได้เล่ามาแล้ว เมื่อต้องไปปฏิบัติ 
หนา้ที ่ ณ ดา่นศลุกากรสไุหงโก-ลก จงึไมใ่ชป่ญัหาใหญส่ำหรบัตวัผมแตอ่ยา่งใด  

โดยผมได้นึกถึงคำกลอนบทหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดขวัญกำลังใจว่า 

“ณ ที่ ใดดวงใจไม่ ไหวหวั่น 
จะฝ่าฟันอุปสรรคและขวากหนาม 

ถึงอำนาจวาสนาชะตาทราม 
จะฝากนามให้โลกรู้พร้อมสู้ตาย”

	 แล้วผมก็เดินทางไปทำงานที่ด่านฯ สุไหงโก-ลกตามคำสั่งกรมศุลกากร 

แต่เพียงลำพัง โดย ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา แต่อย่างใด และไม่ยอมเอา 

ใครติดตามไปช่วยทำงานแม้แต่คนเดียว เพราะผมไม่อาจที่จะนำเพื่อนร่วมงาน 

ที่เคยทำงานร่วมกันและเคยติดตามผมไปทำงานที่ด่านฯ  อื่น  ๆ  ที่ผมเคยไปอยู่  

ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวได้ หากผมจะต้องเป็นอะไรไป 

ก็ขอให้เป็นไปเพียงคนเดียว หากจะต้องมีความเสียใจเพราะผมได้รับอันตราย  

ก็ควรจะเป็นเพียงครอบครัวและญาติมิตรของผมเท่านั้น ไม่ควรที่จะให้ครอบครัว 

และญาติมิตรของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ต้องพลอยเป็นกังวลและห่วงใยไปด้วย  

แม้จะมีเพื่อนร่วมงานบางคนขันอาสาที่จะติดตามขอไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 

ย้ายตามไปช่วยทำงานด้วยเหมือนกับที่เคยติดตามไปช่วยทำงานที่ด่านฯ อื่น  ๆ  

มาก่อน ผมก็ไม่ยอมให้ไป ผมขอเสี่ยงคนเดียวดีกว่า

	 เมือ่ผมไปถงึดา่นศลุกากรสไุหงโก-ลกใน 2 - 3 วนัแรก ผมสวมใสเ่สือ้เกราะ 

กันกระสุนไว้ด้านในเพื่อความปลอดภัยตามคำแนะนำของเพื่อน แต่มิได้ทำ 

ประกันชีวิตเพิ่ม และมิได้พกปืนตามที่เพื่อนบอกไว้ ผมสังเกตว่านอกจากผู้ช่วย 

นายด่านฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ด่านฯ เกือบทุกคนไม่มีใครสวมใส่เสื้อเกราะป้องกันตัว  

หากผมจะสวมใสเ่สือ้เกราะตอ่ไปจะดเูหมอืนเปน็คนรกัตวักลวัตาย แลว้เจา้หนา้ที ่

จะมขีวญักำลงัใจในการทำงานไดอ้ยา่งไร จงึตดัสนิใจไมส่วมใสเ่สือ้เกราะเหมอืน 

กับเจ้าหน้าที่คนอื่น  ๆ โดยมิได้มีความรู้สึกกลัวหรือหวาดระแวงในความไม่ 

ปลอดภัยแต่อย่างใด สามารถทำงานที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกได้ตามปกติเป็น 

ระยะเวลาประมาณหนึง่ปคีรึง่ โดยไมม่ปีญัหาในเรือ่งความวติกกงัวลหรอืวติกจรติ 

ต่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติในพื้นที่รับผิดชอบแต่ประการใด

	 ประวัติด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  
	 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง เมื่อปี  พ.ศ.  

2475 โดยกำหนดให้เป็นที่สำหรับการนำของเข้าหรือส่งของออกเฉพาะทางรถไฟ 

เท่านั้น โดยมีที่ทำการด่านฯ ครั้งแรกในเวลานั้นอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

	 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียได้ทำความตกลง 

ร่วมมือกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่  1 ที่บริเวณพรมแดน 

สไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาสของไทย กบัรนัตปูนัจงั อำเภอปาเซมสั รฐักลนัตนั  

ของมาเลเซีย โดยการก่อสร้างสะพานได้แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจร 

ไปมาค้าขายติดต่อกัน กรมศุลกากรจึงได้สร้างที่ทำการด่านศุลกากรขึ้นใหม่  

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ป ีพ.ศ. 2550 - 2551 

บ้านพักนายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
เมื่อป ีพ.ศ.2550 - 2551



246 247

ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2516 และมีการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา 

อาคารที่ทำการด่านศุลกากร อาคารด่านพรมแดน และอาคารชุดพักอาศัย 

ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน และใช้เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรสุไหงโก  -  ลก 

ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

	 โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก  
	 ช่วงที่ผมไปทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีโครงการก่อสร้าง 

ศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก ที่มีปัญหาการทิ้งงานก่อสร้าง แม้จะมีการเปิด 

ประมลูประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งใหมเ่ปน็ครัง้ที ่ 2 แตก่ม็ปีญัหาตดิขดับางประการ 

ทำให้ไม่สามารถเซ็นสัญญาจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อผมไปรับงาน  

จงึตอ้งมกีารเปดิประมลูประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งใหมเ่ปน็ครัง้ที่ 3 ในวงเงนิ 162  

ล้านบาท โดยผมได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขอเป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยตนเอง เพราะตามปกติหากมีการเปิดประมูลใน 

ต่างจังหวัด ประธานกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ  

แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมักจะมีภารกิจมากมายหลายประการ ซึ่งอาจจะทำให้ 

ไมส่ามารถดแูลโครงการกอ่สรา้งไดอ้ยา่งเตม็ที ่ ผมบอกกบัทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ว่าศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลกเป็นงบประมาณของกรมศุลกากร  ซึ่ง 

เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของผม ผมจึงควรที่จะเป็นประธานคณะกรรมการ 

ตรวจการจ้างด้วยตนเอง เพื่อจะได้ดูแลการก่อสร้างได้อย่างใกล้ชิด เพราะ 

สภาพโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
ที่ถูกทิ้งงานจ้างจนต้องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถึง 3 ครั้ง
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เปรียบเหมือนกับการสร้างบ้านของตนเอง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นด้วยและ 

ยินยอมให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผมได้ขอผู้แทนของ 

จังหวัดมาร่วมเป็นกรรมการ และได้ขอให้ นายสมพร หลงปาน ผู้อำนวยการ 

ส่วนบริการการพัสดุ และ  นายบุญเลิศ โชควิวัฒน หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  

เปน็ผูแ้ทนกรมศลุกากรรว่มเปน็กรรมการตรวจการจา้งรว่มกบัผูแ้ทนของโยธาธกิาร 

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

	 ในการย่ืนซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างในคร้ังน้ัน ผมเห็นว่าการดำเนินการ  

2 ครัง้ทีผ่า่นมาไมป่ระสบความสำเรจ็ โดยครัง้แรกมกีารทิง้งานการกอ่สรา้ง และ 

ครัง้ที ่ 2 ไมม่กีารเซน็สญัญาภายในระยะเวลาทีก่ำหนด เมือ่ผมตอ้งมารบัผดิชอบ 

ในครั้งที่ 3 ผมจึงกำหนดเงื่อนไขไม่ให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า  15 เปอร์เซ็นต์ 

หลังจากเซ็นสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงานที่มีการส่งมอบและ 

ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเบิกเงินล่วงหน้าแล้วทิ้งงานเหมือน 

ทีผ่า่นมา ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประมลูยอมรบัเงือ่นไข สามารถคดัเลอืกผูช้นะการประกวด 

ราคาจ้างก่อสร้างได้ และสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้ตามรูปแบบและ 

รายการที่กำหนดไว้หลังจากยืดเยื้อมาหลายปี

	 ความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง
	 ศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก 
	 โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลกมีปัญหาในการดำเนิน 

โครงการดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อผมต้องเข้ามารับผิดชอบโครงการนี้ ผมได้ใช้วิธี 

การเอาเป้าหมายมาเป็นตัวตั้ง เป้าหมายนั้นก็คือ “ต้องดำเนินโครงการก่อสร้าง 

ตามการประกวดราคาจ้างครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จให้ได้” เมื่อกำหนดเป้าหมาย 

ดังกล่าวแล้ว ก็มาดูว่าทางเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายจะต้องทำอะไร  

อยา่งไร เวลาใด หากตดิขดัปญัหาดว้ยประการใดจะมแีนวทางในการแกไ้ขปญัหา 

อย่างไร และต้องประสานติดตามงานกับใคร อย่างไร โดยคิดไว้อย่างเป็นระบบ  

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเหตุผลความจำเป็นที่อาจเกิดขึ้น 

ระหวา่งการดำเนนิโครงการ เมือ่คดิวางกรอบและแนวทางดงักลา่วแลว้ กม็ุง่หนา้ 

เดินทางสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่  โดยในขั้นแรกได้ขอเป็นประธาน 

คณะกรรมการการตรวจการจ้างด้วยตนเอง และเชิญผู้แทนจากกรมศุลกากร  

และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณด์า้นการพสัด ุ

และการตรวจควบคุมบริหารโครงการก่อสร้างเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกัน 

ศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก และด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก

อาคารด่านพรมแดนและศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก
รวมทั้งที่ทำการด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก



250 251

ตรวจการจ้างและพิจารณาแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ โดยมีการ 

ตรวจตดิตามและกำกบัดแูลการกอ่สรา้งอยา่งใกลช้ดิ ทำใหส้ามารถรว่มพจิารณา 

แก้ไขปัญหาหน้างานในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการก่อสร้างบางอย่าง เพื่อประโยชน์ของทางราชการและความมั่นคงแข็งแรง  

โดยมีการปรับค่างานเพิ่มหรือค่างานลดตามระเบียบของทางราชการ ผ่านความ 

เห็นชอบของผู้ควบคุมงานและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำให้ 

การดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามกรอบระยะเวลา 

ที่กำหนดไว้ แม้ว่าการก่อสร้างทั้งโครงการจะไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยที่ผม 

ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก แต่ก็สามารถก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 

ท้ังโครงการในเวลาต่อมา เป็นผลให้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีอาคารด่านพรมแดน  

(ที่ใช้เป็นศูนย์ราชการชายแดน) อาคารชุดพักอาศัย รวมทั้งอาคารที่ทำการ 

ดา่นศลุกากรทีไ่ดด้ำเนนิการปรบัปรงุจนเปน็ทีท่ำการพรอ้มสิง่อำนวยความสะดวก 

ที่ทันสมัย มั่นคงแข็งแรง สง่างามสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่ทำการศุลกากรไทย 

ในชายแดนภาคใต้ ณ  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ของไทย กับ 

ชายแดนรันตูปันจัง รัฐกลันตัน ของมาเลเซีย ดังที่เห็นและเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

มาจนถึงปัจจุบัน

	 การแก้ปัญหาและพัฒนาโครงการก่อสร้าง 
	 โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก นอกจากมีอาคาร 

ที่ตั้งใจให้เป็นศูนย์ราชการชายแดนแล้ว ยังมีอาคารชุดที่พักอาศัยอีก 2 หลัง  

ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ขนาดใหญ่ หลังละ 30 หน่วย รวม 60 หน่วย  

มีลิฟต์ขึ้นลงอาคารหลังละ 1 ตัว โดยเอาแบบอาคารชุดพักอาศัยของผู้บริหาร 

ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์มาใช้เป็นแบบในการก่อสร้าง แต่ละหน่วยจะมีห้องนอน  

2 ห้อง พร้อมห้องรับแขก ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องครัว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 

และที่นอน มีเครื่องปรับอากาศในห้องนอนและห้องรับแขกรวม 3 เครื่อง ซึ่งถือ 

เป็นห้องพักขนาดใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกันทุกห้อง สามารถ 

หิว้กระเปา๋เขา้พกัไดโ้ดยไมต่อ้งทำอะไรเพิม่เตมิ และไมว่า่ขา้ราชการทีเ่ขา้พกัอาศยั 

จะเป็นระดับใดก็ได้รับความเท่าเทียมกัน เพราะห้องพักทุกหน่วยจะเหมือนกัน 

ทุกประการ 

	 สำหรับอาคารศูนย์ราชการชายแดน ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ ่ 3 ชั้น ซึ่ง 

ก็คืออาคารด่านพรมแดน แต่ไม่มีพื้นที่ทำการของศุลกากร ผมจึงได้ปรับเปลี่ยน 

อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ที่มีครุฑสีทองขนาดใหญ่แสดงสัญลักษณ์ประเทศไทย
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แบบการใช้พื้นที่โดยทำเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่บนชั้น  3 ของอาคาร และ 

จัดสรรพื้นที่ให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ  เข้ามาทำงานตามความเหมาะสมกับภารกิจ 

และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และโดยที่การก่อสร้างอาคารดังกล่าว 

ใช้ชื่อว่า ศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก ทำให้ชื่อด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก  

หรือ  Su-ngai Kolok Boundary Post ไม่ปรากฏอยู่บนอาคาร ผมและ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน จึงได้มีมติให้ 

ติดตั้งชื่อด่านพรมแดนดังกล่าวไว้ที่อาคารแห่งนี้ เพื่อให้เป็นด่านพรมแดนตาม 

กฎหมายศุลกากร และย้ายป้ายชื่อศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลกลงมาอยู่ 

หน้าอาคารด้านล่าง พร้อมกับจัดทำครุฑขนาดใหญ่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสดุนนูน 

ขึ้นรูป 2 มิติ ปิดด้วยทองคำเปลวทั้งองค์ ใต้ฐานครุฑมีข้อความว่า ประเทศไทย  

และ THE KINGDOM OF THAILAND ตดิตัง้ไวบ้นหนา้จัว่ของอาคารดา่นพรมแดน 

ทัง้ 2 ดา้น ทัง้ฝัง่ขาเขา้และฝัง่ขาออก สามารถมองเหน็เดน่เปน็สงา่ไดใ้นระยะไกล  

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

	 ในระหว่างการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก ซึ่งมีอาคารชุด 

พกัอาศยัของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร และอาคารดา่นพรมแดน ทีม่วีตัถปุระสงคใ์ชเ้ปน็ 

อาคารศูนย์ราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานด้าน CIQ : Customs Immigration  

Quarantine ได้แก่ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันพืช	 ด่าน 

กักกันสัตว์ ด่านกักกันโรค ด่านอาหารและยา รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ 

ในการออกใบอนุญาตแก่ของที่นำเข้าหรือส่งออก หน่วยงานด้านแรงงานและ 

การทอ่งเทีย่ว รวมแลว้มากกวา่ 10 หนว่ยงาน แตอ่าคารทีท่ำการดา่นฯ ยงัคงเปน็ 

อาคารหลังเดิมที่มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม เพราะใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว  

ผมจึงได้หารือกับกรมศุลกากรขอเงินงบประมาณ 10 ล้านบาทเศษมาใช้ในการ 

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านฯ เพื่อให้ทันเปิดใช้งานพร้อมกับอาคาร 

ด่านพรมแดน  (อาคารศูนย์ราชการ)  และอาคารชุดพักอาศัย ทำให้เมื่อการ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงมีความสมบูรณ์แบบ  สามารถใช้ประโยชน์ในราชการ 

ได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน และคงจะใช้ได้ยาวนานสืบไปอีกหลายสิบปีหรือ 

อาจจะยาวนานถึงร้อยปีก็เป็นได้

	 ในส่วนของอาคารด่านพรมแดน หรืออาคารศูนย์ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  

ท่ีเข้ามาใช้พ้ืนท่ี บางหน่วยงานขอพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ทำห้องกักกันผู้ป่วย  

ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา และอ่ืน  ๆ ซ่ึงผมต้องอธิบายว่า อาคารด่านพรมแดน 

เป็นอาคารท่ีใช้เป็นจุด Check Point สำหรับการตรวจคน ยานพาหนะ และ 

ส่ิงของ เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานในลักษณะ Contact Point ขณะผ่านเข้า  - ออก 

ประเทศ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอ่ืนต่อเน่ือง แต่ละหน่วยงาน 

ต้องส่งต่อไปยังท่ีทำการ ณ หน่วยงานหลักของตน เพราะด่านพรมแดนมีเวลา 

ศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก 
และอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
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เปิด  - ปิดพรมแดนตามท่ีกำหนดไว้ เม่ือถึงเวลาเปิด แต่ละหน่วยงานก็ต้องส่ง 

เจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงาน เม่ือถึงเวลาปิด แต่ละหน่วยงานก็กลับไปยังท่ีพักหรือ 

หน่วยงานของตน จึงไม่สามารถจะจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมให้อีกได้ ซ่ึงทุกหน่วยงาน 

ก็เข้าใจ และใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการจัดสรรพ้ืนท่ีให้อย่างสมประโยชน์ 

ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

	 การแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ก่อสร้าง 
	 ในการกอ่สรา้งโครงการดงักลา่ว ตอ้งแกป้ญัหาผูบ้กุรกุพืน้ทีก่อ่สรา้ง โดย 

เจรจาตอ่รองจา่ยเงนิคา่ชดเชยผลอาสนิและสิง่ปลกูสรา้งใหแ้กร่าษฎรทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่

กอ่สรา้ง กวา่จะเจรจาไดข้อ้ยตุยิอมรบัเงนิคา่ชดเชย ตอ้งเขา้ไปประสานทำความ 

เข้าใจโดยใช้ หลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้ คือ “เข้าใจ  

เข้าถึง พัฒนา” เข้าใจ คือ เข้าใจในวิถีชีวิตและความเดือดร้อนที่ต้องออกจาก 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง เข้าถึง คือ เข้าไปหาพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับราษฎรในพ้ืนท่ี 

กอ่สรา้ง ใหเ้ขาเขา้ใจถงึเหตผุลความจำเปน็ทีท่างการตอ้งใชพ้ืน้ทีเ่พือ่การกอ่สรา้ง 

ด่านพรมแดนเข้า  - ออกประเทศ และ  พัฒนา คือ การให้ความรู้ความเข้าใจ 

ด้านการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ  

ในขณะเดียวก็ให้ความยืดหยุ่นผ่อนปรนในช่วงที่ต้องออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่ใหม่  

หรือไปสร้างที่ใหม่อยู ่ ก็ให้โอกาสไปเช่าบ้านระหว่างการดำเนินการย้ายออกจาก 

พื้นที่ เมื่อราษฎรเหล่านั้นเข้าใจแล้วก็พยายามขอร้องให้ยินยอมออกจากพื้นที่  

โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่คนในพื้นที่ รวมทั้งลูกหลานญาติมิตรที่จะได้รับจาก 

ความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว และ 

อย่าได้คำนึงถึงค่าชดเชยที่จะได้รับแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้คำนึงถึงผลพวง 

ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากศูนย์ราชการหรืออาคารด่านพรมแดนก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยท่านอธิบดีสมชาย พูลสวัสดิ์  

ได้ลงไปช่วยแก้ปัญหาด้วย จนสามารถได้พื้นที่โครงการคืนมาทั้งหมด และ 

ก่อสร้างได้สำเร็จตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ในเวลาต่อมา

	 ถอดชนวนการประท้วง 
	 ช่วงที่ทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกมีเรื่องตื่นเต้นอยู่เรื่องหนึ่ง 

ซึง่เกดิจากสถานการณก์ารลกัลอบนำนำ้มนัเชือ้เพลงิเขา้มาในราชอาณาจกัร โดย 

การนำรถยนตอ์อกไปเตมินำ้มนัในฝัง่ประเทศมาเลเซยีแลว้วิง่กลบัเขา้มา โดยการ 

ขับรถวิ่งเข้า - ออกเพื่อไปเติมน้ำมันวันละหลายรอบ ผมจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าว 

เพื่อป้องปรามและป้องกันมิให้มีการขับรถยนต์ข้ามไปเติมน้ำมันจนกลายเป็น 

เรื่องปกติ โดยกำหนดมาตรการให้มีการจัดทำใบขนสินค้าพิเศษสำหรับการนำ 

รถยนต์ผ่านเข้า - ออกตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร  

ซึ่งในแต่ละวันจะมีคนนำรถยนต์มาเข้าคิวทำใบขนสินค้าพิ เศษดังกล่าว 

เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น และมีการรวมตัวกัน 

เพ่ือเตรียมการประท้วง โดยมีการหว่านใบปลิวท่ีบริเวณหน้าด่านฯ ว่า ถ้านายด่านฯ 

ไม่สั่งยกเลิกการทำใบขนสินค้าพิเศษสำหรับการนำรถออกไปนอกราชอาณาจักร  

จะนำคนจำนวน 2,000 คน และรถยนต์จำนวน 500 คัน มาปิดด่านพรมแดน 

สุไหงโก-ลก เมื่อผมทราบเรื่องจึงให้เจ้าหน้าที่สืบหาข่าวจนทราบว่ามีการ 

เตรียมการประท้วงจริง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรอดูว่าด่านฯ  จะ 

แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับผู้ที่ 

เคยใช้น้ำมันราคาถูกจากรถยนต์ที่ขับไปเติมน้ำมันแล้วนำกลับเข้ามาขายต่อ 

เป็นจำนวนมาก โดยในเวลานั้นไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้กำลังใจหรือเข้ามา 

สอบถามวา่ด่านฯ จะทำอย่างไรหากมีการประท้วงเกิดขึ้นจริง ด่านฯ สุไหงโก-ลก 

ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวแต่เพียงลำพัง โดยผมได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เป็นคน 

ในพื้นที่และพูดภาษามลายูได้ สืบหาแกนนำที่จะทำการประท้วง และเข้าเจรจา 

ตอ่รองรอ้งขอใหย้ตุแิผนการประทว้ง แตก่ลุม่แกนนำยงัคงยนืกรานทีจ่ะนำคนและ 

รถยนตม์าปดิดา่นพรมแดน หากนายดา่นฯ ซึง่หมายถงึตวัผมไมส่ัง่ยกเลกิการทำ 

ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์ที่นำออกชั่วคราว ผมต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรอง 

ตามทีเ่คยรว่มฝกึการเจรจาตอ่รองในสถานการณจ์ำลองเมือ่ครัง้ทีอ่ยูท่ีด่า่นศลุกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ต กรณีการจี้เครื่องบิน  (Hi - Jack) ซึ่งได้เรียนรู้เรื่องการ 

ประวิงเวลา การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจตาม 

สถานการณจ์ำลองทีส่มมตุขิึน้มา แตค่ราวนีเ้ปน็เรือ่งจรงิทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ ผมให ้

ทีมเจรจาของด่านฯ ไปพบปะพูดคุยกับแกนนำท่ีจะทำการประท้วง ซ่ึงประกอบด้วย  

ผูท้ีอ่ยูใ่นแวดวงการเมอืงทอ้งถิน่และกลุม่คนหวัรนุแรงบางคนในพืน้ที่ เพือ่ขอรอ้ง 

ให้เขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจมี 

ผลกระทบเกดิขึน้ แตแ่กนนำการประทว้งกย็งัคงยนืกรานใหผ้มสัง่ยกเลกิการทำใบ 

ขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์เข้า  - ออกชั่วคราว มิฉะนั้นจะนำคนและรถยนต์ 

มาปดิดา่นพรมแดนตามทีห่วา่นใบปลวิไว ้ ผมตอ้งใหท้มีเจรจาของดา่นฯ ตอ่รองวา่ 

ยังติดต่อผมไม่ได้เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ขอให้รอพูดคุย 
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กับผมในวันเปิดทำการก่อน หากไม่ได้รับคำตอบตามที่ต้องการถึงค่อยคิดเรื่อง 

การประท้วง ใช้เวลาการเจรจาต่อรองกันนานหลายชั่วโมง จนต้องถามกันตรง ๆ  

ว่า ใจคอจะไม่คิดพึ่งพากันในอนาคตเลยหรือ เพียงรอแค่วันเดียวจะรอไม่ได้ 

เชียวหรือ ขอให้เห็นแก่เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับคน  

ยานพาหนะ และสิ่งของที่นำผ่านเข้า  -  ออกพรมแดน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ 

คนในท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนาน ในที่สุดกลุ่มแกนนำก็ยินยอมรอพบผม 

ในวันรุ่งขึ้นเพื่อพูดคุยกันก่อน

	 เม่ือผมมาถึงได้พบกับตัวแทนกลุ่มแกนนำการประท้วงสิบกว่าคน ได้อธิบาย 

เหตุผลว่าสิ่งที่ด่านฯ ให้ทำพิธีการใบขนสินค้าพิเศษสำหรับการนำรถยนต์ผ่าน 

เข้า - ออกแบบชั่วคราว เป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่มีอยู่มาช้านานแล้ว ไม่ใช่ 

เรือ่งใหม ่ ไมใ่ชเ่รือ่งทีผ่มเพิง่คดิทำขึน้มา โดยผมยกตวัอยา่งชายแดนดา่นฯ อืน่ ๆ  

ไมว่า่จะเปน็สะเดา ปาดงัเบซาร์ ตากใบ สถติขิอ้มลูการนำรถยนตผ์า่นเขา้ - ออก 

ชั่วคราวมีเป็นจำนวนมาก แต่ของด่านฯ สุไหงโก-ลกมีเพียงเล็กน้อย ทั้ง  ๆ  ที่ 

ความจริงมีรถยนต์ผ่านเข้า - ออกชั่วคราวไม่น้อย การทำพิธีการไม่ได้ยุ่งยากอะไร  

ขอให้ด่านฯ ได้ทำหน้าที่ที่ควรต้องทำ คนที่ให้ความร่วมมือก็ได้ชื่อว่าได้ทำใน 

สิ่งที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หากติดขัดปัญหาอะไร  

เจ้าหน้าที่ด่านฯ พร้อมให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้ เมื่อคนที่เป็นแกนนำได้ฟัง 

เหตุผลและข้อมูล ส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ด่านฯ ดำเนินการ มีเพียง  

2 - 3 คนทีย่งัคงยนืกรานและขอใหด้า่นฯ ยกเลกิการทำพธิกีารดงักลา่วใหไ้ด ้ ซึง่ผม 

ต้องขอร้องว่า การจะสั่งยกเลิกการทำพิธีการดังกล่าวคงทำไม่ได้ แต่หากติดขัด 

หรอืตอ้งการใหย้ดืหยุน่ผอ่นปรนประการใด ดา่นฯ พรอ้มจะพจิารณาแกป้ญัหาให ้

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมให้มากที่สุด แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับนโยบาย  

ซึ่งผมเองไม่สามารถที่จะตัดสินใจโดยพลการในทันทีได้ ต้องนำเรียนหน่วยเหนือ 

เพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงขอให้รอฟังคำตอบอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นว่าจะสามารถ 

ยืดหยุ่นผ่อนปรนได้อย่างไรบ้าง ในที่สุดกลุ่มแกนนำก็ยินยอม สถานการณ์ 

การพูดคุยที่ตึงเครียดจึงเริ่มผ่อนคลาย และพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองด้วยความ 

เข้าใจต่อกันมากขึ้น พอถึงวันรุ่งขึ้นที่นัดหมายปรากฏว่าไม่มีใครมาฟังคำตอบ  

เพราะแท้จริงแล้วเขาได้คำตอบไปหมดแล้ว เมื่อไม่มีใครมากดดันอีก ผมก็ให้ทำ 

ตามระเบียบของกรมศุลกากรต่อไป โดยไม่มีการประท้วงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่โล่งใจ 

ของเจ้าหน้าที่ด่านฯ เปรียบเหมือนยกภูเขาออกจากอกได ้

	 หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไป ผมก็มาคิดทบทวนดูว่า การทำหน้าที่ 

ของด่านฯ เป็นสิ่งที่  ถูกต้อง แต่  ไม่ถูกใจ คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ 

นำรถยนตข์า้มไปเตมินำ้มนัแลว้นำกลบัเขา้มา เมือ่การจดัระเบยีบดงักลา่วเกดิขึน้  

ทำให้สถานการณ์การนำรถยนต์ข้ามไปเติมน้ำมันลดจำนวนลง มีการทำใบ 

ขนพิเศษตามระเบียบมากขึ้น เป็นการป้องปรามและป้องกันได้ในระดับหนึ่ง  

บางคนพูดว่า ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางครั้ง 

การทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่บางที 

ก็อาจถูกนำไปอ้างว่าหน่วยราชการบังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดมากเกินไป  

ก็อาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มผู้ที่ไม่หวังดียกมาเป็นเหตุก่อสถานการณ์ 

ใหเ้กดิความไมส่งบขึน้ได ้ ผมมานกึดกูเ็หน็วา่มสีว่นจรงิอยูบ่า้งจงึเปน็บทเรยีนทีผ่ม 

ต้องคิดและเลือกทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเสมอมา โดยต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ในแต่ละเรื่องและแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการทำงาน เพราะคำว่า  

“ถูกต้อง” กับ “ถูกใจ” บางครั้งก็ไม่ได้อยู่คู่กันทุกครั้งไป บางทีถูกต้องแต่ก็ไม่ถูกใจ  

บางทีถูกใจแต่ก็ไม่ถูกต้อง การทำให้คำว่า  ถูกต้อง  กับ  ถูกใจ  มาอยู่ด้วยกัน  

จึงต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารที่จะต้องดำเนินการให้สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ 

ถกูตอ้งและถกูใจใหไ้ดม้ากทีส่ดุ แตไ่มใ่ชเ่รือ่งทีจ่ะทำไดง้า่ย ๆ เลย ประสบการณ ์

ในครัง้นัน้ถอืวา่ผมและทมีงานดา่นศลุกากรสไุหงโก-ลกโชคดทีีส่ามารถถอดชนวน 

การประทว้งไดส้ำเรจ็ มฉิะนัน้ผมกค็งถกูกระหนำ่ซำ้เตมิจนแทบจะไมม่ทีีย่นือยูใ่น 

สังคมเป็นแน่

	 โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 
	 ในระหวา่งทีด่ำรงตำแหนง่นายดา่นศลุกากรสไุหงโก-ลก นอกจากจะตอ้ง 

ดูแลรับผิดชอบโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลกและอาคารชุด 

พักอาศัยของข้าราชการ รวมทั้งการปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากร 

สุไหงโก-ลกแล้ว ยังต้องดูแลโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตาด้วย เพราะ 

ในเวลานั้นยังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของด่านฯ สุไหงโก-ลก แต่นายด่านฯ มิได้ 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายให้ผู้ช่วย 

นายด่านฯ ไปเป็นกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพราะทีอ่ำเภอบเูกะ๊ตามกีารสรา้งสะพาน 

ข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก  แห่งที่  2  เพื่อเป็นเส้นทางผ่านเข้า  -  ออกระหว่าง 

ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านบ้านบูเก๊ะตาของไทย กับบ้านบูกิ๊ดบุหงา  
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ของมาเลเซีย จึงจำเป็นต้องสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตาขึ้นมาตามนโยบายของ 

รัฐบาลและจังหวัดนราธิวาส การดูแลโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  

นอกจากจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ผมยังได้ 

ดำเนินการของบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านฯ  พร้อม 

สิง่ปลกูสรา้งประกอบอืน่  ๆในวงเงนิประมาณ 229 ลา้นบาท และจงัหวดันราธวิาส 

ได้มีการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขยายและพัฒนาพื้นที่ รวมทั้ง 

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  อีกเป็นจำนวนมาก และต่อมามีการออกกฎกระทรวงตั้งเป็น 

ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา โดยแยกออกมาจากด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีนายด่าน 

ศลุกากรเพือ่ทำหนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการและดแูลพฒันาดา่นฯ ดงักลา่ว เพือ่ให ้

บริการและควบคุมทางศุลกากรตามอำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากรต่อไป

	 ประวัติด่านศุลกากรบูเก๊ะตา   
	 ดา่นศลุกากรบเูกะ๊ตา ตัง้อยูท่ีต่ำบลโละจดู อำเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส  

ก่อสร้างขึ้นตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ตามแผนงานโครงการ 

พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย  -  มาเลเซีย  -  ไทย (IMT - GT) โดย 

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก  

แห่งที่ 2 ขึ้นที่บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ของไทย กับบ้าน 

บูกิ๊ดบุหงา (Bukit Bunga) รัฐกลันตัน ของมาเลเซีย และกระทรวงมหาดไทย 

ได้ประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2551 โดย 

ในช่วงแรก กรมศุลกากรมอบหมายให้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกกำกับดูแลให้ 

บริการทางด้านศุลกากร และต่อมากรมศุลกากรได้มีคำสั่งจัดอัตรากำลังให้ 

ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีเขตพื้นที่ 

รับผิดชอบในอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา

ดา่นศลุกากรบเูกะ๊ตาปจัจบุนั
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สงขลารอบสอง 

ทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกได้ประมาณปีครึ่ง  

ก็ได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับจากระดับ 8 เป็นระดับ 9  

หรือจากระดับอำนวยการต้น ไปเป็นระดับอำนวยการสูง โดยไป 

ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรสงขลา ซึ่งได้รับการยกระดับเป็นด่านฯ 

ระดับ 9 ผมจึงมีโอกาสได้ไปทำงานที่ด่านศุลกากรสงขลาเป็นรอบที่ 2  

และไดท้ำงาน ณ ทีท่ำการดา่นศลุกากรหลงัใหมท่ีผ่มเคยเปน็ผูด้ำเนนิการ 

จัดให้มีการออกแบบและขอเงินงบประมาณก่อสร้างไว้เมื่อคราวที่ผม 

ทำงานอยู่ที่ด่านฯ สงขลารอบแรก โดยได้ใช้งานและซ่อมแซมปรับปรุง 

ในส่วนที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องตามระยะเวลาประกันตามสัญญาจ้าง  

เพือ่ใหส้ามารถใชก้ารใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทำใหม้คีณุภาพชวีติ 

ในการทำงานที่ดีขึ้น การกลับมาอยู่ที่ด่านฯ สงขลาจึงเป็นเหมือนการ 

ได้กลับมาอยู่บ้านที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังคงซาบซึ้งเป็นที่ประทับใจ 

และยังคงเป็นความทรงจำด ีๆ ที่อยู่ในใจเสมอมา

บทที่  11
สงขลารอบสอง

ผม
	 การมาทำงานที่ด่านศุลกากรสงขลาในรอบที่  2 ได้มีโอกาสปรับปรุง 

พัฒนาและสะสางงานที่เคยวางระบบการบริหารจัดการไว้ให้เข้าที่เข้าทาง ทำให้ 

การทำงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย มีการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

เชื่อมความสามัคคีภายในด่านฯ รวมทั้งจัดให้มีการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งร่วมกัน 

