บทบรรณาธิการ
...ท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน...พบกันเช่นเคยค่ะ
สาหรับจุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ต.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑) ซึ่งเป็น
ฉบับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้ทุกๆ ท่าน คงกาลัง
ขะมัก เขม้น กับ การท างานในห้ว งแรกของปีง บประมาณใหม่
สาหรับ เนื้อ หาสาระในฉบับ นี้ ได้นาเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อ หาสาระใน
ด้านต่างๆ ที่น่าอ่านและมีความสาคัญ แด่ท่านสมาชิก เริ่มกันด้วยเรื่อง
“แนะนาท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่” “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก”
“ฝึกจิตให้ว่าง...วางจิตให้ได้” “การดาเนินคดีภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๑
การแจ้ง ความนาจั บ ” “เรื่องน่ารู้บางประการเกี่ยวกับการซื้ อรถยนต์
มือสอง” “ตื่นกรีดยางกลางดึก” “ชนโค(ชนวัว) กีฬาพื้นบ้านของชาวใต้”
“ผลการดาเนินงาน...(ต.ค. ๖๐ – ก.พ. ๖๑)” “ประมวลภาพกิจกรรม”
“คดีเด่น มุมกล้อง” ฯลฯ กองบรรณาธิการจึง หวังเป็น อย่า งยิ่ง ว่า
จุลสารฉบับนี้ คงจะเป็น ประโยชน์ต่อ ผู้อ่านทุก ท่า น ซึ่งท่านสามารถ
เปิดอ่านได้ในเล่มเลยค่ะ...พบกันใหม่ฉบับหน้า
ศุภกานต์ ทองป้อง
บรรณาธิการ
มีนาคม ๖๑

๏ ประธานที่ปรึกษา
นายมาโนช พิทักษ์
๏ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย
นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ
นายอนุพงศ์ นาคช่วย
นายไตรรัตน์ ดีประเสริฐ
นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช
๏ บรรณาธิการ
นางศุภกานต์ ทองป้อง
๏ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายยงยศ วงศ์เทพบุตร
นางสาวจณาพร รอดเจริญ
๏ คอลัมนิสต์
สืบสกุล ศรีสุข
ร้อยโท นิพนธ์ พันธ์นวล
รัตนชัย มานะบุตร
สุทิน สาทิพย์จันทร์
วัชระ จันทวงศ์
ป. ดอกหญ้า
๏ ออกแบบปก/โฆษณา
นายทัตตพันธ์ ชูศรี
นายปณัฏฐ์ บุญตระกูล

สารบัญ
แนะนาอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่
๏ กองบรรณาธิการ

สงขลาสู่เมืองมรดกโลก
๏ สืบสกุล ศรีสุข

ฝึกจิตให้ว่าง...วางจิตให้ได้
๏ ป. ดอกหญ้า

ตื่นกรีดยางกลางดึก
๏ รัตนชัย มานะบุตร

เรื่องน่ารู้บางประการเกี่ยวกับการซื้อ
รถยนต์มือสอง(USED CAR)

๏ ร้อยโท นิพนธ์ พันธ์นวล

ชนโค(ชนวัว) กีฬาพื้นบ้านของชาวใต้

การดาเนินคดีภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๑ ๏ กองบรรณาธิการ
ประมวลภาพ...กิจกรรม
การแจ้งความนาจับ

๏ สุทิน สาทิพย์จันทร์
ผลการดาเนินงาน...(ต.ค.๖๐ – ก.พ.๖๑)
๏ วัชระ จันทวงศ์

๏ กองบรรณาธิการ

คดีเด่น มุมกล้อง

๏ กองบรรณาธิการ
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เป็น เมือ งที่อ ยู่ช ายฝั่ง ทะเลด้า นทิศ ตะวัน ออก เป็น ด้า มขวานทองเกือ บปลายแหลม
สุว รรณภูม ิข องประเทศไทย เป็น เมือ งที ่มี
เรื่องราวในทางประวัติศ าสตร์ที่มีค วามสาคัญ
ต่อ ประเทศไทยในทุก ยุค สมั ย เป็น เมือ งที่อ ยู่
บนเส้น ทางเดิน เรือ ในการค้า ขายบนเส้น ทาง
หลัก มาแต่โ บราณของแหลมมลายู เส้น ทาง
ของการเดิน เรือ เชื ่อ มอารยธรรมของโลก
ร ะ ห ว่า ง ต ะ ว ัน ต ก อ า ห ร ับ เ ป อ ร ์เ ซีย ก ับ
ตะวัน ออกคือ จีน ในการเดิน เรือ ที่ต้อ งอาศัย
ลมมรสุม ทาให้เ กิด ท่า เรือ เกิด เมือ งท่า และ
ชุม ชนขึ ้น ที ่บ ริเ วณริ ม ทะเลทั ้ง สองฝั ่ง ของ
แหลมมลายู และจากการเป็นเมืองท่าที่มีผู้คนต่า งเชื้อ ชาติ ต่า งศาสนาและวัฒ นธรรม จึง ทาให้ส งขลา
ก็เ ป็น เมือ งที ่ ม ีค วามหลากหลายและโดดเด่น ส าคัญ
ทางด้านวั ฒนธรรม
ระยะเวลาบนเส้ นทางเดิน เรือติด ต่อกั บอารยธรรมจาก
ต่างเมือง ความเจริญของชุมชนเมืองท่า ในระยะเริ่มแรกได้
เกิดขึ้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งปรากฏพบหลักฐาน
ส าคั ญ ในการ ขุ ด ค้ น ทางโบร าณคดี เ ป็ น จ านวนม าก
มีทั้ง หลั กฐานจากอินเดีย จากจี น จากเปอร์เซีย ตลอดจน
หลั ก ฐานจากการบั น ทึ ก ของนั ก เดิ น เรื อ ทางฝั่ ง ของยุ โ รป
ที่กล่าวถึงเรื่องราวของสงขลาไว้อย่างมากมาย
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จากการบันทึกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่ได้เสด็จมาที่เมืองสทิงพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖
เพื่อตรวจเส้นทางการเดินสายโทรเลข ได้ทรงเล่าถึงซากโบราณสถานในบริเวณดงต้นยาง ที่ซึ่งในปัจจุบันนี้คือ
โรงเรียนในเมือง ได้ถูกขุ ดจนซากอิฐได้พังทลายลงมาจนหมด จากหลั กฐานที่พบเศษภาชนะโบราณในพื้นที่
สารวจ แสดงให้เห็นว่าสทิงพระเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุอยู่ระหว่างศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ นับเป็นเมืองรุ่นแรกๆ ที่
เกิดขึ้นบริเวณตรงคาบสมุทรแห่งนี้

จากการค้นพบโบราณวัตถุที่เมืองสทิงพระแห่งนี้แสดงให้เห็นถึง วิถีชีวิตการอยู่อาศัยของชาวเมืองสทิงพระ
ในระยะแรกที่มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ มีการนาเอาประเพณีของพราหมณ์และอาจจะมีความเชื่อดั้งเดิมที่มี
การนับถื อเรื่องของวิ ญ ญาณและภูต ผี วั ต ถุ โ บราณที่ค้นพบในระยะแรก ส่ วนใหญ่ จ ะเป็นประติม ากรรมที่
เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ เช่นพระวิษณุ พระศิวะ ศิวลิงค์ และเทวรูปพระพิฆเณศเก่า สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ จาก
หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ ที่ได้ค้นพบ

พระอวโลกิเตศวรสำริด
Avalokitesuara BronZe
ในปำงพระสมันตมุข ศิลปท้องถิ่นภำคใต้ พุทธศตวรรษที่ 16
พบที่บ้ำนวัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลำ (พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติสงขลำ)
th
Phra Samantamok, Local Southern style 10 Century A.D. found at
Singha Nakorn district, Songkhla province, (Songkhla National Museum)
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เทวรูปศิลำพระวิษณุ (พระนำรำยณ์)

Visnu Stone (Narayana)
ศิลปภาคใต้ศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 11 – 12 พบที่ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา)
th
Srivijaya style, 7 Century A.D. found at Sathing Phra district
Songkhla province, (Songkhla National Museum)

ทาให้ได้ ทราบว่าเมืองสทิงพระ เคยเป็นศู นย์อานาจในการปกครองท้องถิ่น มีชุมชนกระจั ดกระจายเรียงรายอยู่
ริมทะเลสาบ เช่นชุมชนพะโค๊ะ ชุมชนสีหยัง รวมทั้งชุมชนหัวเขาแดงที่มีซากฐานเจดีย์

โบราณวัตถุที่บริเวณบนเขา ที่วัดเขาน้อยเป็นฐานเจดีย์สมัยศรีวิชัย ที่ยังมีให้ได้เห็น อยู่ในทุกวันนี้ และต่อมา
เมื่อเมืองสทิงพระเสื่อมอานาจลง ก็ได้เกิดชุมชนเมืองในยุคที่สองของสงขลาขึ้นที่บริเวณหัวเขาแดงที่รู้จักกัน
ในชื่อว่าเมืองสงขลาเขาแดง
และได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมือง
ท่ า ที่ ส าคั ญ และมี พื้ น ที่ อ าณา
บริเ วณของเมือ งมากกว่า
เมือ งสทิง พระถึง ๑๐ เท่า
และจากหลักฐานที่มีการบันทึก
ไว้ ทั้ ง ของไทยและต่ า งชาติ
ทีเ่ ดินทางมาค้าขาย
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ต่างระบุตรงกันว่าเจ้าเมืองคนแรกมีชื่อว่าสุนต่านโมกอลส์ หรือในบางบันทึกเรียกว่า โมกุล ส่วนในบันทึกของ
พ่อค้าชาวอังกฤษเรียกว่า ดาโต๊ะ โมกอลส์ ซึ่งเป็นมุสลิมที่อพยพมาจากเปอร์เซีย เมื่อดาโต๊ะ โมกอลส์ อพยพ
นาผู้คนมาสร้างเมืองบริเวณปากน้าทะเลสาบที่มีทาเลอันอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเป็นเมืองท่าในการค้าขาย

แต่ด้วยผืนเป็นแผ่นดินที่มาตั้งเมืองบริเวณตรงนี้อยู่ใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาของสยามประเทศ
ดาโต๊ะ โมกอลส์ จึงได้ส่งเครื่องบรรณาการถวายไปยังพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ยอมเป็นหัวเมืองภายใต้อาณานิคม
ของกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๑๖๒ และได้พัฒนาเมืองสงขลาหัวเขาแดงให้เป็น
เมืองท่าในการค้าขายที่สาคัญของคาบสมุทรดังปรากฎบนแผ่นที่โบราณในการบันทึกของนักเดินเรือจากหลายชาติ
ที่ต่างเรียกชื่อเมืองว่าเมืองซิงโกล่า เป็นเมืองท่าที่มีกาแพงล้อมรอบเมืองไว้อย่างแข็งแกร่ง เป็นเมืองแห่งป้อมปราการ

มี ป้ อ มปื น ป้ อ งกั น เมื อ งที่ เ รี ย งรายทั้ ง บนพื้ น ดิ น และบนภู เ ขานั บ จ านวนได้ ถึ ง ๑๘ ป้ อ ม มี คู ค ลองป้ อ งกั น
เมืองรอบๆ กาแพง ซึ่งยังคงมีร่องรอยให้ได้เห็นอยู่จวบจนปัจจุบัน
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หลังจากที่เมืองสงขลาหัวเขาแดงได้สลายลงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง นาไปสู่การ
เกิดขึ้นของเมืองสงขลาแหลมสน ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบตรงปลายด้านในของเขาแดง เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๓๑๘
ต้นสมัยของกรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
ได้แต่งตั้งให้จีนเหยียง แซ่เฮา คนจีนฮกเกี้ยนที่
อพยพเดิ น ทางมาจากเมื อ งไห่ เ ฉิ ง ประเทศจี น
ให้ เ ป็ น เจ้ า เมื อ งและแต่ ง ตั้ ง ให้ จี น เหยี ย งเป็ น
หลวงอิ น ทคี รี ส มบั ติ เป็ น เจ้ า เมื อ งสงขลา
(เป็นต้นสกุล ณ สงขลา) และมีลูกหลานเป็นเจ้าเมือง
เป็นเจ้าพระยา, พระยาเป็นเจ้าเมือง สืบทอดต่อกัน
มาถึ ง ๘ เจ้าเมือง ทาให้เมืองสงขลาแหลมสนได้
กลายเป็นเมืองที่มีมรดกทาง วัฒนธรรมแบบจีน
ปรากฎเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันอีกเป็นจานวนมาก

ต่ อ มาเมื่ อ ถึ ง สมั ย ของเจ้ า เมื อ งคนที่ ๔ คื อ
เจ้าพระยาเถี้ยนเส้ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ให้
ย้ายเมือ งสงขลาฝั่ง แหลมสนข้ า มทะเลสาบมายั ง
เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ และได้ให้
สร้ า งก าแพงเมื อ งสงขลาฝั่ ง บ่ อ ยาง กว้ า ง ๔๐๐
เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ล้อมรอบเมืองสงขลาไว้
โดยมีประตูออกสู่นอกเมือง เป็นจานวน ๑๐ ประตู
และมีป้อมอยู่บนกาแพงเมือง ๘ ป้อม เมื่อสร้าง

6

กาแพงเมืองเสร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ก็ได้พระราชทานไม้ชัยพฤกษ์ มาลงปัก
เป็นเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๘๕ ภายในรอบกาแพงของเมืองบ่อยาง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันมาอย่างยาวนานของพี่น้องสามวัฒนธรรม คือพุทธ มุสลิม และจีน เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง

จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม เป็นเมืองแห่งสามหลักผสมเกรียวเป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง และ
ยังมีโบราณสถานของทั้ง ๓ วัฒนธรรมที่ถือเป็นมรดกที่สาคัญของภูมิภาคทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้ได้เห็น
อยู่เป็นจานวนมาก
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เช่นอาคารทรงจีนที่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเมืองสงขลา ก็เป็นอาคารที่นักวิชาการสถาปัตยกรรมจีนได้ยก
ย่องให้เป็นโบราณสถานรูปแบบจีนที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ที่อยู่นอกประเทศจีน มีศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองที่มีความสาคัญในการเชื่อมโยงระหว่างสงขลากับประเทศจีน มีวัดมัชฌิมาวาส(วัดกลาง) พระอารามหลวง
ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมที่นาแบบอย่ างมาจากกรุงรัตนโกสิ นทร์ มีโบราณสถานที่มีความส าคัญของประวั ติศาสตร์
พุทธศาสนาของประเทศไทย มีมัสยิดอุสาสนอิสลามซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
และยังมีโบราณสถานที่อยู่นอกกาแพงเมือง อีกมากมายที่แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมใน
ทุกๆ ด้านของสงขลา และด้วยร่องรอย

ทางประวั ติศ าสตร์ข องสงขลาในแต่ล ะยุ ค แต่ล ะสมัย ถื อเป็ น เรื่องราวที่มี ความส าคัญ ต่อ ภูมิภาคที่มีความ
เชื่อมโยงของการอยู่อาศัยอย่างหลากหลายวัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับเมืองที่มีความสาคัญของแหลมมลายูที่
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว คือเมืองปีนัง
และเมื อ งมะละกา ของประเทศมาเลเซี ย จึ ง เป็ น
เหตุผลที่ทาให้หลายภาคส่วนของสงขลา นาโดยภาคี
คนรักเมืองสงขลา สมาคมได้มีการรวบรวมข้อมูลทาง
ปร ะ วั ติ ศา สต ร์ ที่ จ ะ น าเสนอเพื่ อ ให้ องค์ การ
สหประชาชาติได้พิจารณาให้สงขลาได้ขึ้นทะเบียน เป็น
เมืองมรดกโลกในเรื่องราวของเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ซึ่งขณะนี้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนจัง หวัดสงขลำ โดยคุณนิพนธ์ บุญญำมณี ซึ่งเป็ น
นำยก ได้ให้กำรสนับสนุนในกำรลงพื้นที่ศึกษำวิจัย และทำแผนแม่บทโครงกำรสงขลำสู่มรดกโลก
รวบรวมเป็นเอกสำรเสร็จสมบูรณ์แล้ว และหำกได้มีกำรบูรณะแหล่งโบรำณสถำนที่สำคัญของ
ทั้ ง ๓ เมื อง คื อสงขลำหั วเขำแดง สงขลำแหลมสน และสงขลำบ่ อ ยำง โดยใช้ ป ำกน้ ำ
ทะเลสำบสงขลำและใช้เรือเป็นหลักในกำรเดินทำงท่องเที่ยวเป็นเส้นทำงเชื่อมโยงเชื่อมเมืองเก่ำ
ทั้ง ๓ เมือง เข้ำด้วยกันให้เป็นเส้นทำงท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ของเมืองมรดกโลกเชื่อมต่อ
กับเมืองปีนัง มะละกำ สงขลำก็จะเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลกในทำงภำคใต้
ของประเทศไทย

