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 GECC...ศูนย์ราชการสะดวกมุ่งยกระดับบริการประชาชน  
 

 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
เรื่อง “เปดิหมดครับ!!” 
 

 สุขภาพกับการท างาน (ตอนที่  14)“10 ประ โยชน์ของการดื่มน  าอุ่น ” 
 

วิสัยทัศน์ : ผู้น ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่  5                                                                                          
ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                               

ฝ่ำยสำรสนเทศและบริกำร  

โทร. 0 5324 0486 ต่อ 111 

โทรสำร 0 5324 9949 

E-mail : excise_pak5@excise.go.th   

  Web Site : www5.excise.go.th                                                                     

                                                 

พบกันอีกครั้งกับจุลสำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 5 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 18

เดือนมกรำคม – มีนำคม 2561  ในจุลสำรฉบับนี้ก็ได้น ำเรื่องรำว ข่ำวสำร สำระ ควำมรู้  

มำฝำกทุกๆ ท่ำนเหมือนเช่นเคย สำระควำมรู้เกี่ยวกับ GECC…ศูนย์รำชกำรสะดวกมุ่งยกระดับ

บริกำรประชำชน เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำร พ.ศ. 2540 บทควำมเรื่อง เปิดหมดครับ!! ข่ำวสำร IT หน้ำบัตรประชำชนหลุด

อันตรำยแค่ไหน? มีแค่ส ำเนำ... ท ำธุรกรรมกับรัฐและเอกชนได้จรงิหรือ? สำระเก่ียวกับกำรดูแล

สุขภำพ สุขภำพกับกำรท ำงำน (ตอนที่ 14) “10 ประโยชน์ของกำรดื่มน้ ำอุ่น” ข้อคิดสะกิดธรรม 

ธรรมปฏิ บัติ  : ทนได้ไม่ โกรธตอบ มำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ กับมุมภำษำอังกฤษ เรียน

ภำษำอังกฤษ แบบหมู หมู.....Easy English ไขควำมลับสมองประลองปัญญำ เกมส์เขำวงกต 

เพลิดเพลินกับ ข ำขันวันละนิด และ ผลกำรจัดเก็บรำยได้ ผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด  

ไตรมำส 2 (มกรำคม – มีนำคม 2561) รวมทั้ง ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ 

 กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจุลสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และให้ควำมรู้ 

สูทุ่กท่ำน  

   สมชำย  เปี่ยมสุข......บรรณำธิกำร 

บทบรรณำธิกำร 

ประธำนที่ปรึกษำ  

นำยปัณณทัต   ใจทน 

ที่ปรึกษำด้ำนวชิำกำรและกฎหมำย 

นำงมธุรส  พรหมนำรถ 

นำยฐำกร  เกิดอินทร ์

นำงสำวนิศำรัตน ์ กันทะวงค ์

นำงสำวพิรุณรตัน์  วงษ์เที่ยง 

นำยชำตรี  สุขสิทธ์ิ 

บรรณำธิกำร 

นำยสมชำย  เปี่ยมสุข 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร 

นำยวิสูตร  หติะวนิช  

กองบรรณำธิกำร 

นำยจรัส  มูลมั่ง 

ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพล  สิงห์โทรำช 
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Dhamma 

ข้อคิด
สะกิดธรรม 

 Health & Work 

สุขภาพ 
กับการท างาน  
(ตอนที่ 14) 

“10 ประโยชน์ของ 
การดื่มน  าอุ่น” 
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News 
1. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็น

องค์การที่ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
2. GECC…ศูนย์ราชการสะดวกมุ่งยกระดับบริการประชาชน 
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 
4. ข่าวสารไอที 

 

 
Puzzles 

 

ไขความลับสมอง 
ประลองปัญญา 
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GECC…ศูนย์ราชการสะดวกมุ่งยกระดับบริการประชาชน 

ที่มา ศูนย์ราชการสะดวกจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  

เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บรกิาร
ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงาน  
ของรัฐ โดยเน้น เรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เป็นส าคัญ  

ศูนย์ราชการสะดวก คือ? หน่วย/จุดบริการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือมั่น ความประทับใจ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ โดยมีหลักคิด คือ  
ให้ประชาชนเข้าสู่บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีหน่วยงานสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 119 ศูนย์ มีหน่วยงานที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน จ านวน 41 ศูนย์ ตัวอย่างศูนย์ราชการสะดวกที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 2 ศูนย์ คือ 

1) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ 
2) ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี 

เกณฑ์การให้บริการ 
1. หลักเกณฑ์การประเมินและการรบัรองมาตรฐาน 

ประกอบด้วย 
 เกณฑ์พื นฐานที่จ าเป็นต้องมี จ านวน 40 ข้อ 40 

คะแนน 
 เกณฑ์ขั นสูงท่ีสนับสนุนการยกระดับการให้บริการ

ที่เป็นเลิศ จ านวน 20 ข้อ 40 คะแนน 
***โดยการผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ต้องได้คะแนนอยา่งน้อย 60 

คะแนนและต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน และเกณฑ์ขั้นสูง
อย่างน้อยร้อยละ 50*** 

2. ระบบการให้บริการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก ่
 ระบบก่อนเข้าสู่จุดบริการ (เกณฑ์พื นฐาน 19 ข้อ 

เกณฑ์ขั นสูง 7 ข้อ) 
 ระบบจุดให้บริการ (เกณฑ์พื นฐาน 9 ข้อ เกณฑ์ขั น

สูง 4 ข้อ) 
 ระบบสนับสนนุการให้บริการ (เกณฑ์พื นฐาน 12 

ข้อ เกณฑ์ขั นสูง 9 ข้อ) 
3. นาวทางการประเมินและการรับรองมาตรฐาน  

จัดส่งเป็นรายงานฯ โดยจะตรวจประเมิน 2 ข้ันตอน คือ  
 การตรวจประเมินในพื นที่ 
 พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการอ านวยการศูนย์

ราชการสะดวก 
4. หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จะไดร้ับมอบตรา

สัญลักษณ์ศูนยร์าชการสะดวก และรางวัลเพื่อการพัฒนา
ศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งจะได้รบัรองศูนย์ราชการสะดวก
เป็นระยะเวลา 3 ป ี

 

องค์ประกอบส าคัญ 
ด้านสถานท่ี 
เข้าถึงง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 
ด้านบุคลากร 
มีจิตบริการ การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ด้านงานบริการ 
ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความง่ายในการให้บริการ 
ด้านอื่นๆ  
ตามความเหมาะสม ตามภารกิจ 
**โดยทุกด้านต้องมีมาตรฐานในการบริการประชาชน** 

  

ประชาสัมพันธ์  

ในปี พ.ศ.2560 ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการสมัคร 
ขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

 สมัครระหว่างวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2560 
 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

http://www.psc.opm.go.th/ 
 

มาตรฐานหลักเกณฑ์ วธิีการประเมิน และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 

ที่มา : จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ ์
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เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

 

 
 
 

เรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องส ำคัญอีกเรื่องหนึ่ งครับ  
เกิดจำกกำรนับเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งผิดพลำดซึ่งอำจ
มีหน่วยงำนอื่นอีก งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ก็ลองตรวจสอบดู
กันครับ 
 

เรื่องนี้นายขาวเป็นนิติกรช านาญการ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551 แต่
ต่อมา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตรวจพบว่า นายขาวมีระยะเวลาขั้นต่ าใน
การด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของ
บุคคล และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ครบ 6 ปี จึงมี
มติให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งนายขาวจากเดิมวันที่ 29 เมษายน 
2551 เป็นได้ไม่ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2553 นาย
ขาวจึงมีหนังสือถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและลายมือชื่อ
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 2 รายการ คือ 1)ส าเนา
รายงานการประชุม ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ท าหน้าที่
แทน ก.ค.ศ.ที่ เกี่ยวข้องกับมติ 2)ส าเนาลายมือชื่อ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  
 

วีระเชษฐ์  จรรยากูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เปิดหมดครับ!! 

 

 
แต่ส านักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ถ่ายส าเนา
รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2558 เรื่องที่ 4.3 ที่เกี่ยวข้องกับนายขาวแต่
ไม่อนุญาตให้ส าเนาลายมือชื่อคณะกรรมการ หรือ
อนุกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  

เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา 35 (4) นายขาวจึงมี
หนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ส านักงาน 
ก.ค.ศ. มีหนังสือชี้แจงว่า ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
บางส่วนให้นายขาวแล้ว แต่ที่ไม่เปิดเผยก็เป็นไปตาม
เหตุผลที่แจ้งแล้วเช่นกัน 

คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่ปกปิด
คือ รำยชื่อของผู้มำประชุม รำยชื่อของผู้ที่ ไ ม่มำ
ประชุม เวลำที่เริ่มประชุม และเลิกประชุม เป็นข้อมูล
ข่ำวสำรกำรปฏิบัติ งำนตำมปกติของหน่วยงำน  
กำรเปิดเผยเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรจึงเปิดเผยได้ 
จึงให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ 
ยังปกปิดอยู่พร้อมทั้งให้ส ำเนำที่มีค ำรับรองถูกต้อง 
ให้นำยขำว 

 
 

การจะปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลตามมาตรา 15 (4) นั้น ต้องค านึงสถานะ ต าแหน่งของผู้ขอด้วยครับ เช่น เป็น
ผู้มีบารมี มีอิทธิพล เป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้คุณให้โทษได้ และเนื้อหาสาระของเรื่องที่ขอด้วย เช่น เรื่องที่ถูกร้องเรียน 
เรื่องที่มีพยานให้ถ้อยค า เรื่องสอบสวน เรื่องชาวบ้านร้องเรียนผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
ประมาณนี้ มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือการใช้สิทธิตามพระรราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอให้
นึกถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับ ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2283 4678 www.oic.go.th 

http://www.oic.go.th/
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  ช่วงนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจากหน้าบัตรประชาชนหลุด จึงมีค าถามว่าข้อมูลจากหน้าบัตร
ประชาชนนั้นท าอะไรได้บ้าง ข้อมูลบนบัตรประชาชนอันตรายจริงหรือ? และมีแค่ส าเนา ท าธุรกรรมกับรัฐ 
และเอกชนได้จริงหรือ? และควรท าอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเอง ไม่ให้ข้อมูลหลุดไปในระดับนึงถ้ามีอันตรายจริง 

 

หลายคนยังกังวลใจว่า “ข้อมูลบนบัตรประชาชน” นั้นอันตรายจริงหรือ ทางเราได้สอบถามผู้รู้มา ได้สรุปดังนี้ 