เป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในหน่วยงาน ทำให้บรรยากาศ 

การทำงานและการอยูร่ว่มกนัเปน็ไปอยา่งอบอุน่และเปน็มติรตอ่กนัเปน็อยา่งมาก  

นอกจากนีย้งัไดม้โีอกาสสรา้งพระประธานประจำดา่นฯ โดยรบัมอบพระพทุธรปูหนิ 

แกะสลักที่เป็นของกลางของตกค้างซึ่งตกเป็นของแผ่นดินแล้วไว้เป็นพระประจำ 

ด่านฯ สงขลา ซึ่งผมได้ตั้งชื่ออันเป็นมงคลนามว่า “พระพุทธสงขลามหามงคล”  

หรือ หลวงพ่อศิลา พร้อมกับสร้างแท่นสำหรับประดิษฐานองค์พระดังกล่าว โดย 

มีการทำพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นที่สร้างไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงงามสง่า 

น่าเล่ือมใสไว้ท่ีบริเวณหน้ามุขอาคารด่านศุลกากรสงขลา เพ่ือเป็นท่ีเคารพสักการบูชา 

ของชาวด่านฯ สงขลาและผู้มาติดต่อราชการยาวนานสืบไป

ด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่
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 พระพทุธสงขลามหามงคล 
 พระพทุธสงขลามหามงคล เปน็พระพทุธรปูปางสมาธเิพชร ขนาดหนา้ตกั 

กว้าง 56 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่ทำขึ้นใหม่เลียนแบบ 

ศิลปะชวา แกะสลักจากหินสีเขียว นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ทางท่าเรือ 

สงขลา โดยเรือ KOTA TEGAP เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นของต้อง 

กำกดัในการนำเขา้มาในราชอาณาจกัร แตผู่น้ำเขา้ไมม่ใีบอนญุาตใหน้ำเขา้ จงึได ้

ร้องขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร โดยยกพระพุทธรูปดังกล่าวให้เป็น 

ของแผ่นดินตามแฟ้มคดีด่านศุลกากรสงขลา ที่ พ. 8/1.10.50

	 หลงัจากการดำเนนิการดา้นคดเีสรจ็สิน้ และพระพทุธรปูดงักลา่วไดต้กเปน็ 

ของแผน่ดนิตามกฎหมายศลุกากรแลว้ ดา่นศลุกากรสงขลาไดห้ารอืและตรวจสอบ 

กับสำนักศิลปากรท่ี 13 สงขลา และจากการตรวจสอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สงขลา แลว้ ไดร้บัแจง้วา่พระพทุธรปูดงักลา่วมใิชโ่บราณวตัถแุละศลิปวตัถ ุ จงึได ้

อนมุตัสิง่มอบไวเ้ปน็พระประจำดา่นศลุกากรสงขลา เมือ่วนัที ่ 14 ธนัวาคม 2552  

และไดต้ัง้ชือ่อนัเปน็มงคลนามวา่ “พระพทุธสงขลามหามงคล” หรอื “หลวงพอ่ศลิา”  

พร้อมกับสร้างแท่นประดิษฐานองค์พระดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระที่ด่าน 

ศุลกากรสงขลามีอายุครบ 8 รอบ 96 ปี ในวันที ่ 9 มกราคม 2553

พิธีเบิกเนตรพระพุทธ- 
สงขลามหามงคล เมื่อ 
วันที่ 5 มกราคม 2553 
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โมเดลจำลองโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
ที่ทำการด่านศุลกากรสะเดา

	 สำหรับแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธสงขลามหามงคล ได้ทำพิธีวาง  

ศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ตรงกับวันจันทร์ แรม 12 ค่ำ  

เดือน 1 ปีฉลู เอกศก จุลศักราช 1371 ประกอบด้วยราชาแห่งฤกษ์ โดยมีผม 

ในฐานะนายดา่นฯ เปน็ประธานในพธิ ี และเมือ่การกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ถงึวนัฤกษด์ ี

มีมงคล วันที่ 4 มกราคม 2553 เวลา 15.49 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสงขลา  

ได้พร้อมใจกันอัญเชิญองค์พระพุทธสงขลามหามงคล  หรือหลวงพ่อศิลา  

ข้ึนประดิษฐานบนแท่นดังกล่าว และนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาทำพิธีปลุกเสก 

เบกิเนตร เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม 2553 เพือ่ความศกัดิส์ทิธิแ์ละความเปน็สริมิงคล 

สืบไป โดยพระพุทธสงขลามหามงคลนี้ ถือเป็นพระประธานประจำด่านศุลกากร 

สงขลา สำหรับเคารพ สักการะ กราบไหว้บูชา เพ่ือความสุขสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคล 

แก่ชาวด่านศุลกากรสงขลาและผู้มาติดต่อราชการต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

	 จากด่านศุลกากรสงขลาสู่ด่านศุลกากรสะเดา  
	 หลังจากทำงานอยู่ที่ด่านฯ สงขลารอบสองได้ประมาณ 2 ปี ก็ได้รับ 

คำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรสะเดา เพื่อไปรับผิดชอบโครงการ 

ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งมีปัญหา 

เรือ่งการบกุรกุพืน้ทีท่ีร่อการแกไ้ขปญัหาอยู่ ในระหวา่งการเจรจาตอ่รองกบัราษฎร 

ที่อยู่ในพื้นที่ ก็ได้ดำเนินการของบประมาณในวงเงิน 21 ล้านบาทเศษ เพื่อ 

ดำเนนิการจดัจา้งออกแบบการกอ่สรา้งอาคารทีท่ำการดา่นศลุกากรสะเดาแหง่ใหม่  

พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบอื่น  ๆ โดยใช้หลักการแยกคนกับสินค้าออกจากกัน  

เพือ่ความสะดวกในการใหบ้รกิารและการควบคมุทางศลุกากร เตรยีมพรอ้มรองรบั 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว ณ บริเวณชายแดนไทย -  

มาเลเซีย ด้านอำเภอสะเดาของไทยกับด่านบูกิ๊ดกายูฮิตัมของมาเลเซีย โดย 

ออกแบบใหเ้ปน็อาคารทีท่นัสมยั ประหยดัพลงังาน และมสีิง่อำนวยความสะดวก 

ครบครัน เปรียบเสมือนการออกแบบยานอวกาศแล้วนำมาจอดไว้ท่ีบริเวณชายแดน  

เมื่อออกแบบเสร็จแล้วได้ทำเป็นแบบจำลอง (Model) ไว้ให้เห็นภาพทั้งโครงการ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แบบจำลองดังกล่าวได้ถูกนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ในงานต่าง  ๆ  ตามนโยบายของรัฐบาลหลายครั้งหลายหน เพื่อเป็นต้นแบบของ 

การพัฒนาด่านชายแดนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยสามารถปรับลดขนาดให้เหมาะสม 

กับพื้นที่ก่อสร้างได้ในรูปแบบขนาด S M L (Small, Medium, Large) หาก 

มีการนำไปใช้เปน็แบบจริงในการกอ่สรา้ง โดยในระหวา่งการออกแบบกไ็ดเ้จรจา 

ต่อรองกับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ยอมรับการจ่ายเงินชดเชยผลอาสินและ 
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สิง่ปลกูสรา้ง แตก่ารเจรจาทำไดไ้มง่า่ยนกั เพราะมบีางรายไมย่นิยอม และมกีาร 

ร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน จนต้องมีการ 

ตัดทอนพื้นที่บางส่วนที่เป็นปัญหาออกบ้างจนเหลือพื้นที่ประมาณ  596 ไร่  

แตก่ารเจรจากย็ดืเยือ้เรือ้รงัเพราะราษฎรไมย่อมรบัเงนิชดเชยในอตัราทีร่ฐัจะจา่ยให ้ 

แต่ได้เรียกร้องให้จ่ายเงินชดเชยในอัตราที่สูงมาก การเจรจาแต่ละครั้งมีความ 

คืบหน้าเพียงเล็กน้อย จนล่วงเลยมาถึงช่วงรัฐบาล  คสช. ช่วงที่มีการประกาศ 

กฎอัยการศึก การเจรจาจึงสำเร็จและได้พื้นที่มาดำเนินโครงการก่อสร้างต่อไป 

ได้ในเวลาต่อมา

	 ในช่วงที่ทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสะเดา ผมยังคงมุ่งหน้าปลูกฝังทัศนคติ 

ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องดา่นฯ ตามหลกั 5 ประการ คอื “รูห้นา้ที ่ มวีนิยั ตัง้ใจปฏบิตั ิ

งาน บริการด้วยใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน” และขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกัน 

ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน คือ “ภาษีเข้าเป้า ปราบปรามได้ผล มวลชน 

พอใจ ทำได้ตามตัวชี้วัด พัฒนาหน่วยงาน” ตามที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

และบริหารจัดการงานในภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบมาโดยตลอด จนมี 

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา 

เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ได้รับโอกาสให้เข้าฝึกอบรม จะต้องกลับมา 

เขยีนรายงานความรูท้ีไ่ดร้บั เพือ่แจง้เวยีนใหเ้จา้หนา้ทีค่นอืน่ทีไ่มม่โีอกาสไดเ้ขา้รบั 

การฝึกอบรมได้รับรู้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้นำไปสู่การปฏิบัติงานตามที่ 

เกี่ยวข้องต่อไป

 ประวัติด่านศุลกากรสะเดา 
	 ด่านศุลกากรสะเดา เป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทย  -  

มาเลเซีย ตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2458 อยู่ตรงข้ามกับด่านศุลกากรบูกิ๊ดกายูฮิตัม  

รัฐเกดะห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบล 

สำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปริก ตำบลพังลา และตำบล 

เขามีเกียรติ

	 เดมิททีีท่ำการดา่นตัง้อยูบ่รเิวณสามแยกอำเภอสะเดา โดยสรา้งมาตัง้แต ่

ปี  พ.ศ.  2501 จนถึงปี  พ.ศ.  2527 จึงได้ย้ายที่ทำการด่านศุลกากรสะเดามาอยู่ 

ที่บ้านคลองพรวน ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัด 

สงขลา และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการก่อสร้างที่ทำการด่าน 

ศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ บนพื้นที่ 596 ไร่ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นด่าน 

ศุลกากรที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 
	 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรสะเดา ได้รับมอบหมายจาก 

กรมศุลกากรให้กำกับดูแลบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของด่านศุลกากร 

บ้านประกอบควบคู่กันไปด้วย จึงเท่ากับทำหน้าที่นายด่านศุลกากร 2 ด่านฯ 

ในเวลาเดยีวกนั โดยดา่นศลุกากรบา้นประกอบตัง้อยูท่ีบ่รเิวณหลักเขตแดนไทย  -  

มาเลเซยี หลกัที ่ 31 (BP 31) บรเิวณบา้นประกอบ ตำบลประกอบ อำเภอนาทว ี 

จงัหวดัสงขลา ตรงขา้มกบัดา่นศลุกากรดเูรยีนบรูง อำเภอปาดงัเตอรบั รฐัเกดะห ์ 

อาคารที่ทำการด่านศุลกากรสะเดา

อาคารด่านพรมแดนสะเดา เมื่อป ีพ.ศ. 2554
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ยา้ยออกจากพืน้ที ่ ทำใหไ้ดพ้ืน้ทีม่าใชใ้นการกอ่สรา้งตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ  

ซึ่งเป็นด่านฯ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ รวมทั้งที่พักอาศัย 

ที่ใหญ่โตสมบูรณ์แบบมาก ผู้ที่ไปทำงานที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบสามารถ 

ห้ิวกระเป๋าเข้าไปอยู่และทำงานได้ทันที จึงเป็นด่านฯ ท่ีมีความพร้อม สามารถรองรับ 

งานในอนาคตไดอ้กีนานนบัรอ้ยป ี เพราะมพีืน้ทีท่ีเ่หลอือยูท่ีจ่ะสามารถขยายพืน้ที ่

การให้บริการได้เพิ่มอีกมากโดยไม่ต้องมีการเวนคืนหรือมีปัญหาเรื่องผู้บุกรุกพื้นที่ 

ในอนาคตแตอ่ยา่งใด เพราะไดม้กีารลอ้มรัว้แสดงอาณาเขตไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ หาก 

เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ด่านศุลกากรบ้านประกอบจะช่วยกันดูแลป้องกันมิให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ี 

ของด่านฯ อีก ก็เช่ือแน่ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้กันอีกเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา

 พระพรหมอบุลบนัดาลประทานพร 
	 ในระหว่างปี พ.ศ.  2553 - พ.ศ.  2554 ขณะที่ผมดำรงตำแหน่งนายด่าน 

ศุลกากรสะเดา และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับดูแลด่านศุลกากร 

บา้นประกอบดว้ย โดยในเวลานัน้ทีด่า่นศลุกากรบา้นประกอบกำลงัอยูใ่นระหวา่ง 

การก่อสร้าง บนพื้นที่ประมาณ 248 ไร่ แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานอื่น เช่น มูลนิธิ 

สงขลา ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านความมั่นคงมาขอแบ่งพื้นที่ไปใช้ 

ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานจำนวนหนึ่ง คงเหลือพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่  

แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการหนึ่ง 

ของกรมศุลกากร และในขณะเดียวกัน ด่านศุลกากรสะเดาก็มีโครงการก่อสร้าง 

ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 596 ไร่ โดยมีการจ้างที่ปรึกษา 

ออกแบบโครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ไว้แล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นนายด่าน 

ศุลกากรสะเดา และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ภายในปลายปี  พ.ศ.  2562 และคงจะเปิดใช้งานและให้บริการได้ภายในปี 

งบประมาณ 2563

	 ในช่วงเวลานั้น ผมเห็นว่าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ  

และโครงการกอ่สรา้งดา่นศลุกากรสะเดาแหง่ใหม ่ เปน็โครงการขนาดใหญ ่ มพีืน้ที ่

กว้างขวาง ซึ่งตามประเพณีนิยมจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปกป้องคุ้มครองสถานที่  

และผมเหน็วา่สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่หมาะสมควรจะเปน็ พระพรหม เพือ่จะไดด้แูลปกปอ้ง 

คุม้ครองพืน้ทีข่นาดใหญไ่ดอ้ยา่งทัว่ถงึ ในเวลานัน้พอดมีกีารจดัสรา้ง พระพรหม- 

อุบลบันดาลประทานพร ซึ่งมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

ของมาเลเซยี ซึง่กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเปดิเปน็จดุผา่นแดนถาวรมาตัง้แต ่

วันท่ี 20 มกราคม 2553 โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย  

จังหวัดสงขลา

	 ในขณะที่กำกับดูแลด่านศุลกากรบ้านประกอบ ได้เข้าไปเป็นประธาน 

คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ และ 

เข้าเจรจาต่อรองกับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ยอมรับเงินค่าชดเชยผลอาสิน 

และสิ่งปลูกสร้าง กว่าจะเจรจาต่อรองสำเร็จต้องเข้าไปพูดคุยหลายครั้งหลายหน  

จนในที่สุดก็ได้รับความร่วมมือจากราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ ยอมรับเงินค่าชดเชยและ 

ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
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ศาลพระพรหมด่านศุลกากรบ้านประกอบ

สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานจัดสร้าง โดยมีพิธีเทวาภิเษก  ณ  

มณฑลพิธีศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ ส่ีแยกราชประสงค์ เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์  

2554 และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าสักการบูชา โดยมีการจัดสร้าง 

องค์พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร  ขนาด  19 นิ้วด้วย  ซึ่งผมเห็นว่า 

มีขนาดใหญ่พอเหมาะที่จะนำไปประดิษฐาน ณ ด่านศุลกากรบ้านประกอบและ 

ดา่นศลุกากรสะเดาแหง่ใหมไ่ด้ จงึไดร้ว่มกบัเจา้หนา้ทีด่า่นศลุกากรสะเดา พรอ้ม 

ครอบครัวและญาติมิตร เช่าบูชาองค์พระพรหมอุบลบันดาลประทานพร ขนาด  

19 นิ้วไว้ 2 องค์ แล้วนำไปไว้ที่ด่านศุลกากรสะเดาเป็นการชั่วคราว เพื่อนำไป 

ประดิษฐานที่ด่านทั้งสองแห่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จต่อไป โดยในปัจจุบัน 

ด่านศุลกากรบ้านประกอบได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ได้ตั้ง 

ศาลพระพรหมและอญัเชญิองคพ์ระพรหมดงักลา่วไปประดษิฐาน ณ ดา่นศลุกากร 

บา้นประกอบเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นองคพ์ระพรหมอบุลบนัดาลประทานพรอกีองคห์นึง่ 

ยังคงอยู่ที่ด่านศุลกากรสะเดา เมื่อโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือใกล้จะแล้วเสร็จ ด่านศุลกากรสะเดาก็จะได้ตั้งศาล 

พระพรหมและอญัเชญิองคพ์ระพรหมดงักลา่วไปประดษิฐานทีด่า่นศลุกากรสะเดา 

แห่งใหม่ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

	 นอกจากองคพ์ระพรหมอบุลบนัดาลประทานพรทีผ่มกลา่วถงึแลว้ ในการ 

สร้างพระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง รุ่น 138 ปี กรมศุลกากร ที่กรมศุลกากรและ 

สมาคมสโมสรศลุกากรไดร้ว่มกนัจดัสรา้งไวใ้นวาระการครบ 138 ป ี กรมศลุกากร  

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยมีการสร้างแบบพระบูชา ขนาด 18 นิ้ว ไว้ 

จำนวน  5 องค์ และกำหนดให้นำองค์ที่  5 ไปประดิษฐาน  ณ ด่านศุลกากร 

บ้านประกอบ หรือด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โดยได้อัญเชิญองค์พระดังกล่าว 

ไปไว้ที่ด่านศุลกากรสะเดาแล้ว แต่เนื่องจากด่านศุลกากรบ้านประกอบหลังจาก 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ  ได้มีมูลนิธิสงขลาเข้ามาขอพื้นที่จำนวน  9 ไร่เพื่อสร้าง 

สถูปเจดีย์และหลวงปู่ทวดไว้เป็นที่เคารพสักการบูชาสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา  

โดยไดด้ำเนนิการสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ องคพ์ระพทุธโสธร หนิแมน่ำ้โขง  

รุ่น 138 ปี กรมศุลกากร จึงจะได้นำไปประดิษฐาน ณ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

พรอ้มกบัพระพรหมอบุลบนัดาลประทานพรตามทีต่ัง้ใจไว ้ โดยดา่นศลุกากรสะเดา 

คงจะได้สร้างหอพระและตั้งศาลพระพรหมอย่างเหมาะสม สำหรับประดิษฐานไว ้

เป็นที่เคารพสักการบูชาต่อไป

พระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง  
รุ่น  138  ปี  กรมศุลกากร  
ขนาดหน้าตัก  18 นิ้ว และ 
พร ะพรหมอุ บ ลบั นด าล - 
ประทานพร  ขนาดหน้าตัก  
1 9  นิ้ ว  ที่ เ ต รี ย ม น ำ ไ ป 
ประดิษฐานที่ด่านศุลกากร 
สะเดาแห่งใหม่

สถูปเจดีย์หลวงปู่ทวด
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4 ปีกว่า 5 อธิบดี 6 พ.ศ. ที ่สบท.
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ปี  พ.ศ.  2554 ขณะที่ทำงานอยู่ที่ด่านศุลกากร 

สะเดา และด่านศุลกากรบ้านประกอบ ได้รับ 

คำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  

หรือ  สบท. ซึ่งในปัจจุบันตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของ 

กรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้ 

เปลี่ยนชื่อเป็น  กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ กบท. โดยเข้ารับงาน 

ในหนา้ทีต่ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2554 สมยัทีน่ายสมชาย พลูสวสัดิ์  

เป็นอธิบดีกรมศุลกากร รับผิดชอบบริหารจัดการงานด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย การสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เข้ารับราชการในกรมศุลกากร การดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  

ท่ีพึงได้รับจากทางราชการ การอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดทำฐานข้อมูล 

และทะเบียนประวัติการรับราชการ การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง 

บทที่  12 
สำนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ปลาย
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และอัตรากำลัง การดำเนินการทางด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด รวมทั้ง 

งานด้านคุณธรรมจริยธรรมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของกรมศุลกากร  

ได้มีโอกาสวางรากฐานและพัฒนาระบบและวิธีการบริหารจัดการงานด้านการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง จนมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

หลายเรือ่ง เพราะมเีวลาทำงานในหนา้ทีน่ีย้าวนานถงึ 4 ปกีวา่ 5 อธบิด ี 6 พ.ศ.  

ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากพอที่จะทำงานต่าง  ๆ ได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน โดยเฉพาะ 

เรื่อง ระบบคลงัขอ้สอบ ทีใ่ช้ในการสอบสรรหาหรอืเลือกสรรบคุคลเขา้รับราชการ  

ที่ทำให้กรมศุลกากรได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้  ได้รับรางวัลส่วนราชการ 

ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิ 

พันเอกจินดา ณ สงขลา ซ่ึงนับเป็นเกียรติประวัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรมศุลกากร ซึ่งจะได้เล่าในรายละเอียดและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 

เปน็ความรูแ้ละประสบการณใ์นการทำงานดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล ทีอ่าจ 

เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

	 ประกาศอุดมการณ์ “สบท. เพื่อกรมศุลกากร” 
	 เมื่อมาเริ่มทำงานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สบท. ซึ่งเป็นงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของกรมทั้งหมดตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณพ้นจาก 

ราชการหรือเสียชีวิตไป มีงานหลายอย่างท่ีต้องทำ ท้ังเร่ืองการสรรหาและเลือกสรร 

บุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนระดับ การอบรมพัฒนาบุคลากร  

การปรบัปรงุโครงสรา้งอตัรากำลงัและระบบงาน การดแูลดา้นสทิธปิระโยชนแ์ละ 

สวัสดิการที่พึงได้รับจากทางราชการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากรและ 

ทะเบียนประวัติ การดำเนินการด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด ตลอดจน 

การดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีปริมาณงานเป็นจำนวนมากมายมหาศาล เจ้าหน้าที่ของ 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลต่างต้องทำงานอย่างหนักแบบปิดทองหลังพระมา 

โดยตลอด การทำงานที ่สบท. จึงต้องทำงานด้วยใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผม 

จึงประกาศอุดมการณ์ “สบท. เพื่อกรมศุลกากร” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน 

มีอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องทำงานเพื่อกรมศุลกากรและเพื่อ 

บุคลากรของกรมศุลกากรทุกคน พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรม  “พบกันยามเช้า”  

ทกุเชา้วนัองัคาร เดอืนละ 1 - 2 ครัง้ เพือ่พบปะพดูคยุ ถา่ยทอดนโยบาย ปลกูฝงั 

อุดมการณ์และซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ในทุก  ๆ  เรื่อง และต่อมาได้จัดให้มีกิจกรรม  “พบกันยามเย็น”  หลังเลิกงาน 

เป็นครั้งคราว เน้นด้านสันทนาการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักได้มีโอกาส 

ผอ่นคลายจากความตงึเครยีดในการทำงาน โดยจะมกีารพบปะพดูคยุในลกัษณะ  

Dinner Talk เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้ข่าวสารข้อมูล ข้อคิดในการ 

ทำงานบ้างเป็นบางครั้ง พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ 

ด้วยกิจกรรม Rally และกิจกรรมสันทนาการอื่น  ๆ รวมทั้งการแข่งขันกีฬาเชื่อม 

ความสามัคคีภายในหน่วยงาน ทำให้การทำงานร่วมกันภายในสำนักบริหาร 

ทรพัยากรบคุคลดำเนนิไปไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย อยูร่ว่มกนัทำงานแบบครอบครวั  

แบบพี่แบบน้อง แม้งานจะหนัก แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข  

และมีขวัญกำลังใจในการทำงานเพราะมีอุดมการณ์เดียวกัน จนมีผลการดำเนินงาน 

ที่เป็นรูปธรรมออกมาอย่างต่อเนื่องดังจะได้เล่าต่อไป

	 คลังข้อสอบของกรมศุลกากร  
	 ตอนท่ีเข้ามารับงานในหน้าท่ี ผอ. สบท.ใหม่ ๆ มีเร่ืองร้องเรียนว่าการสอบ 

คร้ังท่ีผ่าน  ๆ  มามีข้อสงสัยว่าข้อสอบร่ัว โดยอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เพ่ือช้ีแจงผู้ร้อง ผมจึงต้องคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการนำ ระบบคลังข้อสอบ มาใช้เพ่ือ 

แก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวภายใต้สโลแกนว่า “คลังข้อสอบ ตอบโจทย์ 

ความโปร่งใส” โดยกำหนดให้ข้าราชการต้ังแต่ระดับชำนาญการพิเศษข้ึนไป 

ออกข้อสอบในหมวดวิชาต่าง ๆ ท้ังวิชาความรู้ท่ัวไปและวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง  

เพ่ือให้มีข้อสอบท่ีหลากหลายและมากพอ เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ในลักษณะ  STAND ALONE มีระบบการสุ่มคัดเลือกข้อสอบโดยอัตโนมัติ 

เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบพิจารณาคัดเลือกเอามาใช้เป็นข้อสอบ  

ถ้าข้อสอบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สุ่มออกมายังไม่ใช่ข้อสอบท่ีดีพอ เช่น คำถาม 

หรือคำตอบไม่ชัดเจน ก็จะถูกคัดท้ิงลงถังขยะในคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อสอบท่ีดี 

ก็จะถูกคัดเลือกมาเป็นข้อสอบ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบได้คัดเลือก 

ข้อสอบได้จำนวนข้อตามท่ีต้องการแล้ว ก็จะมีการสลับข้อคำถามและสลับคำตอบ 

เป็น 3 - 4 ชุด ข้ึนอยู่กับจำนวนของผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันแต่ละตำแหน่งว่า 

มีจำนวนมากหรือน้อย เพ่ือป้องกันมิให้มีการลอกข้อสอบหรือลอกคำตอบเกิดข้ึนได้  

คนท่ีน่ังติดกันจะได้รับข้อสอบคนละชุด และคำถามจะสลับข้อกัน ทำให้เกิดการ 

แข่งขันท่ีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีทำงาน 

ในกรมศุลกากร หรือบุคคลภายนอกท่ีไม่เคยทำงานในกรมศุลกากรมาก่อน  

กิจกรรมพบกันยามเช้า

กิจกรรมพบกันยามเย็น
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เพราะกรรมการผู้คัดเลือกข้อสอบจะถูก 

เรียกเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ท้ังหมด และ 

ต้องกินนอนอยู่ท่ีสำนักบริหารทรัพยากร 

บุคคลต้ังแต่เ ร่ิมการคัดเลือกข้อสอบ 

เป็นต้นไปจนกว่าการสอบจะเสร็จส้ิน  

จึงจะได้รับโทรศัพท์คืนและกลับบ้านได้  

ทำให้แน่ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่เกิด 

กรณีข้อสอบร่ัว หรือมีคนรู้ข้อสอบแล้ว 

บอกต่อเหมือนในอดีตท่ีผ่านมาแน่นอน  

สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า  

การสอบแข่งขันของกรมศุลกากรมีความ 

โปร่งใสไร้ข้อสอบร่ัวร้อยเปอร์เซ็นต์ จน 

เป็นผลทำให้กรมศุลกากรได้รับรางวัล  

“ ส่ วน ร าชก า ร ส่ ง เ ส ริ มก า รบ ริห า ร 

ทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2557”  

จากมูลนิธิพันเอกจินดา  ณ  สงขลา  

ซ่ึงเป็นเคร่ืองการันตีและเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาสู่ 

กรมศุลกากรอย่างมีคุณภาพ ท่ีได้รับการยอมรับในการสอบแข่งขันท่ีเท่าเทียมกันมา 

จนถึงปัจจุบันน้ี

	 นอกจากการนำระบบคลังข้อสอบมาใช้ในการสอบแข่งขันดังกล่าวแล้ว  

ผมยังได้เสนอกรมฯ ให้มีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย โดยมีการทดสอบ 

การวา่ยนำ้และทดสอบวิง่ตามระยะทางและเวลาทีก่ำหนด โดยผูส้อบผา่นขอ้เขยีน 

จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้าไปทดสอบว่ายน้ำ ผู้ที่ 

ผา่นการทดสอบวา่ยนำ้ตามระยะทางภายในระยะเวลาทีก่ำหนดจงึจะมสีทิธิเ์ขา้ไป 

ทดสอบวิ่ง หากผ่านการทดสอบวิ่งตามระยะทางภายในระยะเวลาที่กำหนด  

จึงจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์ โดยหวังผลว่าบุคลากรที่เข้ามาสอบแข่งขัน 

เพื่อเข้ารับราชการในกรมศุลกากร นอกจากจะต้องมีพื้นฐานความรู้จากการสอบ 

ข้อเขียนแล้ว ควรจะมีสมรรถนะทางร่างกายที่แข็งแรงพอสมควร โดยผมเอา 

หลักคิดมาจากการสอบเข้าโรงเรียนศุลกากร ที่มีการทดสอบสมรรถนะทาง 

ร่างกายเช่นเดียวกันด้วย เพื่อจะได้คัดกรองผู้ที่มีความรู้และสุขภาพแข็งแรง 

ให้เข้ามาสู่ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบ 

แขง่ขนัได ้ และเรยีกบรรจเุขา้รบัราชการตอ่ไป แตใ่นปจัจบุนั ในการสอบแขง่ขนั 

เพื่อสรรหาบุคคลประเภทวิชาการ ไม่มีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายทั้ง 

ว่ายน้ำและวิ่งแล้ว มีแต่เพียงการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เท่านั้น ซึ่งใน 

อนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีการนำการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายด้วยการว่ายน้ำและ 

วิ่งมาใช้ในการสรรหาบุคลากรประเภทวิชาการเข้ามาสู่กรมศุลกากรอีกหรือไม่

	 การฝึกอบรมในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
	 หลังจากการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและมีการ 

ประกาศขึน้บญัชรีายชือ่ผูส้อบแขง่ขนัไดแ้ลว้ กรมศลุกากรจะเรยีกผูท้ีส่อบแขง่ขนั 

ได้เข้ารับราชการตามลำดับที่สอบแข่งขันได้ เมื่อมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้ว  

จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยในระหว่างการ 

ทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ จะตอ้งมกีารอบรมใหค้วามรูแ้กข่า้ราชการทีบ่รรจใุหม ่ 

ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.กำหนด ผมจึงได้นำเสนอกรมฯ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 

สำหรับข้าราชการใหม่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ท้ังภาควิชาความรู้ 

ด้านวิชาชีพศุลกากรอันประกอบด้วย วิชากฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตรา 
โบรชัวร์ระบบคลังข้อสอบกรมศุลกากร

ฮาร์ดดิสก์และแผ่นดิสก์สำรองข้อมูลระบบคลังข้อสอบ



280 281

ศุลกากร ระเบียบพิธีการและราคาศุลกากร รวมท้ังวิชาการด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กับงานศุลกากร ความรู้ด้านวินัยและจรรยาข้าราชการ การเป็นข้าราชการท่ีดี  

มีการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นำไปปฏิบัติธรรม และมีการฝึก 

ภาคสนาม เพ่ือเรียนรู้ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้นำท่ีดี มีการฝึก 

สมรรถนะทางร่างกาย เรียนรู้วิชาศิลปะป้องกันตัว และฝึกการใช้อาวุธปืน 

ท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยกินนอนอยู่ท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร 

เป็นเวลาประมาณ 7 - 12 วัน และยังส่งไปฝึกภาคทะเลท่ีเกาะสีชัง โดยสถาบัน 

วิทยาการศุลกากรร่วมกับส่วนสืบสวนและปราบปราม 2 หรือส่วนสืบสวนและ 

ปราบปรามทางทะเล ของสำนักสืบสวนและปราบปราม เพ่ือฝึกภาคปฏิบัติเก่ียวกับ 

การสืบสวนและปราบปรามตามภารกิจของกรมศุลกากรเป็นเวลา 3 -  5 วัน  

เพ่ือให้ข้าราชการใหม่มีความพร้อมท้ังด้านวิชาการและความรู้ภาคปฏิบัติ เพ่ือ 

จะได้มีความม่ันใจในการทำงาน เพราะในอดีตท่ีผ่านมา ข้าราชการท่ีจบจาก 

โรงเรียนศุลกากรหรือโรงเรียนศุลการักษ์จะต้องมีการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและ 

ฝึกภาคปฏิบัติในระหว่างท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลา 1 - 2 ปี แต่การฝึกอบรม 

ข้าราชการบรรจุใหม่มีระยะเวลาจำกัดเพียงประมาณ 30 - 60 วันทำการ จึงปรับปรุง 

หลักสูตรการฝึกอบรมให้เข้มข้นเท่าท่ีจะสามารถทำได้ แต่ในปัจจุบันการฝึกอบรม 

ภาคสนามท่ีโรงเรียนเตรียมทหารและท่ีเกาะสีชัง ไม่มีอยู่ในหลักสูตรแล้ว

	 นอกจากนี ้ ในการฝกึอบรมขา้ราชการบรรจใุหม ่ ซึง่มผีูเ้ขา้อบรมพรอ้มกนั 

เป็นจำนวนมาก บางรุ่นมีผู้เข้าฝึกอบรมมากกว่า 100 คน ผมจึงให้ใช้วิธีการ 

แบ่งผู้ เข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ  10 คน เพื่อเป็นการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการฝึกอบรม ทั้งด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การช่วยเหลือเกื้อกูล  

และการสื่อสารภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทำให้การอบรมเป็นไปอย่างได้ผล 

และมีประสิทธิภาพ การประสานงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพราะเพียง 

ประสานไปยงัหวัหนา้กลุม่ กจ็ะสามารถเชือ่มตอ่ไปยงัสมาชกิทกุคนของแตล่ะกลุม่ 

ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เวลาจะทำกิจกรรมใดก็สามารถให้แต่ละกลุ่มรับไป 

ดำเนินการได้เลย และเวลาไปฝึกภาคสนามทั้งที่โรงเรียนเตรียมทหาร หรือที่ 

ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง รวมทั้งการไปดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่าง  ๆ  

ก็ให้มีการแบ่งกลุ่มใหม่เพื่อการเรียนรู้ในแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมมีเพื่อนต่างกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และรู้จักมักคุ้นกันอย่างทั่วถึงทั้งรุ่น  

ซึง่สง่ผลใหก้ารประสานงานระหวา่งเพือ่นรว่มรุน่หลงัจากฝกึอบรมจบหลกัสตูรและ 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  
ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

นั่งเรือศุลกากรไปฝึก
ภาคทะเลที่เกาะสีชัง
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แยกย้ายกันไปทำงานตามส่วนราชการต่าง  ๆ ทั้งตามเลขที่ตำแหน่งและตามที่ 

กรมฯ ใหไ้ปปฏบิตัหินา้ทีร่าชการเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัเปน็ประโยชนแ์ก ่

ทางราชการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งประชาชนผู้มา 

ติดต่อด้วย

	 การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 
	 ก่อนท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะมีผลใช้ 

บังคับ ในช่วงน้ันใช้ระบบการจำแนกตำแหน่งต้ังแต่ ซี 1 ถึง ซี 11 ความก้าวหน้า 

ของบุคลากรจะเกิดจากการเล่ือนไหลไปตามซี ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.พ. 