8

ฝึกจิตให้วา่ ง...วางจิตให้ได้
ป. ดอกหญ้า
ทุกคนที่เกิดมาส่วนใหญ่แล้วล้วงมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพุ ท ธ ศาสนาอิ น ดู ศาสนาคริ ส ต์ ห รื อ ศาสนาอื่ น ๆ เป็ น ต้ น และทุ ก ศาสนาก็ จ ะสอนให้ ทุ ก คนปฏิ บั ติ
แต่ความดี ลด ละ เลิก ทาความสิ่งไม่ดีด้วยการปฏิบัติตามหลักของแต่ละศาสนาซึ่งปรากฎอยู่ในคัมภีร์ของแต่ละ
ศาสนา แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจศาสนาของตนได้ลึกซึ้งถึงที่สุดบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะหาคนที่เข้าใจถึงที่สุด
เข้าใจถึงขนาดพบเจอกับสิ่งทีเ่ ป็นแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ของแต่ละศาสนาที่แท้จริง เช่นเดียวกันกับศาสนาพุทธ ซึ่งถือว่ามี
คนที่นับถือกันอย่างกว้างขวาง แต่คนที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธจริงๆ มีน้อยมากและอยู่ในวงที่จากัด
แต่ ก็ยั งสามารถพบเจอได้ เช่ น สายนั กปฏิบั ติทั้ งหลาย ไม่ว่ าจะเป็น สายหลวงปู่ มั่น สายหลวงพ่อ พุท ธทาส
สายหลวงปู่ชา สายหลวงพ่อจรัญ เป็นต้น จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นการยากเกินกว่าคนทั่วไป
จะเข้าใจได้แต่อาจจะเป็น เพราะคนส่ว นใหญ่คิดว่าระดับพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้จะต้องลึ กซึ้งเกินที่ตัวเอง
จะเข้าใจได้แน่นอน ดังนั้นจึ งพยายามที่จะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือตัว เองได้มาเป็น
ต้นแบบในการปฏิบัติ ซึ่งบางคนที่แสวงหาแล้วเจออาจารย์ที่ปฏิบัติตรงตามที่ พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้ก็ดีไป
แต่ถ้าเจอกับอาจารย์ที่นาสิ่งที่ได้ไปต่อเติมเสริมแต่ง ก็จะทาให้เสียเวลากว่าที่จะเจอทางที่แท้จริง แต่เหนือสิ่งอื่นใด
แล้ ว ต่อให้ เราได้ อาจารย์ ที่เ ก่งสั กแค่ ไหนถ้า เราไม่ล งมือ ปฏิบั ติ ลงมื อพิจ ารณาและแก้ ไขสิ่ งต่ างๆ ด้ว ยตัว เอง
อย่ า งจริ ง จั ง และสม่ าเสมอแล้ ว ก็ จ ะไม่ ส ามารถพบเจอแก่ น แท้ ข องศาสนาพุ ท ธได้ เ ลย หลายคนที่ ใ ช้ เ วลาใน
การแสวงหาทั้งชีวิตหรืออาจจะต้องข้ามภพข้ามชาติอีกหลายภพชาติจึงจะเห็น แต่ก็ดีกว่าอีกหลายล้านคนที่เกิด
มาแล้ ว ก็ยั งเพลิ ดเพลิ น อยู่ กั บ สั งสารวัฏ จนไม่มีโ อกาสได้เห็ น ดังนั้นเมื่อในชาตินี้ที่เราได้มาพบกับศาสนาของ
พระพุทธเจ้าแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทาให้เราได้มีโอกาสได้พบเจอกับเส้นทางที่นาเราได้สู่ แก่นแท้ของศาสนาพุทธ
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและมีโอกาสที่จะนิพพานในกาลข้างหน้าต่อไป
และเมื่ อ รู้ เ ช่ น นี้ แ ล้ ว ก็ ยั ง ไม่ ส ายที่ จ ะเริ่ ม ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นทรงสั่ ง สอนไว้
อย่างน้อยก็เพื่อให้เราสามารถที่จะจัดการกั บความทุกข์ที่เข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นการสะสมบุญให้ถึง
พร้อมนาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อ การพ้นทุกข์ที่แท้จริง ต่อไป หลักการที่ใช้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่สิ่งแรกที่เรา
จะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า เราต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรจริงหรือไม่ ถ้าแค่เบื่อๆอยากๆ ก็ถือ
ไม่ได้ว่าต้องการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ยังอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงมาก ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการทาบุญ สวดมนต์
ไหว้พระ ใส่บาตร ทาบุญทาทาน ปฏิบัติธรรมบ้างเป็นบางครั้ง ก็ถือว่าเหมาะกับคนที่อยากพ้นทุกข์เฉพาะเวลามี
ทุกข์หนั กเข้ามาเท่านั้น แต่ถ้าบุคคลใดที่ต้องการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อจากความอยากที่จะ
พ้นทุกข์ก็คือ จะต้องมี ศรัทธา ในตัวของพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ ศรัทธา ในหลักธรรมคาสั่งสอนที่ท่าน
ได้สั่งสอนไว้ ต่อจากนั้นจะต้องมี วิริยะ คือ อุตสาหะขยันที่จะทาที่จะศึกษาค้นคว้า มีค วามเพียรพยายามในการทา
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และมีความพอใจ มีความตั้งใจมั่นที่จะทาสิ่งนั้นอย่างจริงๆ จัง อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งจะต้องพิจารณาตรึกตรอง
ในสิ่งที่ทาอย่างถี่ถ้วน แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้ พ้นทุกข์ นั้นจะต้องทราบก่อน
ว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ นั้นก็คือ จิตใจของเรา คนหรือสิ่งต่างๆภายนอกเป็นแค่ตัวที่มากระตุ้นใจเราให้ใจ
เราเข้าไปแทรกแซงหรือเข้ายึดถือเอาว่าเป็นตัวกูของกูเกิดขึ้น โดยผ่านเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ หรือ
เรียกสั้นว่า ขันท์ 5 และเมื่อมากระทบก็จะก่อให้เกิดการจาได้ หมายรู้ การปรุงแต่งกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาทาให้เกิด
ความยึดถือ เป็นผลทาให้เกิดทุกข์ขึ้นหรือเรียกว่า อารมณ์ นั่นเอง และเมื่อสังเกตถึงคากล่าวข้างต้นก็จะพบว่า
ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นเราจะต้องแก้ที่เหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ก็คือ ให้แก้ที่ ตา หู จมูก ลิ้ น กาย และใจ
แก้ที่สิ่งที่มากระทบที่จะทาให้เราเกิดอารมณ์เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย “รู้สึกตัวหรือมีสติอยู่กับปัจจุบัน ”
เมื่อกล่าวเช่นนี้ก็มีหลายคนค้านว่าทุกวันนี้เราก็มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้ว ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงทางาน ขับรถ
ทาโน่นทานี่ไม่ได้หรอก ถ้าแค่รู้สึกตัวก็ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติอะไรแล้ว แต่ถ้าทุกคนสังเกตตัวเองดีๆ ก็จะพบว่าทุกคน
ที่ยังไม่ฝึกจิตให้ถึงพร้อมไม่มีใครคนไหนที่รู้สึกตัวหรือมีสติอยู่กับปัจจุบันจริงๆ สักคน สังเกตจากการที่เราวาง
สิ่งของตั้งไว้ ตอนที่วางเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันทาให้จาไม่ได้ว่าเราวางไว้ตรงไหน เวลาเราขับรถใจเราก็ไม่ได้สังเกต
ว่ารถขับ ไปถึงที่ไหนบ้ างแค่อาศัย ความเคยชินเท่านั้นมารู้สึ กตัว อีกทีก็ถึงที่ห มายแล้ ว สิ่ งนี้เรียกว่า “ใจลอย”
ในวันหนึ่งๆ ใจจะลอยไปคิดเรื่องต่างๆ มากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เรื่องที่ทาให้ทุกข์หรือเรื่องที่ทาให้มีความสุข
และเรื่องที่ใจจะลอยไปคิดมีแค่ 2 อย่างคือ คิ ดเรื่องอดีต กับคิดเรื่องอนาคต ซึ่งตอนที่ใจลอยไปคิดนั่นแหละคือ
ช่วงที่ความรู้สึกตัวหรือสติจะหลุดลอยไป ทาให้ขาดสติ เมื่อขาดสติแล้วเราทาอะไรลงไปบ้างจึงไม่รู้สึกตัว ดังนั้น
ถ้าไม่ต้องการให้ความทุกข์เกิดขึ้ น จะต้องฝึกการรู้สึกตัวให้ได้ก่อน หลายคนคิดว่าก็ไม่ยากแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่อง
ที่ยากมากที่จะทาให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลา เพราะในชีวิตของคนหนึ่งคนลืมตัวมาทั้งชีวิตหรืออาจจะลืมตัวมาหลายภพ
หลายชาติแล้ วก็เป็น ได้ แต่มัน ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้เรากลั บมารู้สึ กตัว หรือมีสติอยู่กับปัจจุบันได้
สิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วและท่านได้ถ่ายทอดผ่านพระไตรปิกฎและศิษยานุศิษย์ต่างๆ
รุ่นแล้วรุ่นเหล่า และมีผู้ปฏิบัติแล้วเห็นจริงตามที่ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วมากมาย
การฝึกเพื่อให้สามารถพ้นทุกข์ได้นั้น อย่างแรกจะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนั้นคือ จิตใจ
โดยผ่านการพิจารณา กาย กับ จิต และมีเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรอง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 3 ส่วนนี้เท่านั้น
ที่ทาให้สามารถพ้นทุกข์ได้จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เพราะแต่ละส่วนมีการเชื่อมโยงกัน จะต้องทาให้มีความ
สมดุ ล กั น โดยผ่ า นการปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่อ เนื่อ งและสม่ าเสมอ จนเกิ ด ความช านาญหรื อ วสี จึง จะเห็ นผลได้ จ ริ ง
ซึง่ ศีล นั้นจะหมายถึง ศีล 5 ข้อ ประกอบด้วย 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น 4. ไม่พูดปด
5. ไม่ดื่มสุราของมึนเมา ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอน และให้สาวกของพระองค์ใช้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลา
ยาวนานกว่า 2,500 ปี ซึ่งศีล 5 ข้อนี้ถ้ากล่าวกันจริงแล้วก็คือให้เราทาแต่ความดี ลด ละ เลิกทาสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น
ทางกาย ทางวาจา และเมื่อกาย วาจาบริสุทธิ์ สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ก็คือใจจะบริสุทธิ์ตามไปด้วย เพราะการลด
ละ เลิกทาสิ่งที่ไม่ดีเป็นการตัดถอนเวรกรรมที่จะเกิดขึ้น เป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะนาความเดือดร้อน ความทุกข์
กายและใจมาสู่คนที่ทา ส่วน สมาธิ นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทาควบคู่ไปการการถือศีล 5 ข้อ ยิ่งศีล 5 ข้อบริสุทธิ์มาก
เท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้การทาสมาธิมีป ระสิ ทธิเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรการทาสมาธินั่นจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย
ที่สาคัญคือ การมีบุญเก่าเยอะหรือเคยการทาสมาธิมาแล้วในอดีตหรือจากชาติภพก่อนหน้านี้ จึงทาให้การทาสมาธิ
มีประสิทธิมากกว่าคนที่ไม่เคยทามาก่อน คนเหล่านี้จึงใช้เวลาในการทาสมาธิแค่เพียงไม่นาน ส่วนคนที่ไม่เคยทามา
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ก่อนนั้นจาเป็นจะต้องใช้เวลานานทาให้มีโอกาสที่จะเลิกทาสมาธิได้เพราะคิดว่าตัวเองทาไปก็ไม่มีประโยชน์แต่จริง
แล้วทุกครั้งที่เรานั่งสมาธินั้นถึงแม้ว่าทาสมาธิแค่เพียงนิดเดียวก็เป็นสะสมบุญบารมีได้มาก โดยอาจจะประเมิน
เบื้องต้นในการทาสมาธินั้นจากสังเกตตัวเองก่อนทา กับหลังทา ซึ่งการที่จะสามารถสังเกตและเห็นได้ชัดเจนนั้น
จะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทาสมาธิมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนและได้ทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอมากน้อย
เพียงใด ส่วนหลักการที่สาคัญมากในการทาสมาธินั้นจะต้องไม่คาดหวังในการทา เพราะจุดประสงค์ของการทา
สมาธินั้นคือ เป็นการฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวและเป็นการสะสมบุญบารมี การฝึกขั้นตอนนี้แล้วแต่ว่า
ใครจะถนัดที่จะใช้วิธีการใด เช่น บางคนใช้วิธีสวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และอื่นๆ โดยจุดมุ่งหมาย
หลักก็เหมือนที่กล่ าวไปข้างต้นว่าฝึกความตั้งมั่นของจิตใจ ฝึกให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวซึ่งเป็นอารมณ์ ที่มี
ความสุขทาให้ เกิดเป็ น สมาธิ และสิ่ งที่ได้ตามมาหลั งจากการทานอกเหนือจากการฝึกให้ จิตใจตั้งมั่นแล้ ว ก็คือ
การสะสมบุญบารที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนั่งสมาธิเป็นการสะสมบุญที่ร วดเร็วกว่าการทาวิธีอื่น แต่ก็สามารถ
เลือกทาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทาทั้งหมดตามความถนัดได้ และสิ่งที่เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกความตั้งมั่น
ทาให้ ณ เวลาที่จิตใจตั้งมั่นนั้นก็จะไม่มีช่องว่างที่จะคิดชั่ว ทาชั่วได้ เมื่อไม่คิดชั่วทาชั่ว กรรมก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา
ไม่ได้ เป็ น การตัดถอนบาปที่ จะเกิดขึ้น ได้อีกทางหนึ่งด้ว ย แต่ก็มีหลายคนเมื่อได้ยินคาว่าสมาธิแล้ ว คิดว่าเป็น
เรื่องยากและไกลเกินตัวเองที่จะสามารถจะทาได้เพราะคิดว่าการทาสมาธินั้นจะต้องเป็น พระ แม่ชี หรือคนที่มี
ความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นจึงจะทาได้ จริงแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะการทาสมาธินั้นทุกคนสามารถ
ทาได้ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย และคนรุ่นไหนก็สามารถทาได้ ส่วนการฝึกปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์