ข้อมูลหน้าบัตรเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ซึ่งปัจจุบันสถาบันองค์กรต่างๆ ไม่ค่อยยอมให้ใช้แค่ส าเนาบัตรท าธุรกรรม
อะไรแล้ว และแม้จะใช้บัตรประชาชนตัวจริงหรือเลขบัตรประชาชน แต่ถ้าเจ้าของไม่ได้มาก็ไม่สามารถท า
ธุรกรรมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้ เพราะเคยมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ท าให้ถูกต้อง หรือมีส่วนรู้ร่วมคิดกับ
ขบวนการโกง จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่องค์กรต้องเพิ่มขั นตอนตรวจสอบบัตรและตัวตนอย่างรัดกุม ถ้า
พบว่าเจ้าหน้าที่ยังฝ่าฝืน ก็ต้องรับโทษ ถ้าจะท าแทนต้องมีใบมอบอ านาจมา (อิงจากที่ผู้เขียนไปท าธุรกรรม 
ใช้บริการต่างๆ จริง บางครั้งพ่อแม่ฝากมาท า ให้บัตรประชาชนจริงมา เขายังไม่ให้ท าธุรกรรมเลย) แต่ตรงนี้ก็มี
จุดอ่อนตรงที่อาจมีการปลอมใบมอบอ านาจได้ ถ้าสามารถปลอมลายเซ็นได้ 
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ส าเนาบัตรประชาชนหรือภาพบัตรประชาชนอาจน าไปใช้แอบอ้างขายของหลอกลวงทางออนไลน์ หรือท า
ธุรกิจผิดกฎหมายได้ หรือสวมรอยหลอกลวงผู้อื่น และหลายบริการออนไลน์ที่ให้สมัครครั้งแรกแล้วยืนยัน
ตัวตนด้วยพวกวันเกิดหรือเลขประชาชน อันนี้ควรระวัง ใครที่เคยสมัครพวกนี้แล้วควรตั้งพาสเวิร์ดใหม่ทันที 
รวมถึงพวกเกมออนไลน์และบริการต่างๆ ที่แค่กรอกเลขบัตรประชาขนก็สมัครได้ทันที (ไม่เหมือนบางเว็บเช่น 
Pantip ต้องถ่ายรูปตัวเองคู่บัตรประชาชนส่งไปเพื่อยืนยัน) (เอาจริงๆ แค่ไปดูตามคูหาเลือกตั้ง หรือแอบจด
จากบัตรอื่นมาก็ใช้สมัครได้แล้ว ไม่ต้องข้อมูลหลุดเท่านั้น) และการซื้อซิมจากร้านค้าเล็กๆ บางร้าน ที่ไม่ใช่
ศูนย์บริการหรือร้านใหญ่หรือร้านสะดวกซ้ือ ที่พนักงานอาจไม่เข้มงวด 

ข้อมูลหน้าบัตรไม่เท่าไหร่ แต่ข้อมูลหลังบัตรส าคัญกว่า 
จริงๆ ก็เพ่ิงสังเกตตามที่เพ่ือนบอกว่ามันจะมีชุดรหัสหลัง
บัตร ตรงนี้คือรหัสยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตรลักษณะ
คล้าย cvv ในบัตรเครดิต ที่ไม่ค่อยรู้เพราะยังไม่ค่อยมี
บริการไหนที่ขอเลขนี้ แต่เพ่ือนผมเพ่ิงเจอหน่วยงานที่ขอ
เลขนี้เมื่อไม่นานนี้คือกรมสรรพากร อนาคตหน่วยงานรัฐ
อาจใช้ประโยชน์จากเลขนี้อย่างอ่ืนได้ 

เราจึงอยากแนะน าว่า เวลาถ่ายเอกสารให้ถ่ายแค่หน้าบัตร ยกเว้นหน่วยงานที่ติดต่อขอเลขหลังบัตรจริงๆ  
ซึ่งก็ต้องขีดคร่อมเซ็นต์รับรองให้ปลอมแปลงยาก เพราะหากขีดคร่อมไม่ดี อาจมีการน าไปสแกนแล้วตกแต่ง
ใหม่ได้ 

แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าส าเนาแบบไหน ก็มีลายเซ็นต์ อาจน าไปถอดแบบเพื่อปลอมท าอย่างอ่ืนได้ และข้อมูล
เหล่านี้อาจถูกแอบอ้างเพ่ือใช้บริการสถาบันการเงินนอกระบบ บริการผิดกฎหมายที่อาจไม่มีการตรวจสอบ
ยืนยันตัวตนได้ 

จริงๆ เราการน าส าเนาที่มีการเซ็นต์รับรองและระบุว่าเอาไปท าอะไรนั้น หากน าไปใช้นอกเหนือจากนี้แล้ว
พิสูจน์ได้ ถือว่าผู้กระท าผิดกฎหมาย แต่ว่าการเซ็นต์ของบางคนนั้นจะถูกน าส าเนาไปแก้ไขด้วยโปรแกรมแต่ง
ภาพอย่าง Photoshop แล้ว Print ออกมาใหม่ก็เนียนแล้ว 

ก็ไม่พ้นแจ้งความครับ เป็นสิ่งที่ควรรีบท าเลยครับ 
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กรณีที่ฝากบัตรไว้กับคนอ่ืน เช่นแลกบัตรเข้าสถานที่ต่างๆ ถ้าเป็นไปได้แนะน าให้ใช้บัตรอ่ืนแลกแทนบัตร
ประชาชน เพราะเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะท าอะไรกับบัตรหรือเลขประจ าตัวประชาชนของเราบ้าง อันนี้เค้าได้บัตร
จริงเราไปเลย จะเอาไปส าเนา หรือเอาไปท าอะไรก็ได้ น่ากลัวไม่แพ้ข้อมูลหลุดเลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.beartai.com/article/tech-article/234100 
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10 ประโยชน์ของการดื่มน  าอุ่น 
  การดื่มน้ ามีความส าคัญต่อร่างกายและวิถีชีวิต  
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผิวพรรณต่างเห็นตรงกันว่า 
การดื่มน้ านั้นช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ท าให้คุณ 
รู้สึกกระฉับกระเฉงและช่วยให้ผิวนุ่มแลดูอ่อนเยาว์ลง 

การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ าควรเป็นกิจวัตรส าหรับคนที่ใส่ใจในสุขภาพทุกคนควรควรปฏิบัติตามทุกวัน 
ดังนั้นการดื่มน้ าหนึ่งแก้วเมื่อตื่นนอนจึงเป็นกิจวัตรที่ดีมาก แต่จ าเป็นต้องทราบว่าเราควรดื่มน  าเย็นหรือน  าอุ่น
จึงจะดีกว่ากัน? 

  แพทย์ต่างยืนยันว่าการดื่มน  าอุ่นในตอนเช้านั้นดีกว่า แม้ว่ามันจะไม่ค่อยถูกลิ้นสักเท่าไร คุณจะดื่ม
เปล่าๆ หรือจะหยดน้ ามะนาวลงไปสักนิดเพ่ือเพ่ิมรสชาติก็ยังได้ และการดื่มน้ าอุ่นไม่จ ากัดแค่ในตอนเช้า  
แต่ยังมีประโยชน์เมื่อดื่มในเวลาอื่นๆ ลองอ่านบทความนี้ดูคุณจะทราบว่า การดื่มน้ าอุ่นมีประโยชน์กับร่างกาย
และบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ อย่างไรได้บ้าง 

ต่อไปนี คือประโยชน์ 10 ประการที่ร่างกายจะได้รับจากการดื่มน  าอุ่น 

1. ช่วยย่อยอาหาร 

  เพ่ือปรับปรุงการย่อยให้ดีขึ้น ลองดื่มน้ าอุ่นเป็นประจ า น้ าอุ่นจะช่วยกระตุ้นให้ต่อมย่อมอาหารท างาน
ได้อย่างถูกต้อง ช่วยจัดการกับอาหารในกระเพาะ ดังนั้นระบบย่อยก็จะไม่ต้องท างานหนักเกินไป ทั้งยังใช้
พลังงานในกระบวนการย่อยน้อยลงด้วย นอกจากนี้การดื่มน้ าอุ่นยังช่วยก าจัดกรดส่วนเกินในกระเพาะอาหาร 
เพ่ือรักษาความเป็นกลางของน้ าย่อยไว้นั่นเอง จากการศึกษาในปี 2012 ที่ตีพิมพ์ในวารสารระบบประสาท
ทางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ได้รายงานว่าการดื่มน้ าอุ่นสามารถบรรเทาอาการให้กับผู้ที่มีภาวะหลอด
อาหารเคลื่อนไหวผิดปกติได้ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการกลืนยาก ส าลักอาหารและเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อกระตุก  
ผู้ที่มีความทุกข์ทรมานจากระบบย่อยอ่อนแอก็ควรดื่มน้ าอุ่นเป็นแก้วแรกเมื่อตื่นนอนด้วย 

2. บรรเทาอาการท้องผูก 

  การดื่มน้ าอุ่นเป็นประจ าในขณะที่ท้องว่างยังช่วยควบคุมการเคลื่อนตัวของล าไส้ และช่วยต่อสู้กับ
อาการท้องผูกได้อาการท้องผูกเกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ าในล าไส้น้อยเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุจจาระแข็งและแห้ง 
จึงถ่ายออกมาได้ยาก การดื่มน้ าอุ่นจึงช่วยบรรเทาอาการท้องผูกอย่างได้ผล การดื่มน้ าอุ่นยังช่วยให้ระบบย่อย
อาหารท างานอย่างเป็นปกติ ช่วยย่อยสลายอาหารที่เหลืออยู่ให้หมดไป ท าให้ล าไส้เคลื่อนตัวอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งยังช่วยลดอาการท้องอืด อาการปวดท้องอันเนื่องมากจากอาการท้องผูกได้ เพ่ือต่อสู้กับอาการท้องผูก  
ขอแนะน าให้ดื่มน้ าอุ่นหรือน้ าร้อน 1 แก้วทุกเช้าในเวลาท้องว่าง ลองหยดน้ าผึ้งหรือน้ ามะนาวลงไปในน้ าอุ่น 
ยิ่งช่วยเพิ่มประโยชน์ต่อล าไส้ได้มากขึ้นไปอีก 
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3. บรรเทาอาการเจ็บคอ 
  อาการเจ็บคอ เป็นอาการที่พบได้บ่อยเวลาล าคอเกิดการระคายเคืองหรือติดเชื้อ อันเกิดจากโรคหวัด 
หรือไข้หวัดใหญ่ การดื่มน้ าอุ่นช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและช่วยให้รู้สึกสบายคอมากขึ้น อีกท้ังน้ าอุ่นยังช่วย
ละลายเสมหะที่ข้นเหนียว และขจัดออกมาจากทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากการดื่มน้ าอุ่นเปล่าๆ 
คุณยังเปลี่ยนไปดื่มชาสมุนไพรแทนได้ อีกท้ังยังควรกลั้วปากด้วยน้ าอุ่นหนึ่งแก้ว ผสมเกลือครึ่งช้อนชา เพ่ือช่วย
ให้อาการเจ็บคอดีขึ้นและลดการติดเชื้อในล าคอได้ด้วย   

