สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 8
พฤษภาคม 2560

“...เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ
เราต้องใช้ต้องหาเงินมาส�ำหรับซื้อน�้ ำมันส�ำหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม
แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน�้ ำมันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวด
หัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน
แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย
แล้วก็ใช้ได้ส�ำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย...”

พระราชด�ำรัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2529

วิสัยทัศน์ (Vision)

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

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

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

กิจกรรมทีน่ า่ สนใจในเดือนนีม้ หี ลากหลายเรือ่ งราวให้ชวนติดตาม เช่น เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ส่งมอบเครื่องรับ - ส่งวิทยุโทรคมนาคม พร้อมแท่นชาร์ต ให้แก่ผู้แทน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำ เนิ น งานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ หน่ ว ยบั ญชาการรักษาดิน
แดนกองบังคับการปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ส่วนของกลาง
ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรช่องจอม และด่านศุลกากรช่องสะง�ำ และเมื่อวันที่ 16 – 18
พฤษภาคม 2560 อธิบดีกรมศุลกากรและคณะได้เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 26
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ติดตามต่อได้ที่คอลัมน์ Customs Snapshot
ส่วน Customs News ในเดือนนี้เรามีภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากร โดยเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และนายบุญเทียม
โชควิวฒ
ั น ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถลงข่าวแนวทางการ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
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Editor's Letter

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนพฤษภาคมนี้ ชาวศุลกากรทุกคนขอแสดงกตเวทิตาจิต แด่ท่านที่ปรึกษา
ไพศาล ชื่นจิตร ที่รักและเคารพของเรา ในโอกาสอ�ำลาชีวิตราชการของท่าน แม้ท่านจะพ้นวาระไปแต่ความดี
ของท่านยังคงติดตรึงอยู่ในใจชาวศุลกากรตลอดไป อีกทั้งท่านเป็นที่ปรึกษาชมรมจิตอาสาศุลกากร เพื่อส่ง
มอบความรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในนามของกรมศุลกากร อาทิ ช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่
ศุลกากรที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดย
เราจะเดินหน้าสานต่อปณิธานความดีต่อไป
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พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2560

พิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2560
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งท�ำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อม
ด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจาก
พระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภา ถนนสนามไชย ไปยัง
มณฑลพิธีสนามหลวง...

Customs Update

“การน�ำของติดตัวเข้าทางท่าอากาศยานส�ำหรับผูโ้ ดยสาร”
กรมศุลกากรได้จัดช่องบริการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ให้แก่ผู้โดยสารขาเข้าตามมาตรฐานสากลไว้ 2 ช่องทาง...

16

Customs News

ชุดปฏิบตั กิ ารนาคราช ทลายแก๊งอุม้ บุญ
ทีมนาคราชได้ปฏิบัติการจับกุมกลุ่มขบวนการอุ้มบุญ ที่เป็นการ
ปฏิบัติการต่อเนื่องจากการจับกุมเชื้ออสุจิเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดย
ครั้งนี้ตรวจพบของกลางเป็นถังไนโตรเจนเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ และ
กล่องโฟมภายในบรรจุหลอดเปล่า

16

Customs Knowledge

พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2560
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และจะมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วนั ที่
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยกฎหมาย
ศุลกากรฉบับใหม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตทิ เี่ ป็นสาระส�ำคัญดังต่อไปนี.้ ..

23

Customs Relax

พิธแี รกนาขวัญ วันเสริมสร้างก�ำลังใจเกษตรกรไทย
เนื่องจากประเทศไทยมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การเจริญ
เติบโตของพื ช พั น ธุ ์ ต ่ า ง ๆ โดยพื้ นที่ ส ่ ว นใหญ่ ใ นประเทศนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่การท�ำนาและการเพาะปลูก อาชีพเกษตรกรจึงเป็น...