ไหว้พระ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และอื่นๆ สามารถกาหนดเวลาในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม หรือ
อาจจะกาหนดไว้ประมาณ 15 – 30 นาที ในแต่ละครั้งที่ทาและจะต้องทาต่อเนื่องและสม่าเสมอด้วยเพื่อความ
สมดุลและเป็นการสะสมบุญที่ต่อเนื่องด้วย และในบทความนี้จะขอเน้นย้าในเรื่องการนั่งสมาธิเป็นหลักเพราะ
การสวดมนต์ไหว้พระสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ส่วนการเดินจงกรมสามารถเดินแบบปกติทั่วไปแต่ให้เรามีสติอยู่
ทุกขณะที่เดินเป็นการฝึกการรู้สึกตัวและส่วนใหญ่จะทาควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิ ดังนั้นจึงขอเน้นการนั่งสมาธิ
ซึ่งการนั่งสมาธินั้น สามารถทาได้ทุกทีทุกเวลาตามความเหมาะสม เช่นเดียวกันกับการสวดมนต์ไหว้พระ และ
การเดินจงกรม โดยมีวิธีการ ก็คือ การนั่งนั้น สามารถนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนพื้นด้วยท่านั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย
หลังจากนั้นให้พนมมือกล่าวคาระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ตามแต่ที่ได้ร่าเรียน
มาจากสถานปฏิบัติใดก่อนนั่งสมาธิ เมื่อกล่าวจบก็ให้เอามือขวามือซ้าย หลับ ตา และกล่าวคาในใจว่า พุทโธ ,ยุบ
หนอพองหนอ ,อะระหัง สัมมา ,นะ มะ พะ ตัง หรืออื่นๆ แล้วแต่จริตของแต่ละคน จนกว่าจะหมดเวลาที่ได้กาหนด
ไว้ในการนั่งสมาธิสิ่ งส าคัญที่สุดก็คือจะต้องนั่งอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เปรียบเหมือนกับการสะสมเงินใน
ธนาคารยิ่ งเราสะสมมากเงินในธนาคารก็จะมากขึ้นเท่านั้น ส่ ว นสุ ดท้ายเป็นสิ่ งที่สาคัญที่สุ ดคือ ปัญญา หรื อ
วิปัสสนา ซึ่ง ศีล และ สมาธิ เป็น แค่เบื้องต้นหรือเป็นแค่ทางผ่ าน เพื่อให้ การเดินปัญญาหรือเจริญวิปัส สนา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเดินปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาเป็นขั้นตอนที่ถือว่าต้องใช้เวลามากต้องค่อยเป็นค่อยไป
เพราะมันคือการกาจัดกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลานานได้อย่างแท้จริง โดยกิเลสนั้นก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (ขันท์ 5) นั่นเอง ซึ่งในขั้นตอนของศีลและสมาธินั้นไม่สามารถที่จะกาจัดกิเลสได้ทาได้
แค่เพียงควบคุม หรือ กดกิเลสที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากที่หลายคนที่ไปปฏิบัติธรรมจากสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
หรือจากวัด แล้วเมื่อกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพบเจอกับสิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของต่างๆ ทาให้
เกิดอารมณ์จากสิ่งที่เข้ามากระทบไม่สามารถควบคุมอารมณ์นั้นได้และในบางครั้งอารมณ์ที่แสดงออกมาจะรุนแรง
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มากกว่าเดิม ซึ่งอารมณ์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ อารมณ์โกรธ โมโห หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน เป็นต้น และอาจจะทาให้เราทุกข์
มากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้า ดังนั้นการเดินปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาเท่านั้นที่จะช่วยได้ แต่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
ที่มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมาก เพราะเป็นการฝึกเพื่อกาจัดกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ถึงแม้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของนักปฏิบัติที่เคยปฏิบัติ มาก่อนแล้วก็ไม่สามารถนามาใช้ได้ เพราะสิ่งที่ฝั่งอยู่
จิตใจของแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน จาเป็นจะต้องผ่านการฝึกฝนด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น ดังคาที่พระพุทธเจ้าท่าน
ทรงกล่าวไว้ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” การนาประสบการณ์จากนักปฏิบัติมาใช้เป็นแค่แนวการปฏิบัติแนวทางหนึ่ง
เท่านั้น แต่เมื่อปฏิบัติจริงจะต้องแก้ไขไปตามความเป็นจริงที่อยู่ในจิตใจของเราเอง ซึง่ การฝึกในขั้นต้นนั้นจะต้องฝึก
การรู้สึกตัวหรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้เสียก่อน เพราะทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครที่รู้สึกตัวหรือมีสติอยู่กับปัจจุบัน
มีแต่คนที่ลืมตัวด้วยกันทั้งนั้น ยกเว้นคนที่เคยฝึกมาแล้วแต่ภพชาติที่แล้วและเมื่อมาเกิดในชาตินี้พอเจอกับเส้นทาง
ที่ถูกต้องซึ่งหาได้น้ อยมาก ดังนั้ นคนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่โ ชดดีเช่นนั้น ก็ต้องฝึ กโดยการเดินปัญญาหรือเจริญ
วิปัสสนาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกตัวหรือมีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้ เพราะเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทาให้ความทุกข์ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกจิต เพื่อให้จิตมีเครื่องอยู่ นั้นก็คือ สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย กาย
เวทนา จิต ธรรม ซึ่ง กาย ก็หมายถึง การฝึกสติให้อยู่กับกาย ซี่งอาจจะอยู่กับ ลมหายใจ เข้า ออก เพื่อเป็นการ
สกัดกั้นอารมณ์ที่จะเข้ามา หรือ อาจจะอยู่กับการเคลื่อนไหว เมื่ออวัยวะส่วนใดภายในร่างกายขยับก็รู้สึกตัว เช่ น
เมื่อขยับไปทางซ้าย ขวาก็ รู้ กระพริบตาก็รู้ ขยับคอซ้ายขวาก็รู้ ขยับมือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ก็รู้ จับปากกาเขียน
หนังสือของรู้ กาลังนั่งเล่นโทรศัพท์ก็รู้ กาลังเดินโดยก้าวเท้าซ้ายหรือขวาก็รู้ เป็นต้น เวทนา หมายถึง การฝึกสติให้
รู้สึกอยู่สิ่งที่มากระทบกับกาย เช่น ความรู้สึกในรสของอาหาร ก็ให้แค่รู้ว่า อร่อย ไม่อร่อย หรือ เฉย ชอบ ไม่ชอบ
หรือเฉย แค่นั้น ความรู้สึกที่ได้ยินเสียงของดนตรี ก็ให้รู้แค่ เพราะ ไม่เพราะ เฉยๆ ความรู้สึกที่ได้เห็นรูปดารา ก็ให้
รู้สึกแค่ สวย ไม่สวย หล่อ ไม่หล่อ หรือ เฉย ๆ แค่นั้น ในส่วนเวทนาที่เกี่ยวกับร่างกาย อีกอย่างคือการฝึกการรู้กาย
เป็นของสกปรก เป็นธาตุต่างๆ ที่ไม่น่ายินดี ไม่น่าเอา ฝึกให้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายนี้ แค่รู้ทันถึงความรู้สึก
นั้นเท่านั้นความรู้สึกนั่นก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ จิต หมายถึง การฝึกสติให้อยู่กับสิ่งที่มากระทบจิต ซึ่งสิ่งที่เข้ามา
กระทบก็คือ อารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาแล้วทาให้เกิดความรู้สึก สุข ไม่สุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ หรือเฉยๆ การฝึกนั้นแค่
รู้ทันอารมณ์นั้นรู้ว่าตอนนี้มีอารมณ์อะไรเข้ามาเมื่อรู้ทันอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ ธรรม หรือ
ธรรมะ หมายถึง การฝึกสติโดยการนาสิ่งที่มากระทบ มาพิจารณาตามธรรมชาติที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการตกผลึก ซึ่ง
คาว่าตกผลึก หมายถึงการตกผลึกที่ใจ ใจเป็นผู้ยอมรับเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น มันเป็น อนิจจัง (ไม่เที่ยง)
ทุกข์ขัง (เป็นทุกข์) อนั ตตา (ไม่ใช่ตัวตน) โดยสิ่งที่จะทาให้เราเห็นถึงสิ่ งนั้นได้ ก็คือ ธรรม ซึ่ง ธรรม ก็เป็นตัว
ที่สาคัญที่สุดของ สติปัฏฐาน 4 เพราะเป็นสิ่งนักปฏิบัติทุกคนที่ปฏิบัติโดยใช้พิจารณา กาย เวทนา จิต จะต้องผ่าน
เป็นตัวสุดท้าย และการฝึกจนถึงขั้นที่ใจยอมรับถึง อนิจจัง ทุก ข์ขัง อนัตตา ได้แล้ว จิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือ
มั่นทั้งหมดและมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดและมีดับเป็นไปตามธรรมชาติ หรือ
เรียกว่า เห็น ไตรลักษณ์ นั่นเอง
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ จริงแล้วสิ่งที่ทาให้เราทุกข์นั้นก็คื อ ส่งที่จิตเข้าไปยึดถือว่าเป็น
ตัวกูขอกู ถ้าสิ่งที่ยึดติดนั้นเป็นความสุขก็เกิดความอยาก คือ อยากให้สิ่งที่ยึดนั้นอยู่กับเราไปนาน แต่ถ้าสิ่งทีเราไป
ยึดนั้นเป็นความทุกข์ก็จะเกิดความไม่อยากที่จะให้มันอยู่กับเรานาน ซึ่งจริงแล้วทั้งความสุขและความทุกข์มันเป็น
สิ่งที่ไม่แน่นอน มัน เกิดและดับ เองตามธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทาก็คือการฝึกจิตที่ยึดติดอยู่กับตัว กูของกู
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ให้สามารถวางสิ่งที่ยึดติดนั้นได้ โดยเราจะต้องมีศรัทธาเป็นที่ ตั้ง มีความเพียร พยายามที่จะทา และนาเอา ศีล
สมาธิ ปัญญา มาถือปฏิบัติโดยการลงมือทาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพราะเมื่อเราเริ่มทาก็เป็นการตัดกรรม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อกรรมไม่เพิ่มขึ้นและมีการสะสมบุญบารมีที่เพิ่มขึ้นการก่อภพชาติก็จะลดน้อยลงจน
วันหนึ่งหรือภพชาติหนึ่งที่เราสามารถทาได้ถึงขนาดที่ไม่มีภพชาติที่จะให้ เราไปเกิดนอกจากไปนิพพานเท่านั้น
แต่สิ่งนี้ทาให้หลายคนเชื่อว่าทาดีก็น่าจะพอจึงขอทาวันนี้ให้ดีให้ดีที่สุด เพราะเมื่อทาความดีแล้วเป็นการการันตีว่า
อนาคตก็ดีตามไปด้วย แต่จริงแล้วแค่เราทาความดีไม่เพียงพอที่จะการันตีว่าภพชาติต่อไปที่จะไปเกิดนั้นจะได้เกิด
มาเป็นมนุษย์ได้อีกหรือไหม แต่สิ่งที่สามารถการันตีได้ก็คือเราต้องพัฒนาจิตใจของเรา ให้ถึงพร้อมด้วย ศีล สมาธิ
ปัญญาเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่การันตีได้ ดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุด ณ ปัจจุบัน ที่ควรเริ่มทา ก็คือ การถือศีล 5 ข้อ ให้ได้
โดยเริ่มต้นทาทีละเล็กที่ละน้อยเพราะสาหรับหลายคนแล้วการถือ ศีล 5 ข้อ เป็นการทาที่ยากที่จะปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่
ว่าจะทาไม่ได้ถ้าตั้งใจที่จะทาจริงๆ และอาจจะปฏิบัติควบคู่ไปกับการทาสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรม
อื่นๆ และเมื่อทาต่อเนื่องและสม่าเสมอความละเอียดของศีล และ สมาธิ ก็จะเพิ่มมากขึ้น ทาให้วันหนึ่งเราก็จะ
สามารถถือศีล 5 ข้อ ที่บริสุทธิ์ และทาสมาธิที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเดินปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาได้ต่อไปได้
ยิ่งถ้าสามารถปฏิบัติได้ในภพชาติปัจจุบันก็ถือเป็นความได้เปรียบที่จะทาให้สามารถถึงยังจุดหมายได้ และเมื่อเรา
เร่งปฏิบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ได้ก็จะเป็นการดีต่อตัวเอง เพราะเราไม่ สามารถรู้ว่าเราจะตายวันไหนและเมื่อตายไปแล้ว
จะเกิดเป็นอะไรและถึงแม้ว่าเราจะต้องเกิดอีกหลายภพหลายชาติก็จริงแต่โอกาสที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่
ยากเข็ญมาก ภพชาติที่เหลืออยู่เราอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มากกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งจะทาให้เราเสียเวลา
และต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นได้
สิ่งสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึง ก็คือขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่นาธรรมะที่พระพุทธเจ้า
ท่านทรงสั่งสอนไว้มาเผยแพร่ให้ได้เรียนรู้และถือปฏิบัติจนทาให้เข้าถึงธรรมะที่แท้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้
ไม่ว่าจะเป็นพระอิริยสงฆ์ เช่น หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ที่ท่านสั่งสอนวิธีการทาสมาธิที่ถูกต้อง ท่านพุทธทาสภิกขุ
และ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่ท่านสั่งสอนการเดินปัญญาหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง และฆราวาส
ผู้ที่เป็นบุคคลสาคัญที่สุดผู้ที่เป็นกัลยานมิตรและพี่ชายที่แสนดีที่คอยสั่งสอน คอยแนะนา คอยตักเตือน นั่นคือ ลุง
ใหญ่ วิทยา นพฤทธิ์ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณไปยังครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ยังมีชีวิตหรือไม่
มีชีวิตอยู่ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี่ ด้วย
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สุทิน สาทิพย์จันทร์ นิติกรชานาญการ
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙
แผนผังการดาเนินคดีภาษีสรรพสามิต

