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ปีที่ 24  ฉบับที่  4  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ พบกับจุลสารสามิตภาค 2 

เล่มสดุท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะ 

ในจุลสารสามิตภาค 2 เล่มนี ้ พบกับบทความ

เกี ่ยวกับกรมสรรพสามิต เรื ่อง แนวทางการส่งเสริม

เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

ด้านพลังงาน และนโยบายการแก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย 

รวมไปถึงประกาศกรมสรรพสามิตอย่างเช่นเคย สำหรับ

มนุษย์ออฟฟิศอย่างเรา ที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ 

ไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรม ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

ติดตามอ่านได้ที่คอลัมน์สุขภาพกันนะคะ และคอลัมน์

ที่น่ าสนใจที่ ไม่ควรพลาดอ่ านกับฝึกฝนทักษะแห่ง

การ โน้มน้าวใจ ที่มีความสำคัญมากในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น

การใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปหรือการทำงาน และศิลปะการปฏิเสธ

อย่างไร เมื่อคุณถูกยืมเงิน พร้อมเพิ่มเติมกับทริคดี ๆ 

ในการจัดการความโกรธ ถ้าจัดการดี การโกรธก็มีข้อดี

เหมือนกัน แล้วความโกรธที่ดีนั้นเป็นอย่างไร มาค้นหากัน

ในเล่มนี้เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ไอทีกับ 10 ปัญหา 

LINE ยอดฮิต ที่บอกวิธีแก้ไขปัญหาชวนปวดหัวเวลาใช้ 

LINE ที่ เรามักจะพบเจอกัน ให้เราแก้ไขด้วยตัวเองได้

แบบง่าย ๆ ปลอดภัย และไม่เส่ียงแชทหลุด   

และก่อนจากอย่างเช่นเคย คอลัมน์ภาษาอังกฤษ

ประจำเล่มกับรวมคำศัพท์น่ารู้ สู้ COVID-19 เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที ่ถ ูกต้องและติดตามข่าวสารเกี ่ยวกับโรค 

COVID-19 ได้อย่างลึกซ้ึง 

 สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารสามิตภาค 2 

เล่มนี้ คงจะทำให้ท่านผู้อ่านเพลิดเพลิน ติดตามเนื้อหาได้

ในเล่มกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ 

      บรรณาธิการบริหาร 

ประธานทีป่รึกษา 
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 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ 

 นายสุชิน  พุ่มพวง   

 นายนิคม  เหล็กศิริ  

บรรณาธิการบริหาร                            

 นางสุภาพร  วัฒนเจริญ        

บรรณาธิการ                                   

 นายกฤดิกร  รัตนพิสุทธิ์กิจ          

ผู้ช่วยบรรณาธิการ                        

 นางสาวกาญจนา  ปิยะธรรมาภาพ          

 นางสาวพิชชาพร  ฐาปนกุลศักด์ิ 

กองบรรณาธิการ                          

 นายปณธิาน  ศรประชุม 

 นายไกรสร  ตันธนวัฒน์ 

 นางสาววาสนา  อ่ำเจริญ 

 นายอนุพงศ์  ราชิน 

ศิลปกรรม 

 นายณัฐธวัช  ตันศิร ิ              

  

  
 
                             

   

                             

   
  

บทความ ข้อเสนอ ความคดิเห็น หรือข้อเขียนใด ๆ ที่ลงพิมพ์ในจุลสารเล่มน้ี                                
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แนวทางการสง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบการกกัเกบ็พลงังาน 
ตามแผนปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน 

นายววิัฒน์  เขาสกุล 
รองอธิบดี รกัษาการในต าแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามติ 

ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จากปัจจัยส าคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
(Climate Change) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น และการเติบโตของสังคมเมือง 
ที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลต่อภาคธุรกิจต้อง
เผชิญกับการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ผลกระทบดังกล่าวส่งผลอย่างยิ่งให้ไทยต้องปรับตัวในการด าเนินการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนา เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงาน เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart 
Grid) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยานยนต์ไฟฟ้า ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความ
ท้าทาย กระแสการเติบโตของจ านวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัล ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณและความเสถียรเพ่ิมมากขึ้น  

ซึ่งแนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคตจากวันนี้ไปจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2580 คาดว่าพลังงาน
จากปิโตรเลียม (Hydrocarbon) จะยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยน้ ามันดิบยังเป็นเชื้อเพลิงที่มี
บทบาทส าคัญ แต่อาจมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติเนื่องจากประเทศต่าง ๆ  
ให้ความส าคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือกที่ส าคัญ
เนื่องจากเป็นพลังงานจากปิโตรเลียมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยี  
การส ารวจและผลิต Shale Gas ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีปริมาณมากและราคาไม่แพง ขณะที่เทคโนโลยีการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ดีขึ้น ท า ให้ข้อจ ากัดด้าน
การขนส่งน้อยลง ในด้านพลังงานทางเลือกคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
ลม เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้ า และความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาน้ ามันอยู่ในระดับสูง จึงเป็น
แรงผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงทางพลังงานใน
ประเทศ และลดการพ่ึงพาพลังงานจากปิโตรเลียม 

