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 บทความประชาสัมพันธ์ “คู่มือตรวจสอบสุรากลั่นชุมชน” 
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

เรื่อง “เข้าเกียร์ไม่ได้” 
 

 สุขภาพกับการท างาน (ตอนที่ 16)  “กินอย่างไรจึงจะไม่ เ จ็บป่วย” 
 

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 4 ปีที่ 18

เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2561  ในจุลสำรฉบับนี้ก็ได้น ำเรื่องรำว ข่ำวสำร สำระ ควำมรู้  

มำฝำกทุก ๆ ท่ำนเหมือนเช่นเคย สำระควำมรู้เกี่ยวกับ บทควำมประชำสัมพันธ์ “คู่มือตรวจสอบ

สุรำกลั่นชุมชน” เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำร พ.ศ. 2540 บทควำมเรื่อง เข้ำเกียร์ไม่ได้? ข่ำวสำร IT ไมโครซอฟท์รองรับชื่ออีเมล

ภำษำไทย พร้อมเพิ่ม Sarabun New เป็นฟอนต์มำตรฐำนใน Windows 10 สำระเกี่ยวกับกำร

ดูแลสุขภำพ สุขภำพกับกำรท ำงำน (ตอนที่ 16) “กินอย่ำงไรจึงจะไม่เจ็บป่วย” ข้อคิดสะกิดธรรม 

ธรรมะสั้นๆ ง่ำยๆ 10 ข้อ แง่คิดดีๆ มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ ำวัน มำเรียนรู้ภำษำอังกฤษ กับมุม

ภำษำอังกฤษ เรียนภำษำอังกฤษ แบบหมู หมู.....Easy English ไขควำมลับสมองประลอง

ปัญญำ แบ่งเค้กอย่ำงไรให้ได้ 8 ชิ้น ด้วยกำรตัดไม่เกิน 3 ครั้ง.. ? เพลิดเพลินกับ ข ำขันวันละนิด 

และ ผลกำรจัดเก็บรำยได้ ผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด ไตรมำส 3 (กรกฎำคม – กันยำยน 

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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ชื่อส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา/พื้นที่ที่จ่ายแสตมป์ 

เมือง/เชียงราย 

เลขแสตมป์ 12 หลัก 

เหลือบสีตรงกลางดวงแสตมป์ ดีกรี 

“แสตมป์สุรากลั่นชุมชน” 

ว.ด.ป ที่บรรจุสุรา 

17 ก.ย. 2561 
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การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 

  องค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่มีระบบการจัดการ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีกระบวนการสร้างสุขเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดสุขภาพกายควบคู่สุขภาพใจ ส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์ขององค์กร 
วิธีสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” 1. ช่วยกันจัดองค์กร 2. สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม 3. สื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์ 4. ช่วยกันท าผลงาน 5. ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

  องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างานในองค์กร” 
ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญและเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนท างานด้วย 
เป็นความส าคัญว่า เมื่อคนท างานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร 
ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 

  การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน 
ในองค์กรมีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้ง  
ในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนา 
ในแนวโน้มที่ดีข้ึน 

  ส าหรับประเทศไทย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2553) ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กร
ภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึง องค์กรที่มีความสุขว่าจะต้อง
ประกอบด้วยหัวใจส าคัญหลายอย่าง คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) การมีความสุข (Happy) มีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่ความก้าวหน้า (Creativity) โดยได้เสนอแนวคิดและหลักการ  

  สร้างองค์กรแห่งความสุข แบบความสุข 8 ประการ คือ  

  1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน  
รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข 

  2. Happy heart มีน้ าใจงาม สิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ าใจ 
คิดถึงคนอ่ืน เอ้ืออาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม 

  3. Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต เพ่ือไม่ให้ตนเองรู้สึก
กดดันมากเกินไป หากท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย ต้องรู้จัก
ผ่อนคลายให้เหมาะสม 

  4. Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจาก 
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน หรือพูดง่าย ๆ คือ เรียน
เพ่ือรู้ และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ 

  5. Happy soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม คือ 
การม ีหิริโอตตัปปะ ในการท างานเป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าของ 
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ตนเองโดยเฉพาะการกระที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมน ามาซึ่งความสุขขององค์กร เพราะคนมีความศรัทธาในศาสนา
และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

   6. Happy money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บ  
รู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่สามารถจัดการ
ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตนเองได้ 

  7. Happy family ครอบครัวที่ดี การให้ความส าคัญกับครอบครัวท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง 
เกิดก าลังใจที่ดีในการท างาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ 

  8. Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับสังคมนอกที่ท างาน มนุษย์ 
ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีตามมา 

  การสร้างความสุขในที่ท างานไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร เป็นหน้าที่ของทุกคน 
ในองค์กร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือสร้างความสุขให้เกิดในที่ท างาน ท าให้ที่ท างานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 
ของคนท างาน 

  สรุป การสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างสมดุลของการท างานให้เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญาเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ หรือองค์กรสู่ ความเป็นเลิศในอนาคต 
โดยอาศัยภาวะผู้น าที่ต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนสุขภาวะที่สมบูรณ์ 4 ด้านคือ 

  1. กาย ได้แก่ การประกอบสัมมาชีพ ความปลอดภัยในการท างานหรือสภาพแวดล้อมของการท างาน
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากสารพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรฯ มีสุขภาพ  
ด้านร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยทั้งต่อตนเองและครอบครัว 

  2. จิต ได้แก่ ความมีสติ ความสงบ และความดี ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 

  3. สังคม ได้แก่ สังคมสัมพันธ์ มีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร ระหว่างองค์กร โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ การสร้างสังคมเข้มแข็ง การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน การรู้จักใช้จ่าย การรู้จั ก
ความพอดี พอประมาณ และการใช้เหตุผล การสร้างสังคมยุติธรรม ให้ความเสมอภาคและสร้างโอกาส  
ในการท างาน สร้างแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นในองค์กร และสร้างสังคมสันติสุข  
มีการประนีประนอม การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. ปัญญา ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีอิสระได้รับความไว้วางใจใน
การท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ และการตัดสินใจตาม
ศักยภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  คนในองค์กรมีความสุขในการท างานตามที่ตนถนัดและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสม ก็จะท าให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กรซึ่งส่งผลต่อผลิตผลขององค์กรที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างแน่นอน 

 