การด าเนิ น คดี ภ าษี ส รรพสามิ ต มั ก เริ่ ม ต้ น จาก สายสื บ หรื อ ผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะออกนาม ได้
“แจ้งความนาจับ ” ซึ่งเราจะเรียกว่า “ผู้แจ้งความนาจับ” ได้แจ้งความต่อ “ผู้มีอานาจรับแจ้งความตาม
ระเบียบฯ” หลังจากนั้นผู้รับแจ้งความก็จะได้สั่งการให้ “เจ้าหน้าที่ผู้จับ” ได้วางแผนและจับกุมผู้กระทา
ความผิดต่อไป เมื่อจั บกุมตัวผู้กระทาผิดได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ “ควบคุมตัวผู้ต้องหา” โดยหากเป็นคดี
ที่สามารถเปรียบเทียบได้และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกินห้าหมื่นบาท หากผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ
ผู้จับกุมก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาไปยังที่ทาการของผู้ที่มีอานาจเปรียบเทีย บคดีเพื่อดาเนินการ “เปรียบเทียบ
คดี” (ไม่ต้องไปที่ทาการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับก่อน) เพื่อระงับคดีอาญาได้ และดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ ของกลาง คื อ “การจั ด การของกลาง” ถั ด จากนั้ น จะเข้ า สู่ ก ระบวนการสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ การจ่าย “เงินสินบนรางวัล ” สุดท้ายคือ การตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ “ควบคุม” ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแผนผังการดาเนินคดีภาษีสรรพสามิต
ทั้ง ๗ ดังกล่าวนั่นเอง
๑. การแจ้งความนาจับ
ในส่ว นของการแจ้ง ความน าจับนี้ จะได้กล่าวถึงตัวละครที่ส าคัญ ๆ คือ “ผู้ แจ้งความนาจับ ”
“ผู้รับแจ้งความนาจับ” “ผู้สั่งการ” และ “ผู้จับกุม” และการปฏิบัติในการรับแจ้งความนาจับ โดยการทา
ความเข้าใจตัวละครต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันนั้น ไม่อาจกล่าวเรียงลาดับ กันไปได้ จึงจะได้กล่าวปนกันไปในบริบท
ของตัวละครและหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกัน ทีส่ ะท้อนถึงตัวละครอื่น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้
๑.๑ ผู้รับแจ้งความนาจับ แยกได้ ๒ กรณี ได้แก่
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(๑) ผู้ มีอ านาจรั บ แจ้ ง ความน าจับ ตามระเบี ย บฯ เป็ น ไปตามข้ อ ๗ ของระเบี ย บกรมสรรพ
สามิ ต ว่ าด้ว ยการจ่ า ยเงิ น สิ น บนและเงิน รางวัล ในคดีจั บกุม ผู้ กระทาความผิ ด ตามพระราชบั ญญัติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งหากเป็นการดาเนินคดีของสายตรวจภาคย่อมต้องมีการแจ้งความต่อผู้อานวยการ
สานักงานสรรพสามิตภาค ผู้อานวยการส่วนกฎหมาย ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สานักงานสรรพสามิตภาค แต่ถ้า เป็นการดาเนินคดีของสายตรวจพื้นที่ย่อมต้องมีการแจ้งความต่อสรรพสามิต
พื้นที่ และถ้าเป็ นการดาเนินคดีของสายตรวจสาขาย่อมต้องมีการแจ้งความต่อสรรพสามิตพื้นที่ส าขาหรือ
สรรพสามิตพื้นที่นั่นเอง ซึ่งผู้รับแจ้งความนี้จะต้องสัมพันธ์กับผู้สั่งการดังจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป
(๒) เจ้าพนักงานตามระเบียบฯ เป็นตามข้อ ๘ ของระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนและเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้แก่
“เจ้าหน้าที่ผู้จับ” นั่นเอง
๑.๒ การปฏิบัติในการรับแจ้งความนาจับ ให้ดาเนิ นการตามข้อ ๘ ของประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้ง
ความนาจับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) การแจ้งความนาจับ ให้จัดทาใบแจ้งความนาจับตามแบบ รว. ๑ หรือ รว. ๒ เฉพาะกรณีที่
ผู้แจ้งความนาจับประสงค์จะขอรับเงินสินบนเท่านั้น โดยต้นฉบับเก็บไว้ที่ผู้รับแจ้งความนาจับ และคู่ฉบับเก็บไว้
ที่ผู้แจ้งความนาจับ
(๒) กรณีแจ้งความต่อผู้รับแจ้งความนาจับ ตามข้อ ๑.๑ (๑)
(๒.๑) ให้ ผู้ มีอานาจรั บ แจ้ งความเสนอใบแจ้งความนาจับตามแบบ รว. ๑ ให้ ผู้ บังคับบัญชา
เหนื อ กว่ า ขึ้ น ไป เพื่ อ รั บ รองใบแจ้ ง ความน าจั บ (ถ้ า ผู้ มี อ านาจรั บ แจ้ ง ความเป็ น สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ห รื อ
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค หรือสูงกว่า ไม่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปรับรอง)
(๒.๒) กรณีแจ้งความโดยทางจดหมาย โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็ก ทรอนิกส์หรือช่องทางการสื่อสาร
อื่นซึ่งสามารถแสดงผลออกมาเป็นเอกสารได้ ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการแจ้งความนาจับโดยให้นา
เอกสารซึ่งได้รับจากการแจ้งความนั้น มาประกอบกับใบแจ้งความตามแบบ รว. ๑ และให้เสนอใบแจ้งความนา
จั บ ดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ กว่ า ขึ้ น ไปรั บ รอง (เว้ น แต่ ผู้ มี อ านาจรั บ แจ้ ง ความเป็ น สรรพ
สามิตพื้นที่หรือผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค หรือสูงกว่า)
(๒.๓) กรณี แ จ้ ง ความน าจั บ ทางโทรศั พ ท์ ให้ ผู้ มี อ านาจรั บ แจ้ ง ความบั น ทึ ก ข้ อ ความไว้ เ ป็ น
หลักฐาน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ก่อนดาเนินการจับกุม และแจ้ง
ให้ผู้แจ้งความนาจับทราบด้วยว่า หากประสงค์จะขอรับเงินสินบนให้ติดต่อกับผู้มีอานาจรับแจ้งความเพื่อจัดทา
ใบแจ้งความนาจับตามแบบ รว. ๑ ภายใน ๒ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความนั้น และให้เสนอใบแจ้ง
ความนาจับดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเหนื อกว่าขึ้นไปรับรอง (เว้นแต่ผู้มีอานาจรับแจ้งความเป็นสรรพสามิต
พื้นที่หรือผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค หรือสูงกว่า)
(๓) กรณีแจ้งความต่อผู้รับแจ้งความนาจับ ตามข้อ ๑.๑ (๒)
(๓.๑) ให้ผู้รับแจ้งความเสนอใบแจ้งความนาจับตามแบบ รว. ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอานาจ
รับแจ้งความนาจับตามระเบียบฯ เพื่อรับรองใบแจ้งความนาจับก่อนที่จะทาการจับกุม เว้นแต่มีเหตุจาเป็นตาม
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ข้อ ๘ แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต (ที่ให้แจ้งทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นพลางก่อน
จับกุมได้ แล้วจึงมาทาใบแจ้งความตามแบบ รว. ๒ และรับรองโดยด่วน)
(๓.๒) เมื่อผู้มีอานาจรับแจ้งความตามระเบียบฯ รับรองแล้ว ให้เสนอใบแจ้งความนาจับดังกล่าว
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปรับรองอีกครั้งหนึ่ง (เว้นแต่ผู้มีอานาจรับแจ้งความเป็นสรรพสามิตพื้นที่หรือ
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค หรือสูงกว่า)
(๓.๓) กรณีแจ้งความโดยทางจดหมาย โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางการสื่อสาร
อื่นซึ่งสามารถแสดงผลออกมาเป็นเอกสารได้ ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการแจ้งความนาจับโดยให้นา
เอกสารซึ่งได้รับจากการแจ้งความนั้น มาประกอบกับใบแจ้งความตามแบบ รว. ๒ และให้เสนอใบแจ้งความนา
จับดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอานาจรับแจ้งความนาจับตามระเบียบฯ เพื่อรับรอง แล้วให้ผู้มีอานาจ
รับแจ้งความตามระเบียบฯ ที่รับรองแล้ว เสนอใบแจ้งความนาจับนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปรับรองอีก
ครั้งหนึ่ง (เว้นแต่ผู้มีอานาจรับแจ้งความเป็นสรรพสามิตพื้นที่ หรือผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค หรือ
สูงกว่า)
(๓.๔) กรณี แ จ้ ง ความน าจั บ ทางโทรศั พ ท์ ให้ ผู้ มี อ านาจรั บ แจ้ ง ความบั น ทึ ก ข้ อ ความไว้ เ ป็ น
หลักฐาน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งก่อนดาเนินการจับกุม และแจ้ง
ให้ผู้แจ้งความนาจับทราบด้วยว่า หากประสงค์จะขอรับเงินสินบนให้ติดต่อกับผู้มีอานาจรับแจ้งความเพื่อจัดทา
ใบแจ้งความนาจับตามแบบ รว. ๒ ภายใน ๒ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความนั้น และให้เสนอใบแจ้ง
ความนาจับดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอานาจรับแจ้งความนาจับตามระเบียบฯ เพื่อรั บรอง แล้วให้ผู้มี
อานาจรับแจ้งความตามระเบียบฯ ที่รับรองแล้ว เสนอใบแจ้งความนาจับนั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
รับรองอีกครั้งหนึ่ง (เว้นแต่ผู้มีอานาจรับแจ้งความเป็นสรรพสามิตพื้นที่หรือผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิต
ภาค หรือสูงกว่า)
๑.๓ ผู้สั่งการให้จับกุม
ระเบียบกรมสรรพสามิตและประกาศกรมสรรพสามิต ไม่ได้กาหนดความหมายของ “ผู้สั่งการให้
จับกุม” ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ย่อมต้องใช้ความหมายดังที่เข้าใจกับโดยทั่วไป คือ “อานาจสั่งการ” เป็นอานาจ
ของ “ผู้บังคับบัญชา” กับ “ผู้ใต้บังคับบัญชา” นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ สรรพสามิตพื้นที่สาขา ย่อมไม่อาจสั่งการให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตสายตรวจภาคหรือสายตรวจพื้นที่ ดาเนินการ
จับกุมได้ ส่วนสรรพสามิตพื้นที่ย่อมมีอานาจบังคับบัญชาเจ้าพนักงานสรรพสามิตสายตรวจพื้นที่และสายตรวจ
สาขา จึงสามารถสั่งการชุดสายตรวจสาขาได้ด้วย จึงอยู่ที่นโยบายของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นั้น ๆ ที่จะ
กาหนดตัวผู้สั่งการกรณีเจ้าพนักงานสรรพสามิตสายตรวจสาขาไว้เพียงคนใดคนหนึ่งก็ได้
ดังนั้น การที่ได้กล่าวทิ้งไว้ใน ๑.๑ (๑) ที่ว่า หากเป็นการดาเนินคดีของ “สายตรวจภาค” ย่อม
ต้องมีการแจ้งความต่อผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค ผู้อานวยการส่วนกฎหมาย ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สานักงานสรรพสามิตภาค แต่ถ้าเป็นการดาเนินคดีของ “สายตรวจพื้นที่”
ย่อมต้องมีการแจ้งความต่อสรรพสามิตพื้นที่ และถ้าเป็นการดาเนินคดีของ “สายตรวจสาขา” ย่อมต้องมีการ
แจ้งความต่อสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสรรพสามิตพื้นที่ นั้น เพราะหากมีการแจ้งความต่อสรรพสามิตพื้นที่
สาขา ๆ ย่อมไม่อาจสั่งการสายตรวจภาคหรือสายตรวจพื้นที่ได้เพราะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชานั่นเอง อย่างมากก็ได้
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เพียงขอความร่วมมือเท่านั้น และจะส่งผลให้ไม่อาจมีผู้สั่งการในคดีที่ขอความร่วมมือนั้น ๆ ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ
มิควรจะปฏิบัติแต่อย่างใด
๑.๔ เจ้าหน้าที่ผู้จับ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ได้กาหนดความหมายไว้ว่า “เจ้าพนักงาน
ซึ่งทาหน้าที่จับกุม ร่วมจับกุม สั่งการให้จับกุม และร่วมวางแผนการจับกุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีสรรพสามิต และให้หมายความรวมถึงผู้ทาการสืบสวนอันเป็นประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับการจับกุม
ด้วย” ดังนั้น “เจ้าหน้าที่ผู้จับ” ไม่ว่า ผู้จับกุม ผู้ร่วมจับกุม ผู้สั่งการให้จับกุม ผู้ร่วมวางแผนการจับกุม หรือผู้ทา
การสืบสวน ย่อมต้องเป็น “เจ้าพนักงาน” เสมอ กล่าวคือ ต้องเป็น “เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งมีอานาจ
หน้าที่จับกุมหรือปราบปรามผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ” เท่านั้น ซึ่งมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้คานิยามว่า “เจ้าพนักงานสรรพสามิต ” หมายความว่า
ข้าราชการพลเรื อนสั งกัดกรมสรรพสามิต จึงส่ งผลให้ ข้าราชการพลเรือนกรมศุล กากรหรือเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารพาณิชย์หรือพนักงานของผู้ให้บริการรับชาระเงินที่ได้ทาความตกลงกับกรมสรรพสามิตหรือบุคคลที่
ได้รั บ มอบหมายจากผู้ ให้ บ ริ การรั บ ช าระเงินที่ไ ด้ทาความตกลงกับกรมสรรพสามิตตามที่ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๖๐ รวมทั้ ง ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ของกรมสรรพสามิ ต เอง ซึ่ ง มิ ใ ช่
“เจ้าพนักงานสรรพสามิต” จึงไม่อาจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จับได้โดยสภาพ
อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานยั งให้ หมายความรวมถึง “เจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะกรณีร่วมจับกุมกับเจ้าพนักงานสรรพสามิต ” ด้วย ดังนั้น
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจยังคงมีอานาจหน้าที่เช่นเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการจับกุมดาเนินคดีอาญาใด ๆ ได้ตามปกติ แต่ถ้าหากจะขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกรมสรรพสามิตแล้ว
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจนั้นยังจะต้องร่วมจับกุมกับเจ้าพนักงานสรรพสามิตด้วยจึงจะเข้าเงื่อนไข
ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ข้อสังเกต คาว่า “เจ้าพนักงาน” หรือ “เจ้าพนักงานผู้จับ” ตามที่กล่าวในที่นี้ เป็นลักษณะเฉพาะ
ของตัวละครในระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการรับเงินสินบนรางวั ลเท่านั้น ดังนั้น ความเป็นเจ้า
พนักงานหรือเจ้าพนักงานผู้จับกุมตามลักษณะของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังคงเป็นไป
เช่นเดิม ความหมายของ “เจ้าพนักงาน” หรือ “เจ้าพนักงานผู้จับ” ตามระเบียบนี้ หาได้ไปลดทอนอานาจใด ๆ
ที่เจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานผู้จับกุมตามลั กษณะของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่พึงมีตาม
กฎหมายนั้น ๆ ไม่ และเจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานผู้จับดังกล่าวจึงสามารถจับกุมดาเนินคดีอาญาได้ตามปกติ
จะมีผลเพียงแต่ไม่สามารถขอรับเงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้ได้เท่านั้น
๑.๕ เจ้าหน้าที่สนับสนุน ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ได้กาหนดความหมายไว้ว่า “เจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจอันเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีส รรพสามิต ได้แก่ เจ้ าหน้าที่ดาเนิน คดี ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดี ผู้พิสูจน์ของกลางในคดี นักวิทยา
ศาสตร์ ผู้ตรวจสอบเอกสาร หรือผู้ดาเนินการด้านอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนทาการใด ๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ” คาว่า “เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ” ไม่ได้มีการ
กาหนดความหมายไว้ว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนเท่านั้น ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของประกาศกรมสรรพสามิต
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เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้ง
ความนาจับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ระบุประเภทของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตไว้ในข้อ ๒.๑.๕ ว่า “ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว”
ดังนั้ น ลู กจ้ างประจ า พนั กงานราชการ และลู กจ้างชั่ว คราวของกรมสรรพสามิต ย่อมอยู่ใน
ความหมายของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทั้งสิ้น เว้นแต่ตาแหน่งนั้น ๆ จะมีความหมายในตัวว่าเป็นข้าราชการ
พลเรื อนจึ งจะหมายความถึงว่ าต้อ งเป็ น ข้า ราชการพลเรือ นเท่ านั้น เช่ น เจ้าหน้าที่ ดาเนินคดี ผู้ มีอานาจ
เปรียบเทียบคดี ผู้พิสูจน์ของกลางในคดี ส่วนตาแหน่งอื่น ๆ คือ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจสอบเอกสาร หรือ
ผู้ดาเนินการด้านอื่น ๆ อาจเป็นข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวก็ได้
ดังนั้น ลูกจ้างประจา พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ให้การช่วยเหลือในการจับกุมผู้กระทาผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต จึงสามารถเป็นได้เพียง “ผู้ดาเนินการด้านอื่น ๆ” เท่านั้น
จึงสรุปได้ว่า “เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต” สามารถแยกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เจ้าพนักงานในขั้นตอนก่อนการจับกุม กลุ่มที่ ๒ เจ้าพนักงานในขั้นตอนการจับกุม
(๑) ผู้สั่งการให้จับกุม
(๑) ผู้จับกุม
(๒) ผู้ร่วมวางแผนการจับกุม
(๒) ผู้ร่วมจับกุม (ข้าราชการ)
(๓) ผู้ทาการสืบสวน
กลุ่มที่ ๓ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจับกุม
กลุ่มที่ ๔ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนหลังการจับกุม
(๑) เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจับกุม
(๑) เจ้าหน้าที่ดาเนินคดี
(ลูกจ้าง/พนักงานราชการ)
(๒) ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดี
(๓) ผู้พิสูจน์ของกลางในคดี
(๔) นักวิทยาศาสตร์ (๕) ผู้ตรวจสอบเอกสาร
๑.๖ “ผู้แจ้งความนาจับ” ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ได้กาหนดความหมายไว้ว่า “บุคคลที่มิใช่
เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนซึ่งนาเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีสรรพสามิต มาแจ้งแก่ผู้รับแจ้งความนาจับ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้ ” ซึ่งโดย
ปกติคือ “สายสืบ” หรือ “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม” นั่นเอง ซึ่ง “ผู้แจ้งความนาจับ” อาจเป็นบุคคลใด ๆ ก็ได้
ไม่ ว่ า ประชาชน ข้ าราชการพลเรื อ น ลู ก จ้ างประจ า พนั ก งานราชการ และลู กจ้ า งชั่ ว คราว ไม่ ว่ าสั ง กั ด
หน่วยงานใด ๆ ย่อมสามารถเป็น ผู้แจ้งความนาจับได้ หากการแจ้งเบาะแสดังกล่าวทาให้กรมสรรพสามิต
สามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้ แต่สาหรับกรณีของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
และลูกจ้ างชั่ว คราว มีข้อจ ากัดเพีย งว่าต้องไม่ได้เป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ จับ ” ตามข้อ ๑.๓ หรือ “เจ้าหน้าที่
สนับสนุน” ตามข้อ ๑.๔ ในคดีนั้นเท่านั้น กล่าวคือ จะเป็นทั้งผู้แจ้งและผู้จับหรือสนับสนุนการจับในคราว
เดียวกันไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ไม่มี
อานาจจับกุมดาเนินคดี ความผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตในพื้นที่นั้น ๆ หากพบเห็นการกระทาผิด
ย่อมแจ้งความนาจับได้ หากมีอานาจจับกุมดาเนินคดีเสียแล้วย่อมมีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อจับกุมทันที ที่พบ
เห็นเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า มิฉะนั้น อาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม
มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้.-
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:
เปรียบเทียบปีที่แล้ว
เปรียบเทียบเป้าหมาย
เป้าหมาย
สูง / - ต่า
สูง / - ต่า
ตามเอกสาร
จานวน
ร้อยละ (421,400 ล้านบาท)
จานวน
ร้อยละ
1. ภาษีนามันและผลิตภัณฑ์นามัน
140,518,459.65 629,053,664.64 -488,535,204.99
-77.66 730,401,000.00 -589,882,540.35
-80.76
2. ภาษีรถยนต์
10,000.00
37,764.00
-27,764.00
-73.52
10,000.00
3. ภาษียาสูบ
2,374,495.50
2,374,495.50
0.00
2,374,495.50
4. ภาษีสรุ า
13,756,363.49
12,076,922.72
1,679,440.77
13.91
12,386,500.00
1,369,863.49
11.06
5. ภาษีเครื่องดืม่
117,530,115.10 140,840,094.13 -23,309,979.03
-16.55 150,442,500.00
-32,912,384.90
-21.88
6. ภาษีรถจักรยานยนต์
17,280.00
24,593.00
-7,313.00
-29.74
17,280.00
7. ภาษีแบตเตอรี่
11,996,943.00
5,434,697.00
6,562,246.00
120.75
5,149,000.00
6,847,943.00
133.00
8. ภาษีสถานบริการ-สนามกอล์ฟ
469,856.20
488,314.21
-18,458.01
-3.78
542,700.00
-72,843.80
-13.42
9. ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง
215,619.16
227,695.89
-12,076.73
-5.30
22,900.00
192,719.16
841.57
10. ภาษีไนท์คลับและดิสโกเธค
4,282,081.42
2,931,734.73
1,350,346.69
46.06
3,390,300.00
891,781.42
26.30
11. ภาษีสถานอาบนาหรืออบตัวและนวด
211,957.54
346,984.69
-135,027.15
-38.91
360,800.00
-148,842.46
-41.25
12. รายได้เบ็ดเตล็ด
25,151,042.12
29,569,693.70
-4,418,651.58
-14.94
28,888,900.00
-3,737,857.88
-12.94
รวมทังสิน
316,534,213.18 821,032,158.71 -504,497,945.53
-61.45 931,584,600.00 -615,050,386.82
-66.02
หมายเหตุ : รายได้เบ็ดเตล็ด หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีเครื่องไฟฟ้า และภาษีนาเข้าไม่ทราบสินค้า / ที่มาข้อมูล : ข้อมูลจากระบบรับเงินรายได้,ประมาณการ,ไฟล์นาเข้ากรมศุลกากร
ประเภทรายได้