กำหนดไว้ หรือจากการสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานไปดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึน  

เรียกได้ว่ามีโอกาสเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับซี แต่เม่ือเปล่ียนมาเป็นระบบแท่ง 

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ความก้าวหน้าของบุคลากร  

ในแทง่ทัว่ไปตอ้งอาศยัหลกัเกณฑข์องสำนกังาน ก.พ.ทีก่ำหนดไวต้ามหนงัสอืเวยีน  

ว 4/2548 หรือ ว 12/2533 หรือ ว 15/2547 ซึ่งเป็นกรณีการย้ายข้าราชการ 

ที่ได้รับวุฒิเพิ่ม แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ โดยคำนึงถึง 

ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ กล่าวคือ จะดำเนินการให้หรือไม่ 

ก็ได้

	 เม่ือผมมารับหน้าท่ี ผอ. สบท. ผมเห็นว่าการเจริญเติบโตหรือความก้าวหน้า 

ในตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นไปทำได้ยากกว่าระบบ PC เดิม โดยเฉพาะแท่งทั่วไป 

หรอืประเภททัว่ไป ซึง่ผมเปรยีบเสมอืนวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นแทง่นีต้ดิคกุอยู ่ หากจะมโีอกาส 

ก้าวหน้าเปลี่ยนสายงานไปอยู่ในแท่งวิชาการ จะต้องเป็นผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ 

ในประเภทวชิาการ และจะตอ้งดตูอ่ไปวา่ผูท้ีส่อบขึน้บญัชไีดใ้นประเภทวชิาการนัน้  

ปัจจุบันอยู่ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน เพราะจะใช้หลักเกณฑ์ 

ตามหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ต่างกัน เช่น

 ว 4/2548 ตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 4 ลงวันที่ 18  

มนีาคม 2548 เรือ่งการเลือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูส้อบแขง่ขนัไดข้ึน้แตง่ตัง้ 

ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีนี้จะต้องสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่กรมฯ 

มีและมีอัตราว่าง (ถ้าสอบได้ในตำแหน่งที่กรมฯ ไม่มี หรือมี แต่ไม่มีอัตราว่าง  

จะไม่สามารถดำเนินการให้ได้) และกรมฯ ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว  

และจะต้องถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ โดยมีหนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ 

เขา้รบัราชการจากหนว่ยงานเจา้ของบญัชี ทัง้นี ้ อยูใ่นดลุยพนิจิของผูม้อีำนาจสัง่ 

บรรจุ

 ว 12/2533  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่  

1 ตุลาคม 2533 เร่ืองการย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน  

กรณีนี้จะต้องสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดียวกับที่กรมฯ มี และมีอัตราว่าง โดย 

บัญชีที่สอบแข่งได้ ยังไม่ถูกยกเลิกหรือหมดอายุ กรณีนี้ไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่ 

ที่จะได้รับการบรรจุ แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุ (หากสอบได้ 

ในตำแหน่งที่กรมฯ ไม่มี หรือมี แต่ไม่มีอัตราว่าง โดยสามารถดำเนินการใน 

ตำแหน่งอื่นที่กรมฯ มีอัตราว่าง ถ้าจะดำเนินการให้จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตาม 

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ. ว 15/2547)ที่มา : หนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร
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 ว 15/2547 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28  

มิถุนายน 2547 เรื่องการย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีนี้จะต้อง 

สอบไดใ้นตำแหนง่ทีก่รมฯ ไมม่ ี หรอืม ี แตไ่มม่อีตัราวา่ง โดยสามารถดำเนนิการ 

ในตำแหน่งอ่ืนท่ีกรมฯ มีอัตราว่าง ท้ังน้ี บุคคลท่ีจะใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 15/2547 น้ี  

จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กรมฯ จะแต่งตั้ง และ 

บญัชทีีส่อบแขง่ขนัไดย้งัไมถ่กูยกเลกิหรอืหมดอาย ุ กรณนีีไ้มต่อ้งรอจนถงึลำดบัที ่

ที่จะได้รับการบรรจุ แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเช่นเดียวกัน  

นอกจากนี้ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ที่จะแต่งตั้ง และจะต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการ 

ทดลองปฏบิตัริาชการในระยะเวลาทีก่ำหนด โดยกรมฯ จะเปน็ผูด้ำเนนิการ ทัง้นี ้ 

เมื่อได้รับการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะเหตุได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตาม  

ว 15/2547 นี้แล้ว จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่า  

1 ปี จึงจะย้ายหรือโอนได้

	 กรณีการใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือของสำนักงาน  ก.พ. ท้ัง ว 4/2548  

ว 12/2533 และ ว 15/2547 ดังกล่าว เป็นช่องทางท่ีจะส่งเสริมความก้าวหน้า 

ให้บุคลากรในแท่งท่ัวไปหรือประเภทท่ัวไปได้ แต่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ 

ส่ังบรรจุคืออธิบดี ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ท่ีอยู่ในแท่งท่ัวไปเหมือนติดคุกอยู่  

เม่ือเขาเหล่าน้ันขวนขวายไปสอบแข่งขันในตำแหน่งประเภทวิชาการได้ ไม่ว่าจะเป็น 

การสอบแข่งขันของกรมศุลกากร หรือของส่วนราชการอ่ืน ก็สมควรท่ีกรมฯ จะดูแล 

ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรของกรมฯ ซ่ึงหากกรมฯ พิจารณาดำเนินการให้  

ก็จะเปรียบเสมือนการช่วยนำคนบางส่วนท่ีมีคุณสมบัติท่ีกำลังติดคุกในแท่งท่ัวไป 

อยู่ออกจากคุกได้ ผมได้นำข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวเรียนต่อท่านอธิบดีเพ่ือขอให้ 

ท่านพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวให้กับผู้ท่ีสอบแข่งขันได้ ท่านอธิบดี 

เกือบทุกคนจะถามทันทีว่า จำเป็นต้องทำให้ด้วยหรือ เร่ืองน้ีอยู่ในดุลยพินิจของ 

กรมฯ ท่ีจะทำให้หรือไม่ทำให้ก็ได้มิใช่หรือ ผมก็นำเรียนว่าตามหนังสือเวียนของ 

สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้อย่างน้ัน แต่เป็นเร่ืองท่ีสมควรจะทำให้เพราะเป็นการ 

ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในแท่งท่ัวไปโดยเฉพาะ เปรียบเหมือนการนำ 

คนท่ีติดคุกอยู่ออกจากคุก เม่ือเขาเหล่าน้ันขวนขวายใฝ่รู้ไปสอบแข่งขันในประเภท 

วชิาการได ้ ถา้กรมฯ ทำใหน้อกจากบคุลากรจะไดเ้จรญิเตบิโตกา้วหนา้ในตำแหนง่ 

ประเภทวชิาการแลว้ กรมฯ ยงัไดป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูใ้นตวับคุลากรเหลา่นัน้ 

อนัเปน็ประโยชนต์อ่ราชการของกรมฯ และสามารถสรรหาบคุลากรประเภททัว่ไป 

มาทดแทนตำแหน่งที่จะว่างได้ด้วย ถ้ากรมฯ ไม่ทำให้ทั้ง  ๆ  ที่สามารถทำให้ได้  

ก็อาจจะถือได้ว่าใจจืดใจดำ เมื่อผมพูดอย่างนี้ ทุกอธิบดีก็จะมีเมตตาและ 

มีความเห็นตรงกันให้  สบท.พิจารณาดำเนินการให้โดยใช้ ว  4/2548 หรือ  

ว 12/2533 หรือ ว 15/2547 แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากร 

ในแท่งท่ัวไป และมีการดำเนินการในแนวทางเช่นน้ีต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาจนถึง 

ปัจจุบัน หากไม่มีตำแหน่งว่างท่ีจะดำเนินการให้ได้ ผมก็ได้เสนอกรมฯ ขอให้ 

พิจารณาดำเนินการโยกย้ายเปล่ียนตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการในสายงาน 

สนับสนุนบางตำแหน่งไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานหลัก ตามท่ีมี 

หรือเคยมีข้อมูลคำร้องขอย้ายเปล่ียนตำแหน่งไว้ เพ่ือให้มีตำแหน่งว่างในสายงาน 

สนับสนุนมาดำเนินการตาม ว 12/2533 หรือ ว 15/2547 แล้วแต่กรณีให้เท่าท่ี 

จะเป็นไปได้ โดยกรมฯ ก็พยายามท่ีจะดำเนินการในแนวทางน้ีเท่าท่ีจะสามารถ 

ทำให้ได้ จึงถือว่าบุคลากรของกรมฯ ในแท่งท่ัวไปได้รับการดูแลความก้าวหน้า 

ในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างดี ผู้ท่ีได้รับโอกาสท่ีดีจากกรมฯ จึงควรท่ีจะมีขวัญ 

กำลังใจในการทำหน้าท่ีของตนอย่างดีท่ีสุดเพ่ือเป็นการตอบแทนกรมฯ ท่ีส่งเสริม 

ความก้าวหน้าของบุคลากรมาโดยตลอด

	 การสลายตำแหน่งหัวหน้างานในกรมศุลกากร  
	 แต่ก่อนระดับสายการบังคับบัญชาของกรมศุลกากร เหนือจากเจ้าหน้าที่ 

ระดับผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ไม่นับรวมถึงระดับผู้บริหาร จะมี 4 ระดับการบังคับ 

บัญชา คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับหัวหน้าฝ่าย ระดับผู้อำนวยการส่วน และ 

ระดบัผูอ้ำนวยการสำนกั ในขณะทีโ่ครงสรา้งการแบง่งานภายในของสว่นราชการ 

มคีวามแตกตา่งกนั กลา่วคอื หนว่ยงานใหบ้รกิารมกีารจดัโครงสรา้งการแบง่งาน 

ภายในออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับฝ่าย ระดับส่วน และระดับสำนัก โดย 

หน่วยงานสนับสนุนหรือหน่วยงานทางวิชาการ จัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน 

ออกเป็น 2 ระดับเท่านั้น คือ ระดับส่วนและระดับสำนัก จึงเกิดปัญหาความ 

ไม่คล่องตัวในการบริหารงาน รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกัน 

ในการบริหารงานบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน  ก.พ.ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ 

จัดโครงสร้างระบบงานและกำหนดระดับสายการบังคับบัญชาของข้าราชการ 

ที่สั้น ไม่ซ้ำซ้อน และมีลักษณะเป็นแบบราบ (Flat) เพื่อความคล่องตัวและ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของส่วนราชการ ผมและทีมงาน สบท.จึงได้ 

เสนอกรมฯ  ขอความเห็นชอบในการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ 
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ส่วนราชการระดับสำนัก กลุ่ม และด่านศุลกากร ให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน โดยเสนออนุมัติหลักการให้มีการสลายตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อให้ 
กรมศุลกากรมีระดับสายการบังคับบัญชาของตำแหน่งที่สั้น กระชับ ไม่ซ้ำซ้อน 
มากเกินไป ทำให้คนที่ครองตำแหน่งหัวหน้างานอยู่ ได้รับโอกาสก้าวหน้า 
ยกระดับขึ้นไปเป็นหัวหน้าฝ่ายทุกคน อันเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของ 
ข้าราชการในขณะนั้นได้เป็นจำนวนมาก สำหรับเลขที่อัตราตำแหน่งของคน 
ที่เป็นหัวหน้างานและได้เลื่อนระดับขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายไปแล้ว ก็นำมาทำเป็น 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติ คือระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ ทำให้ 
สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการระดับเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้นได้ในระดับหนึ่ง

	 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
	 ของกรมศุลกากร 
	 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) เป็น 
ความพยายามของกรมศุลกากรที่คิดทำเรื่องนี้มานานพอสมควร แต่ไม่ประสบ 
ความสำเร็จ บางครั้งมีการจัดทำขึ้นมาเป็นรูปเล่มแล้วแต่ไม่มีการประกาศใช้  
จึงเป็นเรื่องที่ค้างคามานานพอสมควร เมื่อผมต้องมารับผิดชอบงานด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและสมควร 
ที่จะต้องมีการจัดทำ และผลักดันให้มีผลบังคับใช้ จึงได้หารือกับท่านอธิบดีและ 
ผู้บริหาร ซึ่งอธิบดีในขณะนั้น คือ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เห็นด้วยที่จะให้มีการ 
จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากรให้ 
ประสบความสำเร็จและประกาศใช้ให้ได ้ โดยมีคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 580/2557  
ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2557 แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาการจดัทำเสน้ทาง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร และคำสั่งกรม 
ศลุกากร ที ่ 581/2557 ลงวนัที ่ 19 พฤศจกิายน 2557 แตง่ตัง้คณะทำงานจดัทำ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร โดยมีผม 
และทีมงาน  สบท.ร่วมกันดำเนินการจัดทำรายละเอียดเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ  (Career Path) ของข้าราชการในกรมศุลกากรทั้งในตำแหน่ง 
ประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาการ รวมทั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
และตำแหน่งประเภทบริหาร ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ 
สำนักงาน ก.พ.กำหนด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง อันทำให้ข้าราชการ 
ไดท้ราบถงึเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง 
พิจารณาในการย้าย โอน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง 

ขวญักำลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการพฒันา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมศลุกากร ซึง่ อ.ก.พ.กรมศลุกากรไดใ้หค้วามเหน็ชอบ และอธบิดกีรมศลุกากร 
ได้ออกประกาศกรมศุลกากร ท่ี 161/2558 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ประกาศ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) ของกรมศุลกากร ให้ 
ข้าราชการกรมศุลกากรทราบโดยทั่วกันและใช้มาระยะหนึ่ง ซึ่งต่อมากรมฯ ได้ 
กำหนดนโยบายให้ข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัติตาม Career path  
ที่อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จะต้องผ่านการ 
ทดสอบความรูเ้กีย่วกบังานศลุกากร หรอื CK Test (Customs Knowledge Test)  
ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด และมีการปรับปรุงกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS)* ในสายงานนักวิชาการศุลกากร และสายงาน 
นักทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมในเส้นทางความก้าวหน้าฯ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

HiPPS ย่อมาจากคำว่า High Performance and Potential System หรือ 

ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู ซึง่เปน็ระบบทีอ่อกแบบขึน้เพือ่ใหข้า้ราชการ 

ผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ 

การเป็นผู้นำทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต

ที่มา : หนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร
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	 การสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร	
	 ในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สบท. ผมได้ 

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ครั้ง  

โดยในแต่ละครั้งเป็นการสำรวจแบบทั่วถึงทั้งองค์กรทั้ง 2 ครั้ง เพราะโดยปกติ 

การสำรวจความพึงพอใจหรือการทำโพลใด  ๆ มักจะเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างใน 

การสำรวจตามจำนวนทีต่อ้งการแลว้นำมาสรปุผลตามหลกัการเชงิสถติแิละแปลผล 

ออกมา แตผ่มเหน็วา่เรือ่งการบรหิารทรพัยากรบคุคลเปน็เรือ่งสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

บคุลากรของกรมศลุกากรทกุคน การสำรวจความพึงพอใจโดยใช้เพียงกลุ่มตัวอย่าง 

แล้วนำมาคำนวณอาจไม่ใช่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคนทั้งกรมฯ  

ผมจงึไดก้ำหนดใหก้ารสำรวจตอ้งทำอยา่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร เพือ่ใหบ้คุลากรไดแ้สดง 

ความคิดเห็นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยขยายเวลาการสำรวจและ 

ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการสำรวจกระตุน้เตอืน รวมทัง้ตวัผมไดก้ระตุน้เตอืน 

ดว้ยตนเองเพือ่ใหบ้คุลากรของกรมฯ เขา้มาตอบแบบสอบถามใหม้ากทีส่ดุ โดยใช ้

สมาร์ทการ์ด (Smart Card) ตามเลขบุคลากรเข้ามาตอบแบบสำรวจทางระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่คนใดที่ไม่มี Smart Card ก็จะส่งเอกสารให้กรอกและ 

ตอบแบบสอบถามแบบ Manual จนได้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละครั้งที่มี 

การสำรวจประมาณรอ้ยละ 96 ถงึรอ้ยละ 98 ของจำนวนบคุลากรทีม่อียูใ่นกรมฯ  

ซึ่งถือวา่เกอืบร้อยเปอร์เซ็นต ์ ทำใหส้ามารถอนมุานได้ว่า ผลการสำรวจทีอ่อกมา 

เปน็เสยีงสว่นใหญข่องบคุลากรในกรมศลุกากรอยา่งแทจ้รงิ โดยผลสำรวจออกมา 

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเสมอมา จะมีที่ที่ได้ 

คะแนนน้อยหน่อย แต่ไม่ถึงกับน้อยมากก็คือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ที่อาจ 

ไม่เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรมากนัก เพราะการย้ายแต่ละครั้งก็จะต้องมีทั้ง 

คนที่พอใจและคนที่ไม่พอใจบ้างเป็นธรรมดา แต่ในภาพรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ 

ที่พอใจและเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งผมได้นำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบ 

การพิจารณาในการปรับปรุงการแต่งตั้งโยกย้ายเท่าที่เป็นไปได ้ ดังจะได้เล่าเป็น 

ความรู้ต่อไป

ที่มา : หนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร
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	 การบรรจุแต่งตั้งและการโยกย้าย 
	 ขณะที่ทำงานอยู่ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.) เรื่องการบรรจุ 

แต่งตั้งและการโยกย้ายทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เป็นเรื่องที่ 

อยู่ในความสนใจของบุคลากรของกรมฯ เป็นอย่างมาก ทุกครั้งที่มีคำสั่งบรรจุ 

แต่งตั้งหรือโยกย้าย ก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบบ้างพอสมควร  

โดยผมนำผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้มา 

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการโยกย้าย โดยนำเรียนท่านอธิบดีใน 

ช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่  สบท.ว่า นอกจากการวิ่งเต้นโยกย้ายตามวิถีไทยที่มีกรณี 

คุณขอมาอย่างที่รู้  ๆ  กันอยู่แล้ว ยังมีคำร้องขอของบุคลากรที่ไม่มีคุณหรือใคร 

ขอมาได้ยื่นคำร้องขอไว้ที่  สบท.เป็นจำนวนมาก เพื่อขอโยกย้ายโดยมีเหตุผล 

ด้านสุขภาพ ดูแลครอบครัว พ่อแม่หรือบุพการี และขอกลับภูมิลำเนาบ้าง  

แตไ่มค่อ่ยจะไดร้บัการพจิารณา หาก สบท.ไมน่ำขอ้มลูคำรอ้งเหลา่นัน้มาพจิารณา 

ในรอบการโยกย้ายแต่ละครั้ง จะทำให้บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้รับการดูแล ผม 

ในฐานะที่ เป็น  ผอ.  สบท.จึงมีหน้าที่ โดยตรงที่จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้น 

มาประกอบการพิจารณาโยกย้าย รวมกับรายอื่น ๆ ที่มีคุณขอมา เพื่อจะได้เกิด 

ความเป็นธรรม และเป็นการหมุนเวียนคนที่ทำงานอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมาเป็นเวลา 

ยาวนานให้เกิดการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเรียนรู้งานในที่ใหม่ไปในตัวด้วย ซึ่ง 

โชคดีที่ท่านอธิบดีทุกคนเข้าใจและให้นำคำร้องเหล่านั้นมาประกอบการพิจารณา 

ในการโยกย้ายแต่ละครั้ง ทำให้เกิดการยอมรับในกระบวนงานการพิจารณา 

โยกยา้ยของกรมศลุกากรมากขึน้ โดยเกอืบทกุครัง้กอ่นทีอ่ธบิดบีางทา่นจะลงนาม 

ในคำสั่งย้ายมักจะถามผมว่า ถ้าเซ็นคำสั่งไปแล้วผลจะเป็นอย่างไร ผมจะตอบ 

ทา่นอธบิดทีกุครัง้ดว้ยความมัน่ใจวา่ คนสว่นใหญจ่ะยอมรบัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  

80 อย่างแน่นอน ซึ่งผลจากการเช็ก Feed Back แต่ละครั้งมักจะเป็นไปตาม 

ท่ีคาดการณ์ไว้ เพราะคนในกรมฯ ส่วนใหญ่เห็นว่ากรมศุลกากรดูแลให้ความเป็นธรรม 

ในการโยกย้ายบุคลากรอย่างท่ัวถึงมากข้ึน แต่ความพึงพอใจของคนเราไม่มีท่ีส้ินสุด  

การยอมรับในเรื่องนี้จึงไม่อาจคาดหวังได้มากนัก แต่ก็ถือว่าในปัจจุบันกรมฯ 

ก็พยายามทำให้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่แล้ว

	 เร่ืองการแต่งต้ังโยกย้ายเป็นเร่ืองท่ีเล่าได้ยาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีต้อง 

ดำเนินการเป็นเร่ืองลับเป็นส่วนใหญ่ เจ้าหน้าท่ีของส่วนบริหารงานบุคคล สบท.  

ท่ีรับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวข้อง จะถูกกำชับจนกลายเป็นจรรยาบรรณท่ีต้องถือ 

ปฏิบัติด้วยการรักษาความลับอย่างท่ีสุด จะพูดอะไรออกไปก่อนไม่ได้ จนกว่า 

จะได้มีการแจ้งเวียนหรือเผยแพร่คำส่ังเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังหรือโยกย้ายออกมา 

แล้วเท่าน้ัน บางคนก็เลียบ ๆ เคียง ๆ ถามเร่ืองท่ีอยากจะรู้ก่อนคนอ่ืน ผมก็บอก 

ไปว่า ถึงรู้ก็ตอบหรือบอกอะไรไม่ได้ ดังน้ัน ขออย่าได้ถามเลยจะดีกว่า เพราะ 

จะทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจเปล่า ๆ ซ่ึงปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่ของกรมฯ 

ก็เข้าใจเร่ืองน้ีดีอยู่แล้ว จึงมีเร่ืองเล่าเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังและการโยกย้าย 

แต่เพียงเท่าน้ี

	 การจัดลำดับอาวุโสในราชการ 
	 ในเรื่องการจัดลำดับอายุในราชการ มีคนถามกันมากว่าใช้หลักเกณฑ์ 

การจัดลำดับอาวุโสอย่างไร ผมเคยเห็นตามที่สำนักงาน  ก.พ.จัดลำดับไว้ จึงให้ 

ส่วนบริหารงานบุคคลค้นหามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตอบคำถามแก่ 

ผูท้ีอ่ยากรูแ้ละสอบถามมา โดยในการพจิารณาแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ำรงตำแหนง่  

นอกจากจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  

ความประพฤติ ผลงาน และประวัติการรับราชการแล้ว ให้พิจารณาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งด้วย โดยเฉพาะการแต่งตั้ง 

นักบริหารระดับสูง ให้นำคุณลักษณะของการเป็นผู้นำ เช่น เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 

กว้างไกล  กล้ารับผิดชอบ  กล้าตัดสินใจ  และกล้าเผชิญปัญหา  มาเป็น 

องคป์ระกอบในการพจิารณาโดยคำนงึถงึประโยชนท์ีท่างราชการจะไดร้บัดว้ย สว่น 

องค์ประกอบเรื่องอาวุโสในราชการนั้น สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณา 

แตง่ตัง้ขา้ราชการได้ โดยสำนกังาน ก.พ.ไดม้ีหนงัสือ ที ่ นร 0604/1184 ลงวนัที่  

18 ตุลาคม 2556 จัดลำดับอาวุโสในราชการของข้าราชการตามลำดับ ดังนี้

1.	 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่า 

ผู้นั้นอาวุโสกว่า

2.	 ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

3.	 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใด 

ได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

4.	 ถา้เปน็ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเทา่กนั ผูใ้ดมอีายรุาชการมากกวา่ ถอืวา่ผูน้ัน้ 

อาวุโสกว่า

5.	 ถา้เปน็ผูท้ีม่อีายรุาชการเทา่กนั ผูใ้ดไดร้บัเครือ่งราชอสิรยิาภรณใ์นชัน้ 

สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
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6.	 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

7.	 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใด 

มีอายุแก่กว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

	 การนบัอายรุาชการเพือ่จดัลำดบัอาวโุส นอกจากหลกัเกณฑด์งักลา่วแลว้  

ยังมีกรณีการนับอายุราชการทวีคูณ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการนับอายุ 

ราชการเพือ่เลือ่นหรอืแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ทีส่งูขึน้ สำหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพระราชบัญญัติการนับอายุราชการแบบทวีคูณ 

ให้สิทธิไว้ ในสมัยที่ผมปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ก็ได้ทำหนังสือ 

ถึงกรมศุลกากรจำนวน 2 ครั้ง ขอให้คำนวณอายุราชการในการนับอาวุโสเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่ในขณะนั้นกรมฯ ยังไม่มี 

นโยบายนับอายุราชการทวีคูณให้  เมื่อผมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ผมจึงให้ส่วนบริหารงานบุคคลนับอายุราชการ 

แบบทวคีณูสำหรบัใชใ้นกรณกีารขอสมคัรเขา้รบัการพจิารณาเลือ่นระดบัตำแหนง่ 

ท่ีสูงข้ึน โดยมีข้อมูลอายุราชการจริง และอายุราชการท่ีจะได้นับทวีคูณประกอบกัน 

ด้วย ส่วนเมื่อสมัครหรือขอใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งต่อมา 

กรมศุลกากรก็ได้ให้สิทธิข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ นำอายุราชการแบบทวีคูณมาใช้นับอายุราชการและอายุงานตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด โดยมีข้าราชการหลายคนได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ที่สูงขึ้น โดยใช้อายุราชการแบบทวีคูณดังกล่าวมาช่วยตามสิทธิที่พึงมีพึงได้มา 

แล้วหลายคน

	 การพัฒนาบุคลากร 
	 นอกจากการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่แบบเข้มข้น  

ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติดังที่เล่าไว้แล้ว ผมยังจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัการบรรจใุหม ่ กอ่นเริม่การฝกึอบรมดว้ย เพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจ 

ในการฝกึอบรมและปลกูฝงัจติสำนกึทีด่ใีหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บัการบรรจใุหมใ่หรู้ถ้งึสทิธแิละ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการรับราชการ เพื่อให้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ 
การศึกษาดูงานท่ี CTI ณ เมืองชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น
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การศึกษาดูงานท่ี SCC เมืองเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาดูงาน AEC ณ สปป.ลาว
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รฐัทีด่ ี มรีะเบยีบวนิยั โดยใหค้ำนงึถงึประโยชนข์องทางราชการและประโยชนข์อง 

ส่วนรวมเป็นหลัก อันเป็นรากฐานสำคัญนับตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ เพื่อเป็น 

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นบุคลากรที่ดีของกรมศุลกากรสืบไป

	 ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของสถาบันวิทยาการศุลกากร  

ผมและทีมงานสถาบันวิทยาการศุลกากร  หรือ  สวศ.  ได้ร่วมกันพิจารณา 

กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ  

โดยจดัทำแผนพฒันาศลุกากรอยา่งเปน็ระบบ พรอ้มกบัจดัหลกัสตูรการฝกึอบรม  

สัมมนาในหัวข้อวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพศุลกากร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

การพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ ที่จำเป็น เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 

ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในเวลานั้น 

กำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยแบ่งกลุ่มการ 

พัฒนาบุคลากรออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับแรกเข้าหรือแรกบรรจุ ระดับผู้มี 

ประสบการณ์ 4 - 6 ปี ระดับหัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการส่วน และระดับผู้บริหาร  

และมีการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรม ที่ CTI (Customs Training  

Institute) ของประเทศญี่ปุ่น และ  SCC (Shanghai Customs College)  

ของประเทศจีน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมให้มี 

ประสิทธิผลและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย 

ครอบคลุมในภารกิจของกรมศุลกากรและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการขอใช้ 

เงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากรในการฝึกอบรมให้กับพนักงานราชการ  

และลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานพร้อมปฏิบัติงาน 

เช่นเดียวกับข้าราชการที่เข้าใหม่ด้วย แต่การฝึกอบรมพนักงานราชการและ 

ลูกจ้างชั่วคราวมิได้มีกฎเกณฑ์ภาคบังคับว่าต้องมีการฝึกอบรมเหมือนข้าราชการ 

บรรจุใหม่ จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมศุลกากรว่าจะจัดฝึกอบรมให้ก่อนที่จะ 

ให้ไปทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ก่อนหรือไม่ แต่ในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่  สบท.  

ไดเ้สนอขอใชเ้งนิสนบัสนนุภารกจิของกรมศลุกากรมาเปน็คา่ใชจ้า่ยในการฝกึอบรม 

ให้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ 

พื้นฐานเกี่ยวกับงานศุลกากรเช่นเดียวกับข้าราชการบรรจุใหม่ แต่ระยะเวลาการ 

อบรมน้อยกว่า แต่ปัจจุบันอาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและจำนวนพนักงาน 

ราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุแต่ละครั้งอาจมีจำนวนไม่มาก จึง 

ไม่มีการฝึกอบรมก่อนให้ไปปฏิบัติงานเหมือนช่วงที่ผมดำรงตำแหน่ง ผอ. สบท.

	 การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จด้วยกิจกรรม Rally 
	 การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีงานหลายด้านที่ 

เกี่ยวข้องกับบุคลากรของกรมฯ ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยงานที่สำคัญด้านหนึ่ง 

คอืงานดา้นการพฒันาบคุลากรทีเ่จา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบจะตอ้งดำเนนิการฝกึอบรม  

พัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรตามโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง  ๆ  เป็น 

จำนวนมากเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเน่ือง และยังมีงานด้านอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน 

ท่ีมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน โดยการทำงานของเจ้าหน้าท่ีสำนักบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล หรือ สบท. เป็นการทำงานเพ่ือคนอ่ืนในลักษณะปิดทองหลังพระ 

เป็นส่วนใหญ่ อัตรากำลังของ  สบท.ช่วงน้ัน ท้ังตัวจริงและตัวช่วยมีประมาณ  

150 - 180 คน แต่ต้องทำงานด้านบุคลากรให้กับคนของกรมศุลกากรประมาณ  

7 พันกว่าคน ดังน้ัน ผมจึงมีความคิดเห็นว่าบุคลากรของ สบท.ควรได้รับการพัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการ 

ท่ีว่า จะพัฒนาคนอ่ืนต้องพัฒนาตนเองก่อน เพ่ือจะได้ยืนหยัดทำงานเพ่ือคนอ่ืน 

ตามอุดมการณ์  “สบท.เพ่ือกรมศุลกากร”  อย่างย่ังยืนและยาวนานต่อไปได้  

จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของ สบท.ข้ึนมาโดยเฉพาะ โดยใช้ช่ือว่า  

“โครงการพัฒนาทีมงานเพ่ือความสำเร็จด้วยกิจกรรม Rally” ข้ึนเป็นประจำทุกปี 

ในช่วงเวลาท่ีผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รวม  

4 คร้ัง คือ

	 ครั้ งที่  1  
	 ได้จัดโครงการพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จด้วยกิจกรรม Walk Rally  

ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ซึ่งในขณะนั้นมี ที่ปรึกษา 

ไพศาล ชื่นจิตร เป็นผู้อำนวยการสำนัก สทบ. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ขึ้นที่ เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  1  -  3 มีนาคม  2555 ซึ่งบุคลากร 

ทั้งสองสำนักต่างได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ เปิดมุมมอง 

ผ่านกิจกรรมเข้าฐาน Walk Rally ต่าง  ๆ ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ 

ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นที่ประทับใจของบุคลากรที่ไปร่วมกิจกรรม 

ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

	 ครัง้ที ่ 2 
	 ได้จัดโครงการพัฒนาทีมงานของ  สบท. และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

การทำงานด้วยกิจกรรม  Car Rally, Adventures, Cowboy night และ  
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High Performing Team ณ โรงแรม Royal Hill Golf Resort & Spa และ 

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556  

โดยผสมผสานทัง้ดา้นวชิาการ และสนัทนาการเขา้ดว้ยกนั เพือ่สง่เสรมิการทำงาน 

เป็นทีม เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการรักษาเวลา เปิดโอกาสให้ 

เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมและสนุกสนานอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิด 

สมัพนัธภาพทีด่ใีนหนว่ยงาน ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความรกัความสามคัคี มอีดุมการณ ์

ในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

	 ครั้งที่ 3 
	 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทีมงาน สบท. เพื่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อ 

วันที่  6 -  7 กันยายน  2557 ณ  ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัด 

นครราชสีมา ด้วยกิจกรรม Adventures Rally โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการทำงาน 

เปน็ทมี ดว้ยการละลายพฤตกิรรมเพือ่แบง่กลุม่ใหห้มนุเวยีนปฏบิตัภิารกจิตามฐาน 

กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกภายในระยะเวลาที่กำหนดใน 

ลักษณะ Adventures Rally มีการให้คะแนนหรือตัดคะแนนแล้วสรุปผลการ 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ทำคะแนนได้สูงต่ำตามลำดับ

การพัฒนาทีมงานเพ่ือความสำเร็จ ณ ทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมาการพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ
ณ โรงแรม Royal Hill Golf Resort & Spa (Car Rally)

	 ก่อนเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ มีการละลายพฤติกรรมเพื่อแบ่งกลุ่มออกเป็น  

6 กลุ่ม หรือ 6 ทีม แล้วมอบหมายให้หมุนเวียนปฏิบัติภารกิจแต่ละฐานภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนด โดยแต่ละทีมได้แยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจในลักษณะ  

Adventures Rally ตามฐานกิจกรรมต่าง  ๆ  ผ่านอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุก  

ดังนี้

	 ฐานที่ 1 (วัวจักรกล) 
	 ฐานววัจกัรกล (RODEO) เปน็ฐานววัพยศจกัรกลทีส่นกุ ตืน่เตน้ ทา้ทาย  

แตล่ะทมีจะตอ้งจดัสมาชกิในทมีขึน้ขีห่ลงัววัจกัรกลดงักลา่วทีถ่กูบงัคบัใหห้มนุและ 

เหวี่ยงผู้เล่นให้ตกลงมาจากหลังวัว หากผู้ใดสามารถนั่งอยู่บนหลังวัวได้ภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ตกลงมา ก็จะได้คะแนน ถ้าพลัดตกลงมาก็จะไม่ได้ 

คะแนน

	 ฐานนี้ ผู้เล่นจะต้องมีสติ รู้จักวางแผนในการใช้เทคนิคและวิธีการ เพื่อ 

ประคับประคองตัวให้อยู่บนหลังวัวให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ให้ 

ถูกสะบัดหรือเหวี่ยงให้พลัดตกลงมา จะต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม ซึ่งหมายถึง 
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	 ฐานที่ 2 FLYING FOX (รอกลอยฟ้า)
	 และ SKY LIFT (กระเช้าลอยฟ้า)  
 FLYING FOX หรือรอกลอยฟ้า เป็นฐานที่มีความตื่นเต้นท้าทายอีก 