4. ช่วยรักษาอาการคัดจมูก 
  การดื่มน้ าอุ่นเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาอาการคัดจมูก น้ าอุ่นช่วยท าความสะอาดโพรงจมูกท า
ให้รู้สึกโล่งขึ้น หายใจได้สะดวกไม่อึดอัด เมื่อคุณดื่มน้ าอุ่นๆ เข้าไป มันจะช่วยให้เสมะหรือน้ ามูกท่ีข้นเหนียวอยู่
ละลายแล้วขับออกทั้งจากในโพรงจมูกและทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียจะ
เจริญเติบโตได้ นอกจากนี้ยังช่วยล้างพิษออกจากร่างกาย ท าให้หายป่วยได้เร็วขึ้นไปด้วย 

5. ช่วยขจัดน  าหนักส่วนเกิน 
  ผู้ที่ก าลังควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดและ 
ออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนัก ควรดื่มน้ าอุ่นมากกว่าน้ าเย็น  
การลดน้ าหนักจึงจะได้ผลดีกว่า น้ าอุ่นช่วยเพิ่มอุณหภูมิ 
บริเวณกลางล าตัวให้สูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญ 
อาหาร ท าให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากข้ึนไปอีก การดื่มน้ าอุ่นยังช่วยลดไขมันในร่างกายลงได้ และเพ่ือ
เพ่ิมประโยชน์มากขึ้น ให้ลองดื่มน้ าอุ่นกับน้ ามะนาวสักเล็กน้อยทุกวันในตอนเช้า มันจะช่วยลดเนื้อเยื่อไขมัน
หรือไขมันในร่างกาย นอกจากนี้เส้นใยเพคตินในมะนาวยังช่วยควบคุมความอยากอาหาร ท าให้คุณกินอาหาร
มันๆ หรือไม่ดีต่อสุขภาพได้น้อยลงไปด้วย 

6. ช่วยล้างพิษในร่างกาย 
  การดื่มน้ าอุ่นสามารถช าระชะล้างสารพิษในร่างกายออกไปได้ เมื่อคุณดื่มน้ าอุ่น 2-3 ถ้วย 
 มันจะช่วยให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น ช่วยให้เหงื่อออกจึงรู้สึกเย็นลง ซึ่งเหงื่อที่ไหลออกมานี่ช่วยชะล้างสาร 
พิษออกมาจากร่างกายนั่นเอง  การดื่มน้ าอุ่นทุกวันยังช่วยล้างพิษออกจากผิวพรรณได้ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง 
ในการเป็นโรคผิวหนังชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สิวผื่น สิวเสี้ยน การดื่มน้ าโดยทั่วไปแล้วยังเหมาะส าหรับการ 
ล้างพิษและช าระล้างสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกาย ลองบีบน้ ามะนาวลงไปผสมกับน้ าอุ่นเล็กน้อยก่อนดื่ม  
จะช่วยให้ได้ผลดีขึ้นไปอีก 
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7. ช่วยลดอาการปวดประจ าเดือน 
  แม้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลก แต่การดื่มน้ าอุ่นช่วยป้องกันและลดอาการปวดประจ าเดือนได้ เพราะ
น้ าอุ่นช่วยคลายกล้ามเนื้อมดลูกที่ก าลังหดตัว บรรเทาอาการเกร็งและกระตุกตัวของมดลูกได้ดี นอกจากนี้ยัง
หยุดการเก็บกักน้ า ป้องกันอาการเจ็บปวดในช่วงก าลังมีรอบเดือน ในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มมีอาการปวด
ประจ าเดือน ดื่มน้ าอุ่นสักแก้วช่วยบรรเทาอาการแล้วน าเอากระเป๋าน้ าร้อนวางประคบบริเวณท้องน้อย ก็จะยิ่ง
ช่วยให้อาการปวดดีขึ้นด้วย 

8. ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต 
  การดื่มน้ าอุ่นช่วยปรับการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ซึ่งส าคัญเพราะช่วยให้เลือดน าส่งออกซิเจนและ
สารอาหารต่างๆ ไหลผ่านไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะทั่วร่างกาย การไหลเวียนโลหิตที่เหมาะสมส าคัญต่อการ
ท างานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เมื่อคุณดื่มน้ าอุ่น ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายจะเผาผลาญ เพ่ิมการ
ไหลเวียนโลหิตในร่างกายและยังล้างพิษที่เป็นอันตรายออกไปได้ โปรดหลีกเลี่ยงการดื่มน้ าเย็นมากเกินไป 
เพราะอาจท าให้หลอดเลือดด าอุดตันได้ 

9. ช่วยให้แก่ช้าลง 
  การดื่มน้ าอุ่นดีต่อผิวพรรณอีกด้วยนะ เพราะมันช่วยก าจัดสารพิษต่างๆ ออกไปจากร่างกาย ซึ่งสาร 
พิษเหล่านี้เป็นต้นเหตุของริ้วรอยก่อนวัยและปัญหาสุขภาพต่างๆ การดื่มน้ าอุ่นยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิว ทั้งยัง
ช่วยฟื้นฟูและเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับผิวพรรณของคุณ ลองดื่มน้ าอุ่นหนึ่งแก้วผสมน้ ามะนาวลงไปสักครึ่งลูก 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการล้างพิษได้ 

10. ช่วยกระตุ้นการนอนหลับ 
  หากคุณมีปัญหาการนอนหลับ ลองจิบน้ าอุ่นสักแก้วก่อนนอน จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น น้ าอุ่นๆ 
ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย ท าให้รู้สึกสบายขึ้น ช่วยระงับประสาท ท าให้ง่วงและสงบลงได้ นอกจากนี้
ยังช่วยลดความอยากอาหารกลางดึกและท าให้รู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อตื่นตอนเช้า 

ข้อแนะน าในการดื่มน  าอุ่น 

 ควรดื่มน้ าอุ่นเสมอ ไม่ควรร้อนจนเกินไป เพราะการดื่มน้ าร้อนอาจเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อในปาก
และหลอดอาหารได้ 

 หลังจากน้ าเดือดแล้ว ปล่อยให้เย็นลงสักครู่จึงค่อยดื่ม 
 ดื่มน้ าอุ่นเสมอหลังจากทานอาหาร หากคุณดื่มน้ าเย็น ร่างกายจะใช้พลังงานมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม

อุณหภูมิ ท าให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง 
 หลีกเลี่ยงการดื่มน้ าอุ่นหลังการออกก าลังกาย เพราะในขณะนั้นร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากอยู่แล้ว 

ที่มา : www.health-th.com 
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ธรรมปฏิบัติ : ทนได้ไม่โกรธตอบ 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ 
ตุทนฺติ วาจาย ชนา อสญฺญตา 
สเรหิ สงฺคามคต ว กุญฺชร  
สุตฺวาน วากฺย  ผรุส  อุทีริต  
อธิวาสเย ภิกฺขุ อทุฏฺฐจิตฺโตติ. 

ขุ.อุ. ๒๕/๑๔๒ 
 
  บัดนี้ จักได้แสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาธรรมะค าสั่งสอนของพระบรมศาสดา ว่าด้วยวิธีอดกลั้น
ทนทานต่อค าหยาบร้ายของผู้อ่ืน เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจสาธุชนนักปฏิบัติ ให้ก าหนดพิจารณาถึงเนื้อความ  
แล้วน าไปเป็นเครื่องมือปฏิบัติส าหรับตน 

  พระพุทธภาษิตท่ีจะยกขึ้นบรรยายเนื้อความต่อไปนี้ เป็นพุทธอุทานที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ 
ทรงเปล่งขึ้นด้วยความเบิกบานพระหฤทัย มีเรื่องเล่าในต้นพระสูตรก่อนแต่จะได้ตรัสพระพุทธอุทานนี้ว่า  
สมัยเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวนาราม ของอนาถบิณฑิกคฤหบดี ใกล้กรุงสาวัตถี ในครั้งนั้น 
ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกสงฆ์ ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาจากประชาชน สมบูรณ์ด้วย
ลาภผลอันสมควรแก่สมณะนานาประการ 
 

  ฝ่ายพวกเดียรถียร์พร้อมด้วยบริวารกลับเป็นผู้ตรงกันข้าม ไม่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชา  
จากประชาชน เสื่อมจากลาภผลที่ควรจะได้ พวกเดียรถียร์เหล่านั้นจึ งเกิดความริษยา ทนอยู่ไม่ได้ต่อความดี 
ในพระพุทธศาสนา จึงพยายามกระท าด้วยอุบายต่างๆ เพ่ือให้เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา ในที่สุดก็เข้าไปหา
นางสุนทรีปริพาชิกา คือนักบวชหญิงนอกพระพุทธศาสนา เล่าเรื่องให้นางสุนทรีปริพาชิกาฟัง ถึงการที่พวกตน
เสื่อมจากลาภผล และขอให้นางสุนทรีปริพาชิกาช่วยหาอุบายท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา 

  นางสุนทรีปริพาชิการับค าแล้วก็ไปยังพระเชตวันเนืองๆ โดยมากก็ไปตอนเย็นและท าทีประหนึ่งว่า  
ค้างคืนในพระเชตวัน จะต้องออกจากพระเชตวันในเวลาที่มีคนพลุกพล่าน เพ่ือจะได้ให้คนทั้งหลายเห็น  
เมื่อเป็นเช่นนี้นานมาพวกเดียรถีย์จึงใช้อุบายให้คนฆ่านางสุนทรีปริพาชิกานั้น แล้วน าศพไปทิ้งไว้ในคูใกล้  
พระเชตวัน เมื่อเสร็จแล้ว ก็แสร้งพูดกันขึ้นว่า นางสุนทรีปริพาชิกาหายไป ได้เข้าไปกราบทูลแด่พระเจ้า 
ปเสนทิโกศลให้ทรงทราบ 
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พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งให้ค้นหาศพทั่วทุกแห่ง ในที่สุดก็ได้พบศพนางสุนทรีปริพาชิกาในที่ใกล้พระเชตะวัน 
พวก เดี ย รถี ย์ เหล่ านั้ นก็ ยกศพนางนั้ นขึ้ นสู่ เ ตี ย ง  หามไปยั งถนนน้ อย ใหญ่  โพนทนาว่ า ร้ ายว่ า  
พระสมณศากยบุตรศิษย์พระสมณโคดม ท ากรรมไม่ดี ไม่เป็นสมณะ ความเป็นสมณะ ความเป็นผู้ประเสริฐ 
ความเป็นพระของสมณศากยบุตรเหล่านี้ไม่มีแล้ว เพราะเธอร่วมกันฆ่าคนเพ่ือปกปิดความชั่วแห่งพระศาสดา
ของตน ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในนครนั้น เมื่อเห็นพระภิกษุก็พากันเสียดสีด่าว่าด้วยค าหยาบคายต่างๆ  
พระภิกษุทั้งหลายทนฟังไม่ได้ก็น าเรื่องนั้นไปกราบทูลแด่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตรัสว่า ช่างเขาเถิด 
ค าด่าเหล่านั้นจักมีได้เพียง ๗ วันเท่านั้น พอครบ ๗ วันแล้วเสียงก็จะสงบไปเอง “ช่างเขาเถิด” อนึ่ง  
ถ้าพวกเธอทั้งหลายได้ยินค าเสียดสีด่าว่าอย่างนั้นแล้ว ขอให้ท่องคาถาตอบไป พระภิกษุเหล่านั้นจึงเรียนคาถา
นั้นในส านักพระบรมศาสดา เมื่อเรียนคาถาจ าได้แล้ว ได้ยินชาวบ้านกล่าวโพนทนาพระภิกษุสงฆ์ ก็เสกคาถานั้น
ทุกครั้งไป พระคาถานั้นดังนี้ว่า 