เก็บได้จริง

เก็บได้ปีที่แล้ว
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:
สานักงานสรรพสามิตพืนที่

เก็บได้จริง

เก็บได้ปีที่แล้ว

:

เปรียบเทียบปีที่แล้ว

เป้าหมาย

เปรียบเทียบเป้าหมาย

สูง / - ต่า

ตามเอกสาร

สูง / - ต่า

จานวน

ร้อยละ (421,400 ล้านบาท)

จานวน

สานักงานสรรพสามิตพืนที่สงขลา

286,699,423.88 795,206,719.01 -508,507,295.13

-63.95

สานักงานสรรพสามิตพืนที่ตรัง

11,099,863.43

8,252,296.37

2,847,567.06

34.51

7,002,400.00

4,097,463.43

58.52

สานักงานสรรพสามิตพืนที่นราธิวาส

3,195,194.30

3,792,113.88

-596,919.58

-15.74

3,375,900.00

-180,705.70

-5.35

สานักงานสรรพสามิตพืนที่ปัตตานี

1,774,329.57

2,168,985.33

-394,655.76

-18.20

1,786,900.00

-12,570.43

-0.70

สานักงานสรรพสามิตพืนที่พัทลุง

6,507,800.34

6,506,042.29

1,758.05

0.03

6,655,900.00

-148,099.66

-2.23

สานักงานสรรพสามิตพืนที่ยะลา

4,458,344.13

2,622,359.19

1,835,984.94

70.01

2,294,500.00

2,163,844.13

94.31

สานักงานสรรพสามิตพืนที่สตูล

2,799,257.53

2,483,642.65

315,614.88

12.71

2,788,900.00

10,357.53

0.37

316,534,213.18 821,032,158.72 -504,497,945.54

-61.45

931,584,600.00 -615,050,386.82

-66.02

รวมทังสิน

907,680,100.00 -620,980,676.12

ร้อยละ

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล : ข้อมูลจากระบบรับเงินรายได้,ประมาณการ,ไฟล์นาเข้ากรมศุลกากร
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-68.41

สรุปผลการปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ของสานักงานสรรพสามิตพืนทีภ่ ายในภาคที่ 9
คดี : ราย
ค่าปรับ : บาท
ผลการปราบปราม
ประเภทคดี/ค่าปรับ

2561

เปรียบเทียบ (1) กับ (2)

2560

(1)
(คดี)
427
สินค้าสุรา
(ค่าปรับ) 3,821,018.81
(คดี)
481
สินค้ายาสูบ
(ค่าปรับ) 10,004,959.77
(คดี)
43
สินค้าไพ่
(ค่าปรับ)
785,201.00
สินค้านามันฯ
(คดี)
388
และอื่นๆ
(ค่าปรับ) 6,394,479.15
รวม พ.ร.บ. ภาษี
(คดี)
1,339
สรรพสามิต 60 (ค่าปรับ) 21,005,658.73

จานวน
ร้อยละ
(3)
(4)
-158 -27.01
1,050,408.99 37.91
-416 -46.38
-17,305,748.95 -63.37
785,201.00
11
2.92
-1,121,734.10 -14.92
-520 -27.97
-16,591,873.06 -44.13

(2)
585
2,770,609.82
897
27,310,708.72
377
7,516,213.25
1,859
37,597,531.79

เป้าหมายปี 2561

เปรียบเทียบ (1) กับ (5)
จานวน
(6)

(5)

352
75
5,304,850.00 -1,483,831.19
403
78
20,818,800.00 -10,813,840.23
51
-8
451,400.00
333,801.00
262
126
7,563,750.00 -1,169,270.85
1,068
271
34,138,800.00 -13,133,141.27

-

51

43

262

377

388

403

481

585
352

:

427

1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

897

:

6,394,479.15
6,394,479.15
7,516,213.25
7,516,213.25
7,563,750.00
7,563,750.00

451,400.00

20,818,800.00
-

785,201.00

27,310,708.72

10,004,959.77 20,818,800.00

10,004,959.77

5,304,850.00

3,821,018.81
2,770,609.82
3,821,018.81
5,304,850.00
2,770,609.82

37,500,000.00
37,500,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
32,500,000.00
32,500,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
27,500,000.00
27,500,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
22,500,000.00
22,500,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
17,500,000.00
17,500,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00

27,310,708.72

:
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ร้อยละ
(7)
21.31
-27.97
19.35
-51.94
-15.69
73.95
48.09
-15.46
25.37
-38.47

สรุปผลการปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ของสานักงานสรรพสามิตพืนทีภ
่ ายในภาคที่ 9
คดี : ราย
ค่าปรับ : บาท
ผลการปราบปราม
สานักงาน
ประเภท
สรรพสามิตพืนที่
คดี

900

จานวน
(6)

(5)

377
227
19,100,000.00 -9,558,906.96
87
40
1,903,500.00
90,982.00
139
11
3,898,650.00 -1,044,554.50
75
27
2,233,500.00
-758,950.88
165
3
1,630,000.00
329,096.50
135
-43
2,290,850.00 -1,239,445.68
90
6
3,082,300.00
-951,361.75
1,068
271
34,138,800.00 -13,133,141.27
:

800
700
600
500
400

96
115
90

134
135

242

165

92

0

168

100

102
125
75

200

150
212
139

300

87

:

5,000,000.00
0.00

2,130,938.25
2,907,524.54
3,082,300.00

10,000,000.00

1,051,404.32
2,693,860.38
2,290,850.00

15,000,000.00

1,959,096.50
2,393,582.66
1,630,000.00

20,000,000.00

1,474,549.12
2,552,338.75
2,233,500.00

25,000,000.00

2,854,095.50
4,635,515.60
3,898,650.00

รวม

1,994,482.00
2,083,730.00
1,903,500.00

สตูล

127
178

ยะลา

853
20,330,979.86
178
2,083,730.00
212
4,635,515.60
125
2,552,338.75
242
2,393,582.66
134
2,693,860.38
115
2,907,524.54
1,859
37,597,531.79

ร้อยละ
(4)
-29.19
-53.07
-28.65
-4.28
-29.25
-38.43
-18.40
-42.23
-30.58
-18.15
-31.34
-60.97
-16.52
-26.71
-27.97
-44.13

20,330,979.86
19,100,000.00

พัทลุง

604
9,541,093.04
127
1,994,482.00
150
2,854,095.50
102
1,474,549.12
168
1,959,096.50
92
1,051,404.32
96
2,130,938.25
1,339
21,005,658.73

จานวน
(3)
-249.00
-10,789,886.82
-51
-89,248.00
-62
-1,781,420.10
-23
-1,077,789.63
-74
-434,486.16
-42
-1,642,456.06
-19
-776,586.29
-520
-16,591,873.06

853

ปัตตานี

(2)

เปรียบเทียบ (1) กับ (5)

377

นราธิวาส

(1)

เป้าหมายปี 2561

9,541,093.04

ตรัง

(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)
(คดี)
(ค่าปรับ)

2560

604

สงขลา

เปรียบเทียบ (1) กับ (2)

2561
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ร้อยละ
(7)
60.21
-50.05
45.98
4.78
7.91
-26.79
36.00
-33.98
1.82
20.19
-31.85
-54.10
6.67
-30.87
25.37
-38.47

ขออนุญาตพ่อไปนอนบ้านเพื่อนที่ชื่อวินัย นอนคุยกับ
เพื่อนสักคืน พ่ออนุญาตแต่ต้องคืนเดียวเท่านั้น การได้รับอนุญาตจากพ่อถือเป็นเรื่องวิเศษ
พ่อมักอ้างเรื่องเรียนหนังสือของเขา พ่อกลัวเหลือเกินหากไปคบกับเด็กที่ไม่เรียน กลัวเขาออก
จากโรงเรียนไปกรีดยางเหมือนเพื่อนคนนั้น
สามารถนอนคุ ยกั บ วิ นั ยจนหลั บ วิ นั ย ตื่ น ราวๆ ตี ห นึ่ ง เขาดึ ง เท้ า สามารถ
“เฮ้ยๆ ตื่นไปกรีดยางสองคน”
สามารถงัวเงียอยากนอนมากกว่า แต่การที่นอนอยู่คนเดียวให้รู้สึกนึกอยาก
ไปดูคนเขากรี ด ยาง ก่ อ นหลับก็ รั บปากไว้ ว่า ให้ ป ลุก เขาด้ วย อยากตื่ น ไปกรีด ยางด้ วยกั น
ที่จริงมันเป็นสัญญาเล่นๆ การรับปากใครสักคนแม้ใจไม่รั บแต่ตอนนี้ปากมันสาคัญกว่าใจ
เพราะไม่มีใครอ่านใจใครออกว่าคิดเช่นไร
“กูง่วงเหลือเกิน”
“เรามีสัญญากันแล้วไม่ใช่หรือ...ง่วงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ ลุกขึ้นมาแล้วไป
ล้างหน้า เดี๋ยวกูชงโกปี๋เข้มๆ ให้กินรับรองตาสว่างแน่”
หากไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆ สัญญาด้วยลมปากนั้นยิ่งใหญ่กว่าคาแก้ตัวใดๆ
วินัยเข้าครัวครู่เดียวก็นาโกปี๋สองแก้วโต ๆ มาวางตรงหน้า สามารถแข็งใจ
ลุ ก ขึ้ น นั่ ง ดู วิ นั ย ซดโกปี๋ สีเ ข้ ม เข้ า ปาก สามารถรี บ ลุ ก ไปหาโอ่ ง น้ าล้ า งหน้ า โกปี๋ ข องวิ นั ย
หมดแก้วอย่างรวดเร็ว เขารีบร้อนเดินไปหาตะเกียงแก๊ ส เสียงเคาะขี้เถ้าถ่านหินของเก่าออก
ขี้เถ้าถ่านร่วงกรูลงใต้ถุน ที่นั่นมีกองขี้เถ้าถ่านแข็ง ๆ กองโต สามารถเคยเอาไม้ไปเคาะเห็นว่า
มันแข็งเหมือนปูนซีเมนต์ทีเดียว ถ่านหินก้อนใหม่ถูกยัดลงไปแทนที่ว่างจนเต็มแล้วเติมน้าให้
มัน บิดเกลียวเปิดก๊อกน้า น้าหยดลงถ่านตะเกียงกลิ่นฉุนโชยเข้าจมูก สามารถเคยฉุกคิดว่า
ไอ้ก้อนถ่านหินนี้เขาทามาจากอะไร ทาไมมันติดไฟได้ แล้วสามารถเคยเรียกมันว่าหินติดไฟได้
ที่น่าชังที่สุดเพราะกลิ่นแรงจนรู้สึกคลื่นเหียนจะอ้วกแตกเสียทุกทีไป โกปี๋บ้านวินัยคืนนี้มันขม
จนต้องหลับตาซด สามารถเพิ่งรู้คาว่าตาสว่างก็คืนนี้นี่เอง
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“กูไปเป็นเพื่อนมึงแล้ว กูทาอะไรได้บ้าง” สามารถถาม
“มึ ง ช่ ว ยลอกขี้ ย างออกจากจอกรองน้ ายางก็ แ ล้ ว กั น จะได้ เ สร็ จ เร็ ว ขึ้ น ”
วินัยบอก “คืนนี้ไม่ได้เตรียมมีดกรีดไว้ให้มึง ค่อยพรุ่งนี้กูหามาให้ลองฝึกหัดกรีดยางก็จะดี...
กรีดยางเป็นอาชีพบริสุทธิ์นะมึง”
“เออ ๆ ดี อาชีพบริสุทธิ์ แต่กูง่วงชิบหาย”
ไอ้วินัยมันไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้แหละที่พ่อหวงไม่ให้เขาไปคบค้าสมาคมกับมัน...
“คืนพรุ่งนี้เมินเสียเถอะเพื่อน...มึงไม่ต้องเตรียมมีดกรีดยางเผื่อกูหรอก เพราะ
พ่ออนุญาตกูแค่คืนเดียวเท่านั้น”
เนื่องจากสวนยางต้องเดินผ่านหลาทวด อากาศหนาวเหน็บเพราะน้าค้างตก
วินัยมันมีนิสัยทะเล้นเป็นทุนอยู่แล้ว สามารถไม่คิดว่าคืนนี้ไอ้วินัยมันแกล้งพาสามารถแวะ
เข้าไปในบริเวณหลาทวดซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวทางจิตวิญญาณ เกี่ยวกับ
ความเชื่อของชาวบ้าน และเวลานี้เป็นเวลาที่คนกรีดยางออกกรีดยางไม่ควรเข้ามาข้องแวะ
โดยเฉพาะในยามวิกาลเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง...ทันทีที่แสงไฟจากตะเกียงแก๊สส่งเข้าในศาลา
ความหนาวยะเยือกเข้าสู่หัวใจ สามารถกลัว...ธาตุของเขาไม่แข็งพอที่จะต้านทานสิ่งลึกลับที่
มองไม่เห็นตัว โดยปกติสามารถไม่เคยกลัวคนแม้มาเยือนโดยไม่ประสงค์ดีก็ตาม แต่สาหรับ
เรื่องราวลี้ลับแล้วสามารถยอมสิโรราบโดยไม่เขินอายที่บอกว่ากลัว!!...
ศาลาเก่าโทรมที่นานๆ ครั้งสามารถผ่านมาสักทีและไม่เคยสนใจมาก่อน...
“มึงพากูมาที่นี่ทาไมวะ” สามารถถามนึกโมโหอยู่ในใจ
“มึ ง เคยได้ ยิ น เรื่ อ งราวของนกคาบขยะไหม...ที่ นี่ เ คยมี ค นน าเงิ น มาฝั ง ไว้
วันดีคืนดีเราได้เห็นเงินมันลอยมาจากฟากฟ้า มันเป็นเงินของพวกเศรษฐีที่ไม่ยอมบริจาค...”
สามารถคิ ด คนเดี ย วว่ า ไอ้ วิ นั ย มั น คงเป็ น บ้ า ...คิ ด เดิ น กลั บ ก็ ไ ม่ ก ล้ า เพราะ