ที่มา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
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  ขอพูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบประมาณ
ของกองทัพอีกครั้ งครับ เพราะเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นเรื่องที่ต้องให้ประชาชนได้รู้ และเดี๋ยวนี้กองทัพ 
ก็ยินดีเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้ทราบกันมากขึ้น 
  นายต๊อดผู้จัดการบริษัท ตุ๊กๆ ได้ท าสัญญา 
ซื้อขายชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานล าเลียงพล จ านวน 18 
รายการ เป็นเงิน 5,252,000 บาท กับกรมสรรพาวุธ
ทหารบก ส่งมอบสิ่งของกัน 3 ครั้ง 2 ครั้งไม่มีปัญหา  
แต่ในครั้งที่  3 ส่งมอบไม่ได้เนื่องจากเครื่องเปลี่ยน
ความเร็ว จ านวน 7 EA ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก 
กองโรงงานซ่อมสร้าง ตรวจสอบในรายละเอียดและ
ทดสอบการใช้งานแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาต าแหน่ง
เกียร์ว่าง (N) ได้ อยากให้คนเราขยันแบบนี้บ้างจัง และ 
มีน้ ามันรั่วซึม บริษัทจึงขอให้ทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ีสิ่งของทั้ง 7 EA น่าจะหมายถึง
หลายชิ้นจะมีปัญหาเดียวกัน สงสัยว่าได้ทดสอบตาม
ขั้นตอนในคู่มือทางเทคนิคหรือไม่ โดยขอส่งเจ้าหน้าที่
ช่างเทคนิคเข้าร่วมทดสอบด้วย แต่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกมีหนังสือแจ้งว่า ได้ทดสอบแล้ว 2 ครั้งไม่ผ่าน
เกณฑ์ ไม่จ าเป็นต้องทดสอบอีกขอให้ไปรับของคืน  
นายต๊อดจึงมีหนังสือถึงกรมสรรพาวุธทหารบกเพ่ือ 
ขอส าเนาข้อมูลข่าวสารรายงานการทดสอบเครื่อง
เปลี่ยนความเร็ว ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจนถึง
ผู้บริหารขั้นสูงสุด แต่กรมสรรพาวุธทหารบกมีหนังสือ
แจ้งว่าบริษัทได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทดสอบทุกขั้นตอน
แล้ว จึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลโดยให้บริษัทตรวจดูรายงาน
การทดสอบอีก เพราะจะเกิดความเสียหายแก่ราชการ
ตามมาตรา 15 (2) นายต๊อดจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพาวุธทหารบก 
มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์และชี้แจงว่า  
การขอตรวจดูรายงานการทดสอบทั้ง 2 ครั้งเมื่อเดือน
เมษายน 2559 และเดือนตุลาคม 2559 นั้น ส านักงาน
นายทหารพระธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ทดสอบทุกขั้นตอน ซึ่งได้รับทราบแล้ว 
ในขณะนั้น จึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลให้อีก 
  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นว่า รายงานการ
ทดสอบเครื่องเปลี่ยนความเร็วเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบ
พิจารณาตรวจรับพัสดุเมื่อได้ทดสอบและทดลองใช้งาน
แล้วใช้งานไม่ได้ และผู้แทนบริษัทได้ร่วมสังเกตการณ์
ด้วย ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการ
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ โดยได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้บริษัทน าสิ่งของกลับคืนและได้บอกเลิกสัญญาซื้อขาย
บางส่วนเป็นเงิน 1,764,000 บาท แล้วการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารไม่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพตามมาตรา 15 (2) ประกอบกับนายต๊อด 
ผู้อุทธรณ์ ขอเพียงดูรายงานการทดสอบเครื่องเปลี่ยน
ความเร็วเท่านั้น พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมแล้ว  
จึงเห็นควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้นายต๊อดเข้าตรวจ 
ดูรายงานดังกล่าวได้ตามค าขอ 
  หมายความว่าให้เข้าไปนั่งอ่านได้ แต่จะอนุญาต
ให้ถ่ายส าเนาหรือไม่  เป็นเรื่องของกรมสรรพาวุธ
ทหารบกครับ มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 0 2283 4678 www.oic.go.th 
(ท่ี สค 160/2560) 

บทความ อ.  37/2560 
วีระเชษฐ์  จรรยากูล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

http://www.oic.go.th/
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ไมโครซอฟท์รองรับชื่ออีเมลภาษาไทย พร้อมเพิ่ม Sarabun New  
เป็นฟอนต์มาตรฐานใน Windows 10 

 

 

 

 

 

  ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศรองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทย ส าหรับบริการและแอปพลิเคชัน
อีเมล์ต่างๆ เช่น Office 365, Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online และ Exchange Online 
Protection (EOP) โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้ชื่ออีเมลเป็นภาษาไทยได้เป็นครั้งแรก ส าหรับบัญชี Outlook 
บนพีซี เช่น “สมชาย@อินโฟไทยแลนด์.คอม” 

การประกาศรองรับการใช้งานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายอย่างต่อเนื่องของไมโครซอฟท์ในการพัฒนา
เพ่ือรองรับอีเมลภาษาท้องถิ่น (Email Address Internationalization หรือ EAI) ในบริการและผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และท าให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในภาษาท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ  
รับ-ส่งข้อมูลด้วยอีเมลในภาษาไทยได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่าน Outlook บนพีซ,ี outlook.com และแอปพลิเคชัน 
Outlook บนแอนดรอยด์และไอโอเอส 

“การท าให้เทคโนโลยีสามารถใช้งานได้ในภาษาที่ผู้คนคุ้นเคยท าให้ชาวไทยทุกคนได้รับประโยชน์และสามารถ
เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวได้ และจะท าให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะ
เราได้ตัดความจ าเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นขั้นตอนแรกออกไป ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเทคโนโลยี เรา
เชื่อว่าการลดอุปสรรคด้านภาษาเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวสู่อนาคตแห่งดิจิทัล
อย่างแข็งแกร่ง เพราะจะช่วยให้การติดต่อและประสานงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และยังช่วยมอบพลังเทคโนโลยี
ให้กับชาวไทยทุกคน” 

- นายโอม ศิวะดิตถ์ 
ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

ผู้ใช้งานสามารถสมัครอีเมลเป็นภาษาไทยจากผู้ให้บริการการพัฒนารองรับอีเมลซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นกับ
พันธมิตรต่างๆ ภายนอกองค์กรได้ท่ี https://thdomain.thnic.co.th/ ผ่านขั้นตอนออนไลน์ 
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การสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
  ข้อมูลจาก Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN) ระบุว่าในปี 
2557 ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจ านวนทั้งหมด 2.9 พันล้านคนทั่วโลก และจ านวนนี้ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโต
ทะลุ 5 พันล้านคนภายในปี 2563 โดยผู้ใช้งานในอนาคตส่วนใหญ่จะมาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก ส่งผลให้พวกเขาจะต้องพบกับความยากล าบากในการใช้งานเว็บไซต์ถ้าหากว่ายังคงให้บริการเนื้อหาเป็น
ภาษาอังกฤษ การผสานอีเมลในภาษาท้องถิ่นเข้ากับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งาน
เว็บไซต์สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น 

ไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Universal Acceptance Steering Group หรือ USAG ได้ท างานอย่าง
เต็มที่เพ่ือรองรับอีเมลในสคริปท์ยูนิโค้ดใดๆ ก็ตาม ผ่านแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ของทางบริษัท รวมถึง
ภาษาท่ีมีวิธีเขียนจากซ้ายไปขวาต่างๆ เช่น ภาษาอูรดูและภาษาอารบิก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มฟอนต์ TH Sarabun New เป็นฟอนต์มาตรฐานใน Windows 10 
  ไมโครซอฟท์ประกาศว่าทางบริษัทได้เพ่ิม Thai Sarabun New ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรประจ าชาติ
ไทยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ให้เป็นรูปแบบตัวอักษรมาตรฐานในแพลตฟอร์ม 
Windows 10 โดยเริ่มให้บริการแล้ววันนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้เรียกใช้งานได้ง่ายข้ึนโดยไม่ต้องติดตั้งเพ่ิม 

 

  ที่มา : https://www.beartai.com/news/it-thai-news/257666 
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อาหารที่ถูกสุขศึกษานั้นเราไม่จ าเป็นต้องซื้ออาหาร
แพง ๆ หรือวิตามินมากิน เพียงแต่เราปฏิบัติตามกฎ 10 ข้อ 
ดังต่อไปนี้คือ 

  1. กินอาหารหลาย ๆ ชนิดหมุนเวียนกันไปทุกวัน 
เราจะได้อาหารที่มีคุณภาพจากทุกหมู่ แต่ไม่ควรกินกับข้าว
หลายอย่างเกินไปในแต่ละมื้อ เพราะถ้าหลายอย่างเกินไป 
จะเสี่ยงต่อการที่อาหารไม่เข้ากันและย่อยยาก เพียง 2-4 อย่าง 
ต่อมื้อก็พอ ถ้าเราขาดอาหารหมู่ ใดหมู่หนึ่งเราก็จะเป็น
โรคขาดอาหาร จะท าให้เราเจ็บป่วยง่ายขึ้น ดังนั้น เราจึง 
ไม่ควรเน้นหนักในการบริโภคอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งมากนัก 
เพราะอาหารทุกหมู่มีความส าคัญต่อร่างกาย 
  ถ้าเราเน้นหนักอาหารโปรตีนหรือไขมันมาก ๆ ก็จะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้าเราไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ หรือเรา
ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเนื้อสัตว์ราคาแพง ๆ มากินเราก็
สามารถทดแทนได้ด้วยการกินถั่วเหลืองหรือถั่วเมล็ดต่าง ๆ 
(ถ้าเรากินข้าวกับถั่วเหลืองหรือถั่วเมล็ดต่าง ๆ คุณค่าของ
โปรตีนที่ได้จะเท่ากับเนื้อสัตว์แต่ราคาถูกกว่ามาก) 
  2. กินอาหารให้เพียงพอ ถ้ากินอาหารน้อยไปก็จะ
เป็นโรคขาดอาหาร ผอม ร่างกายไม่แข็งแรง แต่เราก็ไม่ควรกิน
อาหารมากเกินไป จะท าให้อ้วนและคนอ้วนก็จะขี้โรค เราควร
มีน้ าหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วนไม่ผอม จึงจะแข็งแรง  
การกินอาหารมากเกินไป ก็จะมีผลเสียเช่นเดียวกับการกินน้อย
เกินไปหรือขาดอาหาร เวลากินอาหารอย่ากินจนอ่ิมแปล้ หรือ
กินจนรู้สึกอ่ิมมากเพราะนั้นหมายถึงว่าเรากินอาหารมาก
เกินไปแล้ว 
  3. เราควรกินอาหารที่เป็นธรรมชาติ หมายถึงอาหาร
ที่ไม่ค่อยผ่านการดัดแปลง และไม่จ าเป็นต้องซื้ออาหารที่ 
แพง ๆ เพราะอาหารที่มีคุณภาพส่วนมากไม่แพง เราควรกิน
อาหารง่าย ๆ ไม่ต้องดัดแปลงหรือใช้เวลามาปรุงและหุงต้ม
มากเพราะทุกครั้งที่ต้องใช้เวลามากมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลง
อาหาร จะท าให้คุณภาพของอาหารเสื่อมไป อาหารธรรมชาติ 
มีกากมากกว่าอาหารดัดแปลง เช่น ข้าวกล้องมีกากมากกว่า
ข้าวขาว 2 เท่าในผักและผลไม้มีกากมากกว่า  
 

จะช่วยไม่ให้ท้องผูกป้องกันริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
และลดความอ้วนในคนที่อ้วนด้วย 

  4. เราควรกินอาหารเป็นเวลาทุกมื้อทุกวัน ควรกิน
อาหารเป็นเวลาและไม่กินเร็วหรือช้ากว่าปกติเกิน 1 ชั่วโมง 
เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราเคยกินกระเพาะก็จะเตรียมขับน้ าย่อย
ออกมาย่อยอาหาร แต่ถ้าไม่มีอาหารให้ย่อย น้ าย่อยก็จะย่อย
กระเพาะท าให้เป็นโรคกระเพาะ จะสังเกตได้ว่า ถ้าปล่อยให้หิว
มากจะรู้สึกปวดท้อง แต่ถ้ากินก่อนเวลา 1-2 ชั่วโมง กระเพาะ
ของเราย่อยอาหารมื้อก่อนยังไม่หมดต้องมาย่อยอาหารใหม่อีก 
ท าให้ไม่ได้พักผ่อนเลย ควรกินอาหารเป็นเวลาไม่ควรกินจุบจิบ
ระหว่างมื้อ หรือกินอาหารว่างนอกเวลา วันหนึ่ง ๆ ไม่ควรกิน
อาหารมากกว่า 3 มื้อ เช่น เช้า เที่ยง เย็น และให้ห่างกัน
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง กลางคืนไม่ควรกินอะไรยกเว้นน้ าเปล่า 
การกินอะไรก็ตามแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เคี้ยวถั่วสักหนึ่งเม็ด
หรือกินขนมสักชิ้นนอกเวลากินข้าว ก็นับว่าเป็นการกินจุบจิบ
แล้วถ้าเราอยากกินขนมหรือผลไม้ของขบเคี้ยว ให้กินเมื่อ 
ถึงเวลากินข้าวเป็นมื้อ ๆ ไปเพราะการกินจุบจิบทั้งวัน จะท าให้
ฟันผุ เบื่ออาหาร และกระเพาะอาหารไม่ได้พักผ่อนจะท าให้
เป็นโรคกระเพาะง่ายกว่า 
  5. โปรดอย่าลืมกินอาหารมื้อเช้า มื้อเช้าเป็นมื้อที่
ส าคัญที่สุด ส่วนมากเราจะปฏิบัติในทางตรงกันข้ามโดยกินมื้อ
เช้าเบา ๆ หรือไม่กินเลยแต่กลับกินมื้อเย็นหนักสุด คนที่ไม่กิน
อาหารเช้าจะมีน้ าตาลในเลือดต่ าลง ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานต่ าลง และมีหลักฐานว่ากลุ่มคนที่ไม่กินอาหารมื้อเช้า 
จะท างานผิดพลาดและประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ง่ายกว่า เหตุผล
ที่มื้อเย็นต้องกินเบาๆ เช่น พวกผลไม้ก็เพราะว่ากลางคืนเรา
ไม่ได้ท างาน ไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงานมากมาย ดังนั้นพลังงาน
ที่เหลือมักจะพอกพูนในรูปของไขมันท าให้อ้วนลงพุง ถ้ากินมื้อ
เย็นหนักและดึกเกินไปจะท าให้กระเพาะยังท างานในขณะที่เรา
ต้องการพักผ่อน จะท าให้ไม่ค่อยสบายและไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ 
(คนที่ท างานกลางคืนและนอนกลางวัน ก็ต้องน าหลักเกณฑ์นี้
ไปดัดแปลงด้วย) 