อภูตวาที นิรย  อุเปติ 
ผู้พูดปด พูดไม่จริง ตกนรก 
โย วาปิ กตฺวา น กโรมีติ จาห 
ผู้ใดกระท าชั่ว แล้วพูดว่าไม่ได้ท า ผู้นั้นก็ตกนรก 
อุโภปิ เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ 
นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ 
ชนเหล่านั้นทั้ง ๒ จ าพวก ถึงเป็นมนุษย์ก็ท ากรรมอันเลวทราม ละไปแล้ว ย่อมเหมือนๆกันในโลกหน้า ดังนี้ 
 

  เมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้เรียนคาถาจากส านักพระบรมศาสดา และได้เสกคาถานั้น ในเมื่อได้ยินค าด่าว่า
โพนทนา ภายใน ๗ วันเรื่องนั้นก็สงบระงับไป คือประชาชนมีความเข้าใจถูก เห็นว่าพวกเดียรถีย์เป็นฝ่ายผิด 
พระสมณศากยบุตรเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดี พระภิกษุทั้งหลายจึงน าความเรื่องนี้กราบทูลพระบรมศาสดา สมเด็จ 
พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้ว จึงทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่า 
ตุทนฺติ วาจาย ชนา อสญฺญตา 
สเรหิ สงฺคามคต ว กุญฺชร  
สุตฺวาน วากฺย  ผรุส  อุทีริต  
อธิวาสเย ภิกฺขุ อทุฏฺฐจิตฺโต 
 

แปลว่า ชนทั้งหลายผู้ไม่ส ารวมระวังวาจา ย่อมทิ่มแทงจ้วงจาบกันด้วยวาจา เหมือนข้าศึกยิงพญาช้างตัวเข้า
สงครามด้วยลูกศรฉะนั้น ผู้เห็นภัย (ในวัฏสงสาร) ได้ยินค าที่คนอื่นกล่าวอย่างหยาบคายแล้ว อย่าเป็นผู้มีจิต
ประทุษร้ายเลย พึงอดกลั้นทนทานไว้ให้ได้เถิด ดังนี้ 
 

ตามเนื้อความในพระพุทธอุทานนี้ ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนอดทนต่อค าที่ผู้อ่ืนกล่าวหยาบคายว่าร้ายติเตียน 
ดังค าที่ประชาชนยกขึ้นโพนทนาว่าร้ายพระภิกษุสงฆ์ แต่ภิกษุเหล่านั้นอดทนไว้ได้ ไม่โต้ตอบ เป็นเพียงได้ขับ
คาถาตอบเท่านั้น 
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  คนเราเกิดมาย่อมมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ได้ เมื่อไปที่ไหนตาหูเป็นต้นก็ติด 
ไปด้วย ตาก็ต้องได้เห็นรูป หูก็ต้องได้ฟังเสียงเป็นอาทิ เมื่อได้เห็นรูป ฟังเสียง อาการก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ชอบใจ
และไม่ชอบใจ เสียงดีไม่ต้องอดทน แต่เสียงชั่วต้องอดทน เสียงดีทรงสอนให้พิจารณา เสียงชั่วทรงสอนให้อดทน 
ดังในพุทธภาษิตนี้ 

  คนโดยมากมักใช้ปากมากกว่าอย่างอ่ืนๆ ชนิดที่เรียกว่าปากอยู่ไม่สุข เมื่อปากอยู่ไม่สุขเสียแล้ว ถ้าใช้
ในทางชั่วก็เหมือนหอกเหมือนขวาน เพราะฉะนั้น ในที่บางแห่งท่านจึงใช้ศัพท์ว่า มุขสตฺต ิหอกคือปาก ในที่มา
บางแห่งท่านจึงกล่าวไว้ว่า คนเราเกิดมามีขวานอยู่ที่ปากคนละเล่มทุกคน ธรรมดาว่าขวานใช้ได้ ๒ อย่าง คือใช้
เกิดประโยชน์ เช่น ใช้ถาก ผ่า ตัด เป็นต้น ใช้ในทางชั่วเสียประโยชน์ เช่น สับฟันผู้อ่ืน เป็นต้น ใช้ดีก็มีประโยชน์ 
ใช้ชั่วก็ไร้ประโยชน์ กลับให้โทษแก่ผู้ใช้ฉันใด ปากก็ฉันนั้น แต่ในพระพุทธภาษิตนี้ โดยตรงไม่ได้ทรงสอนผู้พูด 
ทรงสอนเฉพาะผู้ฟังจ าพวกเดียว คือฟังแล้วก็ให้อดทนไว้ 

  โดยมากเป็นนักปฏิบัติแหละแต่อดทนไม่ค่อยจะได้ เพราะเข้าใจเสียว่า ถ้าอดทนแล้วก็นึกเกรงไปว่า
หน่อยเขาจะหาว่ายอมแพ้ สู้ไม่ได้ ไม่มีปฏิภาณในการโต้ตอบเขา หรืออะไรเหล่านี้เป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้น  
ได้ยินใครมาว่าร้ายติเตียนเพียงค าเดียว ถ้าตอบไปเพียงค าเดียวก็รู้สึกว่าไม่สมใจ ก็มักจะตอบไป ๒ ค า ๓ ค า 
ชนิดที่เรียกว่า มาหนึ่งไปห้า มาห้าไปสิบ เหล่านี้เป็นต้น จนถึงชนิดที่เรียกว่าก่อวิวาท คือกล่าวเกี่ยงแย่งทุ่มเถียง
กัน บางคราวไม่มีอะไรมาก พอมีเรื่องกันขึ้นแล้ว ต่างคนก็ต่างเถียงกันจนเหงื่อแตกท่วมตัว บางคนถึงกับเป็น
ลม ต้องช่วยกันท าปฐมพยาบาลพัดวีให้ก็มี ด้วยอ านาจความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะขาดความอดทน อาการที่ไม่
อดทนนั้น ท าให้ข้อปฏิบัติอย่างอ่ืนเสียไปหมด ขอให้พิจารณาในทางปฏิบัติธรรม ในเวลาที่เราโกรธก็ดี กลัวก็ดี 
ข้อปฏิบัติอะไรที่เคยก าหนดจดจ าไว้ได้กลับลืมไปหมด 

  มีเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวสงครามที่แล้วมา (สงครามโลกครั้งที่ ๒) ท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ช านาญในการไหว้พระ
สวดมนต์ เมื่อมีสัญญาณบอกอันตรายก็มักจะเข้าห้องพระ ไหว้พระเสียก่อนเสมอไป แต่วันหนึ่งไม่ทันได้เตรียม
ตัว ข้าศึกมาทิ้งระเบิดเสียก่อน ความที่ตกใจวิ่งไปลงหลุมหลบภัย และจะว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺส ก็ว่าไม่ถูก ว่าได้แต่เพียง นโม ตสฺส และกลับมา ตสฺส นโม กลับไปกลับมา ไม่สามารถจะว่าได้จบตลอด
ได้ นี่ด้วยอ านาจความกลัว ในเวลาโกรธก็เหมือนกัน อะไรที่เคยจ าไว้ได้ลืมหมด ต่างว่าจะนั่งกัมมัฏฐานในเวลา
โกรธ ต่อให้นั่งสักสามสี่ชั่วโมงก็หาความสงบใจไม่ได้ 

  เพราะฉะนั้น ความอดทนจึงเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมทั่วไป แต่ว่าการอดทนนี้ควรเรียนคาถาท่ี
กล่าวมาแล้วไว้ด้วย เมื่อได้ยินค าหยาบคาย ร้ายกาจ เสียดสีติเตียน ในทางที่จะท าให้ไม่สบายใจ ให้อดไว้  
อย่าโต้ตอบให้เป็นเพียงบริกรรมคาถานั้นไว้ในใจ พร้อมทั้งรู้เนื้อความ ท่องคาถานี้ได้อยู่เสมอจนขึ้นใจทุกเวลา
แล้ว ใครจะว่าร้ายอย่างไรก็คงได้เพียง ๗ วันเท่านั้น เพราะต่อจาก ๗ วันไปเขาก็คงเบื่อไปเอง เพราะเราเป็นผู้
อดทน ใครเลยจะคอยด่าว่าใส่ร้ายผู้อดทนอยู่ตั้ง ๗ วัน คงสงบได้ภายใน ๗ วันนั้นเอง 
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วิธีอดทนนั้นมี ๓ ลักษณะ เรียกว่า ขันติ แปลว่า ความอดทน คือ 
๑. เรียกว่า ตีติกขาขันติ อดทนด้วยกลั้นไว้ ทนไว้ 
๒. เรียกว่า ตปขันติ อดทนจนเป็นตบะเดชะ 
๓. เรียกว่า อธิวาสนขันติ อดทนจนยังค าที่ผู้อ่ืนกล่าวไม่ดีนั้นให้อยู่เป็นเพ่ือนเป็นมิตรกันได้ คือให้อยู่ทับ  
    อย่างพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีภาพ ก็ใช้ค าว่า อธิวาสนะ แปลว่า ทรงยังค านิมนต์ให้ 
    อยู่ทับ คือทรงรับค าอาราธนา 

ประการที่ ๑ ตีติกขาขันติ อดกลั้น คือ อดด้วยการกลั้นไว้นั้น ข้อนี้ต้องอาศัยสติด้วย คือมีสติอยู่เสมอว่า เรามี
เครื่องฟังคือหู คนอ่ืนเขามีปาก เสียงกับหูเป็นคู่กัน ถ้าเสียงไม่ดีก็ต้องทน มีสติบริกรรมอยู่อย่างนี้เสมอ เมื่อได้
ยินเสียงไม่ดีก็ไม่น าความไม่ดีของเราเข้าไปต่อ ถ้าน าเข้าไปต่อก็คล้ายๆกับน าน้ าโสโครกไปล้างสิ่งโสโครก หรือ
เหมือนใช้น้ ามันไปดับไฟ ท่านจึงสอนให้อดทน ทนไว้กลั้นไว้ จะโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ก็ต้องอดต้อง
ทนไว้ แม้จะรู้สึกว่ากรุ่นอยู่ในใจ แต่อย่าให้ไหลออกมาข้างนอก อย่าให้เสียสีหน้าหรือถึงมือถึงปากถึงส่วนอ่ืน
ของร่างกาย แต่ชนิดนี้เรียกว่ายังเจ็บใจ 