6 Customs Update

การน�ำของติดตัวเข้า
ทางท่าอากาศยานส�ำหรับผู้โดยสาร
กรมศุ ล กากรได้ จั ด ช่ อ งบริ ก ารปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากรให้ แ ก่
ผู้โดยสารขาเข้าตามมาตรฐานสากลไว้ 2 ช่องทางได้แก่
1. พิธีการช่องเขียว (Noting to Declare)
เป็นช่องส�ำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องก�ำกัด
หรือ ของต้องห้าม ทั้งนี้ สามารถน�ำเข้าได้ ดังนี้
ของส่วนตัว
มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท และไม่มีลักษณะทางการค้า
ของต้องก�ำกัด
ห้ามน�ำเข้า ยกเว้น
1) บุหรี่ มีปริมาณไม่เกิน 200 มวน ชิการ์หรือยาเส้น อย่างละไม่เกิน
250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน�ำ้ หนักทั้งหมดไม่เกิน 250 กรัม
2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาตร ไม่เกิน 1 ลิตร
ของต้องห้าม
ห้ามน�ำเข้าเด็ดขาดทุกกรณี

Customs
Bulletin
พฤษภาคม 2560

2. พิธีการช่องแดง (Goods to declare)
เป็นช่องส�ำหรับผูโ้ ดยสารทีน่ ำ� ของทีต่ อ้ งช�ำระอากร ของต้องก�ำกัด หรือ
ของต้องห้ามเข้ามา หรือไม่แน่ใจว่าตนได้นำ� ของทีต่ อ้ งช�ำระอากร ของต้องก�ำกัด
หรือของต้องห้าม เข้ามาหรือไม่ ทั้งนี้ สามารถน�ำเข้าได้ ดังนี้
ของส่วนตัว
มูลค่ารวมเกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือมูลค่า
รวมไม่เกิน 20,000 บาท แต่มีลักษณะทางการค้า
>>> เสียภาษีปากระวางกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
มูลค่ารวมเกิน 100,000 บาท
>>> จัดท�ำใบขนสินค้า
ของต้องก�ำกัด
ห้ามน�ำเข้า เว้นแต่จะมีใบอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ของต้องห้าม
ห้ามน�ำเข้าเด็ดขาดทุกกรณี

ของต้องก�ำกัด
ของต้องก�ำกัด หมายถึง ของที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้น�ำเข้ามา
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องน�ำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะผ่าน
ช่องตรวจแดงหรือขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร ตัวอย่างของต้องก�ำกัด ได้แก่
ประเภท

หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม

พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ

กรมศิลปากร

อาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ/กรมการ
ปกครอง

พืช และส่วนต่างๆ ของพืช

กรมวิชาการเกษตร

สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์

กรมปศุสัตว์

อาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องส�ำอาง

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชิ้นส่วนยานพาหนะ

กระทรวงอุตสาหกรรม

บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมสรรพสามิต

เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์
โทรคมนาคม

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ของต้องห้าม
ของต้อ งห้ า ม หมายถึ ง ของที่ มี ก ฎหมายบั ญญัติห้ามน�ำเข้ามา
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด เช่น สารเสพติด วัตถุหรือสือ่ ลามก
ของเลียนแบบหรือปลอมเครื่องหมายการค้าของละเมิดลิขสิทธิ์ ธนบัตรหรือ
เหรียญกษาปณ์ปลอม และสัตว์สงวน
โทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืน
>> การฝ่าฝืนกฎหมายศุลกากร จะมีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าราคา
ของรวมค่าอากร หรือจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
>> นอกจากเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรแล้ว ยังเป็นความผิด
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ตัวอย่างอัตราภาษีอากรของสินค้าแบรนด์เนม
ประเภท

อัตราภาษีอากร
อากร (%)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)

กระเป๋า

20

7

รองเท้า

30

7

เสื้อผ้า

30

7

นาฬิกา

5

7
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10 Customs Snap Shot
กรมศุลกากรส่งมอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรคมนาคม
พร้อมแท่นชาร์ต
เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
และนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง ส่งมอบ
เครือ่ งรับ-ส่งวิทยุโทรคมนาคม พร้อมแท่นชาร์ต ให้แก่ผแู้ ทนหน่วยงานต่างๆ
เพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน จ�ำนวน 120 เครื่อง กองบังคับการปราบปราม ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 50 เครือ่ ง ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 10 เครือ่ ง
ส่วนของกลาง ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม จ�ำนวน 10 เครือ่ ง ด่านศุลกากร
ช่องจอม จ�ำนวน 5 เครื่อง และด่านศุลกากรช่องสะง�ำ จ�ำนวน 5 เครื่อง
ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

กรมศุลกากร น�ำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคให้แก่
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ส่วนสื่อสารองค์กร ส�ำนักบริหารกลาง
กรมศุลกากร น�ำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาส คนชรา และผู้ติดยาเสพติด พร้อมเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กในมูลนิธิฯ

รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”
เมือ่ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมศุลกากร พร้อมคณะ เข้ารับรางวัล
พระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ พลับพลาพิธีบริเวณลานอาคารอินดอร์สเตเดียม
สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
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แสดงกตเวทิตาจิตแด่ ท่านที่ปรึกษาฯ ไพศาล ชื่นจิตร เนื่องใน
โอกาสอ�ำลาชีวิตราชการ
เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร
ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร เนื่องในโอกาสอ�ำลาชีวิตราชการ ณ บริเวณ
ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากรและคณะเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศลุ กากร
อาเซียน ครัง้ ที่ 26
ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน
ครั้งที่ 26 เพื่อหารือด้านนโยบายและวางแนวทางการด�ำเนินการด้าน
ศุลกากรในอาเซียน เพื่อยกระดับการให้บริการด้านศุลกากรในอาเซียน
อันจะเป็น การส่ง เสริมการค้าระหว่างประเทศและเชื่อมโยงการค้า
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประธาน
ของอธิบดีศลุ กากรอาเซียนระหว่างการประชุมหารือร่วมกับ EU ASEAN
Business Council
นอกจากนี้มีการหารือทวิภาคีเพื่อปรึกษาหารือด้านนโยบาย
กระชับความสัมพันธ์เพื่อยกระดับการให้บริการด้านศุลกากรร่วมกับ
ประเทศลาว มาเลเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย กัมพูชา เวียดนาม สภานักธุรกิจ
สหรัฐอเมริกาอาเซียน (US-ASEAN Business Council) สมาคมผู้ขนส่ง
สินค้าเร่งด่วนแห่งเอเชียแปซิฟกิ (Conference of Asia Pacific Express
Carriers) และ สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business
Council)
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รองอธิบดี กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมศุลกากร
เมือ่ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายเสรี ไทยจงรักษ์ รองอธิบดี
กราบนมัสการสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำกรมศุลกากร เนือ่ งในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง
รองอธิบดีกรมศุลกากร ณ กรมศุลกากร

ศุลกากรไทยให้การต้อนรับ ศุลกากรสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและ
สาธารณรัฐอาร์เซอร์ไบจาน
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี ให้การต้อนรับ Major-General
Baba Salayev, Head of the Main Office for Combating Offences in
the Customs Sphere, State Customs Committee และ Mr. Oybek
Zayniddinov, Head of the Main Department of Customs Control,
State Customs Committee พร้อมด้วยคณะศุลกากรสาธารณรัฐอุซเบกิ
สถานและสาธารณรัฐอาร์เซอร์ไบจาน และ UN Office on Drugs and
Crime (UNODC) ในโอกาสศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Container
Control Programme (CCP) ณ ห้องอนุมานราชธน ชัน้ 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง รับมอบภาพ “ศุลกสถาน”
จากอดีตทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายไพศาล ชืน่ จิตร อดีตทีป่ รึกษา
ด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วย นายอเนก นาวิกมูล
เจ้าของ “บ้านพิพธิ ภัณฑ์” และ นายธงชัย ลิขติ พรสวรรค์ นายกสมาคมหอ
จดหมายเหตุไทย มอบภาพ “ศุลกสถาน” ให้แก่กรมศุลกากร โดยมีนายกรีชา
เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง เป็นตัวแทนรับมอบและน�ำเยีย่ ม
ชมพิพธิ ภัณฑ์ศลุ กากร