   

 

 

 “กินอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วย” 
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  6. กินช้า ๆ เค้ียวให้ละเอียด ถ้ากินเร็วเกินไป เราจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากอาหารที่กินเข้าไป เพราะสาร
บางอย่างต้องย่อยในปากก่อน ไม่ควรกินข้าวต้ม หรืออาหาร
เหลวหรือน้ าแกงบ่อยเกินไปเพราะอาหารเหล่านี้มีน้ ามากและ
ท าให้เราไม่ค่อยได้เคี้ยวและอ่ิมเร็วเราก็จะไม่ได้รับคุณค่าทาง
อาหารเพียงพอ กินอาหารน้อยหน่อย แต่เคี้ยวให้ละเอียด 
ดีกว่ากินมาก ๆ และรีบ ๆ กลืนโดยไม่ต้องเค้ียว ความพึงพอใจ
ในรสอาหารไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของอาหารที่กลืนเข้าไป แต่อยู่ที่
ระยะเวลาของอาหารที่อยู่ในปาก คือ ถ้าเราเค้ียวช้า ๆ เราก็จะ
ได้สัมผัสกับรสอาหารที่แท้จริง ไม่ควรกินอาหารเย็น ๆ ทุกมื้อ
เพราะจะท าให้ร่างกายต้องเสียพลังงานไป ท าให้อุ่นก่อนจึงจะ
ย่อยได้ดี อาหารที่กินควรจะอุ่นหรือกินทันทีที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ 
(อาหารร้อนจัดก็ไม่ดี) พยายามหลีกเลี่ยงน้ าแข็งหรือน้ าเย็น
ขณะกินอาหาร 
  7. นักกินหรือนักบริโภคที่ฉลาดควรระวัง ควรระวัง
อาหารปลอมปน อาหารที่มียาฆ่าแมลงและสารเคมีที่ 
เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย เช่น สารกันบูด ดินประสิว  
(ไนเตรท) ในไส้กรอก เนื้อเค็ม และเนื้อสวรรค์ อาหารที่ใส่ดิน
ประสิวมาก ๆ จะท าให้เกิดโรคมะเร็งได้  สารบอแรกซ์ 
ในลูกชิ้นเด้ง หรือปาท่องโก๋ สารตะกั่ว จะพบในอาหารที่ห่อ
ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือพลาสติคสี  ๆ และภาชนะ
เคลือบที่มีสีสันสด ๆ บางชนิด สีย้อมผ้าที่ใส่ในขนมหรืออาหาร
ที่มีสีสด ๆ หลีกเลี่ยงเครื่องชูรสบางชนิด โลหะหนัก เช่น  
สารปรอทจะพบมากในปลาน้ าจืดหรืออาหารทะเลที่อยู่ในน้ าที่
มีการถ่ายเทสารปรอท (น้ าเสียจากโรงงาน) นักกินที่ดี ควร
เลือกอาหารที่ยังไม่หมดอายุ ยังไม่เสีย ไม่มีเชื้อรา และสะอาด
ปราศจากเชื้อโรค ขี้ฝุ่น หรือแมลงวันตอม ควรปรุงเนื้อสัตว์  
ปลาและอาหารทะเลให้สุกก่อนกิน อย่าตามปากโดยกินสุก ๆ
ดิบ ๆ เพราะมีเชื้อโรคและพยาธิถ้ากินผิดอาจถึงแก่ชีวิต  
หรือเจ็บป่วย หรือตายผ่อนส่งได้ 
   

  

 

  8. ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ร่างกาย
ของเราประกอบด้วยน้ าประมาณร้อยละ 70 ถ้าร่างกายขาดน้ า
ไตก็จะต้องท างานหนักและเสียเร็วขึ้น เราอาจจะเป็นโรค
ท้องผูก ปวดหัว ปวดหลัง น้ าจะควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
ท าให้เลือดหมุนเวียนดีและช่วยขับถ่ายสิ่งสกปรกออกจาก
ร่างกาย ไม่ควรรอจนกระหายน้ าแล้วค่อยดื่มน้ า ถ้าปัสสาวะมสีี
เหลืองเข้มแสดงว่าดื่มน้ าไม่พอ เวลากินอาหารไม่ควรดื่มน้ า
มาก ๆ เพราะจะท าให้น้ าย่อยจางลงและท าให้ระบบการย่อย
ไม่ค่อยดีนักถ้าหิวน้ าระหว่างกินอาหารควรกินผลไม้แทน 
  9. ไม่บริโภคสิ่งเสพติด ต้องรู้จักประมาณตน และ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติตามกฎแห่งสุขภาพที่ถูกต้อง เราไม่ควร
บริโภคสิ่ ง เสพติดต่าง  ๆ ต่อไปนี้  เพราะไม่มีประโยชน์   
แต่กลับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 1. เหล้าและเบียร์   
2.ยาเสพติด (รวมทั้งยานอนหลับ ยาม้า ยาขยัน และกัญชา)  
3.บุหรี่ 4.เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา โอเลี้ยง โคล่า  
ยาชูก าลังต่าง ๆ (ยาแก้ปวดเป็นผงเป็นเม็ดหรือเป็นซอง ๆ  
ก็ มี ค า เฟ อีนด้ ว ย  จึ ง ไ ม่ ค ว รจะกิ นบ่ อย  ๆ  จะติ ด ไ ด้ ) 
  10. ขณะกินอาหารไม่ควรขบคิดปัญหาหนักๆ
โต้เถียงหรือตึงเครียด อารมณ์เสีย ความพยายามท าตนให้มี
ความสุขและมีอารมณ์ดี ถ้าเราตึงเครียดหรืออารมณ์เสีย ท าให้
ระบบการย่อยผิดปกติ และน้ าย่อยจะออกมามาก ท าให้มีแผล
ในกระเพาะอาหาร เวลากินข้าวควรมีเวลามากพอไม่ควร 
เร่งรีบนัก แต่ถ้าวันไหนเร่งรีบ ก็กินให้น้อยลงเพราะถ้ากิน 
มาก ๆ แต่ไม่ได้เคี้ยวให้ละเอียดสู้กินน้อยหน่อย แต่เคี้ยว 
ให้ละเอียดไม่ได้ ถ้าเราเหนื่อยมากจากงานหนักหรือการออก
ก าลังกาย ควรพักผ่อนครึ่งชั่วโมงจึงค่อยกินอาหารไม่ควรอ่าน
ต าราเรียนหรือใช้สมองมากนักขณะกินอาหาร เพราะร่างกาย
ต้องแบ่งพลังไปเลี้ยงสมอง จึงมีพลังมาย่อยอาหารไม่พอ  
ในท านองเดียวกันถ้าเราอ่านหรือท่องต ารา และใช้สมอง 
ขณะกินข้าวสมองก็จะท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะได้ผล
เสียมากกว่าหลังกินอาหารไม่ควรอ่านต าราหรือท างานหนัก
หรอืออกก าลังกายหนักๆทันที 
   โปรดอย่าลืมว่าร่างกายจะแข็งแรงได้ ไม่ใช่อยู่ที่การกินถูกหลักแต่เพียงอย่างเดียวเราต้องปฏิบัติตามกฎแห่งสุขภาพ 