[2]



  จึงเป็นที่มาของการก าหนดแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพ่ือก าหนดกรอบการใช้
พลังงานและการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานในประเทศในระยะยาวครอบคลุมใน 3 มิติ ประกอบ 

  1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
ด้วยการจัดหาพลังงาน เนื่องจากประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลังงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน
ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมเชื้อเพลิงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

  2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยการส่งเสริมความต่อเนื่องจาก
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพส าหรับ
ประเทศไทย รวมทั้งเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  

  3. การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลใน
ธุรกิจพลังงาน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลธุรกิจ
พลังงานให้มีการใช้ศักยภาพด้านพลังงานในประเทศอย่างเต็มที่  

  กรมสรรพสามิตในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มุ่งเน้นการเป็นผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือ
สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ก็มีส่วนในการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปด้านพลังงานในด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ดังนี้ 

  1. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยมีทิศทางและความชัดเจน
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สร้างความเชื่อม่ันการลงทุน และสามารถวางแผนด้านพลังงานเพ่ือ
รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนและประกาศเป้าหมาย
การพัฒนาและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพ่ือรองรับ จัดท า
แผนปฏิบัติการ และจัดท าแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ 

  2. การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เพ่ือให้ประเทศไทยมีทิศทางการส่งเสริม
การลงทุนและมีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม                   
มีการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานซึ่ง
นับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) ที่ส าคัญ และก าหนดแผนการน ามาใช้ใน
ระบบสายส่งในภาคพลังงาน จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานและปรับปรุง
การวางแผนด้านพลังงานให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 

  โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นที่การท าความเข้าใจกับการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการให้ความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยระบบการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้เกิด
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ความสมดุลระหว่างการผลิต (Supply) และการใช้ไฟฟ้า (Demand) เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่ 
หากไม่มีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ระบบจะจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตอย่างต่อเนื่องซึ่ง
ในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงอาจเกิดความเพียงพอและช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ าอาจเกิดปริมาณ
ไฟฟ้าส่วนเกิน ซึ่ง ESS จะเป็นระบบที่สามารถน าพลังงานที่สูญเปล่าจากส่วนเกินของการผลิตไฟฟ้ามากักเก็บ
ในระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และน ากลับมาจ่ายให้กับระบบในเวลาที่มีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูง เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าได้ โดยคาดว่าระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) จะเติบโตอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีข้างหน้าจากราคาของแบตเตอรี่ลิ เธียมไอออน 
(Lithium Ion Battery) ที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงมาก อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) ในประเทศไทยอาจขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ และการพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้กับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ในอนาคต อย่างเช่น 
เทคโนโลยี Block chain, AI, Machine Learning, Smart Grid และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า EV Charger 
เพ่ือก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  การด าเนินงานเพื่อส่งเสริม ESS ในประเทศไทย ประกอบด้วย  

  1. โครงการวิจัยและพัฒนาซึ่งด าเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน มีการวิจัยเพ่ือน ามาใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ห่างไกลใช้ในงานด้าน
ความมั่นคงและภัยพิบัติ และการใช้ในยานยนต์  

   2. การจัดท าโครงการสาธิตและการน าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
           2.1 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน   
                     - โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ (Pumped-Storage) เป็นระบบกักเก็บ
พลังงานที่มีต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าต่ าที่สุดและสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าได้โดยน า
กระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตของประเทศในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยมาใช้สูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่เดิมขึ้น
ไปเก็บพักไว้ในอ่างพักน้ าตอนบนแล้วปล่อยน้ าลงมาผ่านเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในแต่ละวัน ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับที่ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
แล้ว จ านวนทั้งหมด 3 แห่ง ก าลังผลิตรวม 1,031 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
(ก าลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนภูมิพล (ก าลังผลิต 171 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้า                       
ล าตะคองชลภาวัฒนา (ก าลังผลิตรวม 1,000 เมกะวัตต์) 
                      - ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) 
เป็นการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าโดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือลดปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม่ าเสมอ ให้มีความผันผวนของกระแสไฟฟ้าน้อยลงและ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั่นคงยิ่งขึ้นมีโครงการน าร่อง 2 แห่ง ก าหนดเริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2563 
ประกอบดด้วย สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ าเหน็จณรงค์ (ก าลังผลิต 16 เมกะวัตต์ชั่วโมง) และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัย
บาดาล (ก าลังผลิต 21 เมกะวัตต์ชั่วโมง) 
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                       - ระบบกักเก็บพลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลม (Wind Hydrogen 
Hybrid System) เป็นการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน เมื่อกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้มาก       
เกินความต้องการของระบบ ไฟฟ้าจะถูกน าไปจ่ายให้กับเครื่องแยกน้ าด้วยไฟฟ้าท าหน้าที่แยกน้ า (H2O) 
ออกเป็นก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) โดยก๊าซไฮโดรเจนจะถูกน าไปกักเก็บในถังบรรจุ       
ก๊าซไฮโดรเจน ก่อนน าก๊าซไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าโดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (Hydrogen Fuel Cell) เพ่ือ       
จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง มีโครงการน าร่องท่ีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง จ. นครราชสีมา 
เพ่ือจ่ายไฟให้กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง 