เมื่อมีสติก าหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ และเพ่ิมก าลังความอดทนให้มากยิ่งขึ้นไป เสียงไม่ดีมาเมื่อไรก็เพ่ิมการ
พิจารณาให้สูงขึ้น ให้เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรา คนว่าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น
อนัตตา ทั้งเราทั้งเขาในที่สุด ก็ตายด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่จะอยู่ค้ าฟ้าได้เมื่อไร เราถูกด่าก็ไม่ได้เสียเงินเสียทอง คน
ด่าก็ไม่ได้ร่ ารวยขึ้น ต่างก็เท่าๆ กัน เอเต อนิจฺจา เหล่านั้นไม่เที่ยง เมื่อเขาก็ไม่เที่ยง เราก็ไม่เที่ยง จะไปถือสา
หาความอะไรกัน พิจารณาได้อย่างนี้ด้วยใช้ความพยายามอดกลั้นไว้ เรียกว่า ตีติกขาขันติ แต่อดทนไว้ด้วยการ
กลั้นไว้อย่างนี้ไม่ดีนัก เพราะถ้าเผลอสติแล้ว ก็มักจะล่วงเกินชนิดที่เรียกว่า เสียพิธีหรือเสียขันติ เพราะฉะนั้น 
จึงต้องขยับขยายการอดทนให้สูงขึ้นเป็นประการที่ ๒ 

ประการที่ ๒ ตปขันติ ได้แก่ อดทนจนเป็นตบะ ตบะแปลว่าเครื่องเผาความชั่วให้เร่าร้อน การอดทนจนเป็น
ตบะนี้ส าคัญมากข้ึนไป คนที่อยู่นิ่งๆคอยระวังวาจาโดยมากเป็นคนมีตบะทุกคน คนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่น ว่าคนโน้น
บ้างคนนี้บ้าง ดุคนโน้นบ้างดุคนนี้บ้างมักเสียตบะ แม้จะดุไปว่าไป แต่ผู้อยู่ใต้ปกครองก็มักจะนึกว่าไม่เป็นไร
ดอก ท่านของเราปากท่านเสียแต่ใจดี ไม่ต้องกลัวท่านดอก ถ้าเป็นผู้ใหญ่มีผู้อยู่ใต้ปกครองมาก ผู้อยู่ใต้ปกครอง
ก็มักจะเห็นไปว่าไม่เป็นไร นายของเราคือพระองค์หนึ่ง ปากท่านก็ว่าไปอย่างนั้นแหละ แต่ใจท่านดี ท่านไม่ท า
อะไรใคร ฝ่ายคนที่มีความระวัง เคร่งขรึม ไม่ค่อยจู้จี้กับใคร มักจะมีคนเกรงกลัว มีตบะอยู่ ในตัว  
 
ข้อความที่กล่าวมานี้ฉันใด ตปขันติ คือการอดทนจนเป็นตบะก็ฉันนั้น ผู้ใดอดทนได้ด้วยลักษณะนี้ ผู้นั้นก็มีตบะ 
แต่ก็ต้องอดทนด้วยมีปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เช่นมีเรื่องอะไรมาปรากฏ กล่าวโดยเฉพาะก็คือ
ค าหยาบคายจากผู้อ่ืน ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้ว การถือเรา
ถือเขาก็ไม่มี ชนิดนี้เรียกว่า ขันติ แผดเผาความชั่วให้แห้งหายไป หรือเผาความชั่วให้เหือดแห้งไป 
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ค าว่า ตบะ นั้น ก็คือ ความเพียรเครื่องย่างกิเลส ใครจะมาว่าอย่างไร ใจก็ดีอยู่เสมอไม่เดือดร้อน เพราะมี
ปัญญาก ากับไปด้วย เขาจะด่าว่าร้ายเสียดสีโดยประการใดๆ ก็พิจารณาเห็นตามเป็นจริง กิเลสเครื่องรับของเรา
เป็นต้นว่าความโกรธ ความแข่งดี ความที่รู้สึกว่าจะเอาชนะ เป็นต้น ก็เหือดแห้งไป เมื่อกิเลสเครื่องรับเหือดแห้ง
ไป ใจก็เฉยได้ไม่โต้ตอบ นี้เรียกว่า ตปขันติ แปลว่า อดทนจนเป็นตบะ หรือเป็นตบะเดชะ ใครอดทนได้อย่างนี้ 
ขันติตัวนี้ก็จัดว่าเป็นพระเดช คือเป็นเดชส าหรับจะให้กิเลสอ่ืนๆ เกรงกลัวไม่เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวัง
อยู่อีก เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยขันติอีกชนิดหนึ่ง คือ อธิวาสนขันติ 

ประการที่ ๓ อธิวาสนขันติ แปลว่า ความอดทนจนยังเรื่องร้ายให้อยู่ทับอยู่ด้วยกัน คือทนจนเรื่อง ร้าย
กลายเป็นดี เห็นว่าไม่มีส่วนร้าย อะไรมาก็รับได้หมด ยอมรับด้วยหน้าชื่นตาบาน เขาต าหนิติเตียนด่าว่าหยาบ
คายก็ยอมรับฟังได้ ยิ่งอยากจะได้ยินเสียด้วยซ้ าไป เพ่ือต้องการจะให้เขาคุ้ยเขี่ยว่าเราเสียอะไรบ้าง เพราะ
ความผิดของตัวเองมองไม่เห็น ได้ผู้ช่วยเหลือคอยแคะได้คุ้ยเขี่ยควรขอบใจ เมื่อมีเสียงไม่ดีเป็นค าต าหนิติเตียน
เสียดสี ก็รีบยกขึ้นพิจารณาตัวเอง อย่าพิจารณาผู้อ่ืน เหมือนถูกยิงด้วยศรด้วยปืน รีบน าลูกศรลูกปืนออก โดย
ไม่ต้องค านึงว่าใครเป็นผู้ยิง 

ฉะนั้น เขาว่าเราไม่ดี เราเป็นคนชั่ว ก็รีบพิจารณาตัวในทันทีว่า ชั่วจริงอย่างเขาว่าหรือไม่ ถ้าชั่วจริงอย่าเข้าข้าง
ตัว ต้องน าค าว่านั้นมาเป็นครูสอนใจ แล้วแก้ความชั่วของเราให้หายไป เป็นอันได้ค าด่าว่านั้นเองเป็นครู ถ้า
พิจารณาโดยรอบคอบแล้วยังไม่เห็นช่องผิด ก็คิดเสียว่าเมื่อเราไม่ผิดเสียแล้ว นั่นก็เป็นความเข้าใจผิดของเขา 
โทษกันไม่ได้ ปุถุชนย่อมมีความเข้าใจผิดได้ทุกคน เมื่อเสียงไม่ดีมากระทบโสตประสาทของเรา คุ้นกันไปหมด
จ น เ ป็ น มิ ต ร ส นิ ท ส น ม อ ย่ า ง นี้  ไ ม่ เ ป็ น ข้ า ศึ ก ศั ต รู กั น แ ล้ ว  เ ข า ว่ า ม า อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ทั้ ง นั้ น 
 
อย่างพระปุณณมันตานี ท่านทูลตอบพระบรมศาสดาว่า ถ้าเขาด่าก็นึกว่าดีกว่าเขาตี ถ้าเขาตีก็นึกว่าดีก ว่าเขา
ท าให้เสียมือเสียขา ถ้าเขาท าให้เสียมือเสียขา ก็จะนึกว่ายังดีที่เขายังไว้ชีวิต ไม่ฆ่าให้ตาย ถ้าเขาฆ่าให้ตายก็จะ
นึกว่าดีเหมือนกันไม่ต้องล าบาก เมื่อเห็นว่าดีไปเสียหมดแล้วใจก็สบาย การอดทนจนใจสบายนี้แหละเป็น
อ ธิ ว า ส น ขั น ติ  อ ธิ ว า ส น ขั น ติ จึ ง เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ  ดั ง บ ร ร ย า ย ม า ฉ ะ นี้ 
 
วิธีอดทนต่อค าหยาบคายที่ผู้อ่ืนว่าร้าย ๓ ลักษณะดังกล่าวมา ในเบื องต้นท่านสาธุชนต้องแต่งจิต อย่าให้มี
โทสะประทุษร้าย ข้อนี เป็นประการส าคัญ ต้องคอยระวังอยู่เสมอ ถ้าจิตมีโทสะแล้วขันติก็อยู่ไม่ได้  เพราะ
ขันติกับโทสะเป็นข้าศึกกัน ขันติเป็นส่วนคุณธรรม โทสะเป็นส่วนบาปธรรม จึงต้องพิจารณาที่ใจ อย่าให้โทสะ
ประทุษร้ายใจ ท าใจให้สบายๆ เพราะ 

ทุฏฺโฐ อตฺถ  น ชานาติ ทุฏฺโฐ ธมฺม  น ปสฺสติ 
คนอันโทสะประทุษร้ายแล้ว ย่อมไม่รู้อรรถ ย่อมไม่เห็นธรรม 
อนฺธตม  ตทา โหติย  โทโส สหเต นร  
เมื่อใดโทสะครอบง านรชน เมื่อนั้นต้องมืดอกมืดใจ ไม่เห็นคุณความดี 
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  ท่านสาธุชนจึงควรก าหนดพิจารณาพระพุทธภาษิตดังกล่าวมา และข้อส าคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือ คาถาที่
ควรใส่ใจดังกล่าวมาแล้วนั้น นึกเป็นเครื่องเตือนใจว่า นี่เป็นพุทธโอสถหรือเป็นพุทธมนต์ ได้ยินใครพูดเสียดสีไม่
ดีก็อย่าโต้ตอบ บริกรรมคาถานี้สอนใจ ท าใจให้ปราศจากโทสะ พยาบาท และตั้งขันติ ๓ ชนิดนั้นไว้เป็น
คุณธรรมประจ าใจ ท าได้อย่างนี้จักเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งในบัดนี้และต่อไปภายหน้า ทั้งจักเป็นอุปการะแก่
การปฏิบัติชั้นสูงยิ่งๆขึ้นไป จนถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอวสาน โดยเทศนาบรรหารดังได้บรรยายมา ด้วย
ประการฉะนี้ (ส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗) 

 

 

ที่มา : https://mgronline.com/dhamma 
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ประโยคและค าภาษาองักฤษที่คนไทยมักพูดผิดอยู่เสมอ 

เนื่องจากคนไทยเรามีภาษาประจ าชาติ และใช้กันเป็นทางการคือภาษาไทย ดังนั้นในการพูด
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามแบบฉบับเจ้าของภาษา Native speaker 100% นั้น เป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมาก แม้กระท่ังการ
เรียนภาษาอังกฤษเอง เราก็เรียนแบบวิธีการท่องจ า ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกพูดสนทนาก็แค่ในห้องเรียน พอออกจากห้องเรียนเราก็ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสาร ดังนั้น จึงไม่แปลกหากคนไทยเราจะใช้ภาษาท่ีผิดเพี้ยนหรือสับสนไป  

ประโยคที่มักใช้ผิด 

1. ประโยคที่ใช้ผิด “Where you go?” “คุณไปไหน” จริงๆ แล้วถือว่าผิดเนื่องจากไม่มีค ากริยาในประโยค เป็นภาษา

พูดแบบง่ายๆ ตามหลักไวยากรณ์ “Where are you going?” 