ข้ออ่ืน ๆ ด้วย เช่น ออกก าลังกายทุกวัน พักผ่อนให้เพียงพอ และด าเนินชีวิตให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยถ้าเรากินถูกหลัก เราก็จะ
มีสุขภาพร่างกายดีขึ้นมาก ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตและสติปัญญาจะดีตามด้วย เมื่อเราไม่เจ็บป่วยเราก็ไม่ต้องเสียเงิน 
เสียเวลาและเสียความสุข 
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  ชีวิตเราหลีกหนีเรื่องปัญหา "ความทุกข์" ต่างๆ ไม่ได้ คงไม่แปลกใจ
ที่เราทุกคนจะค้นหาวิธีดับทุกข์ คลายทุกข์ ตลอดจนสร้าง แรงบันดาลใจ  
ในการใช้ชีวิต ส าหรับชาวพุทธอย่างเราๆ สิ่งหนึ่งที่สามารถมาเป็นที่ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิตได้คงหนี ไม่ พ้นหลักธรรมค าสั่ งสอน 
ของพระพุทธศาสนา ที่จะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้มีสติเกิดความคิด 
ในการใช้ชีวิตต่อไป 

ธรรมะสั้นๆ ง่ายๆ 10 ข้อ แง่คิดดีๆ มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 

1. ศีลไม่ได้อยู่ที่พระ ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด เงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐี แต่ศีลอยู่ที่กายใจของเรา ธรรมะอยู่ที่สติ และ 
   เงินอยู่ทุกที่ ที่มีความขยัน 

2. โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่า เราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกดี ชีวิตจะมีแต่สิ่งรื่นรมย์ หากมอง  
   โลกร้าย ชีวิตจะมีแต่วุ่นวายและทุกข์ระทม 

3. จงดึงเอาความรู้สึกผิดที่เรามี มาเป็นแรงบันดาลใจให้ท าดียิ่งๆ ขึ้น อย่าจมอยู่กับอดีต มีแต่การสร้างตัวเอง 
    ใหม่เท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด 

4. ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมี แต่อยู่ที่เราค้นพบว่า อะไรคือแก่นแท้ของชีวิต แล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรัก  
   คนนั้นก็คือคนมีความสุข 

5. ยามใดที่ชีวิตพบกับความทุกข์ หากไม่มัวแต่เป็ นทุกข์ ทว่าเรียนรู้ที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติ  
    อย่างแยบคาย* อย่างเป็นผู้ดู* ไม่ได้เป็นผู้เป็น* ความทุกข์ก็จะทอประกายแห่งความสุขออกมาให้เห็น  

6. ในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบ เราก็ควรชอบสิ่งที่เรามี เพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกสิ่งอย่างใจหวัง และจะไม่มีใคร 
   พลาดหวังทุกอย่างไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะท า มีแง่ดีแง่งามอยู่เสมอ ขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามองเห็น  
   เราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 

7. ในโลกแห่งความเป็นจริง คนทุกคนก็เป็นครูได้ คนเก่ง ไม่เก่ง ฉลาดรู้หนังสือ ไม่รู้หนังสือ ยากดีมีจน สัตว์  
   ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ ดิน ฟ้า อากาศ ความผิดหวัง ความสมหวัง ความรัก ความชัง ฯลฯ เหล่านี้ 
   คือ ครูในมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ศึกษากันไปอย่างไม่มีวันจบ 

8. อย่าแบกอะไรที่เกินก าลังของตัวเอง เพราะไม่เพียงแต่ มันจะท าให้เราเป็นทุกข์ แต่บางทีอาจมีผลต่อการ 
    ยืนตรงๆ อย่างยาวนานของเราด้วย 
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9. เรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรทุกข์ แต่พอเราไม่ยอมปล่อยวาง ทุกข์ก็รุกคืบเข้ามา เรื่องบางเรื่องใครต่อใคร   
   เห็นอยู่ว่า ทุกข์หนักหนาสาหัส แต่ส าหรับคนที่ปล่อยวางเป็น ก็เป็นสุข คือ ความสุขหรือความทุกข์ บางครั้ง 
   อยู่ที่ “ท่าที” ในการเผชิญของเราเป็นส าคัญ ถ้า “รู้เท่าทัน” สิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติ ทุกข์อาจกลายเป็น 
   สุข ปัญหาอาจกลายเป็นปัญญา วิกฤติอาจถูกแปรเป็นโอกาส 

10. ความล้มเหลว เป็นส่วนผสมของชีวิตซึ่งขาดไม่ได้ คนที่ไม่เคยล้มเหลว คือคนที่ไม่เคยท าอ ะไร  
      ด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้ คนที่ก าลังคิดการใหญ่ทุกคน จึงมองความล้มเหลว ด้วยสายตาที่เป็นบวก เพราะเขา 
      รู้อยู่แก่ใจว่า ความล้มเหลว เป็นฝาแฝดกับความส าเร็จ 

 

 

 

 

ที่มา : http://dhamma.thaiware.com 
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การเจ็บป่วย 