รูปแบบหนึ่ง ที่ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องกล้าและไม่กลัวความสูงหรือความเสี่ยง  

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้กล้าที่จะเผชิญต่อความท้าทาย กล้าเสี่ยงที่จะเป็นส่วนหนึ่ง 

ของทีมในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่กำหนดไว้ แม้ตนเองจะไม่ 

มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม ่ แต่เมื่อต้องร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการก็จะต้องมีความ 

มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จให้ได ้ แม้จะมีความเสี่ยงบ้างก็ตาม

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (วัวจักรกล)

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (Flying Fox)

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (กระเช้าลอยฟ้า)

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ดำรงตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัววัว ไม่กลัว ไม่หลับตา  

มคีวามกลา้ทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัความแปรปรวนหรอืความไมแ่นน่อนตามสถานการณ์ 

ที่แปรเปลี่ยนไปตามทิศทางการหมุนหรือเหวี่ยงของเครื่องจักรกล ทั้งยังต้อง 

มีความอดทน ไม่ยอมแพ้ หรือถอดใจง่าย  ๆ เพราะหากไม่สามารถทำภารกิจ 

ให้สำเร็จได้ จะส่งผลต่อทีมงานของตน จึงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่าง 

เต็มที ่ เพื่อให้ทีมของตนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
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	 สำหรับ SKY LIFT หรือกระเช้าลอยฟ้า อยู่ในฐานเดียวกันกับ FLYING  

FOX หรือรอกลอยฟ้า แต่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เครื่องเล่นที่จะต้องเล่นต่อจาก 

รอกลอยฟ้า โดยนั่งย้อนกลับขึ้นมาเพื่อไปทำกิจกรรมที่ฐานอื่นต่อไป 

	 การนัง่กระเชา้ลอยฟา้ หรอื SKY LIFT จะไดช้มบรรยากาศภเูขา ทวิทศัน ์ 

และแมกไมน้านาพรรณ เปรยีบเสมอืนกบัการทำงานทีห่ลงัจากทำงานตามทีไ่ดร้บั 

มอบหมายบรรลุผลสำเร็จแล้ว ได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของทีมงานของตน  

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์และน่าภาคภูมิใจ

	 ฐานที่ 3 LOG RIDE (ล่องแก่ง) 
 ฐานล่องแก่งน้ี เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมอ่ืน  

ท่ีมีการมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการค้นหา RC (Route Check) ตามท่ีกำหนด 

ของแต่ละทีมซ่ึงแตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้ทักษะในการสังเกต ค้นหา และจดจำ 

สัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ท่ีเป็นภารกิจของทีมตนให้ครบถ้วน โดยการน่ังท่อนซุงไปตาม 

ลำน้ำท่ีมีความต่ืนเต้น สนุกสนาน และเร้าใจ อันอาจจะทำให้เสียสมาธิในการสังเกต  

และจดจำได้ หรืออาจเกิดการสับสนในการจดจำ RC ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของทีมอ่ืน 

ซ่ึงจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติภารกิจท่ีมิใช่งานของทีมตนเกิดข้ึนได้  

เป็นการฝึกสมาธิในการทำงานท่ามกลางส่ิงเร้ารอบข้าง ท่ีอาจทำให้เกิดการ 

ว่อกแว่กข้ึนได้ บุคลากรในทีมงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีดังกล่าวจะต้อง 

มีการประสานงาน แบ่งงานกันทำ และช่วยเหลือเก้ือกูล ให้คำแนะนำแก่กันและกัน  

เพ่ือให้การทำงานตามภารกิจของทีมบรรลุเป้าหมายอย่างดีท่ีสุด

	 ฐานที่ 4 BUMPER BOAT (เรือบั๊มเปอร์)  
	 ฐานนี ้ แตล่ะทมีจะตอ้งจดัผูเ้ลน่ลงขบัเรอืยางในบรเิวณสระนำ้ลำละ 1 คน  

ทีมละ 3 ลำ ผู้รับผิดชอบในการเล่นกิจกรรมดังกล่าว จะต้องรู้จักการบังคับเรือ  

เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางเข้าหาเรือคู่ต่อสู้ แล้วยิงปืนฉีดน้ำใส่เป้าหมายที่อยู่บนเรือ 

พร้อมกับพยายามบังคับเรือหลบปืนฉีดน้ำของฝ่ายตรงข้ามมิให้ยิงถูกเป้าของตน  

จึงจะได้คะแนนและไม่เสียคะแนน

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (ล่องแก่ง) การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (เรือบั๊มเปอร์)
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การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (สนามรบจำลอง)

	 กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมที่จะต้อง 

มกีารวางแผน รูจ้กัวธิกีารสือ่สารและการประสานงานเพือ่ใหส้ามารถทำงานเขา้ขา 

กันในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานจึงจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและ 

ระยะเวลาที่กำหนดไว้

	 ฐานที่ 5 B.B. GUN (สนามรบจำลอง)  
 ฐานสนามรบจำลอง Ball Bullet Gun (B.B. GUN) เป็นกิจกรรมที่เน้น 

การทำงานเป็นทีมอย่างเต็มรูปแบบ โดยแต่ละทีมจะต้องจัดผู้เล่นทีมละ 5 คน  

วางแผนการรบแบบทหาร เพื่อเอาชนะทีมคู่ต่อสู้พร้อมกับปฏิบัติภารกิจในการ 

ค้นหา RC ที่เป็นสัญลักษณ์ของทีมตนควบคู่กันไปด้วย เป็นภารกิจที่ต้องใช้ 

ไหวพริบปฏิภาณและความกล้าหาญ ต้องรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ  

และระมัดระวัง ต้องมีการสื่อสารและการประสานงานอย่างเป็นเอกภาพ เพราะ 

ในการปฏิบัติการรบซึ่งเปรียบเสมือนการทำงานที่มีความยาก อันตราย และ 

เสีย่งภยั ในขณะทีมุ่ง่เอาชนะทมีคูต่อ่สูก้ต็อ้งระมดัระวงัปอ้งกนัตนเองและทมีงาน  

โดยมกีารสง่สญัญาณเพือ่ชีเ้ปา้และเตอืนภยั เพือ่ความอยูร่อดปลอดภยัของตนเอง 

และทีมงาน มิฉะน้ันภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจะไม่ประสบผลสำเร็จ และอาจได้รับ 

อันตรายหรือมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้

	 กจิกรรมนี ้ นอกจากมุง่เนน้การวางแผนการรบเพือ่เอาชนะทมีคูต่อ่สู้ และ 

ระมดัระวงัปอ้งกนัตนเองใหป้ลอดภยัแลว้ ยงัมภีารกจิเสรมิคอื การสงัเกต คน้หา  

และจดจำสัญลักษณ์  RC ของทีมตนไปด้วย ซึ่งเป็นการทำงานหลายอย่าง 

ในเวลาเดียวกัน จึงต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของบุคลากรในทีมงาน  

เพ่ือชว่ยกนัทำงานใหบ้รรลคุวามสำเรจ็ตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย จงึจะไดช้ือ่วา่ 

เป็นการทำงานเป็นทีมที่ด ี มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรคาดหวัง

	 ฐานที่ 6 DOUGHNUT (โดนัท)  
	 ฐานน้ี แต่ละทีมจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยการนอนหงายบนแพยางทรงกลม  

ลกัษณะคลา้ยหว่งยาง พรอ้มกบัใชข้าหนบีลกูโปง่ไว ้ แลว้ปลอ่ยใหเ้ลือ่นไหลหรอื 

สไลด์ (Slide) ลงมาจากที่ที่มีความสูงเท่าตึก 4 ชั้น โดยจะต้องรักษาลูกโป่งไว้ 

ไม่ให้แตกหรือหลุดลอยไปจึงจะไม่เสียคะแนน 

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (โดนัท)
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	 กจิกรรมนี ้ ผูเ้ลน่จะไดเ้รยีนรูว้า่การทำงานเปน็ทมีทีแ่ตล่ะคนในทมีจะตอ้ง 

ร่วมด้วยช่วยกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยจะต้องมีสติ รักษางานในหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างด ี เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายจาก 

ความกลา้  ๆกลวั  ๆของตน โดยทกุคนทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของทมี จะตอ้งรูจ้กัใชเ้ทคนคิ 

หรอืวธิกีารในการรว่มกนัปอ้งกนัความเสยีหาย เพือ่ลดความสญูเสยีในการทำงาน 

ที่อาจเกิดขึ้นได้

	 การพัฒนาทีมงานโดยการเข้าฐานเพื่อทำกิจกรรมผ่านอุปกรณ์เครื่องเล่น 

ในสวนสนกุในลกัษณะ Adventures Rally ดงักลา่ว มเีวลาจำกดัเพยีง 3 ชัว่โมง  

แต่ละทีมจึงต้องมีการวางแผน บริหารเวลา แบ่งงานกันทำอย่างเหมาะสมตาม 

ความรู้ความสามารถและทักษะที่แต่ละคนพึงมี แล้วแยกย้ายกันไปเข้าฐาน 

เพือ่ทำกจิกรรมตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ำหนด  

เป็นการสอนให้แต่ละทีมได้เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และการบริหารเวลา 

ในการทำงาน หากทำกิจกรรมฐานหนึ่งเสร็จแล้วค่อยทำกิจกรรมฐานอื่นต่อไป 

ตามลำดับ จะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น  

จึงต้องทำงานบางอย่างหรือหลายอย่างคู่ขนานหรือควบคู่กันไป มิใช่เอางาน 

แต่ละอย่างมาต่อกัน แล้วค่อยทำไปทีละอย่าง ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จหรือครบถ้วน 

จะต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานมาก อันแสดงถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

เพราะต้องใช้เวลามาก หากรู้จักแบ่งงานกันทำตามลำดับความสำคัญ จะทำให้ 

สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน คือ ในระยะเวลาที่เท่ากันแต่ได้ 

เนื้องานมาก  แสดงให้เห็นว่าเป็นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลอย่าง 

เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาทีมงานของ สบท. เพื่อความสำเร็จของ 

องค์กรในครั้งนี ้ ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ทุกประการ

	 ครั้งที่ 4 
	 ไดจ้ดัโครงการพฒันาทมีงาน สบท. เพือ่ความสำเรจ็ขององคก์รอกีครัง้หนึง่  

เมื่อวันที่  26 - 27 กันยายน  2558 ณ  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลและกีฬา  

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยกิจกรรมแรลลี่ 

สะเทนินำ้สะเทนิบก หรอื Marine Rally โดยมกีารละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม 

กลุม่สมัพนัธแ์ละแบง่กลุม่ออกเปน็ 6 กลุม่ หรอื 6 ทมี เพือ่แยกยา้ยกนัไปปฏบิตั ิ

ภารกิจตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 ฐานที่ 1 สกีบก  
	 ฐานสกีบก เป็นฐานที่กำหนดให้แต่ละทีมจัดทีมผู้เล่นออกเป็น 2 แถว  

ใชเ้ทา้สอดเขา้ไปในสกบีก ซึง่ม ี 3 ตวั (ซา้ย - กลาง - ขวา) แลว้กา้วเทา้เคลือ่นตวั 

ไปข้างหน้าผ่านจุดเลี้ยวเพื่อเดินกลับมายังจุดเริ่มต้น โดยเล่นพร้อมกันครั้งละ  

2 ทีมเพื่อแข่งขันกัน ทีมใดทำเวลาได้น้อยกว่าจะได้คะแนนมากกว่า ซึ่งผู้เล่น 

แต่ละทีมจะต้องก้าวเดินเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถ 

ไปถงึจดุหมายปลายทางได้ แตล่ะทมีจะตอ้งมกีารวางแผนสง่เสยีงบอกสญัญาณ 

ในการก้าวเดิน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดความสับสนขึ้นได้  

เนือ่งจากสกบีกตวักลางจะมทีัง้เทา้ซา้ยและเทา้ขวาของผูเ้ลน่ทัง้ 2 แถวอยูร่วมกนั  

เวลาบอกจังหวะซ้าย  - ขวาอาจเกิดความเข้าใจผิด ทำให้ก้าวเท้าคนละข้าง จึง 

เกิดการรั้งกันไปรั้งกันมา จนไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างที่ต้องการได้  

ทีมใดสามารถสื่อสารส่งสัญญาณให้ก้าวย่างอย่างเป็นจังหวะก็จะสามารถเดินไป 

ได้อย่างพร้อมเพรียงกันและถึงเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว

การพัฒนาทีมงานเพ่ือความสำเร็จ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ
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 ฐานที่  2 กาฟักไข่  
	 ฐานกาฟักไข่ เป็นฐานท่ีกำหนดให้ผู้เล่นในแต่ละทีมทำหน้าท่ีโน้มตัวลงไป 

หยิบลูกกอล์ฟท่ีสมมุติว่าเป็นไข่กา ซ่ึงอยู่ไกลเกินท่ีจะเอ้ือมถึงได้ โดยจะต้องหยิบ 

ให้ได้คนละ 1 ลูก แต่ละทีมจะต้องส่งสมาชิกในทีมคร้ังละ 1 คน ให้โน้มตัวไป 

ข้างหน้าให้ไกลท่ีสุดเพ่ือหยิบลูกกอล์ฟให้ได้ ซ่ึงสรีระของแต่ละคนไม่เท่ากัน  

บางคนผอมสูง บางคนตัวใหญ่น้ำหนักมาก บางคนอ้วนเต้ีย ท้ังทีมจะต้องวางแผน 

ปักหลักให้ม่ันคง ช่วยกันจับประคับประคองส่งทีมงานของตนคร้ังละ  1 คน  

	 ฐานนี้ นอกจากต้องการให้ได้เรียนรู้ด้านการวางแผน การประเมินความ 

สามารถและความพร้อมของบุคลากรแต่ละคน รวมทั้งความเพียรพยายามแล้ว  

ยังทดสอบในเรื่องความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในทีมงานของตน โดยทุกคน 

จะต้องช่วยกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ แต่ในความ 

เป็นจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ คือ ศักยภาพและความรู้ความสามารถ ตลอดจน 

สภาพร่างกายของแต่ละคนในทีมงานที่อาจมีข้อจำกัด หรือมีความแตกต่างกัน  

ซึง่ทกุคนจะตอ้งยอมรบัและเขา้ใจในขอ้จำกดัและความแตกตา่งเหลา่นัน้ แตเ่มือ่ 

มาเป็นทีมเดียวกันแล้ว ทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต้องมีความเชื่อมั่นและ 

ไว้วางใจในทีมงานของตนเพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (กาฟักไข่)

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (สกีบก)

	 ฐานนี้เน้นการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง เพราะจะต้องทำกิจกรรม 

พร้อมกันทุกคนทั้งทีม ถ้ารู้จักวางแผนและคิดหาวิธีการสื่อสารให้เข้าใจ มีความ 

สามัคคี มีความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เข้าใจในเป้าหมายและวิธี 

การผนึกกำลังกันเดินทางสู่เป้าหมาย แม้ว่าระหว่างทางอาจมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็ 

สามารถประคบัประคองทมีใหสู้เ่สน้ชยัจนไดใ้นทีส่ดุ จงึจะถอืไดว้า่เปน็การทำงาน 

ที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้

ให้โน้มตัว ยืดตัว เอ้ือมตัวไปหยิบลูกกอล์ฟท่ีอยู่ข้างหน้า ซ่ึงอยู่ไกลพอสมควร  

คนหยิบจะต้องม่ันใจและเช่ือใจในทีมของตนท่ีจับและยึดตัวของผู้เล่นไว้มิให้ล้ม 

ลงไปแตะพ้ืน และจะต้องมีความพยายามท่ีจะยืดตัวเองให้เอ้ือมไปหยิบลูกกอล์ฟ 

หรือไข่กาข้ึนมาให้ได้
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การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (คล้องตัวคล้องใจ)

 ฐานที่ 3 คล้องตัวคล้องใจ 
	 ฐานคล้องตัวคล้องใจ เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  

โดยแต่ละทีมจะต้องแบ่งทีมของตนออกเป็นทีมย่อย เพ่ือนำลูกกอล์ฟไปเทลงท่อ 

หรือกระบอกท่ีเตรียมไว้ แต่ละทีมย่อยจะต้องเอาตัวเองลงไปยืนในกระสอบป่าน 

แล้วคล้องแขนกันจับชายปากกระสอบไว้ พร้อมกับถือรางวางเรียงซ้อนทับกันใส่ 

ลูกกอล์ฟให้ไหลกล้ิงไปลงปากท่อหรือกระบอกท่ีกำหนดไว้ การเดินจะต้องใส่ 

กระสอบแล้วคล้องแขนเดินเรียงเป็นหน้ากระดานไปพร้อมกัน โดยประคับประคอง 

รางใส่ลูกกอล์ฟให้เป็นแนวเอียง เพ่ือให้ลูกกอล์ฟค่อย  ๆ  ไหลกล้ิงลงไปตามราง 

อย่างช้า ๆ แล้วนำไปเทลงปากท่อหรือกระบอกท่ีอยู่ข้างหน้า โดยไม่ให้ตกลงพ้ืน 

ก่อนท่ีจะถึงจุดหมาย เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความพร้อมเพรียง รู้จักประคับประคอง 

ผ่อนหนักผ่อนเบา การแบ่งออกเป็นทีมย่อยเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน ทีมย่อย 

บางทีมทำงานได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วไม่มีข้อผิดพลาด บางทีมทำได้สำเร็จ 

แต่ใช้เวลามาก กว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย บางทีมถึงท่ีหมายแล้วแต่ไม่สามารถ 

นำลูกกอล์ฟเทลงปากท่อหรือกระบอกได้ เปรียบเหมือนการทำงานท่ีทำไปจนถึง 

จุดสุดท้าย แต่งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการ โดยอาจจะ 

เกิดจากการขาดความรอบคอบระมัดระวังเท่าท่ีควร หรือเกิดจากปัจจัยแทรกซ้อน 

อย่างอ่ืนก็เป็นไปได้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม ท่ีแต่ละทีม 

จะต้องทำด้วยความพร้อมเพรียง รอบคอบและระมัดระวัง โดยมีความรับผิดชอบ 

ในภารกิจท่ีแต่ละทีมได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีหรือดีท่ีสุด เพ่ือผลสำเร็จของงาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย

 ฐานที ่ 4 นาวาลาคลืน่ 
	 ฐานนาวาลาคลืน่ เปน็กจิกรรมทีท่กุทมีจะตอ้งลงไปทำกจิกรรมในนำ้ทะเล  

โดยการพายเรอืออกไปออ้มธงแลว้นำเรอืกลบัเขา้ฝัง่ใหไ้ดค้รบทกุคนทัง้ทมี ทมีใด 

ทำเวลาได้น้อยกว่าจะได้คะแนนมากกว่า แต่ละทีมจะต้องมีการวางแผนแบ่งคน 

ขึน้เรอืลำละ 3 คน แลว้พายฝา่คลืน่ลมออกไปใหไ้ดต้ามกตกิาทีว่างไว้ ซึง่บางทมี 

กส็ามารถพายเรอืออกไปยงัจดุหมายแลว้กลบัเขา้ฝัง่ไดค้รบถว้นทัง้ทมี แตบ่างทมี 

สามารถทำได้สำเร็จเป็นบางส่วน ทำให้ได้ข้อคิดจากกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก  

ทั้งในเรื่องการวางแผนจัดคนลงเรือให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ 

ประสบการณ์ในการพายเรือ รวมทั้งน้ำหนักตัวของแต่ละคน การประเมิน 

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (นาวาลาคลื่น)
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ความสามารถและความไว้วางใจในการลงเรือลำเดียวกันที่จะต้องร่วมกันนำเรือ 

ฝ่าแนวคลื่นออกไปยังจุดหมายปลายทาง โดยคนพายเป็นผู้กำหนดทิศทางเป็น 

หางเสอืคดัทา้ยเรอืเพือ่นำพานาวาสูเ่ปา้หมาย คนโดยสารทีไ่มม่หีนา้ทีใ่นการพาย  

จะต้องนั่งประคับประคองตัว รู้จักยืดหยุ่นผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตาม ไม่ขืนตัว 

จนทำให้เรือเอียงไปเอียงมา หรือทำให้เรือเปลี่ยนทิศทางจนขวางคลื่น มิฉะนั้น 

เรือจะล่มและจมลงได ้ ซึ่งหมายถึงงานที่ร่วมกันรับผิดชอบไม่ประสบความสำเร็จ 

ตามเป้าหมายที่ต้องการ

	 กจิกรรมฐานนีส้นกุสนานไมแ่พฐ้านอืน่ นอกจากจะไดข้อ้คดิจากกจิกรรม 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้ข้อคิดตามสุภาษิตไทยอีกหลายอย่าง เช่น น้ำเชี่ยว 

อย่าขวางเรือ จอดไม่ต้องแจว เรือล่มเมื่อจอด มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ เป็นต้น

	 การพฒันาทมีงานตามฐานกจิกรรมทัง้ 4 ฐานดงักลา่วขา้งตน้ เปน็วธิกีาร 

ส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดความรู้  

ทกัษะ และแนวคดิในการแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัจากประสบการณต์รงผา่นฐานกจิกรรม 

ตา่ง ๆ เพือ่ฝกึใหบ้คุลากรไดเ้รยีนรูก้ารอยูร่ว่มกนั รูจ้กัคดิ รูจ้กัวเิคราะห ์ เพือ่ใหรู้ ้

และเข้าใจว่ากำลังทำอะไร จะต้องทำอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ร่วมทำกับใคร  

ในเวลาใด หากมีปัญหาอุปสรรคจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้รับ 

มอบหมายหรือต้องการ ซ่ึงนอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น ประทับใจ 

แล้ว เชื่อแน่ว่าจะเป็นการจุดประกาย หรือก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมการพัฒนาทีมงานให้มีแนวคิดเหล่านั้น เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไป 

อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ 

ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างแน่นอน

	 นอกจากกิจกรรม Rally สะเทินน้ำสะเทินบกทั้ง 4 ฐานดังกล่าวแล้ว  

ในการพฒันาทมีงาน สบท. เพือ่ความสำเรจ็ขององคก์รในครัง้ที ่ 4 นี ้ ยงัมกีจิกรรม 

การเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ได้แก่

 (1) เกมแต่งกลอน  
	 เกมแตง่กลอนนี้ ทมีครฝูกึจะกำหนดคำซึง่เปน็ชือ่บคุคล สถานที ่ สิง่ของ  

ให้ทุกทีมจดไว้แล้วให้แต่ละทีมช่วยกันนำคำเหล่านั้นมาแต่งเป็นกลอนสุภาพ  

(กลอนแปด) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทุกคนในทีมจะต้องร่วมกันคิดผูก 

เรื่องผูกประโยคเป็นคำกลอน แล้วแบ่งกนัจดจำนำไปเขียนต่อกันให้เป็นคำกลอน  

เมื่อหมดเวลาแล้วจะนำผลงานของแต่ละทีมมาเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์อย่าง 

สนกุสนาน เกมนีเ้ปน็เกมทีต่อ้งอาศยัเทคนคิ วธิกีาร และประสบการณเ์ฉพาะตวั 

ของบุคลากรในทีมที่จะต้องช่วยกันทำให้ได้ ซึ่งบางทีมก็ทำได้ดีพอสมควร คือ 

อา่นแลว้พอจะรูเ้รือ่ง แตบ่างทมีกเ็ขยีนคำออกมาเปน็ทอ่น  ๆไมเ่ปน็ไปตามรปูแบบ 

ของคำกลอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานของแต่ละทีมที่มีขีด 

ความสามารถและผลการดำเนนิงานทีแ่ตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัประสบการณ ์ ความรู ้ 

และเทคนิควิธีการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบุคลากรในทีมงานของตน  

ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของงาน

 (2) เกมวาดภาพ 
	 เกมวาดภาพ เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยแต่ละทีม 

จะแบ่งคนออกเป็น  2 ชุด  (ชุด  A กับชุด  B) เพื่อแยกกันทำหน้าที่วาดภาพ  

ชุด A จะเริ่มต้นวาดภาพก่อน โดยชุด B จะถูกแยกออกไป ไม่ให้เห็นวิธีการ 

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (เกมวาดภาพ)



314 315

วาดภาพของชุด A การวาดภาพกำหนดให้ต้องวาดภาพร่วมกันทั้งทีม โดยใช้ 

เชือกผูกปากกาเมจิกไว้ แต่ละคนจะต้องดึงเชือกที่ผูกปากกาเฉพาะเส้นของตน 

ไว้แล้วดึงให้ตึงเสมอกันทุกเส้น เพื่อให้ปลายปากกาสามารถขีดเขียนวาดเป็น 

ภาพคนตามที่กำหนดให้ได้ ซึ่งทุกคนจะต้องใช้สมาธิ จินตนาการขีดเขียนเส้น 

ปากกา โดยจะต้องให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดในทีมนำขีดเส้นเค้าโครงให้เป็นรูปภาพ 

คน คนอื่น  ๆ  ที่ดึงเชือกอยู่จะต้องประคับประคองโอนอ่อนผ่อนตามให้เส้น 

ปากกาขีดเขียนออกมาเป็นรูปตามที่ต้องการให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

เมื่อหมดเวลา ชุด A จะต้องออกไปแล้วให้ชุด B เข้ามาทำหน้าที่วาดภาพต่อ 

ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน เป็นเกมที่ต้องอาศัยความ 

พรอ้มเพรยีง ความนิง่ ความมสีมาธ ิ ความไวเ้นือ้เชือ่ใจกนั มอบหมายใหค้นทีม่ ี

ความรู้ความสามารถในการวาดภาพเป็นคนนำ คนท่ีเหลือเป็นผู้ตามประคับประคอง 

แต่งเติมเสริมต่อให้การวาดภาพประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย แล้ว 

นำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสามารถหรือผลงานที่แตกต่างกัน พร้อมกับ 

แนะนำเทคนคิและวธิกีารเพิม่เตมิ เพือ่จะไดม้แีนวคดิในการปรบัปรงุวธิกีารทำงาน 

และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

 (3) เกมกระจกหกด้าน  
	 เกมกระจกหกด้าน เป็นเกมที่กำหนดให้แต่ละคนประเมินทัศนคติ แง่คิด  

และมุมมองของตนเองทั้ง 6 ด้าน ตามประเด็นคำถามที่กำหนดไว้ แล้วเขียน 

ภาพสะท้อนเหล่านั้นออกมาตามความเป็นจริงของแต่ละบุคคล โดยมีประเด็น 

คำถาม ดังนี้

1.	 คิดว่าผู้อื่นมองว่าคุณเป็นคนอย่างไร

2.	 ลกัษณะเพือ่นรว่มงานแบบไหนทีค่ณุชอบและอยากเอาเปน็แบบอยา่ง

3.	 ลักษณะเพื่อนร่วมงานแบบไหนที่คุณไม่ชอบ

4.	 อะไรคือปัญหาของตัวคุณเอง/เพราะอะไร

5.	 คุณคิดว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของคุณ

6.	 สรุปประเด็นความโดดเด่นของตนเองในส่วนที่ทำได้ดี ที่อยากเขียน  

ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 เกมนีใ้หเ้วลาแกท่กุคนใหเ้ขยีนภาพสะทอ้นตามประเดน็คำถามทัง้ 6 ดา้น  

ภายในเวลา 15 นาที ซึง่ทกุคนทีร่ว่มกจิกรรมในเกมนีไ้ดถ้า่ยทอดทศันคต ิ แนวคดิ  

และมุมมองของตน เขียนลงในกระดาษแบบฟอร์มที่ทำเป็นช่องรูป  6 เหลี่ยม  

ที่เปรียบเสมือนเป็นกระจกทั้ง 6 ด้าน แต่ละคนจะต้องคิดและเขียนในระยะเวลา 

อนัจำกดั จงึเชือ่วา่นา่จะไดภ้าพสะทอ้นทีเ่ปน็จรงิในแตล่ะดา้นตามประเดน็คำถาม 

ออกมาใกล้เคียงกับความรู้สึกและความเห็นของแต่ละคนมากที่สุด ซึ่งเป็น 

ประโยชนแ์กต่นเอง และแกห่นว่ยงานในภาพรวมไดเ้ปน็อยา่งมาก จงึถอืเปน็เกม 

หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทีมงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยให้ 

แต่ละคนรู้จักประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน อันจะส่งผลให้มีการปรับตัวเพื่อ 

การทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

 (4) เกมหัวใจสื่อสาร  
	 เกมหัวใจสื่อสาร เป็นเกมที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เขียน 

ข้อความจากใจของตนเองลงในกระดาษรูปหัวใจ ซึ่งจะเขียนอะไรก็ได้ในความ 

รู้สึกจากใจที่มีต่อการมาร่วมกิจกรรมพัฒนาทีมงาน โดยอาจจะเขียนถึงกรมฯ 

เขียนถึงหน่วยงาน เขียนถึงเพื่อนร่วมงาน หรือจะเขียนอะไรอย่างหนึ่งอย่างใด 

กไ็ด ้ ขอเพยีงใหเ้ปน็ความรูส้กึทีอ่อกมาจากใจอยา่งแทจ้รงิเทา่นัน้ เมือ่เขยีนเสรจ็ 

แล้ว ให้แต่ละคนนำไปแปะติดไว้ในกระดาษรูปหัวใจแผ่นใหญ่ เพื่อร้อยรวม 

หัวใจสื่อสารของทุกคนให้เป็นหัวใจเดียวกัน ทำให้ได้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิด 

ของแต่ละคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาทีมงาน 

ของ สบท.ในโอกาสต่อไป

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (กระจกหกด้าน)
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การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ (หัวใจสื่อสาร)

 กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน  สบท.  เพื่อความสำเร็จขององค์กรทุกครั้ง  
นับได้ว่าได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น 
อย่างมาก เชื่อแน่ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นแล้ว ยังได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่าง 
เพื่อนร่วมงานทั้งคนเก่าและคนใหม่ ทำให้มีสัมพันธภาพและความสามัคคี 
กลมเกลียวกันในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น 

	 การจัดทำหนังสือ 140 ป ี กรมศุลกากร 
	 ในโอกาสที่กรมศุลกากรมีอายุครบ 140 ปีในปี  พ.ศ.  2557 ผมได้รับ 
มอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการในกรมศุลกากรและ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำ  หนังสือที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนาของ 
กรมศุลกากร ครบ 140 ปี โดยมีรายละเอียดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรายพระนาม 
และรายนามอธิบดีกรมศุลกากรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติกรมศุลกากร  
ผังโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหารกรมศุลกากรในขณะนั้น โดยมีข้อมูลด้านการ 
พฒันาของกรมศลุกากรทัง้ดา้นกฎหมาย ดา้นพกิดัอตัราศลุกากร ดา้นมาตรฐาน 
พธิกีารศลุกากร ดา้นแผนงานและการตา่งประเทศ ดา้นการควบคมุทางศลุกากร  
ดา้นสทิธปิระโยชนท์างภาษอีากร ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล ดา้นเทคโนโลย ี

หนังสือที่ระลึกครบ 140 ปีที่มีการจัดพิมพ์เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการ 
จัดทำมา โดยพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 10,000 เล่ม จัดพิมพ์สี่สีปกแข็งอย่างดี  
เย็บกี่ไสกาวคงทนถาวรอยู่ได้ยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์แจกจ่ายให้แก่บุคลากร 
ของกรมศลุกากรทกุคน คนละ 1 เลม่ และมอบใหท้กุสว่นราชการในกรมศลุกากร 
เก็บไว้ประจำหน่วยงาน รวมทั้งมอบให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันคล้าย 
วันสถาปนากรมฯ ครบ 140 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้ 
แจกจ่ายแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ได้รับบรรจุใหม่ทุกคน 
อย่างทั่วถึง เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานศุลกากร เพื่อเป็นพื้นฐานในการ 
ทำงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมเสร็จแล้ว และเริ่มทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ 
หรือตามที่ที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

	 การจัดทำหนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร 
	 ในเดือนธันวาคม 2557 ผมได้ขออนุมัติใช้เงินทุนสนับสนุนภารกิจของ 
กรมศุลกากร จัดพิมพ์หนังสือ “สบท. เพื่อกรมศุลกากร” เพื่อเผยแพร่ภารกิจและ 
การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ทั้งในส่วนของ 
หลักเกณฑ์ หลักการ และสิ่งที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 

หนังสือ 140 ปี กรมศุลกากร ที่จัดทำขึ้น  
เมื่อวันที ่ 4 กรกฎาคม 2557

สารสนเทศ  นอกจากนั้นยังมีเรื่อง 
น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ได้แก่ วิวัฒ- 
นาการเคร่ืองแบบพนักงานศุลกากร  
ศนูยบ์รกิารศลุกากร (Customs Care  
Center หรือ  CCC) แผนที่แสดง 
ที่ตั้งด่านศุลกากร โครงการก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือศุลกากรและประภาคาร  
ความรู้ เกี่ยวกับโรงเรียนศุลกากร  
ชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร โครงการ 
พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล 
และการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ 
กรมศุลกากร เรื่องคลังข้อสอบของ 
กรมศุลกากร  กิจกรรมเพื่อสังคม  
(CSR) และรางวัลต่าง  ๆ ท่ีกรมศุลกากร 
ได้รับในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น 
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	 ในด้านการพัฒนาบุคลากร  
มเีนือ้หาความรูเ้กีย่วกบัการดำเนนิ 
การพัฒนาบุคลากร การลาไป 
ศกึษาตอ่ ณ ตา่งประเทศ ความรู ้
เกี่ยวกับห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
ของกรมศุลกากร  รวมทั้งเรื่อง 
ROCB A/P  และ  J ICA* กับ 
กรมศุลกากรด้วย

ROCB A/P  (Regional Office of Capacity Building Asia Pacific)  
เป็นสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชีย  -  แปซิฟิก  
ภายใต้องค์การศุลกากรโลก เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้เป็นหน่วยงาน 
ศุลกากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการอำนวยความสะดวก 
ทางการค้าระหว่างประเทศ และการควบคุมทางศุลกากร

JICA (Japan International Cooperation Agency: JICA) คือ องค์การ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ที่ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า  
(Grant Aid) และความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) กับ 
ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย

วินัย ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ต่าง  ๆ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน 
กรมศุลกากรได้รับรู้ เพื่อก่อให้เกิดความ 
เข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมศุลกากรในทุก  ๆ  ด้ าน  
ประกอบด้วย  ประวัติความเป็นมาของ 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมี  
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน การแต่งกาย 
ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับ 
โครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง การ 
บริหารงานบุคคล  การกำหนดตำแหน่ง  

หนังสือ สบท.เพื่อกรมศุลกากร

การวิเคราะห์อัตรากำลัง สมรรถนะของข้าราชการ การสรรหาและเลือกสรร 
บุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ การจัดลำดับอาวุโส เส้นทาง 
ความกา้วหนา้ในสายอาชพี การประเมินบุคคลเพือ่เลื่อนใหด้ำรงตำแหนง่ทีสู่งขึน้  
และความรู้เกี่ยวกับคลังข้อสอบของกรมศุลกากร

	 ในส่วนของสิทธิประโยชน์ และทะเบียนประวัติ มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน  
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น และข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะกรรมการ 
สวัสดิการกรมศุลกากร การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุน 120 ปี กรมศุลกากร  
โครงการเบกิจา่ยตรงและสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล ทะเบยีนประวตัข้ิาราชการ  
(ก.พ. 7) การเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านอัตรากำลังคน  
(Aging) และเรื่อง HiPPS กำลังคนคุณภาพของกรมศุลกากร เป็นต้น

	 ในส่วนของความรู้ด้านวินัยและจริยธรรม มีเรื่องวินัยน่ารู้ การร้องทุกข์  
และกระบวนการพจิารณาเรื่องรอ้งทุกข์ อำนาจของคณะกรรมการ และสทิธขิอง 
ผู้ถูกกล่าวหา เหตุที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คณะกรรมการพิทักษ์ 
ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) กบับทบาทในการพจิารณาเรือ่งรอ้งทกุข ์ และการจดัการ 
เรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม (กคจ.)