       2.2 การพัฒนาระบบ Smart Grid เพ่ือยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart 
System) ท าให้ระบบไฟฟ้ามั่นคงและมีประสิทธิภาพ ลดความต้องการโรงไฟฟ้าส ารอง จ านวนการเกิดไฟฟ้า
ดับ และการสูญเสียจากการ ส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Smart Life) และส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น 

          2.3 โครงการ ERC Sandbox มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมที่น า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 5 ประเภท ได้แก่ (1) โครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 
เช่น Peer to Peer Energy Trading (2) โครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net 
Billing (3) เทคโนโลยีใหม่เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 
(4) การจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น ระบบ Micro Grid และ (5) รูปแบบกิจการ
ธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เช่น การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load Aggregator)  

  3. มาตรการสนับสนุนแบตเตอรี่ส าหรับรถไฟฟ้า EV จากภาครัฐ ประกอบด้วย มาตรการด้าน
ก าหนดให้มีการจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว การให้เงินสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนาทักษะแรงงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การจัดท ามาตรฐานและจัดตั้งศูนย์ทดสอบส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การใช้
มาตรการรัฐเพ่ือการกระตุ้นตลาดในประเทศ การให้การส่งเสริมการลงทุน และการลดอัตราภาษีสรรพสามิต  

  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีการน าระบบการกักเก็บพลังงานมาใช้อย่างหลากหลายและน่าจะมี
การใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ จึงเป็นประเด็นที่กรมสรรพสามิตจะต้องมีการศึกษาและพัฒนา
แนวทางในการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจโดยให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและความ
เป็นอยู่ของประชาชนน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการน าคาร์บอนเครดิตมาใช้ในการก าหนดอัตราภาษี หรือการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการก าจัดซากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหามลพิษที่อาจ
เกิดข้ึนจากการสนับสนุนการใช้แบตเตอรี่ภายในประเทศที่เกิดจากการพัฒนาระบบการกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 
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นโยบายการแกไ้ขปญัหาบหุรีผ่ดิกฎหมาย 

นายววิัฒน์  เขาสกุล  
รองอธิบดี รกัษาการในต าแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามติ   

 การบริโภค ยาสูบ เป็นที่ทราบกันดีว่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค และผู้ใกล้ชิด 
นอกจากนั้นยังส่งผลต่อเด็ก และเยาวชน สังคมไทยได้มีความตื่นตัวต่อปัญหาการบริโภคยาสูบมานาน คุ้นเคย
กับมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบมาตั้งแต่ ปี 2535 และมีการออกมาตรการหลายอย่าง เพ่ือลดการบริโภคยาสูบ ได้แก่ 

1. มาตรการ การห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ 

2. มาตรการ ห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และสถานที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

3. มาตรการ ทางภาษี และราคา 

4. มาตรการ ควบคุม ฉลาก เป็นต้น 

 จากงานวิจัยด้านนโยบาย มาตรการที่ใช้ควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด คือ 
มาตรการทางภาษี และราคา อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพได้ ก็โดยการที่มีการป้องกัน 
และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ทั้งในรูปแบบบุหรี่หนีภาษี บุหรี่ปลอม อย่างมีประสิทธิผล 

 การใช้มาตรการทางภาษี และราคา ที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี โดยเฉพาะครั้ง
หลังสุดในปี 2560 (16 กันยายน 2560) ซึ่งก าหนดอัตราภาษีบุหรี่ ออกเป็น 2 ขั้น คือ บุหรี่ที่มีราคาขาย
ปลีก ตั้งแต่ 60 บาท ลงมาเก็บภาษีสรรพสามิตร้อยละ 20 ส่วนบุหรี่ที่มีราคา 60 บาทขึ้นไป เก็บภาษี
สรรพสามิต ร้อยละ 40 ส่วนอัตราภาษีตามปริมาณ มวนละ 1.20 บาท เท่ากัน  โครงสร้างและอัตราภาษี
ดังกล่าว ท าให้การจัดเก็บภาษียาสูบลดต่ าลงจาก 68,603.09 ล้านบาทในปี 2560 จัดเก็บได้ 68,548.17 
ล้านบาทในปี 2561 จัดเก็บได้ 67,410.24 ล้านบาทในปี 2562 จัดเก็บได้ 62,904.57 ล้านบาทในปี 
2563 และจัดเก็บได้ 43,000.85 ล้านบาท ใน 8 เดือนแรกของปี 2564  
 จากการส ารวจซองบุหรี่เปล่า (Empty Packs Survey) ของบริษัท Nielsen ซึ่งจัดท าทุกปี เพ่ือ
ประเมิน แนวโน้มสถานการณ์บุหรี่ผิดกฎหมายในปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

1. จากการสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10,000 ซอง ในพ้ืนที่ 36 จังหวัดที่มีประชากรคิดเป็น 64% ของ
ประเทศไทย ด้วยวิธีการแบบ Stratified Quota Sampling พบว่า มีซองบุหรี่ที่ไม่ติดแสตมป์สรรพสามิต (มิได้เสีย
ภาษีในประเทศไทย) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2 ลดลงเล็กน้อยจากการส ารวจประจ าไตรมาส 4 ของปี 2562 
ที่อยู่ระดับ 6.6% แต่ยังคงสูงกว่าก่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ครั้งล่าสุดในปี 2560 กว่าเท่าตัว 

2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีสูงที่สุด ได้แก่ 1) สงขลา 
(77.5%)  2) สตูล (71.2%) และ 3) พัทลุง (69%) โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเม่ือไตรมาส 4 ปี 2562 
และเป็นจังหวัดที่พบตัวอย่างซองบุหรี่เปล่าที่ไม่เสียภาษีรวมกันคิดเป็น 68% ของจ านวนที่พบทั้งหมดในการ
ส ารวจปี 2563 
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สดัสว่นบหุรี่ทีม่ิได้เสยีภาษีทีพ่บในแตล่ะจงัหวดั 

% ของกลุม่ตวัอยา่งทีเ่กบ็ในจงัหวดันัน้ ๆ 
 

 
 

จากผลการส ารวจดังกล่าว ได้ประมาณการว่าบุหรี่ที่มิได้เสียภาษีในประเทศไทย สัดส่วน 6.2% นั้น         
ท าให้ภาษีรวมที่รัฐบาลต้องสูญเสียคิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่สูงและมีความส าคัญ
ในการช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตกาลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบัน 

รายงานส ารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในรูปแบบบุหรี่หนีภาษีไม่ปิดแสตมป์
เป็นปัญหารุนแรงในภาคใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบก
และทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบที่เผยแพร่ทาง
สื่อมวลชน ที่พบว่าปัญหาบุหรี่เถื่อนผิดกฎหมายมีความรุนแรงมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
เนื่องจากราคาถูกและเข้าถึงง่าย โดยแหล่งที่ถูกลักลอบเข้ามาในประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่แนวชายแดน
ภาคใต้ของไทย โดยใช้การขนส่งทางเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวมทั้งหมด 4 จังหวัด จุดพักสินค้าอยู่ที่
จังหวัดระนองร้อยละ 34 จังหวัดสงขลาร้อยละ 72 จังหวัดสตูลร้อยละ 65 และจังหวัดพัทลุงร้อยละ 60 

บุหรี่ผิดกฎหมายในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ภาษีไปเป็น
จ านวนมากก็คือ บุหรี่ปลอม ซึ่งสถานการณ์การปลอมแปลงบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่  
กรมสรรพสามิต สามารถจับกุมได้มากจะเกิดขึ้นแถวชายแดนภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และคาดว่าแหล่งปลอมแปลงบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ตั้งอยู่ในประเทศเพ่ือบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยในภาคตะวันออก 

 

มูลเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดบุหรี่ผิดกฎหมายขึ้นในประเทศไทย  

1. ความแตกต่างของราคา บุหรี่ถูกกฎหมายกับบุหรี่ผิดกฎหมายแตกต่างกันมาก โดยราคาขายปลีก
บุหรี่ถูกกฎหมายจะมีราคาซองละ 50 - 100 บาท ในขณะที่บุหรี่ผิดกฎหมายประมาณซองละ 20 – 30 บาท 

2. บุหรี่ปลอมแปลง บุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย มีราคาถูก และปลอมแปลงได้ใกล้เคียงกับ
บุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ทั้งในด้านฉลาก ซอง และรสชาติของบุหรี่ 

3. รสชาติของบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่ในทางภาคใต้ของไทยจ านวนมาก จะนิยมสูบบุหรี่ที่มีรสหวาน ซึ่งบุหรี่                  
รสดังกล่าว การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่มีการผลิตออกจ าหน่าย 

6.20%

7.80%

9.80%

13.50%

19.00%

69.00%

71.20%

77.50%

ตวัอย่างทัง้หมด

นครศรีธรรมราช

ภเูก็ต

สรุาษฎร์ธานี

ระนอง

พทัลงุ

สตลู

สงขลา
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จากรายงานการศึกษา และสถิติการจับกุมบุหรี่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้น ท าให้การปราบปรามบุหรี่จ าเป็น
จะต้องมีการยกระดับความส าคัญ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณในการปราบปรามให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพ่ิมการประสานงานและบูรณาการงานปราบปราม ร่วมกับหน่วยก าลังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศรชล กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และทหาร เพ่ือให้
งานปราบปรามมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขสถานการณ์การค้าบุหรี่ผิดกฎหมายให้ลดน้อยลง 