    อาการเจ็บปวดไม่มีใครต้องการให้มันเกิด แต่แน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นเราสามารถที่จะสอบถามอาการ
เจ็บปวดของผู้ประสบได้ และการบอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น การสนทนาอาการเจ็บป่วยภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวันอยู่เช่นกัน เผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามอาการไม่สบายอีกฝ่าย และ
การบอกอาการเจ็บป่วยเป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้  เมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายของอีกฝ่าย 

การบอกอาการเจ็บป่วย และบอกว่า ฉันเป็น หรือมีอาการ… พร้อมยกตัวอย่างอาการต่าง ๆ  

I feel ill/sick. : ฉันรู้สึกไม่สบาย/ป่วย I’m not well. : ฉันรู้สึกไม่ดีเลย I feel very weak. : ฉันรู้สึกอ่อนเพลียมาก 

My head is giddy. : ฉันรู้สึกเวียนศีรษะ I’m asthmatic. : ฉันเป็นโรคหอบหืด I’m diabetic. : ฉันเป็นโรคเบาหวาน 

การใช้รูปประโยค เพื่อบอกว่า ฉันเป็น หรืออาการ… ” I have (got)…” ใช้กับอาการต่าง ๆ 

a headache : ปวดหัว   a toothache : ปวดฟัน  a sore throat : เจ็บคอ    

I have loose bowels. : ฉันท้องเสีย My nose is bleeding. : ฉันมีเลือดก าเดาไหล  

I feel thirsty. : ฉันรู้สึกกระหายน้ า I cough constantly. : ฉันไออยู่ตลอดเวลาเลย 

I’ve been feeling very tired. : ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก I need to see a doctor. : ฉันต้องการไปหาหมอ  

สมมุติว่าคุณเข้าโรงพยาบาล ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ที่แพทย์มักใช้ถามกับคนไข้ท่ีมารับบริการ 

How can I help you? : ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร What are your symptoms? : อาการของคุณเป็นอย่างไร 

How long have you been feeling like this? : คุณรู้สึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว 

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคสนทนาเกี่ยวกับการตรวจการรักษาอาการของคนไข้ อาจไม่ใช่ประโยคที่เป็นมาตรฐาน  
ที่ใช้สนทนากัน ซึ่งแล้วแต่แพทย์จะถามหรือสนทนากับคนไข้ และได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษแบบทั่วไป 
ที่มักพบบ่อยใช้สนทนากันมาพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

Can I have a look? : ขอดูหน่อยได้ไหม Where does it hurt? : เจ็บตรงไหน 

Does it hurt when I press here? : กดตรงนี้เจ็บไหม Open your mouth, please. : กรุณาอ้าปาก 

I’m going to take your temperature/pulse. : ฉันก าลังจะวัดอุณหภูมิร่างกาย/วัดชีพจร คุณนะ  

I’m going to take your blood pressure. : ฉันก าลังจะวัดความดันโลหิตคุณนะ 

Do you have any difficulty in swallowing? : คุณรู้สึกเจ็บคอหรือเปล่าเวลากลืนน้ าลาย 

I want to send you for an X-ray. : ผมอยากส่งคุณไปเข้ารับการเอ็กซเรย์ 
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มี 7 คนในงานเล้ียงวันเกิดของคุณ… คุณสามารถแบ่งเค้กกลมส าหรับ 8 คน (รวมถึงคุณ)  
ด้วยการตัดแค่เพียง 3 ครั้งเท่านั้น ได้อย่างไร?  
 

 

 

ที่มา : https://www.catdumb.com/puzzle-game-282/maze.html 

 

 

 

 ***เฉลย***  
แบ่งเค้กอย่างไรให้ได้ 8 ชิ้น ด้วยการตัดไมเ่กิน 3 ครั้ง.. ? 
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อาหารเพื่อยิ้ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

อาจารย์ผู้สอนพูดกับชั้น เรียนเป็นครั้ งแรก…  
อาจารย์ : “ถ้ าใครในห้องนี้คิดว่ าตัว เองเป็นคนอี เดียต 
         ( id iot) โปรดลุกขึ้น ยืน” ( id iot แปลว่า คนบ้า) 
นักศึกษา : (มีนักศึกษาคนหนึ่ งลุกขึ้น)  
อาจารย์ : “โอ น่าสนใจมาก ท าไมเธอจึงคิดว่า เธอ  
         เป็นคนอี เดียต”  
นักศึกษา : “เพราะผมไม่อยากให้อาจารย์ยืน 
         คนเดียวครับ” ลูกศิษย์ตอบ. . . 

 คนไข้ไปพบหมอเพื่อฟังค าตอบจากการตรวจโรค หมอบอกว่า … 
 หมอ : “ผมมีทั้ ง ข่าวดีและข่าวร้ายให้คุณ” 
 คนไข้ : “อะไรเป็นข่าวร้ายละครับ” 
 หมอ : “คุณมี เวลาเหลืออีกหน่ึงเดือน” 
 คนไข้ : “อะไรนะครับ แล้วข่าวดีละ” 
 หมอ : “คุณจะได้ รับเกียรติส าคัญเพราะเขาจะ ต้ังชื่ อโรคตามชื่อคุณ” 
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1. สุรา 541,563,463.75    781,600,005.71    240,036,541.96-  30.71-      753,773,200.00     212,209,736.25-   28.15-   
   ก.สุรากล่ัน 384,694,490.00    602,896,641.24    218,202,151.24-  36.19-      575,064,400.00     190,369,910.00-   33.10-   
   ข.สุรากล่ันชุมชน 156,144,876.00    177,668,512.97    21,523,636.97-    12.11-      177,924,700.00     21,779,824.00-     12.24-   
   ค.สุราแช่ 724,097.75         1,024,429.00       300,331.25-        29.32-      784,100.00          60,002.25-          7.65-     
   ง.สุราต่างประเทศ -                    10,422.50           10,422.50-          100.00-    -                    -                   -      
2. เบียร์ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
3. ยาสูบ (แสตมป์) 1,501,623.00       1,225,857.00       275,766.00        22.50      1,021,500.00        480,123.00         47.00   
4. เคร่ืองด่ืม 72,469,376.81     81,968,161.75     9,498,784.94-      11.59-      121,362,400.00     48,893,023.19-     40.29-   
5. น ้ามนัและผลิตภัณฑ์น ้ามนั 12,435,227.31     20,534,338.82     8,099,111.51-      39.44-      20,732,800.00      8,297,572.69-      40.02-   
6. รถยนต์ 616,000.00         161,840.00         454,160.00        280.62    -                    616,000.00         100.00  
7. รถจักรยานยนต์ 705,255.18         576,720.00         128,535.18        22.29      -                    705,255.18         100.00  
8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -                    648,191.69         648,191.69-        100.00-    -                    -                   -      
9. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส้าอาง 95,043.55           92,160.58           2,882.97           3.13        97,000.00            1,956.45-            2.02-     
10. สนามกอล์ฟ 4,766,925.37       4,211,099.78       555,825.59        13.20      4,673,700.00        93,225.37          1.99     
11. สนามมา้ 285,374.00         308,132.49         22,758.49-          7.39-        304,800.00          19,426.00-          6.37-     
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 13,585,873.33     8,937,905.85       4,647,967.48      52.00      7,622,400.00        5,963,473.33      78.24   
13. แบตเตอร่ี -                    11,171.00           11,171.00-          100.00-    -                    -                   -      
14. พรมและส่ิงทอ -                    -                    -                  -         -                    -                   -      
15. แก้วและเคร่ืองแก้ว -                    39,425.93           39,425.93-          100.00-    -                    -                   -      
16. ไนท์คลับและดิสโก้เธค 3,020,422.41       2,768,740.49       251,681.92        9.09        2,684,600.00        335,822.41         12.51   
17. อาบน ้าหรืออบตัวและนวด 1,051,569.96       618,928.04         432,641.92        69.90      613,000.00          438,569.96         71.54   