2. ประโยคที่ใช้ผิด “I sorry.” “ฉันเสียใจ” ตามหลักไวยากรณ์ “I am sorry.” ต้องมี verb to be หน้าค าว่า sorry. 

3. ประโยคที่ใช้ผิด “Don’t be worry.” “อย่ากังวลใจไปเลย” ตามหลักไวยากรณ์ “Don’t worry.” ไม่ต้องมี be 

เนื่องจากค าว่า worry เป็นค ากริยา 

4. ประโยคที่ใช้ผิด “Don’t serious.” ไม่ถูกต้อง เนื่องจากค าว่า serious เป็นค า adjective หรือค าคุณศัพท์ ดังหน้า

หน้าค าว่า serious ต้องมีค าว่า be เป็นค ากริยาช่วยมาด้วย “Don’t be serious.”อย่าจริงจังเกินไปเลย 

5. ประโยคที่ใช้ผิด “No have” “ไม่ม”ี ตามหลักไวยากรณ์ “I don’t have money.” ต้องใช้ do หรือ does ในการ

แต่งประโยคปฏิเสธ 

6. ประโยคที่ใช้ผิด “I will telephone you.” ไม่ถูกต้อง เนื่องจากค าว่า telephone เป็นค านาม “I will call you.”

ผมจะโทรหาคุณ ค าว่า call เป็นค ากริยา แปลว่า โทร 

7. ประโยคที่ใช้ผิด “Please listen me.” ไม่ถูกต้อง หลังค าว่า listen ต้องมี to เป็นค าบุรพบท “Please listen to 

me.”กรุณาฟังผม 

8. ประโยคที่ใช้ผิด “I want go home.” ไม่ถูกต้อง หลังค าว่า want ต้องมี to เป็นค าบุรพบท “I want to go 

home.”ผมอยากกลับบ้าน 

9. ประโยคที่ใช้ผิด “I can to speak English.” ไม่ถูกต้อง เพราะหลังค าว่า can ไม่ต้องมี to มาตาม สามรถตามด้วย

ค ากริยาได้เลย “I can speak English.”ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษ 
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ค าที่มักใช้ผิด 

   1. Fitness : เข้าฟิตเนส “วันนี้ว่างๆ ไปเข้าฟิตเนสกันไหม?” คนไทยมักเข้าใจผิดว่า “ฟิตเนส” คือสถานที่ออกก าลัง
กาย ถ้าเผลอไปถามฝรั่งว่า คุณไปฟิตเนสที่ไหน? รับรองได้ว่าต้องมีงง เพราะความจริงแล้ว ค าว่า “Fitness” ในความหมายที่
ฝรั่งหรือชาวต่างชาติทั่วไปเข้าใจคือ แปลว่า “สมรรถภาพของร่างกาย” ไม่ใช่สถานที่ออกก าลังกายอย่างที่เราเข้าใจ และถ้า 
จะสื่อความหมายของสถานที่ต้องใช้ค าว่า “Fitness center” หรือใช้ค าว่า “gym” เช่น I’m going to the gym. จะดีกว่า  

   2. In trend : อินเทรน ศัพท์ฮิตอีกหนึ่งค าที่มักได้ยินวัยรุ่นใช้บ่อยๆ นั่นก็คือ “อินเทรน” ตามรายการวิทยุโทรทัศน์
ต่างๆ ก็มันจะใช้ค านี้กล่าวถึงวัยรุ่นในปัจจุบันว่า “ทันสมัย” เหลือเกินด้วยค าว่า “in trend” น่าจะมาจากประโยคที่ว่า “It is 
in trend.” มันทันสมัย แต่ส าหรับฝรั่งค าว่า “ทันสมัย” จะไม่ใช้ค าว่า “ in trend” แต่จะใช้ค าว่า “trendy” หรือ 
“fashionable” เช่น It is trendy. หรือ It is fashionable.  

   5. Stop your mouth : หยุดพูด ขอบอกเลยว่าค านี้ไม่มีในภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นค าว่า “Shut your mouth” 
มากกว่า หากต้องการให้เพื่อนที่ช่างเม้าท์พูดไม่หยุดของคุณ “หยุดพูด หรือ หุบปาก” จะใช้ค าว่า “Shut up” แต่ค านี้จะเป็น
ค าหยาบในภาษาอังกฤษไม่แนะน าให้ใช้ ถ้าคุยกับเพ่ือนให้ใช้ว่า Shut your trap หรือ Shut your neck แต่ถ้าจะให้สุภาพ
แบบเป็นทางการ ควรใช้ค าว่า Please be quiet. หรือ Could you please be quiet?.  

   6. Over : โอเวอร์ ถ้าคุณมีเพ่ือนคนหนึ่งที่ชอบพูด ชอบท าอะไรเกินจริง ก็มักจะพูดว่า “She is over” หล่อนดู 
โอเว่อร์ หรือดูเว่อร์มาก ซึ่งประโยคนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษเลยแม้แต่น้อย ฝรั่งจะใช้ค าท่ีสื่อความหมายถึงคนที่ท าอะไรเยอะเกิน
จริงว่า “exaggerate” เช่น She always exaggerates about her skills. เขาพูดเว่อร์เกี่ยวกับทักษะและความสามารถ 
ของเขา ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า หล่อนดูโอเว่อร์มาก จะใช้ว่า She is exaggerating. หรือจะบอกว่า “อย่าพูดเว่อร์” ต้องบอกว่า 
“Don’t exaggerate.” หรือถ้าเพ่ือนเราเป็นผู้หญิงที่เยอะมาก แสดงทุกอย่างเกินจริงไปหมด เราจะใช้ค าว่า “overreact”  

   7. Pretty : พริตตี้สินค้า ศัพท์ค านี้คงเป็นที่คุ้นหูหนุ่มๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ยินที่ไรใจสั่นทุกที หากจะหมายความถึง
นางแบบตามงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยเฉพาะงาน motor show ความจริงแล้วค าว่า “pretty” ในภาษาอังกฤษ เป็นได้ทั้ง
ค าคุณศัพท์ (adjective) ที่แปลว่า น่ารัก หรือ สวยน่ามอง เช่น a pretty girl คือ เด็กผู้หญิงน่ารัก ส่วน She has a pretty 
face. เธอมีหน้าตาน่ารัก แต่สรุปแล้ว “พริตตี้” ที่คนไทยเรียก ผู้หญิงสวยๆ ตามงานอีเว้นท์นั้น ฝรั่งจะเรียกว่า “model”  
ที่แปลว่า “นางแบบ” เพียงแต่ให้ระบุไปว่าเป็นงานไหน เช่น The model(s) at exhibition are pretty.    

   8. American share : ต่างคนต่างจ่าย ค าว่า “American share” ที่คนไทยชอบพูด เพ่ือสื่อว่า "ต่างคนต่างจ่ายนะ 
(ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในร้านอาหารหรือต้องจ่ายตังอะไรซักอย่าง)" ที่จะท าให้คนอเมริกันต้องง งแน่นอน เพราะจริงๆ  
ถ้าจะหมายถึง “ต่างคนต่างจ่าย” เป็นส านวนภาษาอังกฤษเก๋ๆ ก็ต้องใช้ค าว่า Let’s go Dutch. หรือ Go Dutch (with 
somebody). หรือจะใช้ประโยคง่ายๆ เลยว่า You pay for yourself. (จ่ายในส่วนของตัวเองนะ) , Let's just pay 
separately. (แยกกันจ่ายเถอะนะ),หรือ Everyone pays for their own meal. (ทุกคนจ่ายของตัวเองนะ)  
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   9. Back : คนสนับสนุน “back” ค านี้มีความหมายว่า “หลัง” (อวัยวะ) แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า “แบ็ค” 
เป็นค ากล่าวถึง คนที่คอยสนับสนุนคนๆ หนึ่งเป็นอย่างดี นั่นก็คือ He has a good back. แต่ฝรั่งคงจะงงว่ามันเกี่ยวอะไร 
กับหลัง และหลังของเขาดีอย่างไร? ดังนั้น ถ้าใช้ให้ถูกต้องใช้ค าว่า “a backup” ซึ่งหมายถึง คนหรือสิ่งของที่ช่วยสนับสนุน 
ช่วยเหลือ เกื้อกูล เป็นก าลังใจให้ เช่น He has a good backup. หรือ "support" ก็เป็นอีกหนึ่งค าที่แปลว่า สนับสนุน 
นั่นเอง  

   10. Check bill : เช็คบิล อีกหนึ่งค ายอดฮิตที่ได้ยินบ่อยๆ "น้องๆ เช็คบิลหน่อย" แต่ความจริงแล้ว  ถ้าเราจะใช้
ประโยคว่า “คิดเงินด้วยคะ” คนอังกฤษจะใช้ค าว่า “bill (บิล)” เช่น Bill, please. (ขอบิลด้วยครับ) ส่วนคนอเมริกันจะพูดว่า 
"Check, please." (ขอเช็คด้วยครับ) ซึ่งแปลว่า คิดเงินด้วยครับ/คะ แต่คนไทยมักใช้รวมกันว่า “check bill” ซึ่งผิดควรเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า เช่น Can we get the check/bill, please? (เก็บตังหน่อยครับ) Could we have the 
check/bill, please? (เก็บเงินหน่อยได้ม้ัยครับผม) อันนี้เป็นแบบสุภาพ  

   11. Hi-so : ไฮโซ ค านี้ ทุกคนเข้าใจว่ามาจาก High Society ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร เช่น "คู่นี้เขาเป็นแฟนกันได้อย่างไร? 
ญาญ่าแต่งตัวไฮโซ ส่วนณเดชแต่งตัวโลโซมาก" เป็นอันว่าคนไทยเข้าใจ แต่เวลาไปสื่อสารกับฝรั่งต่างภาษา ไม่เข้าใจแน่นอน 
ควรใช้ว่า "Classy" หรือ "Hi-class" ส าหรับการจะบอกว่าใคร ดูดีมีระดับจะดีกว่า เช่น Nadech looks Hi-class.  