แต่อย่างไรก็ตามการปราบปรามเพียงอย่างเดียว คงจะไม่สามารถแก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายใน
ประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ จ าเป็นต้องอาศัยนโยบายด้านภาษี และราคา ช่วยไม่ให้ราคาบุหรี่ผิดกฎหมายกับ
ราคาบุหรี่ถูกกฎหมาย มีความแตกต่างกันมากเช่น ในปัจจุบัน รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ควรผลิตบุหรี่
ออกขายให้ตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นด้วย นอกจากนั้น กรมสรรพสามิตจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การขออนุญาตน าเข้าบุหรี่ เพ่ือการส่งออก และการน าเข้าบุหรี่ผ่านแดนให้มี
ความรัดกุม เข้มงวดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือป้องกันการน าบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีดังกล่าว มาลักลอบขาย ซึ่งมีการจับกุมได้
จ านวนครั้งละมาก ๆ นับแสนซอง ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคใต้ขณะนี้ 
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 คุณเป็นคนโกรธง่ายหรอืเปล่า? ความโกรธ จะมีมากไม่หรอืนอ้ยไปก็ไม่ส่งผลดี

ต่อเราทัง้น้ัน ทางทีด่คีวรปลอ่ยใหม้อีารมณโ์กรธไดบ้า้ง แต่ไม่มากจนเกนิพอด ีออกจะเป็น

ลกัษณะของ “ความไม่พอใจ” แต่นอ้ย ๆ พอทีจ่ะเป็นยาชกู าลงัหรอืเป็นพรกิป่น พอทีจ่ะท า

ใหช้วีติมรีสชาตบิา้ง แลว้ความโกรธทีด่น้ัีนเป็นอย่างไรไปดูกนั 

      ควบคมุได ้ 

 ค าว่า ควบคุมได ้หมายความว่า ความโกรธน้ันตอ้งไม่มากจนเกนิไป หากพบว่า

ตนเองก าลงัโกรธมากไป ก็ตอ้งหลกีตนเองออกมาจากเหตุการณน้ั์น ๆ เสยีก่อน ควบคุมได ้

นับว่าส าคญัทีสุ่ด เพราะแมว่้าจะโกรธอย่างมเีหตุผลแต่หากแสดงออกไปโดยขาดการควบคุม 

ก็อาจเกดิผลเสยีอย่างไม่ไดต้ ัง้ใจ การควบคุมจงึเป็นหวัใจหลกัทีต่อ้งค านึงถงึ และสิง่ทีจ่ะท า

ใหเ้ราควบคุมไดห้รอืไม่น้ันอยู่ทีก่ารรูจ้กัตนเอง คอืรูว่้าตนเองมขีดีจ ากดัในเร ือ่งความโกรธ

เพียงไร สามารถเท่าทนัตนเองว่าน่ีคือความโกรธที่มากเกนิไปแลว้ สมควรพกัสกัครู่

ใหเ้ย็นลงสกัหน่อย 
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      มเีหตผุล  

 คนส่วนใหญ่เวลโกรธในเร ือ่งทีจ่ะไม่มเีหตุผลหรอืมเีหตุผลทีไ่ม่ดนัีก เชน่ ขณะขบัรถอยู่

จู่ ๆ ก็ถูกปาดหนา้อย่างกระช ัน้ชดิ บางคนโกรธไขกระจกรถออกมาตะโกนด่า บางรายปาด

หนา้กลบั บางรายชกัปืนขู่ แต่ถา้ไดก้ลบัไปทบทวนเหตุการณแ์ลว้ อาจจะพบว่า มคีวามน่าจะเป็น

หลายอย่างในการถูกขบัรถปาดหน้านี ้เชน่ เขาก าลงัรบีเพราะกลวัไปท างานสาย เขาเป็น

มือใหม่ ไม่ทนัไดร้ะวงั เขานึกว่าเราจะใหท้าง ฯลฯ จะเห็นว่ามีขอ้น่าจะเป็นของเหตุการณ์

มากมาย แลว้คุณเคยลองหยุดคดิถงึจดุนีบ้า้งรเึปล่า คดิบวกไวก้อ่น ไม่ใชค่ดิจะบวกเท่าน้ันค่ะ 

      กอ่ใหเ้กดิการกระท าในแง่บวก 

 หมายความว่าโกรธแลว้ตอ้งไม่ท าลายตวัผูโ้กรธเอง แต่จะท าใหม้ีแรงใจฮึดสูห้รอื

เกดิไฟทีจ่ะเอาชนะปัญหาหรอืค าสบประมาทของผูอ้ืน่ เชน่ ถูกสบประมาทเร ือ่งการเรยีน 

เราก็ใชแ้รงใจฮดึสูข้ยนัอ่านหนังสอื ท าแบบฝึกหดัจนคะแนนสอบเป็นทีน่่าพอใจ คนทีถู่กดู

ถูกหรอืยั่วใหโ้กรธแลว้โทษตนเอง ทอ้แท ้หนัเขา้หาเหลา้และยาเสพตดิมีแต่จะท าใหช้วีติ

ของตวัเองตกต ่าลงไปดว้ย 

      สามารถระบายออกไปอย่างถกูบุคคลและกาลเทศะ 

  

 

 

 

 

 ถา้ความโกรธไม่ไดร้ะบายออกอย่างถูกวธิจีะส่งผลเสยีต่อรา่งกาย เป็นทีม่าของโรค

เร ือ้รงัหลายชนิด ส่วนคนที่ระบายความเครยีดผิดที่ก็จะสรา้งปัญหาในการท างานและ

ครอบครวัได ้การระบายความโกรธทิง้ทีง่่ายที่สุด คือ การออกก าลงักาย อาจไปวิง่เรว็ ๆ 