รวม 652,096,154.67    903,702,679.13    251,606,524.46-  27.84-      912,885,400.00     260,789,245.33-   28.57-   

สรุปผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทุกประเภทสินค้า ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
  ปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)   

เปรียบเทียบกับปีก่อน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ประเภทภาษี

หน่วย : บาท

จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน
ผลต่าง ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลต่าง ร้อยละ

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ปีงบประมาณ 2561 (เดอืนกรกฎาคม – กันยายน 2561)   

สุรา
541,563,463.75

เคร่ืองดื่ม
72,469,376.81

รายได้เบ็ดเตล็ด
13,585,873.33

น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันฯ
12,435,227.31

สนามกอล์ฟ
4,766,925.37

รายได้อื่นๆ 
4,254,865.69

ไนท์คลับและดิสโก้เธค  
3,020,422.41

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

903,702,679.13
652,096,154.67

912,885,400.00

ปีก่อน ปีน้ี เป้าหมาย

หน่วย : บาท 
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พ้ืนท่ี จดัเก็บได้ปีน้ี จดัเก็บได้ปีก่อน ผลต่าง ร้อยละ เป้าหมาย ผลต่าง ร้อยละ

 1.เชียงใหม่ 327,138,357.54 433,533,367.77 -106,395,010.23 -24.54 408,663,200.00 -81,524,842.46 -19.95

 2.เชียงราย 17,318,725.75 13,178,771.88 4,139,953.87 31.41 15,907,300.00 1,411,425.75 8.87

 3.น่าน 5,063,844.82 5,068,647.59 -4,802.77 -0.09 5,005,600.00 58,244.82 1.16

 4.พะเยา 4,588,233.51 3,245,924.78 1,342,308.73 41.35 4,052,800.00 535,433.51 13.21

 5.แพร่ 110,956,041.13 127,958,074.53 -17,002,033.40 -13.29 128,003,300.00 -17,047,258.87 -13.32

 6.แม่ฮ่องสอน 4,091,297.97 3,369,684.22 721,613.75 21.41 3,580,200.00 511,097.97 14.28

 7.ล าปาง 69,178,208.49 89,004,785.01 -19,826,576.52 -22.28 121,466,400.00 -52,288,191.51 -43.05

 8.ล าพูน 8,224,244.66 9,879,557.55 -1,655,312.89 -16.75 10,209,400.00 -1,985,155.34 -19.44

 9.อุตรดิตถ์ 105,537,200.80 218,463,865.80 -112,926,665.00 -51.69 215,997,200.00 -110,459,999.20 -51.14

รวม 652,096,154.67 903,702,679.13 -251,606,524.46 -27.84 912,885,400.00 -260,789,245.33 -28.57

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 5

ปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 
หน่วย : บาท

แผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บรายได้ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 ปีงบประมาณ 2561 (เดอืนกรกฎาคม – กันยายน 2561)   

0.000

200.000

400.000

600.000

จัดเกบ็ไดป้นีี้ จัดเกบ็ไดป้กีอ่น เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท 
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ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
ปีงบประมาณ 2561  เดอืนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

 

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

รวม 1,286  16,748,441.47   1,986  12,794,577.86   700-      -35.25 3,953,863.61 30.90 1,251  8,802,754.00  35 2.80 7,945,687.47 90.26

ประเภทคดี
เปรียบเทียบปรับผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานปีก่อน เปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ เป้าหมาย เปรียบเทียบคดี

พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต

 พ.ศ.2560

1,286 16,748,441.47 1,986  8,802,754.00  35 2.80 7,945,687.4712,794,577.86   700-      -35.25 3,953,863.61 30.90 90.261,251  

 

 

  

แผนภูมิแสดงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

ปีงบประมาณ 2561  เดอืนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

1,251

1,986

1,286

ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

0

20

ค่าปรับ

16.75
12.79 

8.80 

ปีน้ี ปีก่อน เป้าหมาย

ค่าปรับ : ล้านบาท 
แผนภูมิค่าเปรยีบเทียบปรบั แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

คดี : ราย 
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ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
แยกรายพื้นที่ปีงบประมาณ 2561  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

 

คดี ค่าปรับ คดี ค่าปรับ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ คดี ค่าปรับ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
   1. เชียงใหม่ 277      2,838,202.70      437     4,661,055.78      160-    36.61-   -1,822,853.08 -39.11 269      1,333,600.00     8     2.97 1,504,602.70 112.82
   2. เชียงราย 290      4,689,851.11      387     3,153,601.92      97-      25.06-   1,536,249.19 48.71 300      2,500,002.00     10-    -3.33 2,189,849.11 87.59
   3. น่าน 99        1,437,909.70      193     830,279.60        94-      48.70-   607,630.10 73.18 108      1,115,000.00     9-     -8.33 322,909.70 28.96
   4. พะเยา   67        768,980.90         131     457,377.50        64-      48.85-   311,603.40 68.13 111      834,900.00        44-    39.64-   -65,919.10 -7.90 
   5. แพร่    139      1,716,627.35      317     1,596,348.20      178-    56.15-   120,279.15 7.53 150      1,541,600.00     11-    -7.33 175,027.35 11.35
   6. แม่ฮ่องสอน 79        698,771.10         86       313,535.00        7-       8.14-     385,236.10 122.87 49        346,420.00        30    61.22 352,351.10 101.71
   7. ล าปาง   177      1,811,215.01      231     770,302.00        54-      23.38-   1,040,913.01 135.13 132      617,900.00        45    34.09 1,193,315.01 193.12
   8. ล าพูน    50        376,494.60         78       184,166.00        28-      35.90-   192,328.60      104.43    34        164,000.00        16    47.06 212,494.60 129.57
   9. อุตรดิตถ์   108      2,410,389.00      126     827,911.86        18-      14.29-   1,582,477.14 191.14 98        349,332.00        10    10.20   2,061,057.00 590.00