สามแยกระหว่างทางก็มีเรื่องราวทางจิตวิญญาณเหมือนกัน นานมาแล้วตารวจไล่จับโจรปล้น
เงินมาจากวงโปตามาทันแล้วถูวิสามัญฆาตกรรมที่สามแยก เหตุเกิดตอนหัวค่าชาวบ้านได้ยิน
เสียงงปืน รุ่งเช้าชาวพบคนนอนตายจมกองเลือด มีชาวบ้านอุตริบีบน้ามะนาวใส่กองเลือด
เล่ากัน ว่ากลางคืน ได้ยิน เสียงหวีดร้ องที่นั่ น ตอนขามาเราสองคนเดิน คุยกัน เพลิน จนผ่า น
สามแยกโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้ไม่กล้าบอกความในใจและไม่แสดงความขลาดออกมาให้ไอ้วินัย
มันเห็น ไม่แม้จะบอกว่าเราควรไปกรีดยางของเราได้แล้ว ได้แต่คิดว่ากูไม่น่าตามมันมาเลย
แสงไฟส่องจับที่ตัวทวดสีดาที่ทาจากแก่นไม้แกะสลักรูปเสือซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นทองคาที่คน
นามาปิด ส่องแสงประกาย
วาววั บ มั นเต็ม ไปด้ วยร่อ งรอยของวิ ญญาณจนสามารถไม่ กล้ าเพ่ งตามอง
สามารถไม่เข้าใจเพื่อนเลยว่ามาที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใดกันแน่
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แสงส่องจับไปด้านขวารูปช้างยกเท้าหน้าชูงวงหรา ท่าทางผงาด มีงาข้างเดียว
อีกข้างคงหัก หรือไม่ต้นแบบตัวจริงมีงาเดียวก็ไม่รู้ แสงไฟค่อยๆ เลื่อนไปจับที่งูจงอางกาลัง
แผ่แม่เบี้ย ทั้งสามทวดมีแผ่นทองติดตั้งแต่หัวจรดเท้า หน้า -หลัง แสงไฟค่อย ๆ เลื่อนลง
เบื้องล่างซึ่งมีผ้าขาวโรยด้วยฝุ่นดินละเอียดซึ่งวินัยส่องไฟดูอยู่นานเหมือนตั้งใจสังเกตอะไร
สักอย่าง
“ไม่มีรอยทวดมา” มันเอ่ยขึ้น
แสงไฟส่องเหนือขึ้นไปจับบนหิ้งแน่วนิ่ง “ที่ตรงนี้ที่นอนทวดโต๊ะยางแดง”
“มึงบ้า โต๊ะยางแดงอะไรกัน”
“เออ ถ้าหากโต๊ะยางแดงมาก็ปรากฏรอยตรงนี้ไง” แสงไฟเลื่อนลงมาที่
ตาแหน่งผ้าขาวอีกครั้ง “วันนั้นเราจะได้ยินลูกประทัดพันนัด”
สามารถจะถามว่าถ้าทวดงูมาจะมีรอยงูให้เห็นหรือไรในเมื่อมันไม่มีเท้าเหมือน
เสือหรือช้าง ที่รู้ๆ อยู่มีชาวบ้านเชือดวัวฉลองหลาทวดทุกปี มีเหตุผลเพียงแบ่งเนื้อให้ทวดกิน
ทวดจะปกป้องคนชีวิตและทรัพย์สิน การเป็นอยู่ของชาวบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข
ได้ยินเสียงลมดังขึ้นโดยไร้สาเหตุ มันพัดสังกะสีสั่นสะเทือน
“ทวดกาลังจะมา” วินัยตื่นเต้น
โทษทีอย่ามาตอนนี้เลย สามารถคิด อยากชกหน้าเพื่อนคนนี้สักหมัด
วินัยกวาดแสงไฟไปรอบๆ เศษใบไม้ ใบหญ้าปลิวว่อนและฝุ่นฟุ้งกระจายภายใน
ห้องทวดแคบๆ
“เรารีบไปจากที่นี่กันเถอะ” สามารถรบเร้าวินัย
“เดี๋ยวก่อนซี...กูรอโอกาสนี้มานาน” วินัยเก็บเศษใบไม้ทุกใบที่ลมหอบเข้ามา
ดู เ ขาตั้ ง ใจไล่ จั บ เหมื อ นมั น เป็ น สิ่ ง ของมี ค่า เยี่ ยงนั้ น เขาเอาใบไม้ เ ก็ บ ในกระเป๋ า กางเกง
“ช่วยเก็บบ้างซี มัวยืนรีรอทาไมเล่า”
สามารถคว้ า มาได้ บ างใบที่ ล มพั ด หมุ น มาใกล้ ตั ว สามารถสงสั ย เลยถาม
“ไอ้นัย มึงจะเอาใบไม้ไปไหน”
“ไอ้บ้า มึงไม่เห็นหรือว่ามันคืออะไร”
“ใบไม้ กูว่ามันเป็นใบหว้า”
“มึงมันโง่จริงๆ ไม่เอาก็เก็บให้กู”
สามารถมองตาวินัยเพื่อนรัก...มันบ้าไปแล้วหรือนี่ เรื่องลี้ลับคงเล่นงานมันเข้า
แล้ว คิดได้แค่นี้รู้สึกตัวร้อนเหมือนจะป่วยไข้ สามารถได้แต่จ้องมัน ระวังตัวเต็มที่หากมัน
กลายเป็นสัตว์ป่าขึ้นมาก็เตรียมแผ่นให้เร็ว...
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แค่ลมพัดหมุนสั้นๆ เท่านั้น แล้วทุกอย่างก็สงบลง
“เราไม่ต้องกรีดยางอีกแล้ว...กลับกันเถอะ” วินัยเอามือตบกระเป๋ากางเกง
หันมามองหน้าสามารถแล้วส่งยิ้ม
ยิ่งสร้างความสงสัยแก่สามารถเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสองคนหันหลังออกจากศาลา
สามารถไม่กล้าแม้เหลียวดูรอบๆ มันคล้ายมีเสือเดินตามหลังมา เท้าของมันช่างแผ่วเบาเสีย
เหลือเกิน พอๆ กับแมวที่บ้าน
มาถึงบ้าน แม่ของวินัยลุกขึ้นมา ทุกคนแปลกใจที่เห็นสองคนกลับจากกรีดยาง
ก่อนสว่าง วินัยนาเอาใบไม้ทุกใบอกมาวางกองกับพื้นต่อหน้าแม่ของเขา ท่าทางดีอกดีใจ
จนสามารถรู้สึกแปลกใจ...แค่ใบไม้ทาไมดวงตาแม่ของวินัยจึงวาวโรจน์ถึงเพียงนี้
วินัยหยิบใบหว้ายื่นให้สามารถสามใบ เขาไม่ยอมรับมันเพราะมันก็คือใบหว้า
ซึ่งอาจเป็นได้แค่เครื่องยาที่วิเศษแค่ไหนเขาก็ไม่รับและเขาเองไม่ได้เป็นโรคอะไรนอกจาก
หนาวร้อน ๆ ก็เพราะเรื่องราวมันนาพาไปให้เป็นเช่นนั้น
“รับไปซี นั่นมันเป็นเงินส่วนแบ่งของมึง...รับไปซี” แม่ของวินัยเอ่ยขึ้น
สามารถหันไปมองหน้าไอ้วินัย ท่าทางของมันก็ยังคงเดิมและดูจริงจัง
สามารถยิ่งงงหนักเข้าไปอีก “เงินเหรอ...ผมไม่รู้จะเอาเงินจานวนนี้ไปทาอะไร!”
สามารถคิด!นี่ผีคงเข้ากันทั้งบ้านหรือนี่!!
“ถ้าไม่รู้เอาเงินไปไหน เอามาให้กู ” แม่ของวินัยกล่าว “รับไปเถอะ ที่จริงเงิน
ส่วนนี้เป็นเงินจากคนรวยไม่ยอมบริจาค...รับไปซิเราไม่ได้ไปปล้นใครมา”
ความจริงแม้ใบไม้ที่พวกเขาเห็นเป็นเงินจริง ๆ สามารถคิดว่ามันไม่มีค่าสาหรับ
ตัว เขาเลยเพราะเสื้อ ผ้า พ่ อแม่ซื้ อให้ อยู่ แล้ ว ไปโรงเรียนพ่ อแม่ ก็ใ ห้เ งิ นจ่ ายทุก วั นอยู่แ ล้ ว
เงินที่ได้มานอกเหนือจากนี้ไม่รู้เอาไปทาอะไรอีก
“ครับ”
สามารถรับใบไม้มาใส่กระเป๋า...
.................................................................
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ฉบับที่แล้วได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของรถยนต์ที่ใช้งำนกันในท้องตลำด โดยเน้น
สำระสำคัญที่ควรทรำบ เมื่อประสงค์จะไปซื้อรถยนต์มำใช้งำน โดยเน้นรถยนต์ใหม่จำกตัวแทนจำหน่ำย
เป็ น หลั ก ว่ ำจะต้ อ งมี ส ำระส ำคัญ อะไรบ้ ำ งที่ ค วรทรำบ เพื่อ เป็ น กำรรัก ษำสิ ทธิ ป ระโยชน์ ของผู้ ซื้ อ
ตลอดจนเงื่อนไขต่ำงๆ ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น
มำในฉบับนี้ จะขอกล่ำวถึงรถยนต์ อีกประกำรหนึ่ง คือรถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์มือสอง
(USED CAR) ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่มีรำคำสูง และเป็นทรัพย์สินที่ อำนวยควำม
สะดวกในชีวิตประจำวัน ในกำรคมนำคมติดต่อเดินทำงไปไหนมำไหน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
เมื่อมีควำมต้องกำรใช้รถยนต์ก็ต้องดิ้นรนซื้อหำมำใช้ เพรำะหำกจะเช่ำ ก็ยังมีรำคำแพงมำกขึ้นไปอีก
กำรซื้อรถยนต์มือสอง จึงมีควำมจำเป็นและสำมำรถแก้ไขปัญหำในส่วนนี้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมทุกอย่ำง
ย่อมมี ๒ ด้ำนเสมอ รถยนต์มือสองก็เช่นกัน มิใช่ว่ำจะมีแต่ส่วนดีเสมอไป จริงอยู่รำคำอำจถูกกว่ำรถยนต์
ใหม่ แต่ในกำรซื้อหำรถใช้ก็ต้องรับสภำพควำมเสี่ยงต่ำงๆ หลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสี่ยงในด้ำน
คุณภำพของรถ ควำมเสี่ยงด้ำนปัญหำทำงควำมสุจริตหรือคตโกงของผู้ซื้อขำยรถยนต์ เป็ นต้น ซึ่งจะขอ
สรุปเป็นข้อพิจำรณำได้ ดังนี้
๑. ปัญหำทำงกำยภำพของรถยนต์มือสอง
๒. ปัญหำทำงด้ำนกฎหมำยของรถยนต์
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รถยนต์ทุกคัน เมื่อผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่ง จะเกิดการเสื่อมสภาพ
ของเครื่องยนต์กลไก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ตกแต่ง ช่วงล่าง ยาง/ล้อ ฯลฯ
ซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานโดยทั่วไป ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย แน่นอนที่สุดจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การบารุงรักษา การซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยปลอดภัย ความชารุดบกพร่อง ดังกล่าว
อาจสังเกตเห็นได้โดยไม่ยาก หรือไม่อาจมองเห็น เนื่องจากขาดความชานิชานาญ เฉพาะด้านในการ
ตรวจสภาพรถยนต์คันนั้น ฉะนั้น ผู้ที่จะซื้อหารถยนต์มาใช้งาน จึงต้องตระหนักและเอาใจใส่ในการ
ตรวจดูให้ถี่ถ้วน เริ่มต้นจาก การศึกษาถึงรายละเอียดของรถยนต์คันที่สนใจมาเปรียบเทียบกัน ไม่ว่า จะ
เป็น ยี่ห้อ รุ่น สเปคเครื่องยนต์ รายละเอียดต่างๆ เช่น ช่วงล่าง เบรก ยางล้อ ระบบเกียร์ จุดเด่น จุด
ด้อย ของรถยนต์คันนั้นๆ แม้แต่สภาพตัวถังรถ สีรถ อุปกรณ์ ภายในรถ แบตเตอรี่ สภาพการใช้งาน
ความบอบช้า ระยะทำงในกำรใช้งำนที่ปรำกฏ ปีที่ผลิต/จดทะเบียน ถ้ำเป็นไปได้ค วรนำช่ำง หรือผู้รู้ไป
ช่วยในกำรตรวจก็จะดียิ่งขึ้น เช่น ผ่ำนกำรใช้งำนมำในสภำพอย่ำงไร มีอุบัติเหตุมำหรือไม่
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รถยนต์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้(สังหาริมทรัพย์) และเป็นทรัพย์ที่
อาจใช้ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือเป็น ความผิดในตัวของทรัพย์เองได้
ยกตัวอย่างเช่น
ประมวลกฎหมายอาญา อาจเป็นทรัพย์สินที่ขโมยมา เข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์/รับของโจร
ความผิดฐานต่างๆ ที่ทรัพย์นี้เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่นใช้เป็นพาหนะในการปล้นทรัพย์ หรือความผิดใดๆ ที่ใช้
รถยนต์เป็นพาหนะในการกระทาผิดแล้วหลบหนีเป็นต้น จึงควรซื้อรถยนต์มือสองจากแหล่งซื้อขายที่เปิด
ประกอบอาชีพเป็นการถาวรหรือรู้จักกันทั่วไป จากการประกอบอาชีพซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว เช่น เต้นท์
รถยนต์มือสองที่มีใบอนุญาตค้าของเก่า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประกันความสุจริตของผู้ขาย ในอันที่ดู ชัวร์
จะได้เปรียบทางกฎหมายอาญาและทางแพ่ง ตลอดจนกฎหมายได้รับการาคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
การซื้อขายตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก ผู้ โอนและรับโอนต้องไป
โอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนรถต่อกรมการขนส่งทางบกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
รวมทั้งชาระภาษีประจาปีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ทางราชการให้ครบถ้วนถูกต้อง
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กีฬาหนึ่งซึ่งโด่งดังทางฝั่งใต้
เปรียบนักรบกู่ก้องร้องคาราม
แข่ง "ชนโค" หรือ "วัวชน" คนรู้จัก
จูงลงแข่งวัวตัวโตโชว์พลัง
วางเดิมพันพันต่อพอหอมปาก
บางคนเล่นควักเงินออมยอมทุ่มเท
จูงกลับบ้านพานโกรธโทษวัวแพ้
ไม่เลี้ยงแล้วขายวัวไปไม่รอรี