	 การจดัทำหนงัสอื “สบท. เพือ่กรมศลุกากร” ไดจ้ดัพมิพอ์ยา่งดสีีส่ตีลอดเลม่  
โดยเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาวเพื่อความคงทนถาวร แจกจ่ายให้บุคลากรทุกคน 
เช่นเดียวกบัหนังสือ 140 ป ี กรมศุลกากร โดยจัดพมิพจ์ำนวน 8,000 เล่ม แจก 
ใหบ้คุลากรในเวลานัน้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึครบทกุคน ทำใหบ้คุลากรของกรมฯ มคีวามรู ้
และความเข้าใจในการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร 
มากขึ้น ถือเป็นครั้งแรกที่บุคลากรของกรมฯ ได้รับรู้ร่วมกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

	 การจัดทำรายงานประจำป ี
	 ในชว่งเวลาทีอ่ยูท่ีส่ำนกับรหิารทรพัยากรบคุคล ตัง้แตป่ลายป ีพ.ศ. 2554  
จนถึงต้นปี  พ.ศ.  2559 ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปีของสำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555, 2556, 2557 และ  
2558 เพื่อให้ข้อมูลความรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ  สบท.ในแต่ละปี 
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดพิมพ์สี่สีอย่างดีเย็บกี่ไสกาวแจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงาน 
ในกรมศุลกากร และมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน  สบท.ทุกคน ทำให้ 
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บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคลของกรมศุลกากรมากขึ้น และได้รู้ว่า สบท.ได้ทำอะไร อย่างไร ในแต่ละป ี 
ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล ด้านโครงสร้างอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง  
การวเิคราะหค์า่งาน ดา้นสทิธปิระโยชนฐ์านขอ้มลูและทะเบยีนประวตัิ ดา้นวนิยั 
และความรบัผดิทางละเมดิ ดา้นการฝกึอบรมพฒันาและดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม 
และจริยธรรม รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ สบท.มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมหรือ 
ดำเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง ทำใหบ้คุลากรของกรมไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

	 ในเรือ่งการจดัทำรายงานประจำป ี ผมใหค้วามสำคญัมาก โดยผมเริม่ทำ 
รายงานประจำปีมาตั้งแต่ครั้งที่ผมดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 
ภเูกต็ เมือ่ป ีพ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534 โดยจดัทำรายงานประจำปงีบประมาณ 2534  
เป็นครั้งแรก เจ้าหน้าที่หลายคนถามผมว่าทำทำไม เหตุใดจึงต้องทำ ไม่เห็น 
ดา่นศลุกากรใดเคยทำ มแีตร่ายงานประจำปขีองกรมศลุกากรเทา่นัน้ ผมกบ็อกวา่ 
การทำรายงานประจำปีเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการ 
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมท้ังกิจกรรมพิเศษเพ่ือสังคมและการประชาสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการสำรวจและทบทวนตนเองว่า ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงาน 
ของเราได้ทำอะไร อย่างไร มีผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ 
แนวโน้มในอนาคตทั้งปีปัจจุบันและปีต่อ  ๆ  ไปว่าจะเป็นอย่างไร หน่วยงาน 
ควรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการหรือปรับปรุงพัฒนางานอย่างไร เป็นการ 
ใหข้อ้มลูความรูต้อ่ผูบ้งัคบับญัชาและหนว่ยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เจา้หนา้ที ่
ของหน่วยงานจะได้รับรู้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนางานและการให้บริการ รวมทั้ง 
การควบคุมทางศุลกากรให้ดียิ่งขึ้น โดยผมทำรายงานประจำปีเกือบทุกแห่งที่ 
ผมไปเป็นนายด่านฯ รวมทั้งที ่สบท.ด้วย

	 การปรับปรุงเครื่องหมายอินทรธนูและหมวก
	 สำหรับใช้กับเครื่องแบบพนักงานศุลกากร 
	 หลังจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 มีผล 
ใช้บังคับโดยเปล่ียนจากระบบการจำแนกตำแหน่งตามระบบ PC เดิม หรือระบบซี  
มาเป็นระบบแท่งหรือประเภท และระดับใหม่อย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ 
กรมศุลกากรมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการประดับเคร่ืองหมายอินทรธนูและ 

หนังสือรายงานประจำปีต่างๆ ที่จัดทำขึ้นทุกแห่งที่ไปปฏิบัติงาน
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หมวกใหม่ให้สอดคล้องกับระบบแท่งและระบบช้ันยศ ซ่ึงกรมศุลกากรเลือกใช้ 
แบบ 7 ช้ัน

	 ในปี พ.ศ. 2556 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 69 (พ.ศ.  2521) เพื่อปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ 
ของข้าราชการกรมศุลกากรให้สอดคล้องกับประเภทและระดับตำแหน่งตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงดังนี้

1.	 ปรบัปรงุหมวกทรงออ่นมกีะบงั ทีก่ำหนดไวต้ามกฎสำนกันายกรฐัมนตร ี 
ฉบบัที ่ 77 (พ.ศ. 2533) ใหเ้ปน็แบบใหมท่ีท่นัสมยั มทีัง้แบบภาษาไทย  
และแบบภาษาอังกฤษ 

	 	 ดา้นหนา้หมวกแบบภาษาไทย ปกัตรา กศก ซึง่เปน็ตราสญัลกัษณ ์
กรมศุลกากรด้วยไหมสีเหลืองทองพร้อมข้อความคำว่า  ศุลกากร  
ด้านหลังหมวกปักข้อความว่า กรมศุลกากร

	 	 ด้านหน้าหมวกแบบภาษาอังกฤษ ปักตรา กศก ซ่ึงเป็นตราสัญลักษณ์ 
กรมศุลกากรด้วยไหมสีเหลืองทอง พร้อมข้อความคำว่า CUSTOMS  
ด้านหลังหมวกปักข้อความคำว่า THAI CUSTOMS 

  ที่กะบังหมวก
	 	 ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับ 
ปฏิบัติการ ไม่มีช่อชัยพฤกษ์

	 	 ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส และระดบัชำนาญงาน และประเภท 
วิชาการ ระดับชำนาญการ มีช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง 
ที่กะบังหมวก 1 ช่อ

	 	 ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ และประเภทอำนวยการ  
ระดับตน้ มชีอ่ชยัพฤกษ ์ ปกัดว้ยไหมสเีหลอืงทองทีก่ะบงัหมวก 2 ชอ่

	 	 ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  
และระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร  
ระดับต้น และระดับสูง มีช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง 
ที่กะบังหมวก 2 ช่อ โดยช่อบนจะมีดอกสี่แฉกตรงกลางระหว่างช่อ

2.	 ปรบัปรงุการประดบัอนิทรธนทูีบ่า่และแขนเสือ้สำหรบัเครือ่งแบบพเิศษ 
ของข้าราชการกรมศุลกากรใหม่ แบ่งออกเป็น 7 ชั้น และได้มีการ 
ปรบัปรงุอนิทรธนปูระดบับา่สำหรบัขา้ราชการประเภทบรหิาร ระดบัสงู  
และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ มีช่อชัยพฤกษ์สีเงิน  

ที่มา : หนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวกทรงอ่อนมีกะบัง

สำหรับเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมศุลกากร
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ตารางเปรียบเทียบการประดับอินทรธนู

สำหรับเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมศุลกากร (ที่ปรับปรุงใหม่)
ตารางการประดับหมวกทรงหม้อตาลและหมวกพับปีก

สำหรับเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมศุลกากร

ที่มา : หนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร

ที่มา : หนังสือ สบท. เพื่อกรมศุลกากร
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2 ช่อ ประดับที่อินทรธนู เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดชั้นของการ 
ประดับเครื่องหมายแสดงระดับตำแหน่งบนอินทรธนู ที่แบ่งออกเป็น  
7 ชัน้ และสอดคลอ้งกบัระบบจำแนกประเภทและระดบัตำแหนง่ใหม่ 
ตาม  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 โดยกำหนดให้ 
ข้าราชการแต่ละประเภท และแต่ละระดับตำแหน่ง ประดับอินทรธนู 
บนบ่าทั้ง 2 ข้าง ดังนี้

	 	 ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประดับอินทรธนูแบบ 
2 ขีด

	 	 ขา้ราชการประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร ประดบัอนิทรธนแูบบ  
2 ขีดครึ่ง

	 	 ขา้ราชการประเภททัว่ไป ระดบัชำนาญงาน ประดบัอนิทรธนแูบบ  
3 ขีด

	 	 ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับ 
ชำนาญการ ประดับอินทรธนูแบบ 4 ขีด

	 	 ขา้ราชการประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ และประเภท 
อำนวยการ ระดับต้น ประดับอินทรธนูแบบบ่าทอง ไม่มีช่อชัยพฤกษ์

	 	 ข้าราชการประเภทอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร  
ระดับต้น ประดับอินทรธนูแบบบ่าทอง มีช่อชัยพฤกษ์สีเงิน 1 ช่อ

	 	 ขา้ราชการประเภทวชิาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ และประเภทบริหาร  
ระดับสูง ประดับอินทรธนูแบบบ่าทอง มีช่อชัยพฤกษ์สีเงิน 2 ช่อ

3.	 หมวกทรงหม้อตาล ใช้สำหรับข้าราชการชาย มี 3 สี ได้แก่ สีขาว  
สีกากี และสีน้ำเงินดำ ซ่ึงมี 4 แบบ เช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อนมีกะบัง  
คือ

(1)	 ที่กะบังหมวกไม่มีช่อชัยพฤกษ์ ใช้สำหรับข้าราชการประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(2)	 ที่กะบังหมวกมีช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยดิ้นสีทอง  1 ช่อ ใช้สำหรับ 
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน และ 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(3)	 ที่กะบังหมวกมีช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยดิ้นสีทอง  2 ช่อ ใช้สำหรับ 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภท 
อำนวยการ ระดับต้น

(4)	 ที่กะบังหมวกมีช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยดิ้นสีทอง  2 ช่อ โดยช่อบน 
มีดอกสี่แฉกตรงกลางระหว่างช่อ ใช้สำหรับข้าราชการประเภททั่วไป  
ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ 
ทรงคุณวุฒิ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร  
ระดับต้น และระดับสูง

  โดยหมวกทรงหม้อตาล ใช้สวมใส่กับเครื่องแบบปกติ และใช้ใน 
โอกาสงานทางพิธีการ

4.	 หมวกพับปีก (ทรงทหารเรือ) ใช้สำหรับข้าราชการหญงิ  

มีแบบเดียว  (ไม่มีช่อชัยพฤกษ์)  ใช้สวมใส่กับ 

เครื่องแบบปกติ และใช้ในโอกาสงานทางพิธีการ 
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	 สำหรับการแต่งเครื่องแบบพนักงานศุลกากร ซึ่งมีทั้ง เครื่องแบบปกติ  

ที่ใช้แต่งในโอกาสอันสมควรตามที่กรมศุลกากรกำหนดเป็นคราว  ๆ  ไป และ 

เครื่องแบบทำงาน  ที่ใช้แต่งในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการและเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเลือกแต่งเครื่องแบบชนิดที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  

รวมทั้ง  เครื่องแบบกันหนาว  ให้แต่งเมื่ออากาศหนาว ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวมใส่เครื่องแบบกันหนาว 

ในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูหนาว ตามที่กำหนดไว้เดิม

	 ในการเสนอปรับปรุงเคร่ืองแบบพนักงานศุลกากรคร้ังน้ี เป็นการปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับการกำหนดช้ันของการประดับเคร่ืองหมายแสดงระดับตำแหน่ง 

บนอินทรธนู ท่ีแบ่งออกเป็น 7 ช้ัน และสอดคล้องกับระบบจำแนกประเภทและ 

ระดับตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551  

ซ่ึงผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองการกำหนดเคร่ืองแบบพิเศษของส่วนราชการ  

สำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555  

แล้ว โดยกรมศุลกากรได้ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษ 

สำหรับข้าราชการกรมศุลกากรฉบับใหม่ไปยังกระทรวงการคลัง เพ่ือนำเสนอ 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วส่งต่อไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยในขณะท่ีผมเขียนเล่าถึงเร่ืองน้ี  

เร่ืองดังกล่าวยังอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจร่าง 

ก่อนท่ีจะออกกฎดังกล่าวและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้  

ซ่ึงคาดว่าหากไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญ อีกไม่ช้าไม่นาน กฎสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากรฉบับใหม่ก็คงจะออกมา 

ให้ถือปฏิบัติในการประดับอินทรธนูเวลาแต่งเคร่ืองแบบพนักงานศุลกากร รวมท้ัง 

การใช้หมวกท้ังหมวกทรงอ่อนมีกะบังและหมวกทรงหม้อตาล รวมท้ังหมวกพับปีก 

ตามท่ีผมเล่ามาข้างต้นต่อไป

	 ทั้งนี้ หากกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการ 

กรมศุลกากรฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ จะทำให้ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ 

ชำนาญการ ที่ได้รับการย้ายหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเลขอัตราตำแหน่ง 

ที่มีสถานะเป็นหัวหน้าฝ่าย จะต้องประดับอินทรธนูในระดับชำนาญการ คือ  
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อินทรธนูแบบ 4 ขีด มิใช่อินทรธนูแบบบ่าทองเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพราะ 

อินทรธนูแบบบ่าทองเป็นอินทรธนูของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 

ชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้นขึ้นไป ดังนั้น ในช่วงเปลี่ยน 

ผ่านหลังจากกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรม 

ศุลกากรมีผลบังคับใช้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มี 

สถานะเป็นหัวหน้าฝ่าย จะมีทั้งที่เป็นคนเก่าที่ประดับอินทรธนูแบบบ่าทอง และ 

จะมคีนใหมท่ีเ่พิง่ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็หวัหนา้ฝา่ยทีจ่ะตอ้งประดบัอนิทรธนแูบบ 4 ขดี  

ซึ่งกรมฯ ได้มองเห็นถึงความแตกต่างในประเด็นนี้ จึงได้มอบหมายให้  สบท.  

จัดทำเข็มเพื่อแสดงสถานะตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไปจนถึงระดับอธิบดี  

ให้ติดไว้ที่หน้าอกเสื้อเหนือป้ายชื่อ เพื่อให้รู้สถานะตำแหน่งว่าเป็นตำแหน่งใด  

เพราะในอนาคตต่อจากนี้ไป ข้าราชการที่ประดับอินทรธนูแบบ  4 ขีดจะมีทั้ง 

ระดบัชำนาญการทีเ่ปน็เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตั ิ และระดบัชำนาญการทีเ่ปน็หวัหนา้ฝา่ย  

ซึ่งเข็มแสดงสถานะตำแหน่งจะเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบอกสถานะ 

ความเปน็หวัหนา้หรอืผูบ้งัคบับญัชาได ้ โดยดไูดจ้ากผูท้ีม่เีขม็แสดงสถานะตำแหนง่ 

ที่ติดอยู่บนอกเสื้อเหนือป้ายชื่อ คือผู้ที่มีสถานะตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป  

เข็มแสดงสถานะตำแหน่งผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป
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ณ ประภาคารเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากร 

แม่สาย ด่านศุลกากรมุกดาหาร และด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

	 พระพทุธโสธร รุน่ 138 ป ี กรมศลุกากรรุน่นี ้ ทำจากหนิแมน่ำ้โขงโดยการ 

แกะสลักขึ้นรูปเป็นองค์พระ ทั้งแบบพระบูชาและแบบพระเครื่องสำหรับใส่กรอบ 

ห้อยคอได ้ มีทั้งแบบองค์ใหญ่สำหรับผู้ชายและแบบองค์เล็กสำหรับผู้หญิง

	 เมื่อได้ออกแบบและแกะสลักตามแบบได้แล้ว  นำไปยิงเลเซอร์ใส่ 

เลขหมายประจำองค์พระแต่ละองค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และเป็นการ 

สว่นจะเปน็หวัหนา้ฝา่ยหรอืผูบ้งัคบับญัชาระดบัใด กส็ามารถดไูดจ้ากชือ่ตำแหนง่ 

ที่อยู่บนเข็มนั้น โดยเข็มแสดงสถานะตำแหน่งที่จัดทำไว้ในขณะนั้นมีหลายชื่อ 

ตำแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการส่วน ผู้เชี่ยวชาญ นายด่านศุลกากร  

ผู้อำนวยการสำนัก รองอธิบดี ที่ปรึกษา และอธิบดี แต่ปัจจุบันส่วนราชการ 

ระดับสำนัก ได้เปล่ียนช่ือเป็นกองแบบเดิมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ 

ของกรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2562 แล้ว ดังนั้น ในอนาคตหากจะมีการจัดทำเข็ม 

แสดงสถานะตำแหน่งความเป็นผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับขึ้นใหม่ ก็จะต้อง 

จัดทำตำแหน่งผู้อำนวยกองเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่ง จึงจะครบทุกตำแหน่งตามที่มี 

ชื่อตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันนี้

	 การจัดสร้างพระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง
	 รุ่น 138 ปี กรมศุลกากร 
	 ในขณะที่ผมทำงานอยู่ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นช่วงเวลา 

เดยีวกนักบัทีก่รมศลุกากรมอีายคุรบ 138 ป ี ในวนัที ่ 4 กรกฎาคม 2555 ในปนีัน้  

กรมศุลกากรและสมาคมสโมสรศุลกากรได้ร่วมฉลองในโอกาสครบ  138 ปี  

กรมศุลกากร โดยการจัดสร้างพระพุทธโสธร รุ่นหินแม่น้ำโขง เพื่อเป็นอนุสรณ์ 

ในวาระการครบรอบดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้จากการจัดสร้างหลัง 

หักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบกองทุนสมาคมสโมสรศุลกากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการซ่อมบำรุงประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง  

และประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง โดยผมได้รับ 

คำสั่งกรมศุลกากรมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 

จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธโสธรที่ทำจากหินแม่น้ำโขงรุ่นนี้ โดยมี  ท่านอธิบดี 

สมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้าง

	 การจัดสร้างได้จัดสร้างเป็นแบบพระบูชา ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วและ  

5 น้ิว และแบบพระเคร่ืององค์ใหญ่สำหรับสุภาพบุรุษ และองค์เล็กสำหรับสุภาพสตรี  

สำหรบัใหเ้จา้หนา้ทีภ่ายในกรมฯ และบคุคลภายนอกไดเ้ชา่บชูาตามกำลงัศรทัธา  

โดยได้จัดสร้างพระบูชาขนาด 9 นิ้ว จำนวน 55 องค์ ตามปี  พ.ศ.  ที่จัดสร้าง  

และขนาด 5 นิ้ว จำนวน 139 องค์ ตามปีที่ครบรอบบวกหนึ่ง ส่วนพระเครื่อง 

องค์ใหญ่และองค์เล็กได้จัดสร้างอย่างละ 20,000 องค์ นอกจากนี้ยังได้จัดสร้าง 

องค์พระบูชาขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 18 น้ิว จำนวน 5 องค์ เพ่ือนำไปประดิษฐาน  
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ควบคุมจำนวนที่จัดสร้างด้วย แล้วนำองค์พระส่วนหนึ่งไปทำพิธีอธิษฐานจิต 

กับเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือตามจังหวัดต่าง  ๆ  ทั่วทุกภาค 

ของประเทศไทย รวมทั้งพระครูบาแสงหล้า ธัมมสิริ แห่งวัดพระธาตุสายเมือง  

จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาด้วย ในส่วนของการทำพิธีอธิษฐานจิตใน 

ประเทศไทย ได้แก่ วัดพระธาตุจอมกิตติ จังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุผาเงา  

จังหวัดเชียงราย  หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ  วัดบ้านไร่  จังหวัดนครราชสีมา  

พระอาจารยพ์บโชค ตสิสฺวโํส วดัหว้ยปลากัง้ จงัหวดัเชยีงราย พระเทพมงคลรงัส ี 

วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม)  

วดัสามคัคอีปุถมัภ ์ (วดัภกูระแต) จงัหวดับงึกาฬ หลวงปูไ่ท วดัปา่ดงบงั จงัหวดั 

หนองคาย และพระครพูสิฐิธรรมคณุ (หลวงพอ่เอยีด) วดัโคกแยม้ จงัหวดัพทัลงุ  

โดยทำพธิพีทุธาภเิษก ณ พระอโุบสถ วดัโสธรวรารามวรวหิาร จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00  - 19.00 น. ซึ่งเป็นพิธีใหญ่และ 

มีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลังจากทำพิธีบวงสรวงเสร็จ ขณะทำพิธีในพระอุโบสถ  

เกิดฝนตกหนักตลอดการทำพิธีพุทธาภิเษก เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่ผู้ร่วมในพิธี 

เป็นอย่างมาก

	 การสรา้งวตัถมุงคลพระพทุธโสธร หนิแมน่ำ้โขง รุน่ 138 ป ี กรมศลุกากร 

ดังกล่าวครั้งนี้  เป็นการสร้างพระครั้งที่  2 ของกรมศุลกากร  โดยครั้งแรก 

กรมศุลกากรเคยสร้างพระพุทธโสธร รุ่น กศก 120 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  

2537 ในครั้งนั้นได้จัดสร้างทั้งพระบูชาและพระเครื่อง ดังนี้

1.	 พระพทุธโสธร เนือ้ทองคำบรสิทุธิ ์ นำ้หนกัองคล์ะ 22.8 กรมั จำนวน  

12,000 องค์

2.	 พระพุทธโสธร เนื้อเงินบริสุทธิ์ น้ำหนักองค์ละ 12.5 กรัม จำนวน  

120,000 องค์

3. พระบูชาพระพุทธโสธร เนื้อสามกษัตริย์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว  

เพ่ือเป็นพระบูชาประจำส่วนราชการและหน่วยงานภายในกรมศุลกากร

	 โดยนำเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระตั้งเป็นกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร  

เพือ่นำดอกผลมาเปน็คา่ใชจ้า่ยในการดแูลบคุลากรของกรมศลุกากร เชน่ การให ้

ทุนการศึกษาแก่ผู้ มี รายได้น้อย  และรางวัลเ รียนดี  รวมท้ังช่วยเหลือ 

พระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง รุ่น 138 ป ี กรมศุลกากร

ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง
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การกุศล และมอบเงินรายได้ให้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนตัวผมเองก็ได้ขอรับการ 

สนับสนุนจากศุลการักษ์ รุ่นที่ 15 ที่จัดกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนใน 

บัญชีชมรมกีฬา  สบท.  เพิ่มเติมอีก  2 ครั้ง และในโอกาสที่  สบท.ส่งผลงาน 

ด้านนวัตกรรม รวมทั้งการได้รับรางวัลในกรณีต่าง ๆ ก็ได้นำเงินรางวัลเหล่านั้น  

เข้าสมทบในบัญชีชมรมกีฬา สบท. เช่นเดียวกันด้วย ทำให้ สบท.สามารถใช้เงิน 

	 ชมรมกีฬา สบท. 
	 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ  สบท. เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อ 

บุคลากรทั้งกรมฯ ในลักษณะปิดทองหลังพระดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยไม่มี 

ผลประโยชนอ์ืน่ใดนอกจากสทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิารทีพ่งึไดร้บัจากทางราชการ 

เท่านั้น การทำงานจึงต้องมีอุดมการณ์และต้องทำงานด้วยใจ โชคดีที่ช่วงเวลา 

ทีผ่มทำหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ำนวยการ สบท. กรมศลุกากร โดยทา่น ยทุธนา หยมิการณุ  

ที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  

ได้จัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล นำรายได้มอบให้สำนักที่เป็นหน่วยงานทาง 

วิชาการไว้เป็นสวัสดิการเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดย สบท.  

ไดร้บัเงนิรายไดจ้ากการแขง่ขนักฬีาโบวล์ิง่การกศุลจำนวนหนึง่ดว้ย ผมจงึใหฝ้าก 

เข้าบัญชีธนาคารไว้สำหรับเบิกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนัก  

เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยรวม ตอนแรก 

จะตั้งชื่อบัญชีว่าเป็นกองทุนสวัสดิการ  สบท. แต่ติดขัดในเรื่องคำว่ากองทุน  

เพราะจะไปพ้องกับกองทุนต่าง  ๆ  ในระบบของสถาบันการเงินและธนาคาร  

จึงต้องใช้ชื่อบัญชีว่า  “ชมรมกีฬา  สบท.” เพื่อนำเงินที่ได้รับเข้าบัญชีไว้ใช้จ่าย 

ในกิจกรรมของ  สบท. และต่อมาท่านยุทธนา หยิมการุณ ได้จัดกีฬาโบว์ลิ่ง 

เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และทายาท 

ที่ประสบภัยจากการทำงาน และ 

การให้เงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ 

ของกรมศุ ลกากรที่ เ สี ย ชี วิ ต 

ในขณะที่ยังรับราชการอยู่ด้วย  

เป็นต้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผม 

ได้มีโอกาสร่วมสร้างและบูชา 

พระพุทธโสธรของกรมศุลกากร 

ทั้ง  2 รุ่น เพื่อสมทบในกองทุน  

120 ปีของกรมศุลกากร  และ 

กองทุนสมาคมสโมสรศุลกากร  

รวมท้ังเพ่ือความเป็นสิริมงคลสืบไป

พระพุทธโสธร รุ่น 120 ป ี กรมศุลกากร
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ในบัญชีดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดผ่านโครงการหรือ 

กิจกรรมต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาทีมงาน การกีฬา ทั้งกีฬา 

ภายใน  สบท. และกีฬาประจำปีของกรมศุลกากร รวมทั้งการจัดทำหนังสือ 

รายงานประจำปีของ  สบท.  และกิจกรรมการสันทนาการต่าง  ๆ  ได้พอสมควร  

จึงเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ในสังกัด  สบท.  มีความสุขและสนุกกับการทำงาน  

เพราะมีกิจกรรมเสริมเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ความรู้  เป็นที่สนุกสนาน  

และมีความสุขในการทำงานมากกว่าช่วงที่ผ่าน  ๆ  มา ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ 

ท่านยุทธนา หยิมการุณ และผู้บริหารกรมฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

ศุลการักษ์ รุ่นที่ 15 ที่ช่วยทำให้การทำงานในช่วงที่ผมอยู่ที่  สบท.เป็นช่วงเวลา 

ที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตการทำงานในกรมศุลกากร

	 การตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากร
	 และด่านศุลกากรทั่วประเทศ  
	 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 

ปลายปี  พ.ศ.  2554 จนถึงต้นปี  พ.ศ.  2559 ได้มีโอกาสร่วมคณะของท่านอธิบดี 

และผู้บริหารกรมฯ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจราชการ ณ สำนัก สำนักงาน และด่าน 

ศุลกากรทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานศุลกากรในต่างประเทศ ได้แก่ บรัสเซลส์  

ประเทศเบลเยียม กว่างโจว และฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย  

โดยมีโอกาสไปตรวจเยี่ยมส่วนราชการต่าง ๆ ของกรมศุลกากรเกือบครบทุกแห่ง  

ยกเว้นด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เพียงแห่งเดียวที่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วม 

คณะของผู้บริหารไปตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรดังกล่าว แต่ยังนับว่าโชคดี 

ที่ก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการ  ได้รับเชิญจาก  ท่านรองอธิบดีกิตติ   

สุทธิสัมพันธ์ และนายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  

ให้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากร 

ประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารที่ทำการด่านฯ หลังเดิม จึงถือได้ว่า 

ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมด่านศุลกากรเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันครบทุกแห่งก่อนที่จะ 

เกษียณอายุราชการ 

	 การที่ผมได้มีโอกาสร่วมคณะผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมส่วนราชการของ 

กรมศลุกากรเกอืบครบทกุแหง่นบัเปน็กำไรของชวีติ เพราะไดเ้หน็พืน้ทีแ่ละลกัษณะ 

การปฏิบัติงานของแต่ละแห่ง ได้มีโอกาสให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ 

ในเรือ่งการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการอบรมพฒันาแกส่ำนกั สำนกังาน และ 
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ด่านศุลกากรอย่างทั่วถึง อันนำไปสู่ความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคล และ 

การฝึกอบรมพัฒนา รวมทั้งด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรมากยิ่งขึ้น 

	 ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 
	 โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเริ่มมีมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2522  

เปน็การคดัเลอืกตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงศกึษาธกิารกำหนด โดยเนน้คณุสมบตั ิ

ในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้ง 

มีคุณธรรมจริยธรรมที่นับเป็นตัวอย่างที่ดีได้ โดยคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือน 

และลูกจ้าง ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่  1 
	 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป  

ระดับอาวุโส

 กลุ่มที่  2 
	 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป  

ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน

 กลุ่มที่  3 
	 ลูกจ้างประจำ

 

 ต่อมาในปี  พ.ศ.  2555 มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บางส่วน โดยเพิ่ม 

กลุม่ตำแหนง่ประเภท อำนวยการระดบัสงู และประเภทวชิาการ ระดบัเชีย่วชาญ 

ข้ึนมาอีก 1 กลุ่ม ซ่ึงผมได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ 

พลเรือนดีเด่นของกรมศุลกากร ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในกลุ่มน้ี  

ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556  

ซึง่เปน็วนัขา้ราชการพลเรอืน ณ ตกึสนัตไิมตร ี ทำเนยีบรฐับาล โดยไดร้บัรางวลั 

พร้อมกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนั้นอีกสองคน  คือ  นางสาวสุนีย์   

ศรีไพศาลเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารกลาง  

(สบก.) และนายวิบูลย์ พรมสะอาด พนักงานสถานที่ บ.1 สังกัดด่านศุลกากร 

สะเดา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก นับเป็นเกียรติประวัติ 

ในการรับราชการเป็นอย่างมาก ท้ัง ๆ ท่ีโอกาสท่ีจะได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือน 



344 345ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำป ีพ.ศ. 2555

ท่านอธิบดีเบญจาหลุยเจริญ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี



346 347

ดีเด่นดังกล่าวได้หมดไปนานแล้ว เน่ืองจากหลักเกณฑ์เดิมเคยพิจารณาให้ระดับ 

สูงสุดแค่ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นเท่าน้ัน แต่เพ่ิงจะมาเปล่ียน 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกท่ีกำหนดกลุ่มตำแหน่งประเภท 

อำนวยการระดับสูงและประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญข้ึนมาอีก 1 กลุ่ม ผม 

จึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการคัดเลือกให้ 

ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว หลังจากท่ีได้ทำงานในกรมศุลกากรมาเป็น 

เวลานานถึงประมาณ 35 ปี โดยเคยได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณา 

คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาแล้ว  3 คร้ัง  ซ่ึง  2 คร้ังแรกได้รับ 

การเสนอช่ือเม่ือคร้ังท่ีทำงานอยู่ท่ีด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ท้ังรอบแรก 

และรอบสองดังท่ีเล่าให้ฟังแล้ว สำหรับคร้ังท่ี 3 ได้รับการเสนอช่ือตอนท่ีทำงาน 

อยู่ท่ีด่านศุลกากรแม่สอด จากผลงานท่ีผ่านมาและผลงานขณะดำรงตำแหน่ง 

นายด่านศุลกากรแม่สอดตามท่ีเล่ามา แต่ก็ยังมิได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

ในคราวน้ันอยู่ดี จนมาถึงคร้ังน้ี ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาเสนอช่ือ 

เป็นคร้ังท่ี 4 และได้รับรางวัลดังกล่าว ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจ 

ของผมเท่าน้ัน แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน คือ สำนักบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลและกรมศุลกากรด้วย

	 รางวัลส่วนราชการส่งเสริม
	 การบรหิารทรพัยากรบคุคลดเีดน่ 
	 เมื่อผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร 

ทรพัยากรบคุคลไดค้รบ 2 ป ี มลูนธิพินัเอกจนิดา ณ สงขลา  

ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง  ๆ  พิจารณาส่งผลงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมรับการพิจารณา 

คัดเลือก  “นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.  

2557 ซึ่งในขณะนั้นมีผมเพียงคนเดียวที่มีคุณสมบัต ิ จึงได้ 

ส่งประวัติการรับราชการและผลการดำเนินงานด้านการ 

บรหิารทรพัยากรบคุคลในชว่งทีผ่มรบัหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ำนวยการ 

สำนัก โดยส่งผลการดำเนินงานทางด้านการบริหารงานบุคคล  

ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

ดา้นการดแูลสทิธปิระโยชนแ์ละคณุภาพชวีติทีด่ใีนการทำงาน  
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Success Story เรื่องระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร
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และด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลปรากฏว่าในป ีพ.ศ.  