จนเหงือ่ออกก็ถอืเป็นวธิกีารลดความโกรธรูปแบบหน่ึง วธิต่ีอมา คอื พูดระบายหรอืบ่นให ้

เพื่อนฟัง แต่ตอ้งระวงัอย่าใหบ้่อยจนเขาเออืมระอา เทคนิคของการระบายความโกรธ

อยู่ทีว่่าควรระบายใหเ้สรจ็ไปในคร ัง้เดยีว ไม่ควรขยกัขย่อนหรอืท าหลายคร ัง้ การท าเชน่นี้

จะท าใหคุ้ณเรยีนรูว้่าตอ้งเก็บความโกรธเอาไวน้าน ๆ เพือ่ผ่อนออกมาเป็นระยะ ๆ  

 แต่อย่าโกรธบ่อย ๆ เลยค่ะอาจจะท าใหเ้ราดูไม่ดไีดใ้นสายตาของคนอืน่ ลองใชเ้หตุผล

เป็นทีต่ ัง้กอ่นจะดกีว่านะจะ๊ 

ขอ้มูลจาก : https://www.facebook.com/goodlifeupdate 

ภาพจาก : storylog.co 
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มนุษยอ์อฟฟิศอย่างเรา อย่างน้อยวันนึงก็ต้องน่ังอยู่หน้าคอม ฯ ไม่ต ่ากว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งถือ
ว่าเป็นการ “น่ังนาน” จนเกินไป การขยับหรือปรับอิริยาบถของร่างกายก็มักจะเกิดขึน้แค่ตอนทีลุ่ก
ไปหยิบของ ลุกไปห้องน ้า หรือลุกไปพักรับประทานมือ้กลางวันเท่าน้ัน ไม่ได้ยืดเส้นยืดสายตามที่
ควรจะเป็น แถมบางคนยังขาดการออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ 

ผลที่ตามมาแน่นอนว่าสิ่งแรกมกัเป็นอาการปวดตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะคอ แขน หลงั บ่า ไหล่ ซึ่ง
เป็นอาการทั่วไปของออฟฟิศซินโดรม แต่รูห้รือไม่ว่านอกจากอาการปวดเหล่านี ้ยงัมีผลเสียต่อสขุภาพใน
ดา้นอ่ืน ๆ จนอาจจะเกิดโรคภยัไขเ้จ็บที่รา้ยแรง เลยอยากเตือนใหช้าวออฟฟิศพงึระวงัว่าถา้หากเรานั่งนาน
เกินไปจะสง่ผลเสียต่อรา่งกาย ตามนี ้

ระวงัเอาไว!้ “นัง่นาน” เกนิไป 
นอกจากปวดบ่า ไหล่ หลงั แลว้ยงัท าใหช้วีติสัน้ลง 
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1. ส่งผลเสียต่อหัวใจ 

เมื่ อนั่ งนานเกินไปเลือดจะไหลเวียนได้ช้าลง 
กลา้มเนือ้จะเผาผลาญไขมันไดน้้อย กรดไขมันอุดตันหัวใจ
ง่ายขึน้ มีขอ้มูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารของสมาคม
แพทยโ์รคหวัใจแห่งสหรฐัอเมริกา ว่า ผูห้ญิงที่นั่ง 10 ชั่วโมง
หรือมากกว่าต่อวันอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้
มากกว่าคนที่นั่งเป็นเวลาหา้ชั่วโมงหรือนอ้ยกว่า 

 

2. ส่งผลเสียต่อล ำไส้ใหญ่ ปอด มดลูก 

การนั่งเกินอาจท าใหเ้สี่ยงต่อการเกิดมะเร็งล าไสใ้หญ่ มะเร็งปอดและมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก 
แมก้ลไกนีไ้ม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเป็นเพราะการผลิตอินซูลินส่วนเกินที่ไปกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของเซลล ์แต่ถา้หากเราเคลื่อนไหวร่างกาย มนัก็จะช่วยเพิ่มสารตา้นอนุมลูอิสระ ซึ่งอาจจะช่วยขจดัอนุมลู
อิสระที่ก่อใหเ้กิดมะเรง็ได ้

3. ส่งผลเสียต่อระบบย่อยอำหำร 

การนั่งลงหลงัทานอาหารท าใหอ้วยัวะในช่องทอ้งเคลื่อนไหวลดลง และลดอตัราการย่อยอาหารลง 
น าไปสู่อาการตะคริว ท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูก รวมทั้งการเกิดภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ 
ในร่างกาย ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการเกิดโรคของความผิดปกติของล าไส้และล าไส้เล็ก  ความผิดปกติ 
ของล าไสร้วมถึงโรคล าไสอ้กัเสบ ล าไสแ้ปรปรวน 

4. ส่งผลเสียต่อสมอง 

เมื่อร่างกายอยู่นิ่งนานเกินไปสมองจะไดร้บั
เลือดและออกซิเจนลดน้อยลง และอาจท าให้เกิด
ความเครียดขึน้มาได ้เพราะเลือดและออกซิเจนเป็น
สิ่งจ าเป็นในการกระตุ้นการปลดปล่อยสารเคมีใน
สมองที่ท าใหอ้ารมณท์ี่ดีขึน้ 