สัตว์ตัวใหญ่คือนักสู้สู่สนาม
คนร้องตามร้องโห่โชว์กาลัง
ต่างพร้อมพรักจูงออกนอกคอกขัง
คนเชียร์ดังเสียงอื้ออึงจึงฮาเฮ
เดิมพันมากกลัวแพ้พ่ายให้ใจเขว
ถึงกับเซตัวที่เชียร์ดันเสียที
อุตส่าห์แลเลี้ยงดูให้ไม่หน่ายหนี
คิดให้ดีผิดที่วัวหรือที่คน....

หรือ
เป็นกีฬาประเภทการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานและสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ชมที่รักการต่อสู้เป็นอย่างยิ่ง กีฬาชนวัวได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมาก โดยเฉพาะชาวภาคใต้
ถือเป็นกีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาประจาถิ่นอันสาคัญอย่างหนึ่งที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน นับได้ หลายศตวรรษ
ทีเดียว กีฬาชนวัวหาได้นิยมเฉพาะแต่ในภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้นไม่ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศโคลัมเบีย
ในทวีปอเมริกากลางก็นิยมกีฬาประเภทนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน
กีฬาชนวัวเริ่มมีในสมัยใด มีความเป็นมาอย่างไร และทาไมจึงนิยมกันมากในจังหวัดภาคใต้ของประเทศ
ไทย ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด แต่มีท่านผู้รู้บางท่านให้ความเห็นว่า ชาวไทยภาคใต้น่าจะได้กีฬาประเภทนี้มาจากพวก
โปรตุเกส คือในสมัยพระเจ้าเอมมานูแอลแห่งโปรตุเกส ได้แต่งฑูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีกับไทย ในปี พ.ศ.
๒๐๖๑ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีพระองค์นั้นได้ทรง
อนุญาตให้ชาวโปรตุเกสเข้ามาทาการค้าขาย กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีพระองค์นั้น ได้ทรงอนุญาตให้
ชาวโปรตุเกสเข้ามาทาการค้าขายในเมืองไทย อันนับเป็นฝรั่งชาติแรกที่ได้เข้ามาค้าขายกับไทยโดยทางเรือและทา
การค้าขายใน ๕ เมือง คือ ที่กรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และเมืองมะริด นอกจากการค้าขายแล้ว
ชาวโปรตุเกสบางพวกยังได้เผยแพร่ขนบธรรมเนียมของเขาไว้หลายอย่าง เช่น การคิดตลาดนัด การทาเครื่องถม
และการชนวัวรวมอยู่ด้วย
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ในระยะแรกของการชนวั ว นั้น เชื่อ ว่ า คงเอาวั ว มาชนกั นเล่ น เพื่อ ความสนุ ก สนานเพีย งอย่า งเดีย ว
แต่ต่อมาได้มีการพนันขันต่อกันด้วยตามวิสัยของมนุษยชาติ กีฬาชนวัวจึงได้กลายมาเป็นการพนันประเภทหนึ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ เมื่อเป็นกีฬาที่มีการพนันแทรกเข้ามาโดยมีการได้เสี ยกันเป็นเงิ นเรือนหมื่นเรือนแสนทางราชการ
ก็จาเป็นต้องเข้าไปควบคุมการเล่นประเภทนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยใด ๆ ขึ้น โดยจัดให้มีบ่อนชนวัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่า
(โดยทางราชการได้
กาหนดให้ขออนุญาตในการตั้งบ่อน และขออนุญาตทุกครั้งที่จะจัดให้มีการชนวัว) หรือเรียกกันอย่างสามัญว่า
หรือ
และเพื่อขจัดความอยุติธรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับกีฬาชนโคดังกล่าว ทางสนาม
ชนโคจึงได้จัดทากติกาสาหรับกีฬานี้โดยตรงขึ้น โดยให้ใช้เหมือน ๆ กันเกือบทุกแห่งในเวลาต่อมา
มั ก จั ด ให้ มี ขึ้ น ในงานเทศกาลต่ า ง ๆ เช่ น งานเทศกาลสารทเดื อ นสิ บ ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช งานฉลองรัฐธรรมนูญเดิม หรืองานเฉลิมพระชนมพรรษาในปัจจุบันที่จังหวัดตรัง เป็นต้น ในช่วงปกติ
จะชนได้เดือนละ ๑ ครั้งเท่านั้น โดยกาหนดให้ชนได้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หนึ่งใดของเดือน แต่ถ้าวันเสาร์ ใด
วันอาทิตย์ใดตรงกับวันธรรมสวนะหรือวันพระก็ต้องเลื่อนไปชนกันในวันเสาร์อื่นอาทิตย์อื่น ในปัจจุบันจังหวัดต่าง ๆ
ในภาคใต้ที่นิยมกีฬาประเภทนี้กันมาก คือ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.ทุ่งสง, อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, อ.เชียรใหญ่
, อ.หัวไทร, อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.เมือง) ตรัง(อ.เมือง, อ.ห้วยยอด และ อ.ย่านตาขาว) สงขลา(อ.รัตภูมิ, อ.บางกล่า
อ.คลองหอยโข่ง อ.ระโนด, อ.สทิงพระ, อ.เมือง และ อ.สิงหนคร) พัทลุง(อ.เมือง, อ.ควนขนุน, อ.เขาชัยสน,
อ.ป่าพะยอม, อ.ศรีบรรพต, อ.ตะโหมด และ อ.ป่าบอน) สุราษฎร์ธานี(อ.บ้านนาเดิม, อ.บ้านนาสาร, อ.เวียงสระ
และ อ.พุนพิน) ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส และในบางอาเภอของจังหวัดกระบี่ ส่วนภาคอื่นๆ ก็มีเช่นกัน
แต่ไม่มากนักเช่น ภาคเหนือตอนล่าง เช่น สุโขทัย อ.แม่สอด จ.ตาก อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก และ
ชาวเขาเผ่ามุ้งในประเทศลาว แต่ก็ไม่นิยมกันจริงจังเหมือนในจังหวัดภาคใต้
การชนวัวในจังหวัดภาคใต้นั้นส่วนมากจะไม่จัดให้ตรงกัน คือหมุนเวียนกันชนในจังหวัด หรืออาเภอที่ใกล้
ๆ กัน เช่น บ่อนหนึ่งชนวันเสาร์ อีกบ่อนหนึ่งชนวันอาทิตย์หรืออาจจะทาการชนกันคนละสัปดาห์ ของเดือนหนึ่ง ๆ
ก็มี ทั้งนี้เพื่อให้นักเลงชนวัวได้มีโอกาสได้เล่นพนันกันอย่างทั่วถึง อันเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้นักเลงชนวัวในจังหวัด
ภาคใต้ได้รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นส่วนมาก
วัวที่ใช้ชนหรือทาเป็นวัวชนนั้นต้องเป็นพันธุ์วัวชนโดยเฉพาะถึงจะดี วัวใช้งานธรรมดาหรือวัว เนื้อไม่ค่อย
จะนิยมใช้เป็นวัวชนกันนัก วัวชนต้องเป็นวัวตัวผู้ อายุระหว่าง ๔-๖ ปี ซึ่งเรียกว่า
อันเป็นระยะเวลาของ
อายุที่ทาการชนได้ ถ้าไม่แพ้หลายครั้งหรือเสียวัวเสียก่อนก็อาจจะชนได้ถึงอายุ ๑๔-๑๕ ปี แต่ในระยะอายุ ๑๔-๑๕ ปี
ดังกล่าววัวจะเริ่มแก่แล้วก็ต้องเลิกชนไปในที่สุด
จากการสอบถามจากผู้เลี้ยงวัวชน จะคัดเลือกวัวเพศผู้มาเป็นวัวชนได้ ประมาณ ๑๐% ของประชากรเพศผู้
พื้นเมือง
วัวชนคัดมาจากโคพื้นเมืองภาคใต้ เป็นโคสายพันธุ์อินเดีย มีนิสัยเปรียว ดุร้าย โดยเฉพาะแม่โคที่เลี้ยงลูก
มักจะขวิดคนที่เข้าใกล้ ตื่นตกใจง่าย มีขนาดเล็ก โตช้า ชอบรวมฝูง ตัวผู้หนักประมาณ ๓๕๐ กิโลกรัม ตัวเมียหนัก
ประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัม ทนทานต่ออากาศร้อน และให้ลูกสม่าเสมอ เนื้อไขมันแทรกน้อยเหนียวเปอร์เซ็นต์ซากต่า
(๕๐%) เนื้อเหมาะกับทาอาหารไทย มากกว่าทาอาหารยุโรป
๑. รูปร่างเล็ก กะทัดรัด ลาตัวแน่นทึบ
๒. หลังค่อนข้างตรง
๓. มีความคล่องตัว ในการใช้แรงงานภาคเกษตร
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๔. หน้ายาวบาง หน้าผากแคบ
๕. ดวงตาขนาดปานกลาง จมูกแคบ ใบหูเล็กกาง
๖. ขนสั้นเกรียน มีเขายาวปานกลาง ตัวผู้จะเขายาวกว่าตัวเมีย
๗. มีเหนียงคอ แคบและเล็กกว่าโคอินเดีย
๘. มีตะโหนกชัดเจนในตัวผู้ ส่วนเพศเมียมีไม่ชัดเจน
๙. คอและไหล่หนา มีกล้ามเนื้อชัดเจน
๑๐. บั้นท้ายลาดลง กล้ามเนื้อขาหลังน้อย หางเล็ก ยาว
๑๑. สีมีหลายสี เช่น สี ดา น้าตาล ขาวครีม ด่าง มักจะพบสีน้าตาลแกมแดง มากที่สุด
วัวชนที่ดีต้องมีคุณสมบัติบางอย่างในการต่อสู้ คือ ต้องมีน้าใจทรหดอดทน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
หลายอย่างตามความเชื่อ เท่าที่มีผู้กล่าวไว้ในอดีต ถ้าจะประมวลมากล่าวเฉพาะที่สาคัญได้ ดังนี้
ตาม
ซึ่งนายพร้อม รัตโนภาศ เป็นผู้รวบรวมจากหนังสือบุด หรือสมุดข่อย ที่พบใน
จังหวัด นครศรีธรรมราช และได้ลงพิมพ์ในหนังสื องานประจาปีนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ กล่าวถึ ง
ลักษณะของวัวทั่วไปและลักษณะของวัวชนไว้ว่า วัวหรือโค จะดีจะชั่วจะเป็นโภคทรัพย์ สิริมงคลหรืออัปรีย์จัญไร
ท่านโบราณาจารย์ กล่าวว่า มีลักษณะที่จะพึงสังเกตได้อยู่ ๓ ประการ คือ
๑. ขวัญ
๒. สีหรือชาติพันธุ์
๓. เขา
ลักษณะของขวัญที่เป็นอยู่ตามตัววัวนั้นท่านบรรยายไว้ดังนี้ คือ
๑) ขวัญที่เรียกว่า “ขวัญเดิม” คือเป็นอยู่ตรงหน้าผาก ขวัญนี้ไม่ดีไม่ชั่ว
๒) ขวัญที่เรียกว่า “สูบสมุทร” นั้นอยู่เบื้องบนและตรงกับจมูก (แต่ไม่ถึงหน้าผาก) ขวัญนี้ท่านว่า
ร้ายนัก วัวตัวใดมีขวัญชนิดนี้ท่านห้ามมิให้เลี้ยงรักษา จะนาความเดือดร้อนมาให้
๓) ขวัญที่อยู่ตรงขากรรไกรนั้นดีควรเลี้ยงไว้
นอกจากนี้ยังมีวัวสีอื่น ๆ อีกที่จัดอยู่ในจาพวกสีดาได้แก่
“สีหมอก” หรือ “สีขี้เมฆ” คือ สีเทาที่ค่อนไปทางขาว
“สีเขียว” หรือ “กะเลียว” เป็นสีเขียวอมดา เช่น วัวเขียวไฟแห่งอาเภอปากพนังในอดีตเป็นสีวัว
ที่หายากอย่างหนึ่ง
ชาติวัวโหนดหัวแดง เป็นวัวที่มีสีตัวดังนี้คือ มีสีแดง(น้าตาลปนแดงหรือสีเหลือง) ที่หน้าผากหรือที่
เรียกว่า “หน้าหัว” คอสีดา กลางตัวแดงเหมือนสีที่หน้าผาก ส่วนที่ท่อนท้ายของลาตัวเป็นสีดา
วัวโหนดหัวแดงนี้ตามตารากล่าวไว้ว่าชนะวัวบิณฑ์น้าข้าว
วัวโหนด ที่นิยมเป็นวัวชน ได้แก่
“โหนดร่องมด” คือร่องกลางหลังมีสีแดงหรือเหลืองดังทางเดินหรือแถวของมดคันไฟ
“โหนดคอหม้อ” บางทีเรียกว่า
หรือ
คือหัวดา คอดา กลางตัวสีน้าตาลไหม้ ส่ วนท้าย
ของลาตัวสีดา ที่เรียกว่า“คอหม้อ” เพราะที่คอสีดาเหมือนดินหม้อนั่นเอง
“โหนดหัวดา” สีตัวส่วนอื่น ๆ เหมือนโหนดหัวแดง เว้นเฉพาะที่หน้าผากเป็นสีดา
สีโหนด เป็นสีของวัวสีหนึ่งที่มีในภาคใต้ โดยเรียกสีชนิดนี้จากการเทียบกับสีของลูกตาลโหนดคลุกนั่นเอง
หมายเหตุ ในปัจจุบันนี้มีสนามกีฬาชนวัวถูกกฎหมายอยู่ 28 แห่ง

32

วัวสีโหนดตัวใดที่มีข้อเท้าขาวทั้งสี่เท้าบางคนก็จะเรียกว่า “สีลางสาด” อีกสีหนึ่งก็เรียก ชาติวัวบิณฑ์น้าข้าว
เป็นวัวสีขาวดุจสีน้าข้าวหรือสีสังข์
วัวสีบิณฑ์น้าข้าวนี้ท่านว่าชนะวัวสีแดง
วัวสีขาวมีหลายชนิด แต่ที่นิยมเป็นวัวชนได้แก่ วัวสีบิณฑ์น้าข้าว ดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้นก็มีสีขาวชนิด
อื่น ๆ เช่น
“ขาวลางสาด” คือสีขาวที่เหมือนสีเปลือกผลลางสาดทั้งตัว หรืออาจจะมีสีขาวเฉพาะตรงกลางแล้ว
ส่วนที่หัว คอ และส่วนท้ายสีดาก็เรียก “ลางสาด” เช่นกัน
“วัวสีลางสาด” หรือ “วัวลางสาด” มี ๓ จาพวก คือ
(๑) มีสีขาวเหมือนสีเปลือกผลลางสาดทั้งตัว
(๒) มีสีขาวเหมือนสีเปลือกผลลางสาดเฉพาะกลางตัว ส่วนที่หัว คอ และส่วนท้ายดาหมด
(๓) วัวสีโหนดทุกชนิดที่มีสีตรงข้อเท้าลงมาเป็นสีขาวหมดทั้งสี่เท้า ส่วนวัวสีขาวบางชนิดที่ตารา
ห้ามมิให้ใช้เป็นวัวชน คือ “ขาวชี” หรือ “ขาวเผือก” คือวัวที่มีสีตัวเป็นสีขาวใส
ชาติวัวแดงหงส์ เป็นวัวสีแดงสะอาด คือแดงไม่เข้มหรือไม่จางจนเกินไป วัวตัวนี้จึงสีแดงตลอดทั้งตัว
แม้แต่สีเขาและเล็บก็เป็นสีแดง
วัวสีแดงชนิดอื่น ๆ ที่นิยมรองลงมา ได้แก่
“แดงไฟ” คือสีแดงเหมือนเปลวเพลิง แดงเข้มกว่าแดงหงส์เล็กน้อย
“แดงพังพอน” คือสีแดงอย่างสีพังพอน
“แดงลั่นดา” คือสีแดง เหมือนสีกุ้งแห้งหรือสีออกแดงจัดจนเป็นกามะหยี่ แต่จมูกขาวหรือลาย
กล่าวกันว่า วัวสีแดงลั่นดา ชนเดิมพันมากแล้วมักจะไม่ชนะคู่ต่อสู้ แต่ถ้าชนเดิมพันน้อยก็แพ้ยาก ฉะนั้น
จึงมีคากล่าวในหมู่นักเลงชนวัวเป็นทานองเตือนใจเอาไว้ว่า
แต่ถ้าเป็นวัวสี
แดงลั่นตาหางดอก (ขนหางสีขาวหรือสีขาวแซมสีอื่น) ที่เรียกตามภาษานักเลงชนวัวว่า “ผ้าร้ายห่อทอง” กลับเป็น
วัวที่มีลักษณะดีอย่างหนึ่งเสียด้วยซ้าไป
อนึ่ง วัวชนที่มีลักษณะไม่ดี เช่น หางสั้นมากจนผิดปกติ หรือหางยาวมากจนเกินไป ๑ เขากางมาก ๑ เป็น
วัวหลังโกง ๑ เหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะที่ไม่ดีทั้งสิ้น แต่ถ้าทั้ง ๓ ลักษณะดังกล่าวมารวมอยู่ในวัวตัวเดียวกัน คือ
ก็กลับถือว่าเป็นลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งไป เช่น วัวแดงไพรวัลย์ วัวชนที่มีชื่อเสียง
ลือนามในอดีตก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน ในภาษาถิ่นใต้ที่ออกชื่อว่า
หรือ
มีอยู่ ๓ ชือ่ คือ
– ของใช้คือเลื่อยชนิดหนึ่งเรียกว่า “เลื่อยลั่นตา”
– พืชคือกล้วยชนิดหนึ่งเรียกว่า “กล้วยลั่นดา” บางท้องถิ่นเรียกว่า “กล้วยกุ้ง” ก็เรียก
– สัตว์คือวัวที่สีแดงดังกล่าวเรียกว่า “วัวลั่นดา”
สาหรับข้อแรกคนปักษ์ใต้เข้าใจเอาว่า เลื่อยชนิดนี้คงเป็นของชาติวิลันดาหรือฮอลันดามาก่อน ส่ว นอย่าง
หลังทั้งสองชื่อเข้าใจว่าคงจะเรียกชื่อตามสีผิวของคนฝรั่งชาติวิลันดาที่คนปักษ์ใต้พบเห็นมาแต่ก่อนก็ได้
สาหรับ
แม้ในตาราห้าม แต่ถ้ามีลักษณะอื่น ๆ ดีก็ อาจจะเป็นวัวชนที่ดีได้เหมือนกัน ฉะนั้น
ปัจจุบันจึงมีวัวลายที่ใช้เป็นวัวชนอยู่เหมือนกัน สีลาย หรือ ลาย หมายถึงสีที่ตามลาตัวหรือส่วนอื่น ๆ จะเป็นสี
อะไรก็ได้ แต่ต้องมีสีขาวปน จึงจะเรียกว่า
นอกจากนั้นก็มีลักษณะสีพิเศษอย่างอื่นอีก เช่น “หน้าโพธิ์”
(บางทีเรียกว่า
คือ หัวมี
จุดคล้ ายหัว ปลาหัวตะกั่ ว) “หน้าปิ้ง ” (คื อหน้าโพธิ์นั่นเอง แต่เป็นหน้าโพธิ์ที่ไม่อยู่ในความนิยม คือ เป็นรูป
สามเหลี่ยมฐานขึ้นหรือเอายอดลงล่างคล้ ายจะปิ้ง) ส่วนหน้าโพธิ์ที่อยู่ในความนิยมนั้นมักจะเอายอดเหลี่ยมขึ้น
ข้างบน ซึ่งเป็นลักษณะสีที่หายากมาก และเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของวัวชาติศุภราช ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
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“แซม” หมายถึง มีขนสีขาวแซมขนสีอื่น ๆ ที่เป็นพื้นสี ส่วนมากพื้นสีมักจะเป็นสีดาหรือนิล เรียกว่า นิลแซม
เช่น วัวนิลแซมใจสิงห์ ของนายอรุณ สุไหง-โกลก
“ดาว” หมายถึง มีขนสีขาวเป็นจุด ๆ ประอยู่ตามตัว ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งตัวของวัวที่มีพื้นสีขนเป็น
สีอื่น แต่ส่วนมากมักเป็นสีแดง เช่น วัวดาวประกายของนายบ่าว บ้านทานพอ เป็นต้น
“ดอก” หมายถึงวัวหางดอก คือวัวที่มีสีขนหางขาวหรือสีขนหางขาวแซมสีอื่น ส่วนสีตัววัวนั้นจะเป็น
สีอะไรก็ได้ บางทีเป็นสีนิล สีโหนด ฯลฯ เช่น วัวโหนดดอกอาฆาต ของนายวิศิษฐ์ ฉวาง เป็นต้น
“เขาวง” มีลักษณะโค้งเข้าหากันเป็นวง
“เขาโนรา” มีลักษณะคล้ายเขาวงแต่เขายกขึ้นสูงจากหัวตั้งแต่โคนเขาจนถึงปลายเขาเหมือนแขนของ
มโนราห์เมื่อยามราท่าเขาควาย
“เขากุบ” มีลักษณะคล้ายเขารอมแต่ปลายเขาหุบงอเข้าหากันมากกว่าเขารอม
“เขาพรก” มีลักษณะคล้ายเขากุบแต่เขาสั้นกว่าเขากุบ ปลายเขาหรือยอดหุบเข้าหากันมากกว่าเขากุบ
“เขากาง” มีลักษณะเขาถ่างออกจากกัน
“เขาแบะ” มีลักษณะเขาถ่างออกจากกันมากจนปลายเขาอยู่กันคนละด้าน
“เขาตรง” หรือ “เขาแทง” มีลักษณะพุ่งตรงไปข้างหน้า
“เขาบิด” มีลักษณะคล้ายเขาวงแต่ปลายเขาข้างใดข้างหนึ่งบิดเบี้ยวขึ้นบนหรือลงต่าเล็กน้อย
“เขาแจ๊ง” มีลักษณะเขาเล็ก สั้น แต่ปลายเขาแหลม
“เขาหลั้ว” มีลักษณะโคนเขาใหญ่แต่สั้น และปลายไม่แหลม วัวที่มีเขาชนิดนี้ บางท้องถิ่น เรียกว่า
“วัวหัวหลั้ว” ก็เรียก
“เขาหลุบ” มีลักษณะเขาสั้นมากคล้าย ๆ เขาหลั้ว คือยาวไม่เกินนิ้วชี้
“เขาแห็ก” คือมีลักษณะเขางามข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเป็นเขาแบะหรือเขาห้อยลงมา
ลักษณะของเขาวัวนี้สามารถบ่งบอกถึงวิธีการชนของวัวแต่ละตัวได้ เว้นแต่วัวตัวนั้นจะไม่ใช้ยอดหรือเขา
ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง เรียกว่า
คืออาจจะเลวหรือดีกว่าที่คาดหมายไว้ก็ได้ เช่น วัวที่มีลักษณะ
เขาเป็น
หรือ
แต่ไม่แทง
แต่ไม่บิด
หรือ
แต่ไม่จับ อย่างนี้
เรียกว่าชนไม่สมยอด เป็นต้น
วัวที่มีเขายาวแลดูสวยงามและน่ากลัวหรือน่าหวาดเสียวในขณะเดียวกัน ได้แก่ เขาวง เขารอม เขากุบ
หรือเขาแทง เหล่านี้ บางทีเรียกว่า “เขารก” ก็เรียก โดยเฉพาะ “เขาวง” นั้นสามารถใช้ปลายเขาแทงเข้าตา เข้า
หูคู่ต่อสู้ได้ง่าย หรือเพียงแต่ตั้งรับเฉย ๆ คู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถทาอะไรได้ ส่วนที่ว่าวัวเขาชนิดไหน ควรจะใช้ชนกับวัว
ที่มีเขาชนิดไหน หรือวัวที่มีชั้นเชิงอย่างไรนั้น เจ้าของวัวและนักเลงวัวชนจะต้องศึกษาวิธีการชนให้จงดี และ
จะต้องเคยเห็นวิธีการชนของวัวแต่ละตัวมาแล้ว เช่น วัวเขาวง หรือเขารอม มักจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ที่มีชั้นเชิงการ
ชนเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น วัวแทง วัวทุบ วัวดอก หรือวัวฟัน แต่จะเสียเปรียบ วัวขี่ หรือ “วัวเหง” อย่าง
เดียวเท่านั้น
วัวชนที่ดีต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑)
ให้หาคร่อมอกใหญ่ ๆ อย่างคร่อมอกเสือถึงจะดีมีกาลังมาก
๒)
มีกาลังมากชนได้นานกว่าวัวท้องเล็ก
๓)
เช่น กระดูกเท้าใหญ่เหมือนควายจะดีมาก
๔)
จะเป็นวัวที่แข็งแรงและแก้เพลียง(ได้ทีโดยใช้หัวดันซอกคอคู่ต่อสู้ (ใช้สาหรับวัวชน))
ได้ดีกว่าและเร็วกว่าวัวคอสั้น แต่คอยาวเหมือนคอกวางก็ไม่ดี
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๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)