อธิบดีกรมศุลกากร เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 23–25 พฤษภาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดี
กรมศุลกากร เข้าร่วมคณะนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการในช่วง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยใน
การเยือนครัง้ นี้ คณะฯ จะได้มโี อกาสเข้าพบนายทองลุน สีสลุ ดิ นายกรัฐมนตรี
สปป.ลาว และนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว พร้อมคณะ
เพือ่ หารือแนวทางการสร้างความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์และกระชับ
ความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างภาครัฐของทัง้ สองประเทศ
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พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และจะมีผล
ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยกฎหมายศุลกากร
ฉบับใหม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตทิ เี่ ป็นสาระส�ำคัญดังต่อไป
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ชุดปฏิบัติการนาคราช ทลายแก๊งอุ้มบุญ
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 17.30 น.
ทีมนาคราชได้ปฏิบัติการจับกุมกลุ่มขบวนการอุ้มบุญ ที่เป็นการปฏิบัติ
การต่อเนื่องจากการจับกุมเชือ้ อสุจิ เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 โดยครั้งนี้
ตรวจพบของกลางเป็น ถั ง ไนโตรเจนเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ และ
กล่องโฟมภายในบรรจุหลอดเปล่า 1 กล่อง กลุ่มนี้จะมีชาวจีนที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ ว่าจ้างหญิงไทย 5 คน ที่มีร่างกายสมบูรณ์ผ่านการมีบุตรมาแล้ว
เดินทางมาทีเ่ วียงจันทน์เพือ่ รับการฉีดตัวอ่อน แล้วเดินทางกลับประเทศไทย
โดยได้รับค่าจ้างคนละ 1 – 3 แสนบาท เมื่อคลอดแล้ว กลุ่มนี้ได้เดินทาง
เข้า สปป.ลาว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และ กลับประเทศไทย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยไม่ได้ฉีดฝังตัวอ่อน เนื่องจากรับแจ้งว่า
ขัดข้องด้านเทคนิค ทีมนาคราชจึงได้ปรับชายขับรถเป็นเงิน 1 แสนบาท
ฐานลั ก ลอบน� ำ ของกลางดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยสรุปกรณีนี้ มีทีมขนอสุจิ ไข่ ตัวอ่อน ไปลาวและเขมร และ
มีอีกทีมที่หาแม่พันธุ์มารับอุ้มบุญ จึงเป็นการจับกุมได้ครบทั้งขบวนการ
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ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุม MILO CUBE
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากร
ภาคที่ 4 น�ำโดย นายเริงพจน์ อารีย์กุล นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ
ได้รับแจ้งจากสายลับ (ขอปิดนาม) ว่าจะมีสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
ประเภทช๊อคโกแลตแบบก้อน ยี่ห้อ MILO CUBE โดยส่งสินค้าผ่าน
บริษัทขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นพบ ช๊อคโกแลตแบบก้อน
ยี่ห้อ MILO CUBE บรรจุถุงละ 275 กรัม จ�ำนวน 1,236 ถุง มูลค่า
ของกลางประมาณ 500,000 บาท
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ด่านศุลกากรเขมราฐ จับกุมยาบ้า จ�ำนวน 90,000 เม็ด
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 01.45 น. ด่านศุลกากรเขมราฐ สนธิกำ� ลังร่วมกับ ร้อยทหารพราน 2301 และหน่วยงานในพืน้ ที่ จับกุม
ผูต้ อ้ งหาจ�ำนวน 7 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จ�ำนวน 90,000 เม็ด รถยนต์ ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ รุน่ ATTRAGE สีขาว จ�ำนวน 1 คัน
และ รถยนต์ ยีห่ อ้ ฮอนด้า รุน่ CIVI สีขาว จ�ำนวน 1 คัน
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แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในการตรวจ
กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เมือ่ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี
ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และนายบุญเทียม โชควิวฒ
ั น ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถลงข่าว
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจกระเป๋า
สัมภาระผูโ้ ดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชัน้ 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร
สืบเนือ่ งจากมีประชาชนทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ และขณะเดิน
ทางกลับเข้ามาประเทศไทย ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถูกเจ้าหน้าที่
ศุลกากรซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ณ ส� ำ นั ก งานศุ ล กากรตรวจของผูโ้ ดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอตรวจกระเป๋าสัมภาระทีน่ ำ� ติดตัวเข้ามาและ
ถูกด�ำเนินคดีทางศุลกากร โดยอาจมีความสงสัยว่าเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรมี
แนวทางหรือวิธกี ารในการตรวจกระเป๋าสัมภาระของผูโ้ ดยสารอย่างไร
กรมศุลกากร ขออธิบายขั้นตอนและวิธีการในการเลือกตรวจ
กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนี้
หลักการตรวจผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้กัน
ทั่วโลกขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization :
WCO) กล่าวคือ
1. ใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
โดยการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสาร ก่อนเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทย

2. การสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสาร และลักษณะกระเป๋า
สัมภาระเดินทาง
3. งานสืบสวนและงานการข่าว
ส�ำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่รายงานการจับกุมนาฬิกา จ�ำนวน
2 เรือน โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เหตุใดเจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงจับกุมผู้โดยสารทีน่ �ำนาฬิกาติดตัวเข้ามาโดย
ใส่ไว้บนข้อมือของตนเอง และน�ำมาซึง่ ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับ
การปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรนั้ น กรมศุ ล กากรขอชีแ้ จง
ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
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คดีดังกล่าวเป็นการจับกุมผู้โดยสารหญิง สัญชาติไทย จ�ำนวน
2 ราย (ขอสงวนชื่อ) ซึ่งเดินทางมาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยสายการบิน
ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX769 มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลาประมาณ 02.35 น. ทั้งนี้ จากงานการข่าวแจ้งว่าจะมีผู้โดยสาร
ลักลอบน�ำนาฬิกามูลค่าสูงเข้ามาเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ โดยได้ส่ง
กล่องนาฬิกาเข้ามาก่อนหน้านีแ้ ล้วทางไปรษณีย์ จากการสืบสวนติดตาม
ของเจ้าหน้าที่พบว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ผู้โดยสารได้ลักลอบ
น�ำนาฬิกาเข้าประเทศด้วยวิธใี ส่บนข้อมือเพือ่ อ�ำพรางเจ้าหน้าทีแ่ ละจากการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นนาฬิกายี่ห้อ Audemars Piguet และ
Patek Philippe ซึ่งเป็นของใหม่และ ยังไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใด
โดยผู ้ โ ดยสารทั้ ง สองรายยอมรั บ สารภาพว่ า ได้ ก ระท� ำ ความผิ ด จริ ง
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมด�ำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรต่อไป
ทั้งนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งก�ำชับ
ทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ที่น�ำเข้าสินค้ามาจ�ำหน่ายโดยสุจริต ตลอดจนเป็นการปกป้อง
ค่าภาษีอากรอันเป็นรายได้ของประเทศ อนึ่ง สถิติการจับกุมลักลอบ
น�ำเข้าสินค้าประเภทนาฬิกา กระเป๋า และรองเท้า ของส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ
2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 203 คดี คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 136 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60)
สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 136 คดี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 97.2 ล้านบาท
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น.ส.เบญจพรรณ ประสพสุข
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

พิธีแรกนาขวัญ
วันเสริมสร้างก�ำลังใจของเกษตรกรไทย
เนื่องจากประเทศไทยมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่
การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศนั้นเป็น
พื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท�ำนาและการเพาะปลูก อาชีพเกษตรกรจึง
เป็นอาชีพหลักของคนไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังข้อความที่ปรากฏ
บนหลักศิลาจารึก สมัยพ่อขุนรามค�ำแหง แห่งกรุงสุโขทัย ว่า “ในน�้ำ
มีปลา ในนามีข้าว” จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
นั้นมีการท�ำนา และการเพาะปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนั้นยัง
มีพระราชพิธีโบราณ คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก็ยังถูก
ปรากฏบนหลักศิลาจารึกเช่นกัน แสดงให้เห็นหลักฐานชัดเจนว่าคน
ในสมัยกรุงสุโขทัย มีอาชีพหลัก คือ การท�ำนาและการเพาะปลูก
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช จึงทรงให้ความส�ำคัญกับพระราชพิธจี รดพระนังคัล
แรกนาขวัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระราชพิธีดังกล่าวเป็นพระราช
พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นการสร้างความเชื่อในเรื่องขวัญและก�ำลังใจที่จะ
ให้แก่ไพร่ฟ้าในการท�ำการเกษตร จึงมีการถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน
พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญเรียกสัน้ ๆว่า“การแรกนา”
มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมนั้นจะมีเฉพาะ
การจัดพิธพี ราหมณ์เพียงอย่างเดียว ใช้ชอื่ เรียกว่า “พระราชพิธจี รดพระนังคัล
แรกนาขวัญ” ในช่วงรั ช กาลที่ 4 ได้ มี พ ระราชด�ำริให้เ พิ่ มพิ ธีสงฆ์