2557 ไม่มีผู้ใดได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น  

แต่จากผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผมส่งไปทั้งหมด  

เป็นผลทำให้กรมศุลกากรได้รับ รางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากร 

บุคคลดีเด่น ประจำปี  พ.ศ.  2557  จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ  สงขลา ซึ่ง 

นับเป็นเกียรติประวัติของกรมศุลกากรเป็นอย่างมาก โดยตัวผมได้รับเกียรติให้ 

ปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ Success Story ในวนัรบัรางวลัดงักลา่ว ซึง่ผมไดน้ำเรือ่ง  

นวัตกรรมคลังข้อสอบตอบโจทย์ความโปร่งใส ซึ่งเป็นผลงานหลักที่ทำให้ได้รับ 

รางวัลดังกล่าว ไปบรรยายสรุปให้ผู้ร่วมงานได้รับฟัง ซึ่งได้รับความสนใจจาก 

ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

	 รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจท่ีกรมศุลกากรโดย 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.) ได้ดำเนินการจนเป็นท่ีปรากฏอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ในปี  พ.ศ.  2555 - 2556 ท้ังด้านการบริหารงานบุคคล  

การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การดูแลสิทธิประโยชน์ 

และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำงาน รวมท้ังมีการนำนวัตกรรมคลังข้อสอบเข้ามา 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือตอบโจทย์ด้านความโปร่งใสและเป็นธรรม  

จึงส่งผลให้กรมศุลกากรได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการ 

ในแต่ละด้าน ดังน้ี

 ด้านการบริหารงานบุคคล 
	 สบท. ได้มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมศุลกากรให้บรรลุ 

ผลสำเร็จด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลัก “HR  

Scorecard” พรอ้มทัง้การจดัโครงสรา้งระบบงานและปรบัปรงุการกำหนดตำแหนง่ 

ใหเ้หมาะสมกบัภารกจิและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของสว่นราชการ เพือ่ใหส้ามารถ 

ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม 

ศุลกากร และยังได้มีการดำเนินการยกเลิกตำแหน่งหัวหน้างานเพื่อให้มีสาย 

การบงัคบับญัชาทีส่ัน้ลง ทำใหส้ามารถวางแผนและบรหิารกำลงัคนไดอ้ยา่งคุม้คา่  

นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ โดยนำ  

“ระบบคลังข้อสอบ”  เข้ามาใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดกรองบุคคลบรรจุเข้ารับ 

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง 

รับรางวัล “ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น”
ประจำป ี 2557 จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
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งาน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน  

รวมทั้งได้จัดให้มี “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่อรับฟัง 

ปญัหา ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เพือ่เปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุพฒันา 

กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสม โปร่งใส  

และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
	 สบท.ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานด้วยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ พร้อมกับ 

จัดหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพศุลกากรและงาน 

อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะต่าง  ๆ  ที่จำเป็น และเน้นการเรียนรู้ 

เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้ 

ดำเนินการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานศุลกากรและองค์การ 

ต่างประเทศในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น โครงการความร่วมมือจากรัฐบาล 

ญี่ปุ่นในการส่งเสริมความโปร่งใสของการดำเนินงานศุลกากรด้านพิกัดศุลกากร 

และราคาศุลกากร หรือ JICA : Japan International Cooperation Agency  

และการจดัตัง้สำนกังานเสรมิสรา้งขดีความสามารถบคุลากรภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ 

ขององค์การศุลกากรโลก ROCB A/P : World Customs Organization Asia  

Pacific Regional Office for Capacity Building ที่กรมศุลกากร เป็นต้น

 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
	 สบท.  ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมศุลกากรมีส่วนร่วมในการดำเนิน 

โครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการจัดอบรมความรู้ด้านจริยธรรมและวินัย การ 

ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้ด้านจริยธรรมและวินัย แก่ผู้ 

เข้าปฏิบัติงานใหม่ การปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นำหลักธรรมคำสอน 

ในพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการทำงานและการปฏบิตัตินในชวีติประจำวนั  

การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

ประพฤตมิชิอบภายใตแ้นวคดิ “VIRTUE NEVER DIES : ความดไีมม่วีนัตาย” และ 

โครงการความดีที่ฝากไว้ เป็นต้น

 ด้านการดูแลสิทธิประโยชน์
	 และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน 
	 สบท.ได้ดำเนินการในลักษณะต่าง  ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 

ประจำปี การมอบทุนการศึกษาจากกองทุน 120 ปี การให้กู้ยืมเงินจากเงินทุน 

สวสัดกิารขา้ราชการกรมศลุกากรและสหกรณก์รมศลุกากร การใหค้วามชว่ยเหลอื 

แก่บุคลากรที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสาธารณภัยต่าง ๆ การจัดกีฬา 

และกิจกรรมสันทนาการ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

และผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี 

การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 ด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
	 สบท.ได้นำนวัตกรรม “คลังข้อสอบ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ 

สรรหาบุคลากรเข้าสู่กรมศุลกากร ลดกระบวนการจัดทำข้อสอบ ตัดขั้นตอนที่ 

อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริต ทำให้การสอบมีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน และ 

เปน็ธรรม รวมทัง้ไดบ้คุลากรทีม่คีณุภาพเขา้สูร่ะบบราชการ ภายใตห้ลกัการทีว่า่  

“คลังข้อสอบ ตอบโจทย์ความโปร่งใส” เห็นได้จากการใช้ระบบคลังข้อสอบ 

ในการสอบเมื่อ พ.ศ. 2556 และในครั้งต่อ ๆ มา ที่ได้รับการกล่าวขวัญในทางที่ด ี 

มีเสียงชื่นชมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีคำร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์เกี่ยวกับ 

การทุจริตในการสอบหรือความไม่โปร่งใสแต่อย่างใด

	 จากผลสมัฤทธิข์องการทำงานอนัเปน็ทีป่ระจกัษด์งัทีก่ลา่วไปแลว้ จงึสง่ผล 

ให้กรมศุลกากร โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.) ได้รับรางวัล  “ส่วน 

ราชการสง่เสรมิการบรหิารทรพัยากรบคุคลดเีดน่ ประจำป ีพ.ศ. 2557 จากมลูนธิ ิ 

พนัเอกจนิดา ณ สงขลา” ทีน่บัเปน็เกยีรตยิศและความภาคภมูใิจแกส่ำนกับรหิาร 

ทรัพยากรบุคคล (สบท.) เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารและ 

เจา้หนา้ทีใ่นการรกัษามาตรฐาน พรอ้มทัง้เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ 

ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลตามอดุมการณ ์ “สบท.เพือ่กรมศลุกากร”  

อย่างเต็มที่ต่อไป
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การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 รางวัล “ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ประจำปี  

2557 ที่กรมศุลกากรได้รับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นับเป็นครั้งที่ 2  

โดยในอดีตที่ผ่านมา กรมศุลกากรเคยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ประจำปี 2549  

มาแล้วครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 และต่อมากรม 

ศุลกากรได้รับรางวัลประจำปี  2561 อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่  3 เมื่อวันที่  21  

กมุภาพนัธ ์ 2561 จงึถอืไดว้า่ กรมศลุกากรเปน็หนว่ยงานหนึง่ทีไ่ดร้บัการยอมรบั 

จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ว่าเป็นส่วนราชการที่ส่งเสริมการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลดีเด่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

รางวัลการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2557

กรมศุลกากรเคยได้รับรางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น 
จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา มาแล้ว 3 ครั้ง 

ในป ีพ.ศ. 2549 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2561

	 การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากร
	 ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
	 หลังจากทำงานอยู่ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเวลายาวนานถึง  

4 ปีกว่า  5 อธิบดี 6 พ.ศ. ตั้งแต่ปลายปี  พ.ศ.  2554 จนถึงต้นปี  พ.ศ.  2559  

กไ็ดร้บัคำสัง่ใหย้า้ยไปทำงานทีส่ำนกังานศลุกากรตรวจของผูโ้ดยสารทา่อากาศยาน 

สุวรรณภูมิ หรือเรียกตามอักษรคำย่อว่า  “สผภ.” ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใน 

กรมศุลกากรที่มีชื่อยาวที่สุดในเวลานั้น แต่เมื่อมีการตั้งกองบริหารจัดการและ 

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ หรือ  กบช.  

ขึ้นมาเป็นส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ของกรมศุลกากร ชื่อสำนัก  สผภ.  

จึงยาวเป็นอันดับสอง และเป็นการย้ายแบบไม่รู้ตัวเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่าน ๆ มา
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ของลักลอบหนีศุลกากรได้เกือบทุกวัน บางวันก็จับได้หลายราย และยังเก็บ 

รายได้ศุลกากรได้เกินเป้าหมายอีกด้วย โดยผมยังคงเน้นนโยบายและเป้าหมาย 

ในการปฏิบัติงานท้ังด้านตัวบุคคลและผลของงานตามแนวทางท่ีเคยปฏิบัติเช่นเดิม  

คือ ในส่วนของตัวบุคคล ยังคงเน้นให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทุกคน “รู้หน้าท่ี มีวินัย  

ต้ังใจปฏิบัติงาน บริการด้วยใจ ไม่หวังส่ิงตอบแทน” และในส่วนของเป้าหมาย 

การทำงาน ยังคงเน้น “ภาษีเข้าเป้า ปราบปรามได้ผล มวลชนพอใจ ทำได้ตาม 

ตัวช้ีวัด พัฒนาหน่วยงาน” เป็นผลทำให้การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2559  

ท่ีกำหนดไว้ 120 ล้านบาท แต่สามารถจัดเก็บได้ 238 ล้านบาท ในปีต่อมา 

จึงถูกเพ่ิมเป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 เป็น 200 ล้านบาท แต่ก็ยังสามารถ 

จัดเก็บได้มากถึง 300 กว่าล้านบาท และในปีงบประมาณ 2561 ยังคงถูกกำหนด 

เป้าหมายไว้ท่ี  200 ล้านบาท แต่เพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปเพียง  7 เดือน  

ถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 ก่อนท่ีผมจะย้ายไปทำงานท่ีสำนักงานศุลกากร 

ตรวจสินค้าลาดกระบัง หรือ  สสล. การจัดเก็บรายได้ของ  สผภ.ก็เกินเป้าหมาย  

200 ล้านบาทไปแล้ว จึงเป็นช่วงเวลาท่ี สผภ.สามารถจัดเก็บรายได้ศุลกากรได้ 

เกินเป้าหมายประมาณการอย่างต่อเน่ือง และมีผลการจับกุมการกระทำผิด 

ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเกินกว่าเป้าหมายประมาณการ 

เป็นจำนวนมาก ในการประชุมติดตามเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร 

ท่ีมีเป็นประจำเกือบทุกเดือน  สผภ.จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีผลการดำเนินการ 

ด้านการจัดเก็บรายได้และการสืบสวนและปราบปรามบรรลุผลผ่านเป้าหมาย 

ตามตัวช้ีวัดทุกเดือน ซ่ึงเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน 

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและตามนโยบายได้เป็นอย่างดี

	 การสำรวจ สะสาง และเร่งรัดการดำเนินงานด้านคดี
	 และของกลาง รวมทั้งเงินสินบนรางวัล 
	 ในขณะที่ผมไปทำงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้พบว่ามีของกลางที่จับกุมไว้ยังมิได้มีการนำออก 

จำหน่ายเป็นจำนวนมาก โดยเก็บซ้อนทับกันไว้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  

และต้องใช้เวลาในการค้นหา ซึ่งอาจทำให้ของกลางเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้  

จึงได้ตั้งคณะทำงานสำรวจ สะสาง และเร่งรัดการดำเนินงานด้านคดีและ 

ของกลาง รวมทัง้เงนิสนิบนรางวลั เพือ่นำออกจำหนา่ยโดยวธิกีารขายทอดตลาด  

ขายปันส่วน ส่งมอบ หรือทำลายตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเร็ว สำหรับของ 

ที่จับกุมได้ใหม่ ใช้วิธีการจำหน่าย โดยการขายคืนให้แก่เจ้าของหรือจำหน่าย 

	 การย้ายไปทำงานที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ เหมือนได้กลับไปทำงานในแนวทางที่ถนัดและคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่ง  

เพราะเคยมีประสบการณ์ในการทำงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติมาแล้ว 

หลายแห่ง ท้ังท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน 

เชียงใหม่ รวมท้ังท่าอากาศยานหาดใหญ่  ท่าอากาศยานเชียงราย  และ 

ท่าอากาศยานอ่ืน  ๆ ท่ีเคยไปทำงานด้านการสืบสวนและปราบปรามการลักลอบ 

หนีศุลกากรและยาเสพติดให้โทษ เม่ือต้องไปรับผิดชอบงานท่ีท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิท่ีเปิดดำเนินการมาครบ 10 ปีในช่วงน้ันพอดี จึงไม่มีอะไรน่าหนักใจ 

เพราะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในอดีตนำมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้เป็นอย่างดี ได้พบกับทีมงาน 

เจ้าหน้าท่ีด้านการสืบสวนและปราบปราม และด้านการให้บริการในภารกิจ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นท้ังคนเก่าและคนรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์และมีฝีมือ 

เป็นท่ียอมรับหลายคน การให้นโยบายและเป้าหมายทิศทาง รวมท้ังระบบและ 

วิธีการทำงาน จึงเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจอันดี สามารถนำนโยบายและ 

แนวทางท่ีซักซ้อมความเข้าใจกันไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ  

ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานการจับกุมและการจัดเก็บรายได้เกินกว่า 

เป้าหมายประมาณการเป็นจำนวนมากอย่างต่อเน่ือง จนเป็นท่ีกล่าวขวัญถึงว่า 

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจับ 
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การขายทอดตลาดของกลาง 
ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยวิธีอื่นตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมกับเร่งรัดให้มีการขายทอดตลาดทุกเดือน  

หรอือยา่งนอ้ยกเ็ดอืนเวน้เดอืน จงึสามารถเริม่ระบายขายของกลางไดเ้พิม่มากขึน้  

และในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นช่วงที่ ท่านรอง 

อธิบดีเสร ี ไทยจงรักษ ์ ที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ สผภ.ได้ให้ความสำคัญ 

กบัการขายทอดตลาดของกลางของ สผภ.เปน็อยา่งมาก โดยเขา้มาชว่ยใหน้โยบาย 

และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และมาสังเกตการณ์กำกับดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจน 

เสร็จสิ้นเวลาการขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง ทั้งยังกำหนดให้ต้องขายทอดตลาด 

ทกุเดอืนอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ ทำใหส้ามารถนำของกลางทีค่า้งการดำเนนิการ 

อยู่ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินส่งเป็นรายได้ เฉพาะในช่วง 4 เดือนสามารถ 

ขายทอดตลาดของกลางได้เป็นมูลค่าเกือบ 40 ล้านบาท และวางแนวทางการ 

จำหน่ายของกลางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

	 ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล ได้ตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัด 

การดำเนินงานด้านคดีและของกลาง รวมทั้งเงินสินบนรางวัลขึ้นมา เพื่อติดตาม 

ผลการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้ 

ต้องมีการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ว่าจะมีแฟ้มคดี 

ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนจนสามารถเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลได้กี่ 

แฟ้มคดีก็ตาม ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องมีการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลให้ได ้
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ภายในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการ 

ได้เกือบทุกเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีรายได้จากเงินรางวัลที่เป็นรายได้ 

ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน 

อย่างหนึ่ง และยังป้องกันมิให้มีงานด้านคดีและของกลาง รวมทั้งเงินสินบน 

รางวัลค้างการดำเนินการเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกด้วย

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้รับรางวัล INNOVATIVE SERVICE EXCELLENCE AWARD ประจำป ี 2016

	 ผลการดำเนินงาน ณ สผภ.  
	 ช่วงระยะเวลาประมาณ  2 ปี  4 เดือน  

ท่ีผมทำงานท่ีสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร 

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ไดมุ้ง่มัน่ทำงานรว่มกบั 

เจา้หนา้ทีใ่นสงักดั จนมผีลงานตามเปา้หมายและ 

ตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้ คือ  “ภาษีเข้าเป้า”  และ  

“ปราบปรามได้ผล”  ดังได้กล่าวมาแล้ว ในส่วน  

“มวลชนพอใจ ”  ได้ดำเนินการประสานกับ 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือใน 

โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่าง  ๆ  ของแต่ละ 

หน่วยงาน โดยเฉพาะการท่าอากาศยานแห่ง 

ประ เทศ ไทย  ท่ า อ ากาศยานสุ ว ร รณภู มิ   

สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

ร่วมกัน  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จนมี  

ความสัมพันธ์อันดี  มีความเข้าใจในบทบาท  

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกันและกัน  

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้การประสานงาน 

และการทำงานร่วมกัน  ณ  ท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย 

ดว้ยด ี ไมม่ปีญัหาความขดัแยง้ระหวา่งหนว่ยงาน 

แต่อย่างใด

	 สำหรับเป้าหมาย  “ทำได้ตามตัวชี้วัด”  ก็ 

สามารถทำได้ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัด 

เชงิคณุภาพ ทัง้ดา้นการจดัเกบ็รายได ้ การจบักมุ 
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การกระทำความผิด และตัวชี้วัดอื่น ๆ โดยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ ์ 3 - 5 คะแนน 

ทุกตัวชี้วัดตลอดมา และในส่วนของการ  “พัฒนาหน่วยงาน” นอกจาก โครงการ 

ติดตั้งเครื่อง X -  Ray คร่อมสายพานเพื่อเอกซเรย์กระเป๋าสัมภาระขาเข้าทุกใบ 

พร้อมห้อง Command Room แล้ว ยังได้พัฒนาระบบการชำระเงินค่าภาษีด้วย 

บตัรเครดติและบตัรเดบติเพิม่เตมิตอ่ยอดจากของเดมิทีเ่ริม่ตน้ไว ้ จนไดร้บั รางวลั  

Innovative Service Excellence Awards ประจำปี 2016 จากท่าอากาศยาน 

สวุรรณภมูดิว้ย นอกจากนีย้งัมกีารนำระบบการดภูาพ X - Ray บนโทรศพัทม์อืถอื 

มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการสืบสวนและปราบปราม ซึ่งเป็นระบบที่ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากรของสำนัก สผภ. 

คิดขึ้นมาและทำกันเอง จนสามารถใช้ดูภาพการ X - Ray บนโทรศัพท์มือถือ 

แบบ  Real Time ได้ และเป็นผลงานด้านนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่ส่ง 

เข้าประกวดและได้รับรางวัลจากกรมศุลกากรด้วย

	 นอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ยังได้มีการใช้งานและพัฒนาระบบการ 

คดักรองผูโ้ดยสารลว่งหนา้ หรอืระบบ APPS (Advance Passenger Processing  

System) และระบบ PNR (Passenger Name Record) ต่อเนื่องจากของเดิม 

ที่ทำกันไว้ เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารที่เป็นกลุ่ม 

เปา้หมาย โดยจะมรีะบบการแจง้เตอืนใหรู้ล้ว่งหนา้กอ่นทีจ่ะเดนิทางมาถงึ อนัเปน็ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

	 โครงการติดตั้งเครื่อง X - Ray คร่อมสายพาน
 และห้อง Command Room 
	 โครงการติดตั้งเครื่อง X - Ray คร่อมสายพานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เป็นโครงการที่คิดกันมาก่อนที่ผมจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่  สผภ. โดยผมและ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการตรวจ 

กระเป๋าด้วยเครื่อง X - Ray แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้ง 

ดูงานด้านเทคนิคในการสุ่มคัดเลือกกระเป๋าสัมภาระที่ประเทศเดนมาร์กและ 

ฟนิแลนด ์ ทำใหไ้ดเ้หน็ตวัอยา่งและไดแ้นวคดิมาปรบัใชใ้นการดำเนนิการโครงการ 

พร้อมห้อง Command Room โดยทีมงานส่วนควบคุมทางศุลกากร  สผภ.ได้ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมศุลกากร ดำเนินการจัดทำ TOR และจัดซื้อ 

จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและ 

ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ภายในต้นป ีพ.ศ. 2563 

	 หนังหน้าไฟที่ต้องทำใจยอมรับ 
	 ในการทำงานที่สนามบิน โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมี 

เที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารเข้าออกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของ 

ผู้โดยสารขาเข้าที่มีเข้ามาวันละประมาณ 70,000 - 80,000 คนต่อวัน และนับวัน 

ยิ่งจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจ และวิธี 

การบริหารความเสี่ยงในการตรวจค้นจับกุมผู้โดยสารที่กระทำผิดต่อกฎหมาย 

ศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการสุ่มตรวจของผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ 

จะตอ้งเผชญิกบัอารมณแ์ละความรูส้กึของผูโ้ดยสารทีไ่มพ่อใจจากการถกูตรวจคน้  

บางครั้งถึงกับด่าทอต่อว่าเจ้าหน้าที่ กล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ และแสดงกิริยา 

อาการที่ไม่สุภาพ เช่น ชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่ ใช้เท้าถีบกระเป๋าขณะเข้าเครื่อง  

X -  Ray และบางครั้งมีการร้องเรียนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่  กล่าวหาว่าไม่สุภาพ  

กลั่นแกล้ง หรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงข้อกล่าวหาทำนองดังกล่าว 

อยู่เสมอ จนเจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องและโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ไว้ใน 

ชอ่งตรวจ หากมปีญัหากระทบกระทัง่หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนประการใดกไ็ดอ้าศยัภาพ 

จากกล้อง  CCTV ที่บันทึกไว้มาคลี่คลายหรือชี้แจงต่อกรณีการถูกร้องเรียน 

การติดตั้ง CCTV ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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กล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมไปได้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างต้องใช้ความอดทน 

อดกลั้นและทำงานไปตามหน้าที่แบบหวานอมขมกลืนเสมอมา เปรียบเหมือน 

หนังหน้าไฟที่ต้องทำใจยอมรับ เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดย 

ไม่มีปัญหาใด  ๆ  ให้ผู้บริหารหรือผู้ใหญ่ในกรมฯ ต้องปวดเศียรเวียนเกล้า หรือ 

เกิดความรู้สึกเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เป็น และผู้บังคับบัญชาไม่เอาใจใส่  

หลายครั้งหลายหนที่ข้อกล่าวหาต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือและผ่านสื่อสารออนไลน์ 

ต่าง  ๆ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด แต่เจ้าหน้าที่ 

ทีถ่กูรอ้งกถ็กูสงัคมพพิากษาไปเรยีบรอ้ยแลว้ กไ็ดแ้ตท่ำใจกดัฟนัสูแ้ละปฏบิตังิาน 

ตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อไป

	 วิบากกรรมที่ต้องชดใช ้
	 อย่างที่เล่ามา การทำงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินับว่ามีผลการ 

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง 

ที่มีกรณีการจับกุมของที่ผ่านช่องแดง แต่เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรไม่ครบถ้วน  

และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทุกผลัดถูกย้ายพร้อมกันจำนวน 12 - 13 คน จนเป็น 

ที่โจษจันและถูกสังคมพิพากษาหาว่ามีการรู้เห็นเป็นใจกันตั้งแต่  ผอ.สำนักลงมา 

จนถึงผู้ปฏิบัติ อธิบายหรือชี้แจงอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อ ตัวผมเองก็ถูกเข้าใจผิด 

ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยจนมีเหตุการณ์การจับกุมเกิดขึ้น และยัง 

ถูกกล่าวหาว่าปกป้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดด้วย ถึงกับมีการเสนอให้ย้ายผม 

ออกจากพื้นที่ จนเป็นข่าวลือดังไปทั่วทั้งกรมฯ และกระทรวงฯ ผมต้องให้ข้อมูล 

ที่กระทรวงฯ ว่ากรณีการจับกุมของที่ผ่านออกจากช่องแดงที่เกิดขึ้น ผมไม่มีส่วน 

รู้เห็นเป็นใจในการกระทำการดังกล่าว และไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ใด  ๆ  

แม้แต่น้อย หากผมจะต้องถูกโยกย้ายในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบ 

ต่อเรื่องราวที่ เกิดขึ้น  ผมยอมรับได้  เพราะคำว่า  “ความรับผิดชอบ”  ของ 

ผู้บังคับบัญชา คือ ต้องรับทั้งผิดและรับทั้งชอบ  แต่ขอยืนยันว่าผมไม่ได้ 

กระทำผิดหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย หากความ 

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นยังไม่ถึงกับต้องโยกย้าย ผมก็พร้อมที่จะอยู่เพื่อพิสูจน์ความจริง 

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ เพราะผมแนใ่จวา่ผมไมไ่ดท้ำผดิ และไมเ่คยรูเ้หน็ 

เป็นใจหรือปากว่าตาขยิบแต่อย่างใด ความพยายามที่จะย้ายผมออกจาก สผภ.  

ในเวลานัน้จงึถกูชะลอออกไป แตผ่มกถ็กูเขา้ใจผดิและถกูคนในกรมฯ และสงัคม 

พิพากษาไปเรียบร้อยแล้ว และยังถูกยกตัวอย่างหรือถูกกล่าวพาดพิงในที่ต่าง ๆ  

การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในช่องเขียวและช่องแดง
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อีกหลายครั้งหลายหน โดยที่ผมไม่ได้อยู่ในที่นั้น  ๆ และไม่มีโอกาสได้ชี้แจง 

ข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงของเรื่องนี้แต่อย่างใด มันเหมือนกับเป็น  วิบากกรรม 

ของผมที่ต้องชดใช้ ผมบอกกับตัวเองว่า หากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นวิบากกรรม 

ของผม ผมขอชดใช้ให้หมดในชาตินี้ ไม่ขอจองเวรจองกรรมกับใครในลักษณะ 

ข้ามภพข้ามชาติเหมือนในละครทีวีอีก

	 เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกย้ายพร้อมกันกับคนท่ีจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนรู้สึกน้อยใจ  

และเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะเขาเหล่าน้ันไม่ได้กระทำผิด บางคน 

ก็อยู่คนละผลัดคนละเวรกัน แต่ก็ถูกโยกย้ายเหมือนปลาติดหลังแหไปด้วย ผม 

ก็ได้แต่บอกว่าทุกคนต้องทำใจ เพราะการโยกย้ายเป็นเร่ืองปกติ และอาจเป็น 

วิบากกรรมของแต่ละคนท่ีต้องประสบพบเจอ ถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องกังวลใจ 

อะไรไป ขอให้เช่ือม่ันในความดีของตัวเอง อย่าเพ่ิงท้อใจ เพราะในช่วง 2 ปี 

ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีของ สผภ.ได้ทำงานในหน้าท่ีจนบรรลุผลตามเป้าหมายและ 

ตัวช้ีวัด มีผลงานท้ังด้านการจัดเก็บรายได้ การจับกุม การสะสางเร่งรัดจำหน่าย 

ของกลาง การประสานความร่วมมือต่าง  ๆ  กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจนเป็นท่ี 

ยอมรับ ซ่ึงเปรียบเสมือนการทำความดีท่ีมีอยู่มากมายด่ังดวงดาวบนท้องฟ้าท่ีมี 

มากมายนับไม่ถ้วน แต่บังเอิญความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนถูกมองว่าเป็นเร่ืองใหญ่  

และถูกประโคมข่าวให้เป็นเร่ืองใหญ่โต จนเปรียบได้กับดวงอาทิตย์หรือ 

ดวงจันทร์ ซ่ึงมีเพียงอย่างละ 1 ดวงเท่าน้ัน เม่ือยามดวงอาทิตย์ข้ึน หรือ 

ดวงจันทร์ทอแสงสว่างข้ึนมาก็จะไปบดบังแสงดาวท่ีมีอยู่ ทำให้ความดีต่าง  ๆ  

ท่ีเคยทำไว้ซ่ึงเปรียบเสมือนดวงดาวท่ีมีอยู่เป็นจำนวนมากต้องถูกแสงของ 

ดวงอาทิตย์ยามกลางวัน หรือแสงของดวงจันทร์ยามค่ำคืนบดบังแสงดาวเหล่าน้ัน 

จนมองไม่เห็น แต่ในความเป็นจริงดวงดาวเหล่าน้ันไม่ได้หายไปไหน ยังคงมีอยู่ 

ตามปกติ เพียงแต่ถูกแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์บดบังไปเท่าน้ัน จึงขอให้เช่ือม่ัน 

ในความดีท่ีแต่ละคนเคยได้ทำไว้ อย่าได้ท้อถอย ขอให้สู้และต้ังใจทำงานในหน้าท่ี 

ของตนให้ดี เพ่ือกรมศุลกากรต่อไป

	 สำหรับตัวผม แม้การโยกย้ายจะถูกชะลอออกไป แต่ผมก็คิดในใจว่า 

ในไม่ช้าไม่นานผมก็จะต้องถูกโยกย้ายออกจาก  สผภ.อย่างแน่นอน เพราะ 

ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบงานด้านการบริการผู้โดยสาร และด้านการควบคุม 

ทางศุลกากร ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรในช่วงเวลานั้น ได้พลาดโอกาสการได้ 

ศาลพระพรหม กรมศุลกากร

พระพุทธโสธร ประจำกรมศุลกากร

ศาลพระภูม ิ - เจ้าที่ (ศาลตา - ยาย)

หอพระพุทธโสธร กรมศุลกากร
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สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานกลาง 
กองบริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง

รับการพิจารณาคัดเลือกไปอย่างน่าเสียดาย แม้ต่อมาในภายหลังกรมฯ  จะ 

พิจารณาแก้ไขเยียวยาด้วยการคัดเลือกให้ทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการพลาดโอกาสครั้งสำคัญในการรับราชการ  

บางคนถึงกับจะขอลาออกจากราชการ แต่ผมก็ได้ทัดทานไว้และขอให้อดทนไว้  

เมื่อวิบากกรรมผ่านพ้นไป โอกาสในหน้าที่การงานก็จะกลับคืนมาตามวาสนา 

ชะตาชีวิตของแต่ละคน

	 เมื่อผมเห็นว่าผลกระทบจากกรณีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลา  

2 ปีกว่าที่มีผลงานซึ่งเปรียบเหมือนดวงดาวที่มีอยู่มากมาย แต่มีความผิดพลาด 

ทีเ่ปรยีบเหมอืนดวงอาทติยห์รอืดวงจนัทรเ์กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว แตก่ก็ลบแสงดาว 

หมดจนมองไม่เห็นความดีที่มีและทำอยู ่ จนมีผลกระทบเป็นลูกโซ่จากผู้ปฏิบัติสู่ 

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นมา ซึ่งผมคงไม่สามารถรอดพ้นจากวิบากกรรม 

ครั้งนี้ได้แน่ ผมจึงได้ไปจุดธูปต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมศุลกากร ทั้งพระพุทธ- 

โสธร ท้าวมหาพรหม และพระภูมิเจ้าที่ บอกกล่าวและอธิษฐานออกเสียงดังให้ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินว่า

	 “ผมไม่ใช่คนที่ดีพร้อม ไม่ได้เป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดและไม่ได้เก่งกาจ 

กว่าใคร แต่ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อกรมศุลกากรมาตลอดชีวิตการ 

รับราชการในกรมศุลกากร ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านย่อมต้องรู้ดี ผมขอยืนยันว่า 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ สผภ. ผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ใดๆ ทั้งสิ้น การที่ผมถูกเข้าใจผิดและต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอดชีวิต 

การรับราชการของผม ก็นับว่าได้เผชิญกับวิบากกรรมของตัวเองที่หนักหนาสาหัส 

มากพอสมควรแล้ว หากจะยังมีใครที่อคติคิดร้ายใส่ความผมเพื่อมุ่งหวังสกัดกั้น 

เส้นทางความก้าวหน้าของผม ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของกรมศุลกากร  

ได้โปรดปกป้องคุ้มครองผมให้รอดพ้นจากการถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีจาก 

ผู้ไม่หวังดีด้วยเทอญ”

	 ผมอธิษฐานอย่างน้ีจริง  ๆแล้วก็ทำงานตามหน้าท่ีของตัวเองต่อไป และแล้ว 

ในที่สุดทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกระทรวงฯ แบบกะทันหัน ผมก็ได้รับ 

คำสั่งย้ายแบบสลับตัวออกจาก  สผภ.ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง หรือ สสล.จนได้ หรือว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้ 

พ้นวิบากกรรมที่ผมกำลังเผชิญอยู่

	 ลาดกระบังรอบสอง 
 ทันทีท่ีผมได้ทราบคำส่ังย้ายจาก สผภ.ไปอยู่ท่ี สสล. หรือสำนักงานศุลกากร 

ตรวจสินค้าลาดกระบัง ผมรู้สึกเหมือนว่าผมกำลังจะได้กลับไปอยู่บ้านหลังเก่า 

ที่ผมเคยอยู่เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว เป็นที่ที่ทำให้ผมได้แสดงศักยภาพการนำ 

องค์กรสู่ความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ที่ผมได้แจ้งเกิดจากผลการ 

ดำเนินงานดังที่ได้เล่ามาบ้างแล้ว ทั้งยังเป็นที่ที่ทำให้ผมได้เจริญก้าวหน้า 

เลื่อนระดับขึ้นไปเป็นนายด่านศุลกากรแม่สอดมาก่อน จึงมิได้รู้สึกหนักใจ 

แตป่ระการใด แตใ่นขณะเดยีวกนักก็ลบัรูส้กึสบายใจทีท่ำใหค้นทีอ่ยากจะยา้ยผม 

ได้สมหวังดังใจหมายเสียที

	 วันแรกที่ผมไปเริ่มทำงานที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  

(สสล.) ก็ได้ไปสักการะพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ทำงานที่ผมเคย 

สักการบูชามาก่อน ได้เข้าทำงานในห้องทำงานห้องเดิมที่ผมเคยนั่งทำงานเมื่อ 

ครั้งที่ผมมาปฏิบัติงานที่  สสล.รอบแรก มีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เพราะ 

เป็นสถานที่ทำงานที่ผมเคยทำงานอย่างทุ่มเทให้กับหน่วยงานนี้จนมีพัฒนาการ 
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หลายอย่างที่ยังคงยั่งยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน และไม่รู้อะไรดลใจผมให้คิด 

ขึ้นมาแว่บหนึ่งในขณะไหว้พระในห้องทำงานว่า “หรือว่าเราจะมาอยู่ที่นี่เพื่อ 

จะได้ไปต่อเหมือนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่มาทำงานที่นี้แล้วก็ได้เลื่อนระดับไปเป็น 

นายด่านฯ ระดับ 8 ที่ด่านฯ แม่สอด” และแล้วสิ่งที่คิดหรือลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้น 

ก็เป็นความจริง เพราะทำงานอยู่ที่ลาดกระบังได้เพียง 5 เดือน ก็ได้รับการ 

พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งผมต้อง 

ขอขอบคุณ  ท่านประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และท่านกฤษฎา  

จนีะวจิารณะ อธบิดกีรมศลุกากร ทีใ่หค้วามไวว้างใจและใหโ้อกาสผมในการขึน้สู ่

ตำแหนง่ดงักลา่ว เพือ่ทำหนา้ทีอ่นัสำคญัใหก้บักรมศลุกากร และตอ้งขอขอบคณุ  

ทา่นอำนวย ปรมีนวงศ ์ อธบิดกีรมธนารกัษ ์ และทา่นทีป่รกึษาฯ กรศริ ิ พณิรตัน ์ 

รวมทัง้ผูแ้ทนจากสำนกังาน ก.พ. ทีเ่ปน็คณะกรรมการในการรว่มพจิารณาคดัเลอืก 

ให้ผมได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อทำงานให้กรมศุลกากรอย่าง 

สมเกียรติสมศักดิ์ศรีในปีสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ 

	 ตอนทีไ่ปรบังานทีล่าดกระบงัรอบสองประมาณกลางเดอืนมถินุายน 2561  

การจัดเก็บรายได้ศุลกากรยังต่ำกว่าเป้าหมายประมาณการอยู่ประมาณ 790  

ล้านบาทเศษ และแนวโน้มการจัดเก็บยังคงติดลบประมาณวันละมากกว่า  

2 ล้านบาท ถ้าปล่อยไปตามยถากรรมโดยไม่คิดทำอะไรเลย เมื่อถึงวันสิ้นปี 

งบประมาณคงจะจดัเกบ็รายไดต้ำ่กวา่เปา้หมายประมาณการเกนิ 1 พนัลา้นบาท 

เป็นแน่ ผมจึงต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ช่วยกันเร่งรัด 