รูปก้อนเส้าถึงจะดี ถ้าแบนเป็นใบพัดไม่ดี
ให้หาเขาใหญ่ ๆ ถึงจะดีและถ้ามีขนงอกปิดโคนเขาก็จะดีมาก
คือระหว่างเขาแคบถึงจะดี เพราะถ้าหน้าหัวแถบส่วนมากจะเขาใหญ่
ให้หาคิ้วหนานัยน์ตาไม่ถลนถึงจะดี
ดี
ให้หาที่ใบหูเล็กเหมือนหูม้าถึงจะดีและถ้ามีขนในหูมากก็ยิ่งดี
ถึงจะดี
ถึงจะดี
ให้เลือกหาข้อเท้าสั้น ๆ จะดีมาก ถ้าข้อเท้ายาวไม่ดี
ให้เลือกหาเล็บใหญ่ที่เรียกว่า
(เล็บคล้ายกะลามะพร้าวคว่า) ถึงจะดี เล็บยาว

หรือเล็บตรงไม่ดี
๑๕)
จะดีมาก
ไม่ดี
ดี
๑๖)
ให้หาขนหางเล็ก ๆ เหมือนเส้นด้าย เส้นไหมและถ้าขนหางบิดนิด ๆ จะดีมาก
ขนหางยาวถึงน่องไม่ดี ขนหางหยาบ หรือขนหางเป็นพวงหงิกงอที่เรียกว่า “หางโพ่ย” ไม่ดี
ให้หาที่มีลูกอัณฑะเล็ก และปลายอัณฑะบิดนิด ๆ หรือยานตวัดไปข้างหน้าจะดีเลิศ
๑๗)
ยิ่งถ้ามีลูกอัณฑะเพียงลูกเดียวก็ยิ่งดีเลิศ เรียกว่า “อ้ายหน่วย” หรือ “ทองแดง” เป็นวัวที่หายาก
๑๘)
ถึงจะดี ถ้าลาลึงค์ยาวตั้งแต่ลูกอัณฑะ จนถึงกลางท้องแสดง
ถึงการมีพลังมาก ถ้ามีขนที่ปากลาลึงค์ดกมาก แสดงถึงความมีใจสู้ไม่ค่อยยอมแพ้คู่ต่อสู้ง่าย ๆ
๑๙) ให้หาที่ขนละเอียด เลี่ยน จึงจะดี ถ้าขนแห้ง คือไม่เป็นมันก็จะดีมาก(สาหรับข้อนี้ยกเว้น
เฉพาะวัวนิลเพชรเท่านั้น เพราะวัวนิลเพชรจะมีขนดาเป็นมันหรือขนเปียก)
๑. พันธุ์ดี คือ ร่างการสมบูรณ์แข็งแกร่ง เชิงการชนดี จิตใจนักสู้ เป็นที่รู้กันว่าแต่ละพ่อพันธุ์แต่ละตัวมี
จุดเด่นอะไร นักเลี้ยงวัวจะเสาะแสวงหาพ่อวัวที่ดี เพื่อนามาเข้าคอกของตน
๒. การจัดการดี เรื่องการดูแลเลี้ยงดูจากวัวชนเล็กๆ มาเป็นวัวรุ่น การฝึกซ้อม การดูแลก่อนชนโรงเรือน
ที่ออกกาลังกาย โปรแกรมการฝึกซ้อม
๓. การดูแลสุขภาพ เช่น การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิ การกาจัดแมลงรบกวน
๔. การให้อาหารที่ดี ถ้าทั้ง ๓ ดีหมดมาละเลยข้อสุดท้ายคืออาหาร วัวชนของท่านก็จะไม่เต็มร้อย
ถ้า คู่แข่งเตรียมมาดีทั้งสี่ข้อ วัวเขาก็จะได้เปรียบ ในวงการวัวชนสนใจแต่ยาโด๊ป ยากระตุ้น ยาบารุงกาลัง ไม่ค่อย
ให้ความสนใจด้านอาหาร จากความเชื่อผิดๆว่าเอาอาหารมาให้วัวกินวัวจะอ้วน ไม่คึกนั้นจริงบางส่วน เพราะไปเอา
อาหารวัวขุนที่พลังงานสูงมันทาทาให้วัวอ้วน เป็นการใช้อาหารผิดประเภท และวัตถุประสงค์
เรามาเริ่มที่อาหารหยาบก่อนครับคือหญ้า
ที่นิยมใช้กันมากคือให้หญ้าหวายข้อ (หญ้าพื้นเมือง) เกี่ยวมาให้กิน วันละ ๒ เวลา (เช้า-เย็น) ปริมาณการ
กินได้ของวัวประมาณ ๑๐ % ของน้าหนักตัว คุณสมบัติของหญ้าข้อหวาย โปรตีนสูง เยื่อใยสูง กินแล้วไม่อ้วน
สังเกตจากมูลวัวจะเป็นก้อน ไม่เหลว หน้าฝนน้าท่วมหาหญ้ายาก หญ้าขน และหญ้ารูซี่ ก็ใช้แทนได้เช่นกัน
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คือ
๑. ต้องเป็นอาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามินไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนังเป็นมัน
ขนสวย

๒. กินแล้วไม่สร้างไขมันใต้ผิวหนังซึ่งทาให้วัวหอบ ไม่ทนอากาศร้อน ทาให้วัวไม่ปราดเปรียว
๓. เน้น โปรตีน เน้นแร่ธาตุ เน้นวิตามิน ที่ทาให้วัวแข็งแรง มีอาการคึกคะนองเนื่ องจากอาหารจะช่วย
เรื่องการสร้างฮอร์โมนเพศผู้และกล้าม เนื้อ พลังงานในอาหารต่า กินแล้ววัวชนไม่อ้วน
๔. อาหารวัวชน ไม่ต้องการอาหารเพื่อเพิ่มน้าหนัก แต่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงเท่านั้น
๕. ใช้ น้อยเพียง ๑ กิโลกรัม/ตัวต่อวัน ให้เพื่อเติมเต็มวิตามินและแร่ธาตุที่วัวชนได้รับจากหญ้าธรรมชาติ
ไม่พอ โดยเฉพาะ แคลเชียม ฟอสฟอรัส แร่ธาตุที่จาเป็นต่อการสร้างขนและผิวหนังให้มันเช่น ซั ลเฟอร์ ระบบ
สืบพันธุ์และฮอร์โมน เช่น วิตามิน AD3E Niacin ซิลิเนียม ที่ต้องการน้อยแต่มีความจาเป็น ที่หญ้าจากธรรมชาติ
ให้ไม่เพียงพอ
อาหารวัวชนของบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนา ที่มีการผลิตสาหรับวัวชนโดยเฉพาะที่มีการใช้แพร่หลาย
ในกลุ่มผู้เลี้ยงวัวชน โดยให้วันละ ๑ กิโลกรัม ไม่ใช่อาหารหลัก ให้เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุที่จาเป็นโดยไม่ต้องฉีดยา
บารุงทาให้วัวชนกลัว เข็ม เป็นการเสริมให้ได้รับแร่ธาตุและวิตามินทุกๆ วัน ค่อยๆบารุงในการเก็บตัววัวก่อนชน
หรือใช้บารุงวัวที่บาดเจ็บหลังการชนให้พื้นตัวได้เร็ว
๑. เตรียมวัวให้พร้อมที่สุดก่อนลงสนามทุกคนทาได้
๒. ในสนามวัวเท่านั้นทีจะตัดสินแพ้ชนะ คนช่วยอะไรไม่ได้ อยู่ที่ตัววัวครับ
อาหารเสริมวิตามิน แร่ธาตุเข้มข้นสาหรับวัวชน กินวันละ ๑ กิโลกรัม จะได้วติ ามินแร่ธาตุครบตามความ
ต้องการของวัวชน
ตัวแทนจาหน่ายอาหาร ซีพี หรือ สตาร์ฟีด ร้านใกล้บ้านท่าน โดยเฉพาะทางเขต
ภาคใต้
๑. เมื่อปล่อยวัวทั้งสองให้เข้าชนกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสู้ คือ วิ่งหนีไปเสียก่อนที่จะประเขากันหรือ
ที่เรียกว่า
ก็ถือว่าไม่ได้เสียกัน พันธะเกี่ยวกับการพนันขันต่อสาหรับวัวคู่นั้นก็เป็นอันล้มเลิกไป วัวตัวที่
วิ่งหนีก็จะไม่ได้รับค่าหัวหรือค่าตัวจากบ่อน
๒. ถ้าวัวทั้ง ๒ ตัว ปะทะกันแล้ว ถ้าตัวใดวิ่งหนีครั้งแรก กรรมการจะตีกลองให้สัญญาณขึ้น ๑ ครั้ง ให้
เวลา ๕ นาที เพื่อให้พี่เลี้ยงฝ่ายที่วัวตัวนั้นวิ่งหนี จะได้ต้อนวัวเข้ามาชนใหม่ ถ้าวัวตัวนั้นไม่สู้ไม่กล้าเข้ามาจนครบ
เวลา ๕ นาที จะถือว่าแพ้ทันที แต่ถ้าวัวตัวนั้นเข้ามาใหม่แล้วไม่สู้หรือวิ่งไปอีกในครั้งที่๒จะถือว่าแพ้ในทันที
๓. ในกรณีที่วัวตัวที่วิ่งหนีไปแล้ว สามารถเกียดให้กลับเข้ามาชนกันได้เวลาที่ขันน้าจม ถ้าตัวที่จะชนะอยู่
ที่เดิมเกิดวิ่งหนีขึ้น ก็ต้องกลับไปใช้กติกาตามข้อที่ ๒ ใหม่อีกต่อไป
๔. กรณีที่วัวทั้งสองฝ่ายแยกออกจากกันโดยไม่มีอาการว่าวัวตัวใดจะหนี กรรมการจะมีการให้สัญญาณ
กลอง ๒ ครั้ง เมื่อวัวเข้ามาสู้ใหม่ แล้ววิ่งหนีไปอีก กรรมการจะให้สัญญาณ ๑ ครั้ง แล้วกลับไปใช้กติกาข้อ ๒ อีก
๕. ถ้าวัวตัวใดล้ มลงขณะที่ต่อสู้กั น จนไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้อีกจะถื อว่าตัวล้ มหรือวัวตัวนั้นแพ้
นั้นเอง

36

วั น ที่ ๑ ๓ ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐
คณะข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ส า นั ก ง า น ส ร ร พ ส า มิ ต ภ า ค ที่ ๙
นางสาวจณาพร รอดเจริญ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชานาญการ นางสาวนฤมล
กิ ต ติ พ งษ์ น าม เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ
ช านาญงาน และนายทั ต ตพั น ธ์ ชู ศ รี
นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ เข้ า ร่ ว มพิ ธี
ตัก บาตรพระสงฆ์จ านวน ๘๙ รู ป เข้ า
ร่วมกิ จกรรมพิธี บาเพ็ ญ กุศ ลเพื่อ ถวาย
พระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ ท รมหาภู มิ พ ล

อดุยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณแยก
พระพุ ท ธศรี ส งขลานคริ น ทร์ อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งนอกจาก
จะเป็ น อาหารแห้ ง แล้ ว ประชาชน
ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้ น า ธู ป เ ที ย น ด อ ก ไ ม้
โดยเฉพาะดอกดาวเรื อ งมาถวายพระ
เพื่อแสดงออกถึงความน้อมสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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วัน ที่ ๒๓ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ คณะข้ า ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙
นายอนุพงศ์ นาคช่วย ผู้อานวยการส่วนกฎหมาย
นายสารีรักษ์ ด้วงยาง นิติกรชานาญการ นายสุทิน
สาทิ พ ย์ จั น ทร์ นิ ติ ก รช านาญการ นายกฤษฎิ น
มุณี พ รหม นิ ติ ก รช านาญการ นางสาวรั ต ติ ก าล
ทองซ่ อ นกลิ่ น นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการ
และนางสาววิ ล าวรรณ ยั ส โยธา นั ก วิ ช าการ
สรรพสามิ ต ช านาญการ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมงาน
รัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระปิ ย มหาราช
ณ บริ เ วณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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วั น ที่ ๕ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐
คณะข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ส า นั ก ง า น ส ร ร พ ส า มิ ต ภ า ค ที่ ๙
นางศุภกานต์ ทองป้อง ผู้อานวยการ
ส่ ว น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
สิ บ ต ารวจตรี วั น จั ก ร สุ ว รรณเจริ ญ
เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต ปฏิ บั ติ ง าน
ได้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร ข้ า วสาร
อาหารแห้ ง แด่พระภิ กษุ สงฆ์ จ านวน ๙๑ รู ป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช
บรมนาถบพิตร เนื่ องในวันคล้ายวัน เฉลิม
พระชนมพรรษา วั นชาติ และวั นพ่ อแห่ งชาติ
วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ณ บริ เ วณแยก
พระพุทธศรีสงขลานคริน ทร์ อาเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา โดยทั้งหมดพร้อมใจ
กัน แต่งกายด้ ว ยชุ ดผ้า ไทย และชุ ด สุภ าพ
โทนสีเหลือง
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โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“การบริ ห ารงานตามพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ โดย มี นายมา โนช พิ ทั ก ษ์
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตาม
พระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ในหน่วยงานของสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่และพื้นที่ สาขา ในสั งกัดภาคที่ ๙
เข้ า ร่ ว มอบรม ณ โรงแรมไดมอนด์
พล า ซ่ า ต . ห า ด ใ ห ญ่ อ . ห า ด ใ ห ญ่
จ.สงขลา
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โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“การจัดทาบัญชีเพื่อการตรวจสอบภาษี
สิน ค้ า และบริ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐”
วันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี
นายมาโนช พิ ทั ก ษ์ ผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ ๙ เป็ น
ประธานในพิ ธีเ ปิด โครงการฝึ กอบรม
หลั ก สู ต ร “การจั ด ท าบั ญ ชี เ พื่ อ การ
ตรวจสอบภาษี สิ น ค้ า และบริ ก ารตาม
พระราชบั ญญั ติภ าษี สรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๖๐” ซึ่งมีเจ้าหนาที่และบุคลากรใน
หน่ ว ยงานของส านั ก งานสรรพสามิ ต
พื้นที่และพื้นที่ สาขา ในสั งกัดภาคที่ ๙
เข้าร่วมอบรม ณณ ห้องสราญรมย์ เอ
ชั้น ๒ (เฟส ๒) โรงแรมนิวซีซัน สแควร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาคที่ ๙ ร่วมกับทหารชุดกองข่าวภัยแทรกซ้อน กอ.
รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ยึดบุหรี่ลักลอบหนีภาษีย่านชานเมืองหาดใหญ่ มูลค่ากว่า
๕๐ ล้านบาท
๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเย็น เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ร่วมกับทหารกองข่าวภัยแทรกซ้อน สานักข่าวกรอง
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ภายใต้การอานวยการของ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ ๔ เข้าตรวจยึดบุหรี่เถื่อนลอตใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเก็บไว้ภายในบ้านไม่มี
เลขที่ ย่านคลองเตย ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถยึดบุหรี่เถื่อนยี่ห้อดังที่ลักลอบนาเข้ามาจากต่างประเทศได้ ๑๐๐ ลัง
มูลค่าเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายสรรพสามิตจานวน ๕๐ ล้านบาท หรือตกลังละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ขณะเข้าตรวจค้นไม่มีใครอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดบุหรี่ทั้งหมด
เอาไว้ และน าส่ง พนั ก งานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อ ดาเนิ น การสื บสวนหาตั ว
ผู้กระทาผิดต่อไป
นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบป้อ งกั นและปราบปราม
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ เปิดเผยว่า สาหรับบุหรี่เถื่อนเหล่านี้เป็นของกลุ่ม
ขบวนการลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ ที่นามาเก็บไว้เพื่อเตรียมส่งจาหน่าย
ตามท้องตลาด ทั้งใน อาเภอหาดใหญ่ และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
สืบสวนและจับกุมอย่างต่อเนื่อง สาหรับบุหรี่เถื่อนเหล่านี้มีราคาถูกกว่าบุหรี่ทั่วไป
กว่าครึ่งหนึ่ง จึงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้สูบบุหรี่
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