วันพืชมงคลสมัยโบราณ
ทางพระพุทธศาสนาเข้าไปและให้เรียกพระราชพิธนี วี้ า่ “พระราชพิธพี ชื มงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”ซึง่ ประกอบด้วย 2 พิธี คือ พระราชพิธพี ชื มงคล
กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลนั้น
จะเป็นเป็นพิธีของสงฆ์จะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะเป็นพิธี
ของพราหมณ์จัดขึน้ ณลานพระราชพิธีท้องสนามหลวงโดยพระมหากษัตริย์
จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
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พระราชพิธีวันพืชมงคล เป็นพิธีท�ำขวัญเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น
ฯลฯ มีพระสงฆ์ร่วมประกอบในพิธีด้วย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์
ธัญญาหารที่น�ำเข้ามาตั้งในมณฑลพิธี มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์
เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว
มีพราหมณ์ประกอบในพิธีด้วย มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นสัญญาณว่า
ฤดูกาลแห่งการท�ำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการประกอบพิธีนั้น
โหรหลวงจะบูชาพระฤกษ์และลั่นฆ้องชัย ตามด้วยขบวนพระยาแรกนา
ซึ่งประกอบด้วยพระยาแรกนา (ผู้ที่ท�ำหน้าที่นี้ คือ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง คู่หาบเงิน รวม 4 คน (ผู้ที่ท�ำหน้าที่นี้ คือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไปและเป็นสตรีโสดสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) ราชบัณฑิตเชิญเต้าเทวบิฐบรรจุน�้ำ พระพุทธมนต์
1 ท่าน พราหมณ์เป่าสังข์ 1 ท่าน พราหมณ์เชิญพระโคอุศุภราช 1 ท่าน
พราหมณ์ถือกรรชิง (เครื่องสูงส�ำหรับกันแดด มีลักษณะเป็นฉัตร) ด้าน
หน้า 2 ท่าน และด้านหลัง 2 ท่าน และพระโค 1 คู่
การเสีย่ งทายในพระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญจะเกิดขึน้
หลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันธ์ุข้าวและไถ่กลบครบ 3 รอบแล้ว โดย
พระยาแรกนาจะเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายและพระโคจะเสี่ยงทายอาหาร
ดังนี้

วันพืชมงคลสมัยรัชกาลที่ 4
1. พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งพระยาแรกนา
จะตั้งสัตยาอธิฐานและหยิบผ้าลายมีด้วยกัน 3 ผืน คือ 6 คืบ 5 คืบ และ
4 คืบ ผ้านุ่งจะถูกวางเรียงบนโตก มีผ้าคลุมให้พระยาแรกนาหยิบ หาก
หยิบได้ผืนใดก็จะมีค�ำท�ำนายดังต่อไปนี้
- ถ้าหยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น�้ำจะมากสักหน่อย นาในที่
ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
- ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่าน�้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี
ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
- ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น�้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้
ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างไม่ได้ผลเต็มที่

การเสี่ยงทายผ้านุ่งและอาหารพระโค

ชาวนากระดูกสันหลังของชาติ ถือฤกษ์วันพืชมงคลปลูกข้าว
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2. พระโคเสี่ยงทายอาหาร โดยมีอาหารที่ใช้เสี่ยงทาย 7 อย่าง
จะใส่ในกระทงแล้ววางบนถาดเพื่อให้พระโคได้เลือกกิน หากพระโค
เลือกกินอาหารชนิดใดก็จะมีค�ำท�ำนายดังต่อไปนี้
- หากพระโคเลือกกิน“ข้าวเปลือก” หรือ “ข้าวโพด” พยากรณ์
ว่า ธัญญาหาร (หมายถึง อาหาร คือ ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี
- หากพระโคเลือกกิน“ถั่ว” หรือ “งา” พยากรณ์ว่า ผลาหาร
ภักษาหาร (หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจ�ำ เช่น หญ้าคือภักษาหาร
ของวัว เนื้อสัตว์คือภักษาหารของเสือ เป็นต้น) จะอุดมสมบูรณ์ดี
- หากพระโคเลือกกิน“เหล้า” พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะ
สะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง
- หากพระโคเลือกกิน“น�้ำ” หรือ “หญ้า” พยากรณ์ว่า น�้ำท่าจะ
บริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง
เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี
ผลจากการเสี่ ย งทายผ้ า นุ ่ ง แต่ ง กายที่ พ ระยาแรกนาท� ำ การ
เสี่ยงทายและอาหารที่พระโคได้เลือกกินนั้นสามารถท�ำนายถึงผลผลิต
ทางการเกษตรว่าจะออกผลมาเป็นอย่างไร
พระราชพิธีวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่เกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลัง
ของชาติ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้พืชผลและเป็นการระลึกถึง
ความส�ำคัญของการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย วันพืชมงคลจะจัดขึ้นใน
ช่วงเดือน 6 หรือ เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึง่ เป็นช่วงเริม่ ฤดูฝนเหมาะสม
แก่การท�ำนาและเพาะปลู ก เกษตรกรส่วนใหญ่ถือฤกษ์วันพืชมงคล
ที่มีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันมงคลที่
ใช้ในการเริ่มต้นการท�ำนาเพาะปลูก ‘ข้าว’ ซึ่งเป็นอาหารหลักที่ใช้เลี้ยง
ชีวิตของคนทั้งประเทศ รวมถึงการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรชนิด
ต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลพืชผล
การก�ำหนดวันพระราชพิธีนั้นจะต้องให้โหรหลวงเป็นผู้ค�ำนวณ
“วันอันอุดมมงคลพระฤกษ์” เมื่อได้วันที่แน่นอนแล้ว ส�ำนักพระราชวัง
จะบันทึกลงในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี

อ้างอิง
http://www.lib.vit.src.ku.ac.th/content/online/plant/plant.php
https://www.scoop.mthai.com/specialdays/95.html
http://www1.culture.go.th
http://www.tnews.co.th/contents/318243
http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4471.html
https://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=5998

http://www.culture.go.th/culture_th/mobile_detail.php?cid=11&nid=564
http://www.prapayneethai.com
http://www.ilovethaiculture.com/young/ewt_news.php?nid=592&filename=index
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=564&filename=index
https://www.thaihof.org/main/article/detail/3338
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พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2560
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.30 น. ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งท�ำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวง
ที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตู
สวัสดิโสภา ถนนสนามไชย ไปยังมณฑลพิธสี นามหลวง เมื่อเดินทางมาถึง
จะได้ตั้งกระบวนแห่ อิ ส ริ ยยศ แล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศไปส่งที่
โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปส�ำคัญ
แล้วจะได้ตงั้ สัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุง่ แต่งกาย ไว้พร้อม เมือ่ พระยาแรกนา
ตัง้ สัตยาธิษฐานหยิบได้ผา้ นุง่ ผืนนัน้ ทับผ้านุง่ เดิมอีกชัน้ หนึง่ นุง่ อย่างบ่าวขุน
เตรียมออกแรกนา
ครัน้ เวลาประมาณ 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกู ร เสด็จพระราชด�ำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก
พระต� ำ หนั ก จิ ต รลดารโหฐานไปยั ง พลั บ พลาที่ ป ระทั บ บริ เ วณ
มณฑลพิ ธี ส นามหลวงเพื่ อ เป็ น องค์ ป ระธานในงานพระราชพิ ธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฤกษ์พธิ ไี ถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19 - 08.59 น.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ ท�ำหน้าที่
พระยาแรกนาจะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธพี ราหมณ์ มีราชบัณฑิต
และพราหมณ์น�ำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน
จูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้ว
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ไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุข์ า้ ว
พนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบ
เมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน เสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอก
พระยาแรกนาและเทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทาย
ของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะได้
ถวายค�ำพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้ เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทน
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และ
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
หลั ง จากนั้ น จะได้ แ ห่ พ ระยาแรกนาเป็ น กระบวนอิ ส ริ ย ยศออกจาก
โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนากราบถวายบังคม แล้วเข้ากระบวนไป
ขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่แปลงนาทดลองในโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชด�ำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพลับพลาพิธีไปยัง
แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระยาแรกนาได้
เข้ากราบถวายบังคม พระยาแรกนาและเทพีน�ำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่าน
ในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อปลูกไว้ใช้
ในพระราชพิธีฯ ในปีต่อไป
เมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้ว เข้าไปกราบถวายบังคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นอัน
เสร็จพระราชพิธี

ที่มา...http://www.moac-training.com/moac-royal_ploughing-ceremony
https://news.mthai.com
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ผลเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ใน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระยาแรกนาหยิบ
เสี่ยงทาย ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น�้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าใน
นาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ขณะที่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่
ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น�้ำ หญ้า ปรากฎว่า กินข้าว
ข้าวโพด หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น�้ำท่า
จะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม
สมบูรณ์ดี
เมื่อพระราชพิธีเสร็จสิ้น เกษตรกรและประชาชนต่างเข้าไปเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ในลานแรกนา โดยจะน�ำกลับไป
หว่านในที่นาของตนเอง และเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
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ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
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