รวม 1,286   16,748,441.47    1,986   12,794,577.86    700-    -35.25 3,953,863.61 30.90 1,251   8,802,754.00     35 2.80 7,945,687.47 90.26

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

แผนภูมิค่าเปรียบเทียบปรับแยกรายพ้ืนที่

ปีน้ี(ค่าปรับ) ปีก่อน(ค่าปรับ) เป้าหมาย(ค่าปรับ)
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แผนภูมิผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตแยกรายพื้นที่

ปีน้ี(คดี) ปีก่อน(คดี) เป้าหมาย(คดี)

คดี : ราย 
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ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางมธุรส พรหมนารถ ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  
ตามมาตรฐานการให้บริการฯ ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าส ารวจพื้นที่  
ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย เพื่อช่วยจัดเตรียมสถานที่ 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
เข้าร่วมรับฟัง และสังเกตการณ์ตรวจประ เมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  
จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่  12  
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โดยมีนายนริสชัย ป้อมเสือ ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับนายจรัสพงษ์ สมานบุตร เลขานุการกรม และคณะเจ้าหน้าท่ี
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพสามิต ในการด าเนินการนี้มีนายชวการ มาฆะวงศ์ 
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สาขาเมืองเชียงราย ได้ให้การต้อนรับและช้ีแจงการด าเนินการเข้ารับการตรวจประเมิน
จากคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมิน ฯ 

ออกปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
สุรากลั่นชุมชนเชิงรุก 

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 มอบให้ ว่าที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ออกปฏิบัติงานตามแผน 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนเชิ ง รุก โดยบูรณาการร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต และฝ่ายบริหาร
การจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย น ารถโมบายแลปออกเก็บตัวอย่าง 
สุรากลั่นชุมชนในโรงอุตสาหกรรมสุราและที่วางจ าหน่ายในร้านค้าส่ง/ค้าปลีก  
ไปท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช.32/2546 ตามระเบียบ  
กรมสรรพสามิต ทั้งน้ีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจต่อการบริโภคสุรา 
กลั่นชุมชนตามนโยบายของกรมสรรพสามิต โดยต่อมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  
เวลา 14.00 น. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้จัดประชุมชี้แจงผลการตรวจ
วิเคราะห์พร้อมชี้แจงนโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตและ
จ าหน่ายสุรากลั่นชุมชน ตามกฎหมายสรรพสามิต ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม 
แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน ที่เข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย 
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วย นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ 
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ น าบุคลากรท าพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 พร้อมด้วย นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ น าบุคลากรร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลิกภาพเพ่ือ
รองรับการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการส านักงาน
สะดวก (GECC) 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามติ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลิกภาพ
เพื่อรองรับการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการส านักงานสะดวก 
(GECC) และร่วมบรรยายหัวข้อแนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค แม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ในการนี้ได้น าผู้ เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน ณ ส านักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค อ.แม่สาย และศึกษาดูงาน ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 
สาขาแม่สาย (หน่วยงานที่สมัครขอรับการประเมินมาตรฐานการให้บริการ 
GECC ปี 2561) 

ตรวจราชการกระบวนการตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  
เดินทางไปตรวจราชการกระบวนการตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 
โดยวิธีการยกเว้นภาษี และการคืนภาษี ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย  
สาขาแม่สาย ณ ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน ท่าเรือห้าเชียง 
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  ประกอบพิธีบ าเพญ็กุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจ าปี 2561 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้นายฐากร เกิดอินทร์ ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และ
ปราบปราม และส่วนกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ
และวางพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์   
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี บริเวณหน้าอาคาร
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่  5 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตรถวาย 
พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

 

น าเสนอผลงานนวัตกรรม  
ประกวดรางวัล “เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7” 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปัณณทัต ใจทน 
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 น าคณะท างานจัดท า
น วั ต ก ร รม  เ สนอผล ง าน  " SMART stamp system episode 2 "  
ในการประกวดผลงานนวัตกรรมรางวัลเพชรวายุภักษ์ คร้ังที่ 7 ของ
กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  
ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมต่อยอดระบบงานเดิมเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชนให้เข้าถึงข้อมูล 
ก่อนขออนุมัติฉลากสุราและการย่ืนช าระภาษีสุราจากกรมสรรพสามิต 
เพื่อลดเวลา ลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ ในการรับช าระภาษีเพื่อลด
ข้อผิดพลาดและข้อมูลตรวจสอบปราบปรามการผลิตสุราขาวหลบหนี/
หลีกเลี่ยงภาษี เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่สุจริตและเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานของกรมสรรพสามิตในภาพรวมอีกด้วย 

อบรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนตามโครงการทบทวน
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 เปิดการอบรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน 
ตามโครงการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ การอบรมจัด
ขึ้ นระหว่ างวันที่  21-24 สิ งหาคม 2561 แบ่งการอบรมเ ป็น 4 รุ่น  
ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 60 คน ในการน้ีสรรพสามิตพื้นที่แพร่ นักวิทยาศาสตร์  
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิตและหัวหน้า 
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การผลิตสุราให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและกฎหมายของกรมสรรพสามิต พร้อมตอบข้อซักถามให้แก่ 
ผู้เข้าอบรม ต่อมา นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 ได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านป้องกันและปราบปรามรับทราบนโยบายของกรมสรรพสามิต 
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 โครงการ "เปิดกล่องความสุข สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และเพ่ิมความผาสุกในองค์กร" 

วันที่ 17-18 กันยายน 2561 นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  
เป็นประธานเปิดโครงการ "เปิดกล่องความสุข สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มความผาสกุ
ในองค์ ก ร "  เพื่ อ ให้ บุ คล ากรทราบถึ ง เ ครื่ อ งมื อแห่ งความสุ ข ในการท า ง าน 
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความสุขในองค์กร  
และมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 17-18 
กันยายน 2561 ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ 

การประชุมเครือข่ายรณรงค์ลดการบริโภคสุรา 

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายรณรงค์ลดการบริโภคสุรา และเป็นวิทยากรบรรยาย
ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ในการลดการบริโภคสุราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
ณ ห้องประชุมภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการศึกษาการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคสุราจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาเป็นผู้จัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
การบริโภคสุราและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เสริมสร้าง
ศักยภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการ
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคมของกรมสรรพสามิต 

รับมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 

วันที่ 27 กันยายน 2561 นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
นายปัณณทัต ใจทน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วย
คณะท างานเข้ารับมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 รางวัลชนะเลิศระดับ 
SILVER ประเภทหน่วยงานระดับกรม สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ณ ห้องเลอ คองคอร์ด 
บอลรูม ช่ีน 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 



 