   12. Mansion : ห้องพัก เวลาฝรั่งถามคนไทยว่าพักอยู่ที่ไหน คนไทยบางคนชอบบอกว่าอยู่ “แมนชั่น" หรือ 
"mansion” แปลว่า “คฤหาสน์" ซึ่งก็อาจจะท าให้ฝรั่งบางคนตาค้าง ในความรวยของเรา ดังนั้น Mansion เป็นศัพท์ที่คนไทย
เอามาใช้แบบผิดๆ ถึงแม้ว่า หน้าหอพักจะเขียนว่า ‘แมนชั่น’ ก็ตาม คราวหน้าหากมีฝรั่งมาถามอีกก็ให้บอกว่า เราพักอาศัย
อยู่ที่ "Flat" หรือ "Apartment" จะดีกว่า เช่น I live in a flat หรือ I live in an apartment. 

   13. Never mind : ไม่เป็นไร เรามักจะได้ยินคนไทยส่วนใหญ่เวลาจะพูดค าว่า “ไม่เป็นไร” ส าหรับภาษาไทยนั้นค า
ว่า ไม่เป็นไรสามารถใช้ได้ทั้งการมีคนมา “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” เรามักจะตอบว่าไม่เป็นไร แต่ไม่ใช้ค าว่า “never 
mind” เพราะที่ถูกต้องแล้ว “never mind” จะแปลว่า “ช่างมันเถอะ หรือ ลืมมันซะ” ตัวอย่างเช่น เวลาที่เราอธิบายอะไร
สักอย่างให้เพ่ือนฟัง แต่เพ่ือนก็ดันไม่เข้าใจสักที เราก็เลยบอกเพ่ือนไปว่า“never mind” ช่างมันเถอะ เพราะฉันขี้เกียจ
อธิบายแล้ว ในการใช้ค าว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษมี 2 ประเภทคือ 
 ประเภทที่ 1 ใช้ตอบรับการขอบคุณ เช่น มีคนพูดกับคุณว่า Oh, thank you very much for helping me. เรา
สามารถตอบได้ว่า 
 - It’s my pleasure./ It’s a pleasure./ You’re welcome.  ความหมายคือ ด้วยความยินดี 
 - I’m glad to do it. ความหมายคือ ฉันยินดีที่ท ามันให้คุณ เป็นการบอกตรงๆ ว่าไม่เป็นไร แต่ฉันยินดีท าให้คุณนะ 
 - Not at all.  ความหมายคือ ไม่เป็นไร 
 - Don’t mention it. ความหมายคือ ไม่ต้องพูดถึงมันหรอก ฉันท าให้เธอไม่ได้หวังอะไร 
 - It’s nothing. ความหมายคือ  ไม่เป็นไร ไม่ต้องคิดมาก   
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ประเภทท่ี 2 ใช้ได้ทั้งตอบรับค าขอบคุณ และ ตอบรับค าขอโทษ สามารถใช้ค าต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 - That’s all right./ That’s OK./ It’s all right./ It’s OK.  ความหมายคือ ไม่เป็นไร เช่นกัน แต่ค าเหล่านี้ นอกจาก
จะใช้ตอบรับค าขอบคุณ และตอบรับค าขอโทษแล้ว ยังสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการบอกว่า ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรได้ด้วย 
เช่น กรณี Ann ถูกลูกค้าด่าแล้วก็มีคนเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วง Ann ก็อาจจะตอบไปว่า It’s all right. Just one bad 
day. แปลว่า ไม่เป็นไร ก็แค่วันแย่ๆ วันหนึ่ง 
 - No problem./ It doesn’t matter./ No trouble at all. ใช้ส าหรับการตอบในลักษณะที่ว่าคนที่ขอบคุณหรือ
ขอโทษเราเขาคิดว่าเขาสร้างปัญหาให้เรา เราก็จะใช้ 3 ค านี้ พูดให้เข้ารู้สึกดีว่า ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลย ไม่เป็นไรอย่ากังวล 
 - Don’t worry about it. ความหมายคือ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันหรือไม่ต้องคิดมาก 
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  Channel Maze Game เกมส์เขาวงกต เป็นเกมส์ที่เกือบทุกคน คงเคยได้เล่นมา วิธีเล่นก็แสนง่าย เพียงแต่

ลากเส้นไปตามทาง เพ่ือหาทางออก หรือ หาปลายทางที่ก าหนด ถึงสมัยนี้จะมีเกมส์คอมพิวเตอร์ วีดีโอเกมส์ ทันสมัยมากมาย 
แต่เกมส์เขาวงกต ก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยมมต์ขลัง ไม่เสื่อมคลาย สู่วันวานในสมัยเด็กที่แสนสนุกสนาน เพ่ือต่อสู้ต่อวชีวิตวัยผู้ใหญ่
ที่สุดจะยุ่ง ก็เหมือนเกมส์นี้ที่ทุกปัญหานั้นมีทางออกถ้า คุณมีสติ และใจเย็นค่อยๆ เดิน ค่อยๆคิด แล้วมุ่งหน้าเพ่ือแก้ปัญหา 

ที่มา : http://wowboom.blogspot.com/2008/11/channel-
maze.html 
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พ่อลูกมนุษย์กินคน  

  พ่อลูกมนุษย์กินคนคู่ห น่ึงได้รับมอบหมายจากหัวหน้า เผ่าให้ ไปหาเหยื่อซึ่ ง เป็นคน … 
เอากลับมาเป็นอาหารให้ชาวเผ่ า ทั้ งสองเดินอยู่ ในป่านานถึง 3 วันก็มาเจอชายแก่ร่าง เล็ก  
"พ่อๆ เราเจออาหารแล้ว"  
"ไอ้แก่คนน้ี เ น้ือน้อยมาก ไม่พอแม้แต่จะ เอาไปให้หมากินด้วยซ้้า"   
พ่อพูดจบก็ เดินต่อไป เวลาผ่านไปอีก 4 วันก็มาเจอชายอ้วนคนหน่ึง  
"จัดการจับคนน้ีไปเถอะ เ น้ือ เยอะดี "  
"ใครว่ าล่ะ มีแต่ ไขมันทั้ ง น้ัน ขืนเอาไปกิน มีหวังคนเผ่า เราต้องเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดตาย
หมดเผ่าแน่"  
แล้วทั้ งสองก็ เดินต่อไปอีก 5 วันจนเจอหญิงสาวสุดเซ็กซี่หุ่นอวบอัด  
" เราเอาเธอกลับไปกินที่ เผ่ า เถอะ" ลูกชายรีบบอกพ่อทันที   
"ได้ เลย รีบเอาผู้หญิงคนน้ีกลับไปที่ เผ่ า แต่ เราจะไม่กินเธอนะ"  
"ท้าไมล่ะ แล้ว เผ่ า เรามิอดตายกันหมดเหรอ" ลูกชายสงสัย   
"ก็ เราจะกินแม่ของเจ้ าแทนน่ะสิ ! ! ! " 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 2561 จ านวน ร้อยละ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. สุรา 860,983,452.37      858,108,134.20     2,875,318.17         0.34          790,402,000.00      70,581,452.37       8.93          

2. เบียร์ -                     -                     -                     -           -                     -                     -           

3. ยาสูบ (แสตมป์) 6,488,527.50         999,603.00           5,488,924.50         549.11       968,200.00           5,520,327.50         570.16       

4. เคร่ืองด่ืม 114,473,208.18      115,230,243.26      757,035.08-           0.66-          138,784,400.00      24,311,191.82-       17.52-        

5. น า้มันและผลิตภัณฑ์น า้มัน 20,958,709.85       18,225,425.82       2,733,284.03         15.00        18,543,400.00       2,415,309.85         13.03        

6. รถยนต์ 20,000.00             59,619.80             39,619.80-             66.45-        -                     20,000.00             100.00       

7. รถจักรยานยนต์ 1,193,009.66         68,550.00             1,124,459.66         1,640.35     -                     1,193,009.66         100.00       

8. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า -                     -                     -                     -           -                     -                     -           

9. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้าอาง 80,850.69            236,888.09           156,037.40-           65.87-        93,400.00             12,549.31-             13.44-        

10. สนามกอล์ฟ 15,987,634.67       14,090,963.86       1,896,670.81         13.46        14,372,200.00        1,615,434.67         11.24        

11. สนามม้า 350,493.88           316,319.07           34,174.81             10.80        312,800.00           37,693.88            12.05        

12. รายได้เบ็ดเตล็ด 29,203,715.37        20,832,789.41       8,370,925.96         40.18        23,575,800.00       5,627,915.37         23.87        

13. แบตเตอร่ี 3,841.40              50,667.00             46,825.60-             92.42-        -                     3,841.40              100.00       

14. พรมและส่ิงทอ -                     12,645.00             12,645.00-             100.00-       -                     -                     -           

15. แก้วและเคร่ืองแก้ว -                     -                     -                     -           -                     -                     -           

16. ไนท์คลับและดิสโก้เธค 2,891,400.38         2,588,858.28        302,542.10           11.69        2,678,100.00         213,300.38           7.96          

17. อาบน า้หรืออบตัวและนวด 556,257.79           625,792.53           69,534.74-             11.11-        610,100.00           53,842.21-             8.83-         

รวม 1,053,191,101.74    1,031,446,499.32    21,744,602.42        2.11          990,340,400.00      62,850,701.74       6.35          

รายละเอียดสุรา

1. สุรา 860,983,452.37      858,108,134.20     2,875,318.17         0.34          790,402,000.00      70,581,452.37       8.93          

   ก.สุรากล่ัน 682,886,828.00     674,698,616.00      8,188,212.00        1.21          616,825,600.00      66,061,228.00       10.71        

   ข.สุรากล่ันชมุชน 176,612,587.37      181,927,967.20      5,315,379.83-         2.92-          172,047,800.00      4,564,787.37         2.65          

   ค.สุราแช่ 1,484,037.00         1,481,551.00         2,486.00              0.17          1,528,600.00         44,563.00-             2.92-          

   ง.สุราต่างประเทศ -                     -                     -                     -           -                     -                     -           

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภทสินค้า ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
  ปีงบประมาณ  2561 (เดือนมกราคม  -  มีนาคม 2561)   

รายได้เก็บจริง เปรียบเทียบ (2) กับ (1) เปรียบเทียบ (5) กับ (1)

ประเภทภาษี

หน่วย : บาท

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 ปีงบประมาณ 2561  (เดือนมกราคม  -  มีนาคม 2561)   

สุรา
860,983,452.37

เคร่ืองดื่ม 
114,473,208.18

น  ามัน
20,958,709.85

สนามกอล์ฟ
15,987,634.67

รายได้เบ็ดเตล็ก 
29,203,715.37

รายได้อื่นๆ 
8,692,980.92

ไนท์คลับและดิส
โก้เธค  

2,891,400.38

 940,000,000.00

 960,000,000.00

 980,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,020,000,000.00

 1,040,000,000.00

 1,060,000,000.00 1,031,446,499.32

1,053,191,101.74

990,340,400.00

ปีก่อน ปีน้ี เป้าหมาย
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ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี จัดเก็บได้ปีน้ี จัดเก็บได้ปีก่อน ผลต่าง ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง ร้อยละ

เชียงใหม่ 512,413,641.35 508,913,116.86 3,500,524.49 0.69 524,375,300.00 -11,961,658.65 -2.28