การจัดเก็บรายได้ ทั้งการเร่งรัดการดำเนินการด้านคดีและจำหน่ายของกลาง 

ของตกค้าง การเร่งรัดการคืนอากรหรือการผลักเงินค่าอากรหรือเงินประกัน 

เป็นรายได้ พยายามให้ช่วยกันทุกวิถีทาง โดยตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิดการติดลบ 

สะสมเกิน 1 พันล้านบาทให้ได้ และจากการเพียรพยายามดังกล่าว เมื่อถึง 

สิ้นปีงบประมาณก็สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจ คือติดลบเพียง 977 ล้านบาท  

แมจ้ะไมใ่ชเ่รือ่งทีน่า่ภาคภมูใิจ แตอ่ยา่งนอ้ยกแ็สดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืรว่มแรง 

และร่วมใจของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันทำให้อัตราการติดลบด้านการจัดเก็บรายได้ 

ลดลง และทำได้อย่างที่ตั้งใจคือไม่ติดลบเกิน 1 พันล้านบาท

ก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหาร
ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร

ทำงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังได้   

5 เดือน ตั้งแต่วันที่  5 มิถุนายน  2561 จนถึงวันที่  5  

พฤศจิกายน 2561 ก็ได้รับคำส่ังกระทรวงการคลัง ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง 

นักบริหารระดับต้น ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร หลังจากที่ได้ 

สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวเป็นครั้งที่ 7 เมื่อ 

ทราบคำสั่งแล้ว ก็เดินทางเข้ารับตำแหน่งในวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2561  

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบอายุ  60 ปีบริบูรณ์พอดี มีคนนำดอกไม้ 

มาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยทยอยกันมาแสดงความยินดี 

ต่อเนื่องนานเกือบทั้งเดือน มีทั้งที่มาเป็นการส่วนตัว และที่มาในนาม 

หน่วยงานแบบยกทีมกันมาก็มี แจกันดอกไม้ทั้งดอกไม้จริงและดอกไม้ 

ประดิษฐ์วางเรียงรายเต็มห้อง จนแทบจะไม่มีที่วาง นับเป็นกำลังใจที่ดี 

ที่ผมได้รับ บางคนอยู่ไกลในต่างจังหวัดก็อุตส่าห์เดินทางมาแสดง 

ความยินดีด้วยตนเอง ซึ่งผมเกรงใจมาก บอกว่าที่จริงแค่โทร.มาแสดง 

ความยินดีก็ได้ แต่คนที่มาบอกว่าอยากมาด้วยตนเอง เพราะรอวัน 

ที่จะมาแสดงความยินดีอย่างนี้มานานแล้ว และยังมีอีกหลายคน 

บทที่  13 
ตำแหน่งสุดท้าย

ผม
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ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดี บอกว่ารอคอย 

วันนี้มานานแล้วเช่นเดียวกัน ผมรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในน้ำใจไมตรีของ 

ทุกคนและทุกหน่วยงานที่มีน้ำใจต่อผมเป็นอย่างมาก และตั้งใจว่าจะทำงาน 

ในหนา้ทีเ่พือ่กรมศลุกากรอยา่งเตม็ทีจ่นถงึวนัสดุทา้ย คอืวนัที ่ 30 กนัยายน 2562  

ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในวันที ่ 1 ตุลาคม 2562

	 การทำงานในตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร  
	 ในการดำรงตำแหนง่ รองอธบิดกีรมศลุกากร ผมไดร้บัมอบหมายใหก้ำกบั 

ดูแลงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ กพบ. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  

หรือ สบท. และสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ หรือ สกท. รวมทั้งได้รับมอบหมาย 

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยด้วย แม้ต่อมาจะมีกฎกระทรวง 

การคลังแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากรใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2562 โดยแยกศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยาน 

ดอนเมืองออกจากสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกอง  

เป็นสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ  สดม.  ก็ยังคงได้รับ 

มอบหมายจากกรมฯ ให้กำกับดูแลงานดังกล่าวต่อไปเหมือนเดิม ซึ่งมีงานที่ต้อง 

กำกับดูแลแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ รวมทั้งต้องไปเป็นหัวหน้าคณะทำงาน  

หรอืประธานคณะกรรมการตามแผนงานโครงการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็จำนวนมาก  

และยังต้องทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกใน  อ.ก.พ.กรมศุลกากร 

ต่อไปจนหมดวาระ และแม้ว่าจะหมดวาระแล้ว แต่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่เป็น 

รองประธาน อ.ก.พ.กรมศลุกากรโดยตำแหนง่ในฐานะทีเ่ปน็รองอธบิดทีีก่ำกบัดแูล 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เปลี่ยนชื่อเป็นกองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ  

กบท. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรฉบับปัจจุบัน นอกจากนั้น 

ยังต้องทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากร  

รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมศุลกากรด้วย  

นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ 

พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 40 แห่ง  พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.  2560 คณะที่ 6  

อีกด้วย จึงมีงานที่หลากหลายและมากมายพอสมควร ถือได้ว่ามีภาระงาน 

ที่ค่อนข้างหนัก ผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งและออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเพื่อไป 

ทำงานในตอนเช้าของวันทำงานทุกวัน กว่าจะได้กลับถึงบ้านก็เย็นหรือค่ำมืด 

เกอืบทกุวนั นบัเปน็เวลาทีคุ่ม้คา่ในชว่งเวลาประมาณ 11 เดอืน ทีด่ำรงตำแหนง่ 

รองอธิบดีที่ได้ทำงานในส่วนที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่ตาม 

อุดมการณ์  “เพื่อกรมศุลกากร”  ที่อยู่ในใจเสมอมา จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะ 

เกษียณอายุราชการ

	 การสะสางงานด้านการดำเนินการทางวินัย  
	 ตอนทีท่ำงานในตำแหนง่รองอธบิด ี นอกจากงานในกำกบัดแูลและงานอืน่ 

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้งานทีต่อ้งรกัษาราชการแทนอธบิด ี ในกรณทีีท่า่นอธบิด ี

ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้แล้ว ยังมีงานที่สำคัญอีกงานหนึ่ง คือ  

การได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่มีความสำคัญ 

และมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรณีเกี่ยวกับการตั้ง 

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ทั้งอย่างร้ายแรงและอย่างไม่ร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นทั้งในกรณี 

การยุติเรื่อง การลงโทษ หรืองดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ การ 

พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน รวมทั้งกรณีการเพิ่มโทษหรือลดโทษ 

ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ สั่งการ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินการทางวินัย 

ตอ่ อ.ก.พ.กรมศลุกากร และ อ.ก.พ.กระทรวงการคลงั รวมทัง้ ก.พ. ซึง่มเีรือ่งคา้ง 

การพิจารณาสั่งการหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับ 

เรื่องรถยนต์ที่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถูกสอบสวนเป็นจำนวนมาก และการสอบสวนได้ 

ยืดเยื้อยาวนาน มีการสั่งการให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นต่าง  ๆ  หลายครั้ง  

ทำให้เกิดความล่าช้าใช้เวลาหลายปีจนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง  

และศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าการสอบสวนเป็นไปอย่างล่าช้าจริง  

อาคาร 1 กรมศุลกากร ห้องทำงานรองอธิบดี
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พร้อมกับมีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วัน 

ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งกรมศุลกากรได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครอง 

สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลัง  

ขอให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผมจึงให้ส่วนวินัยและความรับผิด 

ทางละเมิด  กบท.ประสานกับคณะกรรมการสอบสวนเร่งรัดการสอบสวน และ 

สรุปประเด็น พร้อมกับเสนอแนวทางการพิจารณาสั่งการ ซึ่งมีทั้งการลงโทษ 

ทางวนิยั การงดโทษ การยตุเิรือ่ง และการยตุกิารดำเนนิการตามสมควรแกก่รณี  

โดยรายงานแนวทางการพจิารณาใหก้รมฯ ทราบกอ่นสัง่การตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อำนาจหน้าที่ จนสามารถสะสางเรื่องที่ค้างการดำเนินการทางวินัยได้มาก 

พอสมควร ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกสอบสวนได้รับทราบคำตอบสุดท้ายของ 

แต่ละคน ซึ่งมีทั้งที่ถูกลงโทษและไม่ถูกลงโทษตามพยานหลักฐานและผลจาก 

การสอบสวน โดยการพิจารณาแบบเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ที่ถูกลงโทษ 

ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค.ตามระเบียบ 

ตอ่ไป ทำใหก้รณกีารสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและการสอบสวนทางวนิยั รวมทัง้การสอบ 

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ล่าช้าอยู่สามารถเร่งรัดการดำเนินการได้ 

แล้วเสร็จหลายสำนวนการสอบสวน เป็นที่โล่งใจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกสอบสวน 

ในกรณีต่าง  ๆ  เป็นจำนวนมาก เพราะได้ข้อยุติในระดับกรมฯ หลังจากที่รอ 

ผลการสืบสวนสอบสวนมาเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียว บางคนที่เกษียณอายุ 

ราชการไปแล้วต้องถูกระงับสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  ที่พึงมีพึงได้จากทางราชการ  

เพราะต้องรอผลการสอบสวนเป็นเวลาหลายปีเป็นที่เดือดร้อนไปตาม  ๆ  กัน  

เมื่อได้ข้อยุติไม่ถึงขั้นต้องถูกไล่ออกจากราชการ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  

ของแต่ละคนคืนกลับมาตามระเบียบของทางราชการ

	 การเยี่ยมอำลาหน่วยงานที่เคยอยู่ 
	 ในโอกาสที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ ตามประเพณีปฏิบัติ ผู้บริหาร 

ตั้งแต่รองอธิบดีขึ้นไปมักจะใช้เวลาก่อนเกษียณอายุราชการออกตรวจเยี่ยม 

หน่วยงานหรือด่านฯ ต่าง ๆ ตามโอกาสที่พึงมี แต่เนื่องจากผมมิได้รับมอบหมาย 

ให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร จึง 

ไม่ค่อยมีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านฯ ต่าง ๆ ก่อนเกษียณ แต่ในใจอยาก 

จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมอำลาหน่วยงานที่เคยไปทำงานอยู่ เช่น ด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ผมเคยไปเป็นนายด่านฯ เมื่อปี  พ.ศ.  2533 - พ.ศ.  2534  

ดา่นศลุกากรภเูกต็ ทีผ่มเคยไปอาศยับา้นพกัขา้ราชการของดา่นฯ เปน็ทีพ่กัอาศยั  

ขณะท่ีปฏิบัติงานอยู่ท่ีด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

เชียงใหม่ ที่ผมเคยไปเป็นผู้ช่วยนายด่านฯ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม เมื่อปี   

พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540 ด่านศุลกากรแม่สอด ที่ผมเคยไปเป็นนายด่านฯ เมื่อปี  

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545 ด่านศุลกากรสงขลา ที่ผมเคยไปเป็นนายด่านฯ 2 รอบ  

เมื่อปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547 และเมื่อปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ด่านศุลกากร 

อรัญประเทศ ที่ผมเคยไปเป็นนายด่านฯ เมื่อปี  พ.ศ.  2548 - พ.ศ.  2550 ด่าน 

ศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ผมเคยไปเป็นนายด่านฯ เมื่อปี  พ.ศ.  2550 - พ.ศ.  2551  

ด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบ้านประกอบ ที่ผมเคยไปเป็นนายด่านฯ  

เม่ือปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 โดยทำหน้าท่ีนายด่านฯ ท้ัง 2 ด่านฯ ในเวลาเดียวกัน  

สำหรับส่วนราชการระดับสำนัก หรือกอง ก็มีกองสืบสวนและปราบปรามที่เคย 

ทำงานมาตั้งแต่เริ่มรับราชการอยู่หลายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึง พ.ศ. 2532  

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ที่ผมเคยทำงานอยู่ที่นั่น 2 รอบ ในปี  

พ.ศ.  2540 ถึง พ.ศ.  2542 และเมื่อปี  พ.ศ.  2561 สำนักงานศุลกากรดอนเมือง  

ที่แต่ก่อนคือด่านศุลกากร หรือสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่ผม 

เคยทำงานอยูท่ีน่ัน้มา 2 รอบ ในป ีพ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533 และในป ีพ.ศ. 2534 -  

พ.ศ. 2537 กองบรหิารทรพัยากรบคุคล ชือ่เดมิคอื สำนกับรหิารทรพัยากรบคุคล  

ที่ผมเคยทำงานมา 4 ปีกว่า 5 อธิบดี 6 พ.ศ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2559  

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ผมเคยเป็น 

ผูอ้ำนวยการสำนกั ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 กอ่นทีจ่ะยา้ยไปอยูส่ำนกังาน 

ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง แล้วขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร

	 นอกจากหน่วยงานที่ผมกล่าวถึงแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ผมอยากไปเยี่ยม 

อำลาอีกบางหน่วยงาน เช่น ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ที่ผมเคยไปออกหน่วย 

ปราบปรามรว่มศลุกากรปาดงัเบซาร์ ประมาณ 3 เดอืน เมือ่ครัง้ทีด่ำรงตำแหนง่ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร  1 สังกัดฝ่ายรักษาการณ์ฯ กองป้องกันและปราบปราม  

เมื่อปี  พ.ศ.  2522 และด่านศุลกากรหนองคาย สำนักงานศุลกากรภาคที่  2  

เนื่องจากผมเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถาน 

เอกอคัรราชทตู ณ นครเวยีงจนัทน ์ เมือ่ป ีพ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 แมว้า่จะไมไ่ด ้

ไปประจำการอยู่จริง เพราะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งกรมศุลกากร  

ที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพตามเดิมต่อไป แต่ก็ได้ไปที่ด่านศุลกากร 

หนองคาย สำนกังานศลุกากรภาคที ่ 2 เพือ่แสดงตนและแจง้ศลุกากรลาวใหร้บัรู ้ 

ที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นหน่วยงานของกรมศุลกากรหลายแห่งที่ผมระลึกถึงและ 



374 375

อยากไปเยี่ยมอำลาก่อนเกษียณอายุราชการ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ 

ไปเยี่ยมอำลาหน่วยงานใดได้บ้างหรือเปล่า และจะสามารถไปเยี่ยมอำลาได้ 

ครบถ้วนหรือไม่ก็ไม่รู้ จึงขอถือโอกาสส่งความปรารถนาดีด้วยความระลึกถึง  

ที่ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งได้มีโอกาสไปทำงานอยู่ที่นั้น ๆ ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วม 

ทำงานและรว่มพฒันาสรา้งสรรคง์านตา่ง  ๆดว้ยความเขา้ใจอนัดแีละมคีวามผกูพนั 

อยู่ในใจเสมอมา โดยขอกล่าวคำอำลาด้วยความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ อย่างน้อย 

ทุก  ๆ  ที่ที่ผมเคยไปทำงานอยู่ก็มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ผมเขียนถึงอยู่ในหนังสือ 

เล่มนี้บ้างแล้ว นับเป็นความทรงจำด ีๆ ที่ยังรำลึกอยู่มิรู้ลืม ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ 

กัลยาณมิตรทั้งผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ 

ผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ที่ที่ผมเคยไปอยู่และทำงานร่วมกันมา รวมถึงทุกส่วนราชการ 

ภายในกรมศุลกากรที่ผมเคยไปตรวจราชการร่วมกับคณะผู้บริหารกรมฯ มาแล้ว 

เกือบทุกแห่ง ก็ขอได้รับความขอบคุณและความปรารถนาดีด้วยความระลึกถึง 

จากผมเช่นเดียวกัน หลังจากผมเกษียณอายุราชการไปแล้ว หากได้ผ่านไปยัง 

สว่นราชการใดของกรมศลุกากร กค็งจะไดม้โีอกาสแวะเยีย่มเยยีนทกัทายพวกเรา 

ชาวศุลกากรตามที่ต่าง  ๆ เพราะเราคือครอบครัวศุลกากรที่ยังคงมีความรัก 

ความผูกพันและความปรารถนาดีต่อกันที่ไม่มีวันลืมเลือนได้

	 บทส่งท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ 
	 ผมทำงานในกรมศุลกากรมาสี่สิบกว่าปี ปีนี้ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีสุดท้าย 

ทีจ่ะตอ้งเกษยีณอายรุาชการไปตามเวลาทีท่างราชการกำหนดไวใ้นวนัที่ 1 ตลุาคม  

2562 ได้มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาเพื่อทบทวนดูว่า ตลอดชีวิตการ 

รับราชการได้รับอะไรจากกรมศุลกากร และได้ทำอะไรให้กับกรมศุลกากรบ้าง

	 สิ่งที่ได้รับจากกรมศุลกากร นอกจากเงินเดือน ค่าทำการล่วงเวลา  

คา่ตอบแทน เงนิประจำตำแหนง่ เงนิรางวลั คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง  

ฯลฯ และสวสัดกิารตา่ง ๆ ทีพ่งึไดร้บัจากทางราชการแลว้ สิง่ทีม่คีา่มากกวา่ตัวเงิน 

คือเกียรติยศศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการ ท่ีเป็นอาชีพท่ีม่ันคงและมีเกียรติ 

เป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูลได้ แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังเป็นข้าราชการ 

บำนาญ ยังมีเงินบำนาญและสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่พึงได้รับจากทางราชการ 

อีกหลายอย่าง ซึ่งอาจจะจาระไนได้ไม่หมดหรือครบถ้วน เขียนมาถึงตรงนี้ 

ทุกคนคงจะยอมรับโดยดุษณีว่า กรมศุลกากรได้ให้สิ่งดี  ๆ แก่คนที่รับราชการใน 

กรมศุลกากรอย่างมากมาย ส่วนราชการอื่นอาจไม่มีค่าทำการล่วงเวลา และ 

ภาพดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดี
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คา่ตอบแทน รวมทัง้เงนิโบนสัจากเงนิคา่ธรรมเนยีม แตก่รมศลุกากรมี และยงัมี 

เงินรางวัลจากการปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร แม้อาจจะ 

ไม่ได้รับอย่างทั่วถึงทุกคน แต่ก็ถือว่ามี นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการด้านอื่น  ๆ  

เช่น เงินทุนการศึกษา หรือเงินรางวัลเรียนดี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 

การทำงานจากเงินกองทุน 120 ปี ที่มีให้แก่บุตรธิดาหรือทายาทของเจ้าหน้าที่ 

ของกรมศุลกากรอีกด้วย ซึ่งคงจะอธิบายรายละเอียดได้ไม่หมด แต่สามารถพูด 

ได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า กรมศุลกากรให้สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

มิได้เป็นตัวเงินแก่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมากจริง ๆ

	 ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว จะไม่คิดทำอะไรดี  ๆ  ให้กับกรมศุลกากรบ้างเลยหรือ  

สำหรับตัวผมคิดอย่างนี้มาโดยตลอด และพยายามปลูกฝังผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในทุก  ๆ  ที่ที่ผมไปทำงานอยู่ให้ร่วมอุดมการณ์การทำงาน  “เพื่อกรมศุลกากร”  

ไปพร้อมกับผมเท่าที่จะสามารถทำได ้ โดยให้ข้อคิดในการทำงานว่า ไม่ว่าจะอยู่ 

หน่วยงานใดของกรมศุลกากร ต้องคิดตั้งแต่เริ่มแรกที่ไปอยู่ ว่าจะทำอะไรดี  ๆ   

ใหก้บัหนว่ยงานทีไ่ปอยูบ่า้ง ไมใ่ชค่ดิวา่จะมาเอาอะไรจากหนว่ยงานทีไ่ปอยูไ่ดบ้า้ง  

เมื่อถึงเวลาที่โยกย้ายออกไป หากหันกลับมามองย้อนหลังก็จะรู้ว่าได้ทำอะไรให้ 

หรือได้เอาอะไรไปจากหน่วยงานที่ไปอยู่บ้าง ทุกคนจะรู้คำตอบของตัวเอง  

จะสามารถภูมิใจได้มากหรือน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่ว่าได้ทำอะไรให้กับ 

หน่วยงานที่ตนเองไปอยู่บ้าง

	 ในส่วนของตัวผมเอง หากมีคนถามว่า ตั้งแต่ทำงานในกรมศุลกากร 

มาตัง้แตแ่รกเขา้จนถงึวนัเกษยีณอายรุาชการ ผา่นการทำงานมาหลายที่ มีความ 

ภาคภูมิใจในที่ใดบ้าง ผมจะตอบได้อย่างเต็มปากว่าผมภูมิใจในทุก  ๆ  ที่ที่ผม 

เคยไปทำงานอยู่ และสามารถอธิบายได้ว่าภูมิใจในการทำงานอย่างไรและที่ใด 

มากกว่ากัน เพราะทุกครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ผมจะหันกลับมามองย้อนหลังเสมอว่าผมและทีมงานได้ทำอะไรดี  ๆ  ให้กับ 

หน่วยงานที่ไปอยู่บ้าง จึงสามารถเล่าเรื่องราวในแต่ละที่ที่ไปทำงานอยู่อันเป็น 

ประสบการณ์ชีวิตการทำงานในแต่ละที่ได้เป็นฉาก  ๆ ดังมีรายละเอียดตามที่ 

ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว และยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อไป จนถึงวันสุดท้ายของการรับราชการ คือวันที่  

30 กันยายน 2562 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในวันที ่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดี
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	 บทกลอนก่อนเกษียณ 
	 ในวนัปดิตน้ฉบบัหนงัสอืเลม่นี้ เหลอืเวลาอกีเพยีงประมาณไมถ่งึ 2 เดอืน  

ผมก็จะต้องเกษียณอายุราชการไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้  

มีหลายคนถามผมว่า เกษียณแล้วจะไปทำอะไร ผมตอบทันทีว่าไม่รู้เหมือนกัน  

เพราะทั้งชีวิตได้ทุ่มเทให้กับงานราชการของกรมศุลกากรมาโดยตลอด  โดย 

ไมไ่ดเ้ตรยีมอาชพีอะไรไวร้องรบัหลงัเกษยีณ หลายคนกเ็ปน็หว่งเกรงวา่ผมจะเหงา  

จะเฉา จะเศร้า จะซึม เพราะเคยทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น มาเช้ากลับค่ำ 

มาโดยตลอด กลัวว่าผมจะปรับตัวไม่ได้ ผมก็ได้แต่ขอบคุณทุก  ๆ  คนที่เป็น 

ห่วงผม และเชื่อว่าจะสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได ้

 

	 เวลาพดูคยุกนัถงึเรือ่งการเกษยีณอายรุาชการ มกัจะมคีนถามวา่ เกษยีณ 

คืออะไร และเมื่อเกษียณแล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละคนต่างมีความเห็นทั้งที่ 

เหมอืนกนัหรอืตา่งกนับา้ง ผมเคยเหน็และเคยอา่นบทกลอนทีก่ลา่วถงึการเกษยีณ  

ทีม่คีนเคยแตง่ไวห้ลายแบบ แตม่อียูบ่ทกลอนหนึง่ทีม่คีวามหมายลกึซึง้ครอบคลมุ  

ซึ่งประพันธ์โดย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

ซึ่งผมอ่านแล้วชอบมาก เพราะมีความหมายดีมาก จึงขออนุญาตเจ้าของ 

บทประพันธ์ดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้ ที่จะขอนำบทกลอนการเกษียณอายุราชการ 

มาพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเป็นการตอบคำถามที่ว่า 

เกษียณคืออะไร และจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงวันเกษียณ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

(รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา : ผู้ประพันธ์)

	 	 ’เกษียณ คือสิ้นสุด 	 คือวันหยุด อันยืดยาว 
	 พักร้อน และพักหนาว 	 ได้พักใจ ได้พักกาย
	 	 เกษียณ คือเสร ี 	 ต่อแต่นี ้ ไม่มีนาย 
	 ไม่ขาด และไม่สาย	 ไม่ต้องใช ้ ทุกใบลา
	 	 เกษียณ คือบำเหน็จ	 ความสำเร็จ แห่งชีวา 
	 บำเหน็จ เป็นเงินตรา	 และบำเหน็จ แห่งความดี
	 	 เกษียณ คือบำนาญ	 ข้าราชการ เท่านั้นมี 
	 หลวงเลี้ยง ตลอดปี	 และตามเลี้ยง ตลอดไป
 	 	 เกษียณ คือความเศร้า	 คนขี้เหงา ก็หวั่นไหว 
 	 อยู่บ้าน รำคาญใจ	 นั่งกินข้าว อยู่คนเดียว
	 	 เกษียณ คือความสุข	 ไม่มีทุกข์ ได้ท่องเที่ยว 
	 พฤกษ์พุ่ม ชอุ่มเขียว	 ได้ชื่นชม ภิรมย์พลาง 
	 	 เกษียณ คือแก้วใส	 เมื่อหัวใจ ได้ปล่อยวาง 
	 พระธรรม จะนำทาง 	 ให้เห็นค่า ความเป็นคน 
	 	 ลาภยศ และสรรเสริญ	 คือส่วนเกิน ให้หลงกล 
	 ยึดติด ว่าตัวตน	 จึงถูกมัด ในอัตตา
	 	 หกสิบ ปีผ่านไป	 จึงเข้าใจ ในมายา 
	 ชั่วดี ในชีวา	 ล้วนผ่านมา และผ่านไป
	 	 เกษียณ คือเกษม	 จึงอิ่มเอม ในหัวใจ
	 บริสุทธิ์ ดุจเยาว์วัย	 เหมือนเกิดใหม ่ วันนี้เอย””
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	 ทุก  ๆ  ท่านคงเห็นตรงกับผมว่า บทกลอนดังกล่าวข้างต้นเป็นบทกลอน 

ที่มีคุณค่า มีความหมาย และบรรยายเรื่องการเกษียณไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผม 

ต้องขอบคุณเจ้าของบทประพันธ์ไว ้ ณ ที่นี้ด้วย

	 จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 
	 จากวันแรกที่เข้าเรียนในโรงเรียนศุลกากร พอเรียนจบก็เข้ารับราชการ 

ในกรมศุลกากร และทำงานมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ รวมเวลาแล้ว 

ประมาณเกือบ 42 ปี ผ่านประสบการณ์ชีวิตการทำงาน ที่ต้องอาศัยความ 

พากเพียร ความพยายาม ความมานะบากบั่น อดทน หนักเอาเบาสู้ เสียสละ 

และทุ่มเท ยอมทำงานทุกอย่างโดยไม่มีการเกี่ยงงอน ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค 

นานัปการ ไต่เต้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับซี 1 เป็นต้นมา ก้าวหน้าขึ้นมา 

ตามลำดับ เร็วบ้าง ช้าบ้าง ตามวาสนาชะตาชีวิต ที่มีขึ้นมีลง มีสุข มีทุกข์  

มีสรรเสริญ มีนินทา ตามโลกธรรม 8 ที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ จนก้าวหน้า 

ขึ้นมาถึงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร ที่ต้องใช้สิทธิและหน้าที่ในการสมัคร 

เข้ารับพิจารณาคัดเลือกถึง 7 ครั้งจึงขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ได้ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  

เพียงประมาณ  11 เดือน แต่ก็ได้ทำงานตามอำนาจหน้าที่และตามที่ได้รับ 

มอบหมายตามอุดมการณ์  “เพื่อกรมศุลกากร”  ที่อยู่ในใจได้มากพอสมควร  

โดยมิได้ทำงานเพื่อรอวันเกษียณ แต่ตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ทุกอย่างจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อจะได้สามารถ 

ภาคภมูใิจไดอ้ยา่งเตม็รอ้ยวา่ไดท้ำงานใหก้รมศลุกากรตัง้แตว่นัแรกจนถงึวนั 

สุดท้ายของการรับราชการด้วยความพากเพียร เพื่อให้เกษียณได้อย่างภาคภูม ิ 

ซึง่ผมตอ้งจารกึไวใ้นหนงัสอืนีว้า่ จากวนัทีพ่ากเพยีร สูว่นัเกษยีณทีภ่าคภมูิ ตาม 

ที่เล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตการทำงานมาตั้งแต่ต้นจนจบนั้น ผมมิได้ทำงาน 

แตเ่พยีงตามลำพงั มไิดท้ำงานคนเดยีว แตผ่มมผีูบ้งัคบับญัชา มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

มเีพือ่นรว่มงาน และผูเ้กีย่วขอ้ง ทีใ่หก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลอืเกือ้กลู ใหค้ำแนะนำ  

รว่มกนัทำงาน ฟนัฝา่ปญัหาอปุสรรคและรว่มทกุขร์ว่มสขุมาดว้ยกนั จนมเีรือ่งราว 

มาเล่าสู่กันฟังดังที่เล่ามาทั้งหมดตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้ว

	 ผมขอขอบคุณกรมศุลกากร ที่ให้โอกาสผมได้อยู่ได้ทำงานและให้สิ่งด ีๆ  

แก่ผมมาโดยตลอด ผมมักจะพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของผม 

อยู่เสมอว่า กรมศุลกากรมีบุญคุณกับผมและทุก ๆ  คนที่ทำงานในกรมศุลกากร  
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ดังนั้น หากจะทำอะไรเพื่อกรมศุลกากรได้ ขออย่าได้ลังเล เพราะกรมศุลกากร 

เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของผมที่อยู่มายาวนานถึง 42 ปี ซึ่งมากกว่าบ้าน 

หลังแรกที่เป็นที่อยู่อาศัยของผมเสียอีก ผมจึงมีอุดมการณ์ในการทำงาน  “เพื่อ 

กรมศุลกากร”  เสมอมา แม้ว่าผมจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็ยังเป็น 

ข้าราชการบำนาญที่ยังคงมีความรักความผูกพันในกรมศุลกากรอย่างไม่มีวัน 

เปลี่ยนแปลง

	 ในโอกาสนี้ ผมขอมอบหนังสือ  “ชีวิตนี้เพื่องาน ประสบการณ์ 42 ปี  

ในกรมศลุกากร” เลม่นีไ้วเ้ปน็อนสุรณแ์ทนคำขอบคณุตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบั 

บัญชา และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งญาติมิตรและผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกัลยาณมิตร 

ของผม หากผมได้พลั้งเผลอล่วงเกินหรือทำให้ไม่สบายใจด้วยประการใด ต้อง 

ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอให้ทุก  ๆ  ท่านประสบแต่สิ่งที่ดี มีความสุขและ 

ความสำเร็จในชีวิตตลอดไป
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    เมื่ออาทิตย์อับแสงทุกแห่งหน
	 บริเวณทั่วไปก็มืดมน	 เพราะผ่านพ้นยามทิวาสู่ราตรี
	 สักครู่ต่อมาฟ้ากระจ่าง	 เพราะสว่างด้วยแสงจันทร์อันผ่องศรี
	 ขึ้นสิบค่ำค่อนข้างสว่างดี	 ทุกคนมีความสดชื่นรื่นเริงใจ
	 ที่สามสิบธันวากว่าหนึ่งทุ่ม	 ต่างเดินดุ่มกันมาหน้าสดใส
	 เพราะเตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไป	 สู่เชียงใหม่ที่ลือเลื่องกระเดื่องนาม
	 ว่าสวยสดงดงามตาน่าเที่ยวท่อง	 เป็นเมืองทองของเขตแคว้นแดนสยาม
	 สถานที่ท่องเที่ยวเหลียวแลงาม	 ทุกเขตคามขึ้นชื่อเลื่องลือไกล
	 เมื่อผู้คนมาพบกันพร้อมหน้า	 ต่างก็พากันขึ้นรถเสียงสดใส
	 พาหะกิจบริการมุ่งหน้าไป	 เมืองเชียงใหม่เพื่อศึกษาและพาชม
	 สถานที่ต่างต่างเป็นหลายแห่ง	 ทุกที่แฝงความรอบรู้ดูเหมาะสม
	 บางแห่งก็งามตาน่ารื่นรมย์	 ได้มาชมงามซึ้งติดตรึงตา
	 รถเริ่มออกเวลากว่ายามหนึ่ง	 เมื่อมาถึงนครสวรรค์สรรซื้อหา
	 ข้าวต้มทานกับกุ้งหมูและปลา	 ที่ศาลาเพชรรัตน์จัดบริการ
	 	 ถึงเชียงใหม่เวลาสองโมงเช้า	 ไม่ค่อยหนาวจริงจังดังว่าขาน
	 เข้าที่พักว่องไวไม่ช้านาน	 ถึงสถานพักผ่อนศรีดอนไชย
	 เอาของลงจากรถเข้าเก็บที่	 ทุกคนมีความยิ้มแย้มและแจ่มใส
	 ด้วยวันนี้เป็นวันเริ่มประเดิมชัย	 ท่องเที่ยวไปชมสถานแต่นานมา
	 	 มาถึงวัดเจดีย์หลวงองค์โตใหญ่	 สร้างสมัยวงศ์เม็งรายใหญ่มหา
	 โดยพระยาแสนเมืองสร้างให้บิดา	 นามพระยากือนามาแต่โบราณ
	 จากวัดนี้ไปยังวัดพระสิงห์	 พระสิหิงค์ประดิษฐ์ไว้ในวิหาร
	 ผู้คนต่างนับถือมาช้านาน	 เข้าสักการเคารพนบบูชา
	 	 จากพระสิงห์ไปถึงซึ่งสวนดอก	 แลเห็นหมอกสีเทาขาวภูผา
	 และแลเห็นภูพิงศ์มิ่งขวัญตา	 เป็นสง่าบนยอดเขาลำเนาไพร