 

 

 

ภาพจาก : Google Sites 

ภาพจาก : สสส. 
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5. ส่งผลเสียต่อกล้ำมเนือ้ 

การนั่งเป็นเวลานานจะท าใหก้ลา้มเนือ้รอบสะโพกมีการตึงรัง้ และท าใหก้ารเคลื่อนไหวของขอ้
สะโพกลดลงเนื่องจากการอยู่ในท่างอและไม่ไดเ้หยียด นอกจากนีย้งัส่งผลต่อ คอ บ่า ไหล่และหลงั โดยมี
ขอ้มลูว่า ประมาณ 40 เปอรเ์ซ็นตข์องผูท้ี่มีอาการปวดหลงั มกัจะใชเ้วลาท างานที่คอมพิวเตอรเ์ป็นจ านวน
มากในแต่ละวนั 

จึงอยากเตือนใหช้าวออฟฟิศที่ตอ้งนั่งอยู่หนา้จอคอมพิวเตอรเ์ป็นเวลานานๆ หมั่นลกุไปยืดเสน้ยืด
สายทุก ๆ 1 ชั่วโมง นอกจากนีก้็ควรจะปรบัโต๊ะหรือสถานที่ท างานใหเ้หมาะสมกบัสรีระของร่างกาย ไม่นั่ง
หลงังอคอตก แต่ควรนั่งหลงัตรงและปรบัจอใหอ้ยู่ในระดบัสายตา 

ด่ืมน า้ใหเ้พียงพอ ทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ และหมั่นออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ เท่านีก้็จะช่วย
ลดโอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ ได ้ปอ้งกนัไวดี้กว่ามาตามแกท้ีหลงั 

ขอ้มลูจาก : โรงพยาบาลสมิตเิวช 

ขอ้มลูจาก : https://goodlifeupdate.com/lifestyle/231003.html 

 

 

ภาพจาก : MThai 
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ศลิปะ ? Say No ? ขัน้เทพ เมื่อถกูคนยืมเงนิ 

โดย : นฤมล บญุสนอง CFP® นกัวางแผนการเงิน / วิทยากรตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย 

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่เป็นปัญหาโลกแตกทุกวันนี ้คือ เมื่อมีคนมายืมเงินแล้วไม่กล้า
ปฏิเสธ สุดท้ายกลายเป็นความล าบากใจ ตอนเวลาทวงเงิน จะเกิดเหตุการณต์ามตัวไม่เจอ
บ้าง ไม่รับโทรศัพทบ้์าง หรือนัดจ่ายอาทิตยห์น้านะ เดือนหน้านะเสมอ จนเราเหน่ือยและ
อายแทน 

อ้าว! ถ้ารู้ว่าจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี ้เราควรใช้ศิลปะ อย่างไรให้คนยืมเงนิอยู่หมัด 
โดยเราไม่เสียสตางค ์และความสัมพันธ ์ตามเรามาซิคะ!! เรามีทางออก 

บอกไปเลย ว่าคิดอะไร “ไม่ให้ยืมเงนิ” 

ตอ้งแสดงใหเ้ขาเห็นว่าเราเป็นคนท ามาหากิน พึ่งพาตนเอง มีภาระที่ตอ้งรบัผิดชอบ ตอ้งเก็บ
เงินไวใ้ชย้ามเจ็บป่วย และยามชรา ลองใชค้ าพดูนี ้

“ ขอโทษนะ ใหย้ืมไม่ไดจ้รงิ ๆ ”  หรือ  “ ไม่สบายใจ เพราะสาบานไว ้” 

ภาพจาก : khonkaenlive 
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 ขอเวลาตัง้ตัว เราจะได้ตัง้สต ิ
       อย่าเพิ่งด่วนตดัสินใจ ขอเวลาตัง้ตวั บางครัง้เวลาจะ
เป็นตัวช่วยที่ดี ท าให้ได้ไตร่ตรอง ลดความสงสารลง ใช้
เหตุผลเหนืออารมณ ์ทิง้เวลาไวน้าน ๆ เขาอาจไดเ้งินที่อื่น
แทน เพราะเราท ามนึ 
 
 

 สัญญา ต้องเป็น สัญญา 
 ในฐานะเพื่อนรว่มโลก ถา้เพื่อนหรือคนรูจ้กัเดือดรอ้นมา 
เราตอ้งช่วยเหลือ โดยการเอ็นดเูขา เอ็นเราตอ้งไม่ขาด เรา
สามารถใชส้ญัญาเป็นตวัช่วย ดงันี ้จ๊ะ 

 -  สัญญาว่าจ้างต่างตอบแทน ดูว่าเขาสามารถ
ท างานอะไรได ้รบัเงินเมื่อท างานเสรจ็ 
 -  สัญญากู้เ งิน ดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรที่สามารถจด
จ านอง หรือจ าน าได้ เอามาค ้าประกันหนี ้  สัญญานี ้ต้องระบุ
ดอกเบีย้ และเบีย้ปรบัดว้ย  ถา้ผิดเงือนไขยดึทรพัยส์ินทนัที 
 -  สญัญาขายทรพัยส์ิน ดวู่าเขามีทรพัยส์ินอะไร ถา้มีราคา มาขายแลกเงินได ้