เชียงราย 20,840,037.63 15,885,247.93 4,954,789.70 31.19 17,925,200.00 2,914,837.63 16.26

น่าน 11,105,799.74 6,354,748.92 4,751,050.82 74.76 6,504,300.00 4,601,499.74 70.75

พะเยา 6,279,327.32 4,758,435.71 1,520,891.61 31.96 4,811,200.00 1,468,127.32 30.51

แพร่ 130,965,305.23 136,700,603.98 -5,735,298.75 -4.20 124,282,700.00 6,682,605.23 5.38

แม่ฮ่องสอน 4,768,641.09 3,724,141.35 1,044,499.74 28.05 4,120,600.00 648,041.09 15.73

ล าปาง 115,384,892.00 106,875,988.82 8,508,903.18 7.96 120,958,300.00 -5,573,408.00 -4.61

ล าพูน 12,837,174.92 13,487,978.06 -650,803.14 -4.83 13,934,300.00 -1,097,125.08 -7.87

อุตรดิตถ์ 238,596,282.46 234,746,237.69 3,850,044.77 1.64 173,428,500.00 65,167,782.46 37.58

รวม 1,053,191,101.74 1,031,446,499.32 21,744,602.42 2.11 990,340,400.00 62,850,701.74 6.35

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 5

ปีงบประมาณ 2561 (เดือนมกราคม  -  มีนาคม 2561) 
หน่วย : บาท

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 ปีงบประมาณ 2561  (เดือนมกราคม  -  มีนาคม 2561)   

0.000

200.000

400.000

600.000

จัดเกบ็ไดป้นีี้ จัดเกบ็ไดป้กีอ่น เป้าหมาย
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ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
แยกรายพื นที่ปีงบประมาณ 2561  เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

 

คดี ค่าปรับ คดี ค่าปรับ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ คดี ค่าปรับ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 1,519   17,892,461.50    2,795   12,261,311.52    1,276-   -45.65 5,631,149.98 45.93 1,226   8,634,099.00    293 23.90 9,258,362.50 107.23

ประเภทคดี
เปรียบเทียบปรับผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานปีก่อน เปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ เป้าหมาย เปรียบเทียบคดี

พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ.2560

1,519   17,892,461.50    2,795   8,634,099.00    293    23.90 9,258,362.5012,261,311.52    1,276-   45.65-   5,631,149.98 45.93 107.231,226   

 

 

  

แผนภูมิแสดงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

ปีงบประมาณ 2561  เดอืนมกราคม – มีนาคม 2561 

1,226

2,795

1,519

ปีนี ปีก่อน เป้าหมาย

0

20

ค่าปรับ

17.89
12.26 

8.63 

ปีนี ปีก่อน เป้าหมาย

ค่าปรับ : ล้านบาท 
แผนภูมิค่าเปรยีบเทียบปรบั แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

คดี : ราย 
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ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
แยกรายพื นที่ปีงบประมาณ 2561  เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

 

คดี ค่าปรับ คดี ค่าปรับ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ คดี ค่าปรับ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
   1. เชียงใหม่ 395    2,564,179.00    760    2,546,484.84    365-      48.03-  17,694.16 0.69 241    1,193,100.00   154      63.90 1,371,079.00 114.92
   2. เชียงราย 359    5,761,685.70    733    3,771,738.78    374-      51.02-  1,989,946.92 52.76 300    2,499,999.00   59       19.67 3,261,686.70 130.47
   3. น่าน 130    1,511,614.03    228    1,324,783.70    98-       42.98-  186,830.33 14.10 118    1,143,000.00   12       10.17 368,614.03 32.25
   4. พะเยา   78      971,399.14       159    310,215.00      81-       50.94-  661,184.14 213.14 110    834,300.00     32-       29.09-    137,099.14 16.43
   5. แพร่    175    3,048,084.78    398    2,061,953.00    223-      56.03-  986,131.78 47.83 150    1,488,300.00   25       16.67 1,559,784.78 104.80
   6. แม่ฮ่องสอน 91      803,551.50       87      298,020.00      4         4.60    505,531.50 169.63 46      320,200.00     45       97.83 483,351.50 150.95
   7. ล าปาง   165    1,948,072.40    200    575,252.30      35-       17.50-  1,372,820.10 238.65 129    617,700.00     36       27.91 1,330,372.40 215.38
   8. ล าพูน    56      288,205.95       89      604,250.00      33-       37.08-  316,044.05-    52.30-  32      154,000.00     24       75.00 134,205.95 87.15
   9. อุตรดิตถ์   70      995,669.00       141    768,613.90      71-       50.35-  227,055.10 29.54 100    383,500.00     30-       30.00-    612,169.00 159.63

รวม 1,519  17,892,461.50  2,795  12,261,311.52  1,276-   -45.65 5,631,149.98 45.93 1,226  8,634,099.00   293 23.90 9,258,362.50 107.23

พ้ืนท่ี 
เปรียบเทียบปรับผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานปีก่อน เปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ เป้าหมาย เปรียบเทียบคดี
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เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์

แผนภูมิค่าเปรียบเทียบปรับแยกรายพื นที่

ปีนี (ค่าปรับ) ปีก่อน(ค่าปรับ) เป้าหมาย(ค่าปรับ)

ค่าปรับ : บาท 
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แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตแยกรายพื นที่

ปีนี (คดี) ปีก่อน(คดี) เป้าหมาย(คดี)
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พิธีท ำบุญตักบำตรเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2561 

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมท าบุญ ตักบาตร เพ่ือความเป็นสิริมงคลเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

 

มอบทุนอำหำรกลำงวัน ของเล่นและอุปกรณ์กำรเรียน ในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบทุนอาหารกลางวัน ของเล่น และอุปกรณ์การเรียน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2561 ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดขะจาว ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
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ตรวจเยี่ยมโรงอตุสำหกรรมสุรำ บรษิัท ธนภกัดี จ ำกัด 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิิตภาคที่ 5 พร้อมสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมสุรา บริษัท ธนภักดี จ ากัด ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยรับฟัง
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เขตการตลาด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การบรรจุ 
และสต๊อคสุรา ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลไปประมวลผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสุราของกรมสรรพสามิต ต่อไป 

 

 

 

 
 

อบรมสมัมนำ พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมติ พ.ศ. 2560 

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดอบรมสัมมนา  
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ แก่บุคลากรในสังกัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดหลักกฎหมาย กฎหมายฉบับรองและรับฟังปัญหาในการ 
บังคับใช้จากบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ภายหลังกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับ 
แล้วตั้งแต่ 16 กันยายน 2560 ทั้งนี้เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้กรมสรรพสามิตน าไปพัฒนา 
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
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ตรวจรำชกำรพื้นที่อุตรดิตถ ์

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการพ้ืนที่อุตรดิตถ์  
(1) ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมสุราชุมชน โรงอุตสาหกรรมยาเส้น ในเขตท้องที่ อ.เมือง และ อ.ท่าปลา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
กระบวนการควบคุมการช าระภาษี (2) เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสุราของโรงงานสุรา บริษัท มงคลสมัย จ ากัด ตรวจสอบ
ระบบบัญชีพร้อมรับทราบแผนการบรรจุสุรา และสต๊อคสุราคงเหลือ (3) ตรวจเยี่ยมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
ประชุมมอบนโยบาย รับทราบผลการปฏิบัติ ง าน  รับทราบสภาพปัญหา พร้ อมชี้ แนะแนวทางแก้ ไขปัญหา  
ณ ห้องประชุมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 

 

กิจกรรมสรรพสำมิต 
สำนฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 11.00 น. ผู้อ านวยการ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5  
และสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ น าบุคลากร 
ในสังกัดเดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์การเรียน การกีฬา สิ่งของเครื่องใช้ 
จ าเป็น และมอบเงินกองทุนการศึกษา ณ  
โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์  
(บ้านห้วยหอย) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบ 86 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ บทบาท
หนา้ที่ของกรมสรรพสามิต และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนกินนอน ชนเผ่าปกาเกอะญอ ของโรงเรียนจ านวน 86 คน 
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  ตรวจรำชกำรพื้นที่ล ำปำง 
วันที่ 12 มีนาคม 2561 สรรพสามิต

พ้ืนที่ ล าปาง  น าผู้ อ านวยการส านั ก ง าน
สรรพสามิตภาคที่ 5 และคณะตรวจราชการ 
ใ น พ้ื น ที่ ล า ป า ง  โ ด ย เ ข้ า ต ร ว จ เ ยี่ ย ม
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดล าปางจ านวน 3 
แห่ง ได้แก่ 1.คลังน้ ามันเชลล์ จังหวัดล าปาง  
2.บริษัท ไทยน้ าทิพย์ฯ โรงงานล าปาง 3.บริษัท 
เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จ ากัด (ผู้ขอใช้สารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน ที่ได้รับการยกเว้นภาษี) และ
ประชุมเจ้าหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุมส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ล าปาง ในการนี้ได้เน้นย้ า 
ทิศทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ด า เ นิ น ง า น ห้ ว ง เ ดื อ น  ตุ ล า ค ม  2560 - 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กรมสรรพสามิต
ก าหนด พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและการ
ด าเนินการแก้ไขของพ้ืนที่ล าปาง 

 มอบทุนกำรศึกษำบุตร 
ประจ ำปี 2560 ให้กับ
ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนรำชกำรใน
สังกัด 

วันที่ 16 มีนาคม 2561  
น า ย ปั ณ ณ ทั ต  ใ จ ท น 
ผู้ อ านวยการส านั ก ง าน
สรรพสามิตภาคที่ 5 มอบ
ทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 
2560 ใ ห้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการในสังกัด 
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ประชุมคณะผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงกำรคลัง(TopEx) 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  

เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง(TopEx) ครั้งที่ 3/2561 ผ่านระบบ 
Conference ณ ห้องประชุมส านักงานสรรพสามิตภาคที่  5 โดยมีคณะผู้บริหาร 
การคลังประจ าจังหวัด (คบจ) เชียงใหม่ และผู้บริหารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  
เข้าร่วมประชุม รวม 30 นาย การประชุมดังกล่าวมีนายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดผ่านระบบ Conference  
จากกระทรวงการคลังไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงการคลังไปยังผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด 

 

ตรวจรำชกำรพื้นที่พะเยำ 
วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เดินทางไปตรวจราชการพื้นที่พะเยา โดยได้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 

(1) ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมสุรา , โรงอุตสาหกรรมยาสูบ (ยาเส้น) รวม 8 แห่ง ตรวจเยี่ยมส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง ศึกษา
เส้นทางการเดินทางผ่านด่านพรมแดนชั่วคราวบ้านฮวก อ าเภอภูซาง (2) ประชุม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา (3) พบปะหารือข้อราชการกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เก่ียวกับภาษีสรรพสามิต
และความคืบหน้าเก่ียวกับการเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา 



 