	 ที่วัดนี้เจดีย์มีล้นหลาม	 ปุปผารามนามก่อนเก่าเฝ้าสงสัย
	 ว่าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนชื่อไป	 เป็นชื่อใหม่ว่าสวนดอกออกเพราะจริง
	 	 มาถึงวัดเจดีย์มีเจ็ดยอด	 แลตลอดเวลาแปลกตายิ่ง
	 รูปทรงแบบพุทธคยาสง่าจริง	 ชื่อเพราะพริ้งว่าเจ็ดยอดตลอดมา
	 	 มาถึงสันกำแพงของแพงนัก	 ต้องรู้จักต่อราคาถ้าซื้อหา
	 มีของขายหลายอย่างละลานตา	 เช่นเสื้อผ้าและสิ่งของล้วนต้องใจ
	 	 ถึงบ่อสร้างสถานที่ทำร่ม	 เข้าไปชมซื้อหาอัชฌาสัย
	 คนทำร่มทำได้อย่างว่องไว	 คนวาดลายเขียนดอกออกฝีมือ
	 	 ถึงแม่โจ้สถานีการเกษตร	 ภูมิประเทศลมพัดสะบัดหวือ
	 บรรยากาศน่าพักผ่อนนอนตาปรือ	 อ่านหนังสือก็เหมาะเพราะอากาศดี
	 มีดอกไม้พันธุ์ต่างต่างงามเหลือหลาย	 อยู่มากมายหลายอย่างต่างต่างสี
	 อีกพืชผักสวนครัวก็ยังมี	 งามสุดที่จะเอ่ยพร่ำหรือรำพัน
	 	 จากแม่โจ้กลับมาพักที่วัด	 นามบัญญัติศรีดอนไชยไม่ผิดผัน
	 มีชื่ออยู่ให้เห็นเป็นสำคัญ	 พวกเรานั้นพักที่นี่สักสี่คืน
	 	 หนึ่งมกราเวลาตอนเช้าตรู่	 ฝนพรั่งพรูพรำพรำเย็นฉ่ำชื่น
	 รู้สึกหนาวขึ้นมาเวลาตื่น	 จำต้องฝืนใจข่มทนหนาวเอา
	 แปดนาฬิกาได้เวลาเดินทางต่อ	 ไปที่บ่อน้ำร้อนตอนวันเสาร์
	 เห็นแต่หมอกสีขาวและสีเทา	 เต็มยอดเขามัวมิดติดใจชม
	 เมื่อไปถึงทางเข้าบ่อน้ำร้อน	 รถติดดอนไปไม่ได้ให้ขื่นขม
	 ฝนเจ้ากรรมทำพิษจิตระทม	 เพราะอดชมบ่อน้ำร้อนถอนใจดัง
	 จึงหวนกลับมาโรงกลั่นน้ำมันฝาง	 ขอผ่านทางเข้าชมสมดังหวัง
	 มีผู้บรรยายให้ได้รับฟัง	 จนกระทั่งสมดังตั้งใจปอง
	 เรียบร้อยแล้วรีบออกเดินทางต่อ	 ไม่รีรอสักนิดกลัวจิตหมอง
	 รีบเร่งไปให้ถึงถ้ำเชียงดาวทอง	 ด้วยหมายปองอยากให้ถึงซึ่งเชียงดาว
	 แต่หนทางคดเคี้ยวเลี้ยวอ้อมเขา	 รถของเราแล่นเอื่อยเอื่อยเลยชวนหาว
	 อีกฝนยังชุ่มฉ่ำลงพร่างพราว	 หมอกสีขาวดูสลัวอยู่ทั่วไป

ภาคผนวก
น ิ ร า ศ เ ช ีย ง ใ ห ม่
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	 แลเห็นน้ำเป็นสายกระจายฟุ้ง	 ไหลหลั่งพุ่งเป็นน้ำตกเสียงหนวกหู
	 เป็นชั้นชั้นลดหลั่นลงพรั่งพรู	 เสียงซ่าซู่สนั่นก้องท้องธารา
	 สูงขึ้นไปมองลงมางามตายิ่ง	 สวยงามจริงยิ่งนักยากจักหา
	 ธรรมชาติงามกว่าสาลิกา	 เป็นบุญตาที่มาเที่ยวเหลียวแลดู
	 	 จากแม่กลางเดินทางกลับที่พัก	 ฝนตกจั้กหนักเบาเสียงเข้าหู
	 น้ำเจิ่งนองไหลหลั่งลงพรั่งพรู	 ไม่น่าดูเพราะแฉะเฉอะเลอะดินทราย
	 	 วันที่สามขึ้นชมดอยสุเทพ	 เกิดอาเพทฝนตกมาน่าใจหาย
	 ความสนุกลดลงอย่างมากมาย	 ต้องฝ่าสายฝนพรำย่ำขึ้นดอย
	 ถึงบันไดนาคีมีเจ็ดหัว	 อยู่สองตัวคู่กันงามหยดย้อย
	 ดุจโลดแล่นลงมาจากยอดดอย	 ประดับพลอยสวยงามอร่ามตา
	 ขึ้นไปบนพระธาตุกราบไหว้พระ	 เพื่อที่จะได้หมดทุกข์สุขมาหา
	 องค์พระธาตุใหญ่กว่าที่เห็นมา	 อร่ามตาเพราะสีทองผ่องอำไพ
	 มีระฆังให้ตีดังหง่างเหง่ง	 ดุจดังเพลงขับลำนำดังเสียงใส
	 สะท้อนก้องดังหง่างเหง่งวังเวงใจ	 สมฤทัยในอุราที่มาชม
	 	 ออกจากดอยสุเทพเข้าเขตแคว้น	 ลัดดาแลนด์แดนเลื่องลือชื่อเหมาะสม
	 สถานที่เย็นตาน่ารื่นรมย์	 หายทุกข์ตรมเมื่อมาชมลัดดาแลนด์
	 มีฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวรำกล่องข้าว	 โดยสาวสาวร่างสำรวยสวยเหลือแสน
	 ยามร่ายรำดุจดังยูงรำแพน	 คนเนืองแน่นเสียจนล้นศาลา
	 นอกจากนี้ยังไหว้ครูให้ดูได้	 สร้อยเชียงใหม่ก็รำได้ไม่มุสา
	 สรุปแล้วลัดดาแลนด์แดนที่มา	 สาวโสภามารำให้ได้ชมกัน
	 	 มาถึงพระธาตุหริภุญชัย	 ได้เข้าไปชมพระธาตุสาดสีสัน
	 ทองแอร่มแจ่มกระจ่างด้วยกลางวัน	 จึงได้หันหน้าเคารพจบบูชา
	 แล้วเข้าไปในโบสถ์เพื่อกราบไหว้	 พร้อมดอกไม้ธูปเทียนเพียรซื้อหา
	 เข้าไปไหว้ให้สมกับได้แวะมา	 สมอุราสมคิดดังจิตปอง
	 	 จากหริภุญชัยไปป่าซาง	 ระหว่างทางรถจอดให้ได้ซื้อของ
	 มีร้านค้าให้ซื้อหาน่าจับจอง	 ได้แต่มองไม่ซื้อหาราคาแพง

	 	 ก่อนถึงถ้ำเชียงดาวทางเข้าผ่าน	 พระสถานสถูปดีมีความหมาย
	 เรียกชื่อว่าพระสถูปแห่งเมืองงาย	 คนทั้งหลายนับถือมาแต่ช้านาน
	 อนุสรณ์ของสมเด็จนเรศวร	 เคลื่อนขบวนทัพยาตราอย่างกล้าหาญ
	 เพื่อไปตีเมืองงายแต่โบราณ	 ถึงแก่กาลสวรรคตงดไปตี
	 	 ถึงเชียงดาวฝนยังพรำพรำอยู่	 เข้าไปดูในถ้ำงามสดศรี
	 มีไฟฟ้ากระจ่างสว่างดี	 และยังมีพระไว้ให้บูชา
	 เพดานถ้ำมีหินย้อยห้อยเกะกะ	 ทุกระยะงดงามสุดถามหา
	 หินงอกก็มีบ้างแต่บางตา	 บุญนักหนาที่ได้ชมสุขสมใจ
	 	 กลับจากถ้ำเชียงดาวเข้าที่พัก	 เพื่อที่จักได้พักผ่อนนอนอาศัย
	 ฝนยังตกพรำพรำอยู่ร่ำไป	 พักอยู่ได้สองคืนชื่นกมล
	 	 รุ่งขึ้นเช้าวันที่สองท่องเที่ยวมา	 ที่วัดป่าเจริญธรรมตามถนน
	 มาถึงวัดเข้าชมชิดติดตาตน	 เหมือนต้องมนต์สะกดอยู่ไม่รู้ตัว
	 มีภาพเขียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธ	 งามที่สุดสุดแสนซึ้งจึงยิ้มหัว
	 ถึงฝนตกซัดสาดอากาศมัว	 ไม่นึกกลัวได้ถ่ายรูปฉากถูกใจ
	 ข้างหน้าวัดมีรูปปั้นอยู่หลายอย่าง	 เช่นรูปช้างนางธรณีผ่องศรีใส
	 และรูปอื่นอีกหลายอย่างต่างกันไป	 สุขฤทัยที่ประสบพบกับตา
	 	 มาถึงวัดพระธาตุศรีจอมทอง	 แห่งที่สองของวันนี้ดีหนักหนา
	 องค์พระธาตุสดใสดังดารา	 เข้าบูชากราบไหว้ได้ปิดทอง
	 รดน้ำมนต์เสี่ยงเซียมซีมีพระเช่า	 และได้เข้าดูของดีไม่มีสอง
	 มีหลายอย่างงามตาน่าดูมอง	 ล้วนสิ่งของมีค่าราคาแพง
	 	 ถึงออบหลวงวนอุทยาน	 มีลำธารน้ำไหลทรายแอบแฝง
	 น้ำไหลเชี่ยวสาดเซ็นกระเด็นแรง	 ออกสีแดงนิดนิดติดสีดิน
	 มีหาดทรายโขดหินเป็นระยะ	 ระเกะกะงามดีอย่างมีศิลป์
	 ได้มาชมสุขใจกว่าได้ยิน	 ยามกลับผินหน้ามองหาด้วยอาลัย
	 	 ถึงน้ำตกแม่กลางน้ำซ่าซู่	 ไหลพรั่งพรูหลั่งมาน่าสงสัย
	 ว่าน้ำนี้ไหลมาจากที่ใด	 จึงขึ้นไปข้างบนแล้วยลดู
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	 สักครู่หนึ่งฝนก็ได้หยุดตก	 เห็นอุทกนองทางสองข้างไหล
	 ผ่านมาถึงลพบุรีโดยฉับไว	 ยกมือไหว้กราบกรานศาลพระกาฬ
	 ที่ศาลนี้แต่ก่อนมีฝูงลิง	 มาพักพิงอาศัยอยู่ใกล้ศาล
	 แต่เดี๋ยวนี้มีน้อยค่อยวายปราณ	 เวลาผ่านเห็นแน่แน่แค่ตัวเดียว
	 ลพบุรีมีสถานที่สำคัญอยู่	 ทุกคนรู้นานมาใช่ประเดี๋ยว
	 คือพระปรางค์สามยอดแต่องค์เดียว	 น่าท่องเที่ยวทัศนาศึกษาชม
	 จากเมืองลพผ่านมาสระบุรี	 เป็นเมืองที่เลื่องลือชื่อเหมาะสม
	 กำลังรุ่งเรืองผลคนนิยม	 ไม่แวะชมเพียงผ่านไปได้แต่ยล
	 	 เวลาค่อยผ่านไปไม่หวนกลับ	 ตะวันลับอับแสงทุกแห่งหน
	 จึงได้หวนกลับมาเคหาตน	 ในกมลไม่มีทุกข์สุขใจพลัน
	 รู้สึกว่าสนุกดีมีความรู้	 ช่วยเชิดชูก้าวหน้าพาตัวฉัน
	 ให้หูกว้างตากว้างดั่งกลางวัน	 ใจฉันนั้นสุขสันต์สุดจรรจา
	 จึงได้แต่งนิราศไว้อย่างได้เห็น	 เพื่อได้เป็นอนุสรณ์ตอนภายหน้า
	 ว่าครั้งหนึ่งเคยไปเชียงใหม่มา	 ไม่มุสาเป็นจริงทุกสิ่งไป

 หมายเหตุ
 นิราศเชียงใหม ่ แต่งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ

	 เนื่องในโอกาสได้ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่

	 ระหว่างวันที ่ 30 ธันวาคม 2519 ถึงวันที ่ 4 มกราคม 2520

	 จัดโดยฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

 บุญเทียม โชควิวัฒน : ผู้ประพันธ์

	 	 	 มกราคม 2520

	 	 มาถึงวัดพุทธบาทที่ตากผ้า	 องค์สัมมาทรงมีฤทธิ์ประสิทธิ์แสง
	 ทรงตากผ้าไว้บนศิลาแลง	 รอยเท้าแฝงให้เห็นเป็นสำคัญ
	 รอยตากผ้ามองเห็นได้เด่นชัด	 คนขนัดเนืองแน่นแล่นหุนหัน
	 เพราะฝนตกลงมาอย่างฉับพลัน	 อัศจรรย์สิ่งที่พบประสบแล
	 	 กลับที่พักเมื่อเวลามาถึงเย็น	 ไม่เคยเห็นดวงตะวันทั้งดวงแข
	 เห็นแต่ฝนลมและหมอกออกจอแจ	 แปลกแท้แท้ที่ฝนตกอุทกนอง
	 ในคืนนี้คืนที่สี่มีการเล่น	 ผู้ที่เป็นหมอดูมีอยู่สอง
	 หนึ่งไพ่ป๊อกหนึ่งลายมือลือช่ำชอง	 พูดแคล่วคล่องว่องไวในปัญญา
	 	 รุ่งขึ้นเช้าวันที่สี่ไม่มีฝน	 ต่างก็ขนของขึ้นรถหมดปัญหา
	 อย่างรวดเร็วว่องไวได้เวลา	 ตีสี่กว่าเร็วไม่หยอกออกเดินทาง
	 รถแล่นเร็วไม่นานช้าได้มาถึง	 อำเภอหนึ่งชื่อเถินเกินฟ้าสาง
	 แสงแดดส่องให้เห็นเป็นแนวทาง	 ส่องสว่างให้รู้เห็นเป็นกลางวัน
	 นายอำเภอใจดีที่เถินนี้	 ให้ข้าวฟรีแก่พวกเราเฝ้าสุขสันต์
	 ในมื้อเช้าวันนี้อิ่มพีมัน	 ข้าวต้มนั้นทานอร่อยปล่อยฝีมือ
	 ได้ไปชมอุตสาหกรรมเถิน	 สวยเหลือเกินงามจริงยิ่งนับถือ
	 สมแล้วที่คนเราเขาร่ำลือ	 ว่ามีชื่อทางเครื่องปั้นฉันชอบใจ
	 	 ออกจากเถินไปยังเขื่อนภูมิพล	 ไม่มีฝนท้องฟ้าพาแจ่มใส
	 รถแล่นมาถึงเขื่อนโดยเร็วไว	 เขื่อนโตใหญ่กว้างขวางมีทางเดิน
	 ด้านนอกเป็นแม่น้ำสายกว้างใหญ่	 ส่วนด้านในระดับน้ำต่ำตื้นเขิน
	 ลมหุบเขาพัดขึ้นมาพาเพลิดเพลิน	 เย็นเหลือเกินสุขใจที่ได้มา
	 ที่เขื่อนนี้มีการผลิตไฟฟ้า	 มโหฬาร์ใหญ่ยิ่งจริงจริงหนา
	 ทำให้เรามีไฟใช้ตลอดเวลา	 คุณไฟฟ้ามากล้นพ้นรำพัน
	 	 หลังจากได้ชมเขื่อนเรียบร้อยแล้ว	 เราก็แน่วตรงไปนครสวรรค์
	 ได้ทานข้าวอาหารมื้อกลางวัน	 สุริยันบ่ายคล้อยถอยลงเย็น
	 จากนั้นก็รีบเร่งเดินทางกลับ	 โชเฟอร์ขับรถไวไม่เคยเห็น
	 ระหว่างทางฝนซัดสาดกระเซ็น	 น้ำกระเด็นเป็นละอองล่องลอยไป
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	 	 เรือแล่นไปได้ชมวิวทิวทัศน์	 เสียงลมพัดคลื่นสาดดังฉาดฉาน

	 ธรรมชาติน่าดูอยู่ทุกวาร	 งามตระการได้ชมสุขสมใจ

	 	 เพียงไม่นานก็มาถึงซึ่งเขตท่า	 ดูท้องฟ้าสวยเด่นเห็นแจ่มใส

	 หมู่เมฆน้อยลอยคว้างอยู่ห่างไกล	 เหมือนดวงใจไร้คู่อยู่เดียวดาย

	 ถ้าฉันมีคนรักสักคนหนึ่ง	 สลักตรึงตราจิตมิตรสหาย

	 คงเป็นสุขสดใสในใจกาย	 น่าเสียดายที่ไม่มีคู่ชีวา

	 ปล่อยความคิดในจิตใจไปเรื่อยเรื่อย	 รู้สึกเมื่อยตามตัวทั่วแขนขา

	 จึงลุกขึ้นขยับกายให้หายชา	 ต่างเฮฮากันสนุกไม่ทุกข์ใจ

	 	 ทางเบื้องหน้าเรือสินค้ามาจอดอยู่	 ไม่อาจรู้ว่ามาจากท่าไหน

	 ใช้กล้องส่องมองดูอยู่แต่ไกล	 เหมือนอยู่ใกล้แลเห็นดูเด่นตา

	 	 ในที่สุดเรือเราก็เข้าถึง	 ด่านที่ซึ่งตั้งใจจะไปหา

	 เพื่อฝึกงานแลพักผ่อนนอนนิทรา	 ขึ้นที่ท่าเทววงษ์แล้วตรงไป

	 	 มาถึงด่านชาวด่านท่านต้อนรับ	 มีพร้อมสรรพข้าวปลาอัชฌาสัย

	 ที่พักผ่อนพร้อมพรักไม่หนักใจ	 สุขฤทัยในไมตรีที่ได้มา

	 	 ถึงสีชังนั่งคิดจิตผ่องแผ้ว	 เกาะนี้แล้วทั่วถ้วนล้วนหินผา

	 มีต้นไม้อยู่บ้างแต่บางตา	 เหมือนกับว่าอยู่โดดเดี่ยวให้เปลี่ยวใจ

	 เกาะสีชังแห่งนี้ของดีนัก	 ฉันขอจักเล่าแจ้งแถลงไข

	 ว่าเกาะนี้ของดีมีอย่างไร	 โปรดจงได้เตรียมสดับและรับฟัง

	 	 จะขอเริ่มตั้งต้นแต่หนนี้	 อันของดีมีมากจากหนหลัง

	 นับตั้งแต ่ร.ห้าชีวายัง	 มีถ้ำพังเขาขาดและหาดทราย

	 ที่ชื่อเด่นเห็นจะเป็นหาดทรายแก้ว	 ช่างเพริศแพร้วเลอเลิศงามเฉิดฉาย

	 	 	 วันที่หนึ่งเดือนกุมภาฟ้าแจ่มใส

	 น.ศ.ก. รุ่นที่หนึ่งจึงมุ่งไป	 ฝึกที่ใหม่ชื่อไพเราะเกาะสีชัง

	 เป็นการฝึกภาคท้องทะเลหลวง	 น.ศ.ก. ทั้งปวงไม่ห่วงหลัง

	 ต่างเตรียมใจไปฝึกคึกคักจัง	 เกาะสีชังคือที่หมายในสายตา

	 	 จากนักเรียนร้อยสามไปร้อยสอง	 อีกคนมองไม่เห็นอยู่ครูถามหา

	 แล้วรออีกครู่ใหญ่ไม่เห็นมา	 ได้เวลาแปดโมงครึ่งจึงเดินทาง

	 	 ออกเดินทางโดยรถบัสสองคันใหญ่	 รถแล่นไวไม่เบื่อดังเรือหาง

	 ศรีราชาคือที่หมายแห่งปลายทาง	 นั่งจับคางครุ่นคิดถึงมิตรใจ

	 ว่าจะเป็นคนไหนใครกันหนอ	 จะมาคลอเป็นคู่ชิดพิสมัย

	 จนบัดนี้แล้วยังไม่มีใคร	 มาผูกใจผูกจิตคิดสัมพันธ์

	 	 ใจครุ่นคิดจิตใคร่ครวญหวนนึกถึง	 เมื่อครั้งหนึ่งเคยมาพาสุขสันต์

	 ศรีราชาน่าอยู่ดูทุกวัน	 ในจิตฉันนั้นเป็นสุขทุกนาที

	 	 รถมาถึงศรีราชาเวลาสาย	 เร่งขวนขวายลงรถกันขมันขมี

	 ดูคึกคักไวว่องคล่องตัวดี	 พวกรุ่นพี่ที่สีชังมานั่งรอ

	 ลงจากรถไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำ	 เรือสองลำมารอรับน่าขับหนอ

	 ศุลกากรสองลำนั่งไม่พอ	 จึงต้องขอเรือสมชัยไปอีกลำ

	 เป็นสามลำนั่งสบายไม่อึดอัด	 คลื่นสาดซัดเรือโขยกโยกถลำ

	 อยู่หัวเรือต้องหันเหเซคะมำ	 เพราะเปียกน้ำกันหมดจำอดทน

	 	 ไปในเรือครูห่อข้าวเอามาแจก	 ใส่ถุงแยกแบ่งไว้ไม่สับสน

	 ข้าวและกับแยกไว้ไม่ปะปน	 แจกกันคนละห่อพอสำราญ

น ิ ร า ศ ส ีช ั ง
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	 ทรายก็สวยน้ำก็ใสสุขใจกาย	 น่าเสียดายที่ต้องจากจำพรากมา

	 สถานที่ต่างต่างช่างเหมาะสม	 หาดหินกลมก็งามสุดถามหา

	 ธรรมชาติสวยเด่นเป็นสุขตา	 ราวกับว่าแดนสวรรค์ชั้นอำไพ

	 	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะนี้มีพอบ้าง	 จะกล่าวอ้างที่ไม่เสื่อมคนเลื่อมใส

	 คารวะน้อมกราบซาบทรวงใจ	 เจ้าเขาใหญ่ที่เลื่องลือนับถือกัน

	 	 ประเพณีที่เกาะนี้มีแปลกแปลก	 พอจะแยกแบ่งได้ไม่ผิดผัน

	 มีวันไหลวันกองข้าววันข้าวมัน	 ทั้งสามวันจะบรรจบครบทุกปี

	 ชาวเกาะว่าทั้งสามวันนั้นสนุก	 ช่วยผ่อนทุกข์ในใจให้สุขี

	 สาวและหนุ่มทั่วถ้วนล้วนยินดี	 เพราะวันนี้ต่างได้เที่ยวหายเปลี่ยวใจ

	 	 อยู่สีชังเพียงสามวันต้องพลันจาก	 จำใจพรากจากมาน้ำตาไหล

	 พอย่างเท้าก้าวลงเรือเหลืออาลัย	 สุดหักใจห้ามจิตคิดรำพัน

	 ขอลาแล้วสีชังขอลาก่อน	 คงได้ย้อนหวนกลับมารับขวัญ

	 ลานี้ใช่ลาลับชั่วกัปกัลป์	 คงมีวันหวนกลับมารับเธอ

 บุญเทียม โชควิวัฒน : ผู้ประพันธ์

	 	 	 มกราคม 2520

 หมายเหตุ 
 นิราศสีชัง แต่งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ

	 เนื่องในโอกาสได้ไปฝึกภาคทะเลหลวง ณ ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง

	 ระหว่างวันที ่ 1 - 3 กุมภาพันธ ์ 2521 

	 จัดโดยโรงเรียนศุลกากร กรมศุลกากร

อดทนเหมือนดังเป็นแผ่นศิลา

อุรามิได้ระอาร้าวราน

นี่คือศุลกากรทนทาน

เพื่องานทิ้งสุขสำราญสิ้นไป

ด่านใดแม้นมีเราได้เป็นยาม

ได้ความมิได้ครั่นคร้ามขามใคร

ค่ำคืนผองเรายังยืนเกรียงไกร

เพื่อใคร อ๋อเพื่อชาติไทยมั่นคง

ป้องกันภาษีอากร

เฝ้าอาวรณ์ห่วงพะวง

ไม่ยอมให้รั่วไหลต่ำลง

เพื่อดำรงรัฐเรืองไกล

ซื่อตรงทะนงในหน้าที่ตู

เชิดชูรักเกียรติเป็นครูสอนใจ

เสร็จงานศุลกากรมีชัย

ชื่นใจระรื่นสมในอุรา

เพลงศิลาใจ
คำร้อง : ธาตรี

ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน

หนังสือเพลงและเพลง “ศิลาใจ”
ต้นฉบับ
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5.	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  :  ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ของ 

สำนักงาน ก.พ.รุ่นที ่ 56

6.	 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง  Advance HR : Survival  

Beyond Tomorrow และหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ  

(Enhancing Leadership Presence :  ELP) ของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

ประวัติการสัมมนาและศึกษาดูงาน  ณ  ต่างประเทศที่สำคัญ  
1.	 ศึกษาดูงาน  ณ  สำนักงานใหญ่ประชาคมยุโรปและประเทศสมาชิก 

ในลักษณะ Working Visit ณ ประเทศเบลเยียม ประเทศอังกฤษ และ 

ประเทศฝรั่งเศส

2.	 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนานักบริหาร กรมศุลกากร ณ ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง 

3.	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ  DIAGNOSTIC FACILITATOR  

W O R K S H O P  U N D E R  W C O  C U S T O M S  R E F O R M  A N D  

MODERNIZATION (CRM) PROGRAMME ณ ประเทศนิวซีแลนด์

4.	 ศึกษาเส้นทางการค้าและดูงาน  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 

ศุลกากรไทยและศุลกากรในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  (CLMVT) ทั้ง 

ศุลกากรลาว ศุลกากรเมียนมา ศุลกากรเวียดนาม รวมทั้งศุลกากรจีน

5.	 ศึกษาดู งาน  โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย  -  มาเลเซีย  ( JDA  :  

JOINT DEVELOPMENT AREA) ณ สำนักงาน MTJA (MALAYSIA - 

THAILAND JOINT AUTHORITY) ณ ประเทศมาเลเซีย 

	 ประวัติการรับราชการ นายบุญเทียม โชควิวัฒน

ประวัติส่วนตัว 
	 ชื่อ	 นายบุญเทียม โชควิวัฒน

	 วันเดือนปีเกิด	 7 พฤศจิกายน 2501

	 สถานท่ีเกิด	 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

	 วันบรรจุเข้ารับราชการ	 17 เมษายน 2521

	 วันครบเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2508 - 2512	 ประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว  “บ้านพร้าว  

วิทยาคม” (ปัจจุบันคือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73)

พ.ศ. 2512 - 2515	 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8

พ.ศ. 2515 - 2518	 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

พ.ศ. 2518 - 2520	 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

พ.ศ. 2520 - 2521	 ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลกากร กรมศุลกากร

พ.ศ. 2521 - 2524	 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2547 - 2549	 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  

รามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญ  
	 ในระหว่างรับราชการตั้งแต่แรกเข้าจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ได้รับ 

การฝกึอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ทัง้ในและตา่งประเทศ ประมาณเกอืบ  

80 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่สำคัญที่ยกมาเป็นตัวอย่างโดยสังเขป คือ

1.	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร รุ่นที ่ 22 ของกระทรวงการคลัง

2.	 หลกัสตูรพฒันานกับรหิาร รุน่ที ่ 1 ของกรมศุลกากร ร่วมกับมหาวิทยาลยั  

ธรรมศาสตร์

3.	 หลกัสตูรการพฒันาการจดัการ Mini Master of Management Program  

(MMM) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับกระทรวง 

การคลัง

4.	 หลักสูตร  Senior Management Development Program ของ 

กรมศุลกากร ร่วมกับ Australia
การศึกษาดูงาน AEC ณ สปป.ลาว
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1 ตุลาคม 2534	 สารวัตรศุลกากร 6 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ

23 กรกฎาคม 2536	 สารวัตรศุลกากร 7 ที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถาน

	 	 	 		 	 เอกอัครราชทูต ณ นครเวียงจันทน์

9 ธันวาคม 2537	 สารวัตรศุลกากร 7 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

14 ตุลาคม 2540	 สารวัตรศุลกากร 7 ฝ่ายตรวจสินค้านอกเขตท่า รพท.

	 	 	 		 	 การรถไฟฯ ลาดกระบัง

      สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

21 ตุลาคม 2542	 สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรแม่สอด

22 ตุลาคม 2545	 สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรสงขลา

23 ธันวาคม 2547	 สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

1 มีนาคม 2550	 สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

25 กันยายน 2551	 สารวัตรศุลกากร 9 นายด่านศุลกากรสงขลา

27 ตุลาคม 2553	 อำนวยการระดับสูง	 นายด่านศุลกากรสะเดา

14 พฤศจิกายน 2554	 อำนวยการระดับสูง	 ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

	 	 	 		 	 ทรัพยากรบุคคล (สบท.) 

25 มกราคม 2559	 อำนวยการระดับสูง	 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร

	 	 	 		 	 ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน

	 	 	 		 	 สุวรรณภูมิ (สผภ.)

5 มิถุนายน 2561	 อำนวยการระดับสูง	 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร

	 	 	 		 	 ตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.)

5 พฤศจิกายน 2561	 นักบริหารระดับต้น	 รองอธิบดีกรมศุลกากร

	 นอกจากการดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรต่าง  ๆ  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง 

ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญขณะที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้  

คือ

(1)	 หัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง 

นายตรวจศุลกากร 4 ในช่วงปี พ.ศ. 2529 - 2531

(2)	 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 5  

ในปี พ.ศ. 2531 - 2532

(3)	 หัวหน้างานควบคุมลานบินและการบรรทุกขนถ่าย  ด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานกรุงเทพ  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร  5  

ในช่วงปี พ.ศ. 2532 - 2533

6.	 ศึกษาดูงานด้านศุลกากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

กับผู้บริหารกระทรวงการคลัง ณ ประเทศเบลเยียม และฝรั่งเศส 

7.	 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับ AEC ณ ประเทศ 

เบลเยียม เนเธอร์แลนด ์ และเยอรมนี

8.	 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ณ Shanghai Customs College  

(SCC) สาธารณรัฐประชาชนจีน

9.	 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการรองรับ  AEC ด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ 

กรมศุลกากร ณ ประเทศญี่ปุ่น

10.	ศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ  (Enhancing  

Leadership Presence : ELP) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

11.	ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ณ สถาบันฝึกอบรมด้านศุลกากร  

(Customs Training Institute : CTI) ของประเทศญี่ปุ่น 

12.	ศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน  และเขต  

เศรษฐกิจพิ เศษ  ณ  ท่าเรือปีนัง  และด่านศุลกากรบูกิ้ดกายูฮีตัม  

ณ ประเทศมาเลเซีย 

13.	ศึกษาดูงานระบบเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารของศุลกากร  

ณ สาธารณรัฐเกาหล ี

14.	ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการควบคุมทางศุลกากร 

และการตรวจแบบไม่รุกล้ำ (Non - intrusive Inspection) และเยี่ยมชม  

ท่าอากาศยานออสโล (Gardermoen Airport, Oslo)

15	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on Training Management for  

Thai Customs ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติการรับราชการ และตำแหน่งงานที่สำคัญ  
17 เมษายน 2521	 เจ้าหน้าที่ศุลกากร 1 กองป้องกันและปราบปราม

1 พฤศจิกายน 2523	 ศุลการักษ์ 2 กองป้องกันและปราบปราม

1 ตุลาคม 2526	 ศุลการักษ ์ 3 กองป้องกันและปราบปราม

13 พฤศจิกายน 2528	 นายตรวจศุลกากร 3 กองป้องกันและปราบปราม

1 ธันวาคม 2528	 นายตรวจศุลกากร 4 กองป้องกันและปราบปราม

29 เมษายน 2531	 สารวัตรศุลกากร 5 กองป้องกันและปราบปราม

28 เมษายน 2532	 สารวัตรศุลกากร 5 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ

29 ตุลาคม 2533	 สารวัตรศุลกากร 6 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
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การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
	 1.	 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2526

	 2.	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2528

	 3.	 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2531

	 4.	 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2536

	 5.	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2538

	 6.	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2541

	 7.	 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2546

	 8.	 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2551

	 9.	 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)	 เมื่อ 5 ธันวาคม 2554

	 10.	 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)	 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2560

เกียรติประวัติความภูมิใจและรางวัลเชิดชูเกียรติที่ ได้รับ  
1.	 ในป ีพ.ศ. 2531 ไดร้บัโลร่างวลั “ผูม้มีนษุยส์มัพนัธ ์ และผลงานปราบปราม 

ดีเด่น” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเชียงใหม่ เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 

หน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ

2.	 ในปี  พ.ศ.  2534 ได้รับการชมเชยการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากกรมศุลกากร สมัยที่  ดร.อรัญ ธรรมโน  เป็นอธิบดีกรมศุลกากร  

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

3.	 ในปี  พ.ศ.  2534 ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี จาก 

ผู้ว่าราชการภูเก็ต ในโอกาสที่ได้ร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตในการเสริมสร้าง 

พัฒนาเมืองภูเก็ตให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร 

ท่าอากาศยานภูเก็ต

4.	 ในปี พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2543 Executive  

of the Year 2000 สาขาบริหารงานป้องกันและปราบปราม จากมูลนิธิ 

เพื่อสังคมไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด

5.	 ในปี  พ.ศ.  2548 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาข้าราชการพลเรือน  

ประจำปี 2548 จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา  

จังหวัดนครนายก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

(4)	 หวัหนา้งานตรวจของผูโ้ดยสารขาออก ด่านศุลกากรทา่อากาศยานกรุงเทพ  

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 6 ในช่วงปี พ.ศ. 2534

(5)	 หัวหน้างานตรวจและควบคุมสินค้า ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 6 ในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2535

(6)	 หัวหน้างานป้องกันและปราบปราม ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  

เมือ่ครัง้ดำรงตำแหนง่สารวตัรศลุกากร 6 และสารวัตรศุลกากร 7 ในช่วง 

ปี พ.ศ. 2535 - 2537

(7)	 หัวหน้างานงานป้องกันและปราบปราม ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน 

เชียงใหม่ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร  7 ในช่วงปี  พ.ศ.  

2537 - 2540

(8)	 หัวหน้าฝ่ายตรวจสินค้านอกเขตท่า รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง สำนักงาน 

ศุลกากรกรุงเทพ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 7 ในช่วงปี   

พ.ศ. 2540 - 2542

	 นอกจากนี้ ในระหว่างการรับราชการยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่พิเศษ 

ที่สำคัญ ดังนี้

1)	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1), (2),  

(3) และ (4) เมื่อครั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ กองป้องกันและปราบปราม  

และด่านศุลกากรต่าง ๆ 

2)	 ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการใน  อ.ก.พ.กรมศุลกากร  

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน รวมทั้งเคยเป็น 

รองประธาน อ.ก.พ.กรมศุลกากร โดยตำแหน่ง ในฐานะที่เป็นรองอธิบดี 

ที่กำกับดูแลสำนัก (กอง) บริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วงปี พ.ศ. 2558 -  

2562

3)	 ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร  

เมือ่ครัง้ทีด่ำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการสำนกั/สำนกังาน ในชว่งป ีพ.ศ. 2559 -  

2562



6.	 ในปี  พ.ศ.  2549 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก  

(World Customs Organization : WCO) ในหัวข้อ  “Safer World  

Trade Through Security and Facilitation” เนื่องในวันศุลกากรโลก  

(International Customs Day) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 เมื่อครั้ง 

ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

7.	 ในป ีพ.ศ. 2556 ไดร้บัรางวลัขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ ประจำป ีพ.ศ. 2555  

จากสำนักงาน  ก.พ. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล

8.	 ในปี  พ.ศ.  2557 ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ในด้าน  “การบริหารทรัพยากร” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค 

แห่งประเทศไทย  (สภท.  49 ปี) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
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