 

 ชวนท าอาชีพขายตรง 
 ในโอกาสนีถ้า้คุณมีอาชีพขายตรง ชวนเพื่อนไปเขา้
รว่มกลุม่ พรอ้มฝึกฝนใหเ้ป็นตวัแทน หมั่นหารายไดจ้ะไดม้ี
เงินเป็นของตนเอง ( แอบชอบขอ้นีอ้ะ) 
 เห็นมั้ยคะ! เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ ไม่เขา้ใคร ออกใคร  
ลองฝึก ศิลปะ “ SAY NO ” ติดตวัไวบ้า้งก็โอเคนะคะ 

  
 

ขอ้มลูจาก : https://www.lumpsum.in.th/knowledge/read/Say-No 

ภาพจาก : Blockdit 

ภาพจาก : PikPng 

ภาพจาก : Pinterest 
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10 ปญัหา LINE ยอดฮติ พรอ้มวธิแีกไ้ขได้เอง
ปลอดภยั ไมเ่สี่ยงแชทหลดุ

By morph 

How To แกปั้ญหา LINE ยอดฮิต ไลนไ์ม่เดง้ ไลนไ์ม่แจง้เตือน 

ยา้ยเคร ือ่งไลนเ์ดมิ ลบเพือ่นใน LINE 

ไม่มีแอพพลิเคชันไหนที่จะสมบูรณ์แบบปราศจากปัญหา 
ยิ่งมีผู้ใช้งานเยอะ รองรับหลายแพลตฟอร์ม ก็มักมีปัญหาต่าง ๆ 
เกิดขึ้นมาอยู่เป็นประจำ และปัญหาที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้
ก็เป็นเรื่อง ปัญหา LINE นั่นเอง ซึ่งปัญหาจากแอพพลิเคชันตัวนี้
นั ้นก็จะมีตั ้งแต่ที ่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง และต้องพึ ่งพา
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไข 

ถ้าพูดถึงเรื่องการแชท 
พ ูดค ุยผ ่ านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ แอพพลิเคชันยอด
ฮ ิตท ี ่ ส ุ ด ในไทยของเรา
ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น ‘LINE’ 
โ ดยแอพต ั วน ี ้ น ั ้ น เป็ น
โปรแกรมที่ถูกสร้างขี ้นใน
ช่วงเวลาประมาณกลางปี 
2010 โดยการร่วมมือของ
บ ร ิ ษ ั ท  Naver Japan 
Corporation และบริษัท 
livedoor โดยมี NHN Japan 
เป็นผู้พัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ 
ใ ห ้ ต ั ว แ อ พ  แ ล ะ  NHN 
Corporation ใน เกาหล ี  
เป็นผู ้ดูแลด้านการตลาด 

และภายหลังที่เปิดตัวได้ไม่นานนั้น LINE ก็ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี มี User ในประเทศญี่ปุ ่นกว่าหลายสิบล้านไอดี 

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดแอพพลิเคชันนี้ขึ้นมา นั่นก็คือ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ Tohoku ในช่วงต้นปี 2011 นั่นเอง ที่
ส่งผลให้การติดต่อทางโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ 
NHN Japan ได้ตัดสินใจออกแบบแอพพลิเคชันที่สามารถใช้
งานได้ทั ้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดย
ทำงานผ่านเครือข่ายข้อมูลที่สามารถแชทโต้ตอบ ส่งข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั่นเอง และที่สำคัญ ตัวแอพ LINE 
ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ สำหรับบการแชทมากมายครบถ้วน ทั้ง แชท
ส่งข้อความ โทรด้วยเสียง วิดีโอคอล ส่งไฟล์ทั้ง รูป เอกสาร 
เสียง วิดีโอ ฯลฯ ระบบการค้นหาด้วย QR Code เกมสำหรับ
การคลายเครียด รวมไปถึงลูกเล่นที่ใครหลายคนชื่นชอบอย่าง
การเปลี่ยนธีม หรือ การส่งสติ๊กเกอร์ เหล่านี ้ก็เป็นสิ ่งที ่ยิ่ง
สนับสนุนให้แอพพลิเคชัน LINE ครองใจใครหลายคน และขึ้น
แท่นแอพแชทยอดนิยมได้ไม่ยาก

ภาพจาก : pinterest 
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 10 ปัญหา LINE ทีส่ามารถแกเ้องไดง่้าย ๆ 

 สำหรับในส่วนของปัญหา LINE ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้นทีมงานได้รวบรวมจากบทความเกี่ยวกับ
วิธีแก้ไขปัญหาที่เราสามารถแก้ไขเองได้ง่าย ๆ มารวมไว้ที่นี่แล้ว จะมีอะไรกันบ้างนั้น ไปดูกันเลย 

 1. คอล LINE เขา้มาแลว้ไม่แจง้เตอืน ใน Android 

 หลาย ๆ คนอาจจะกำลังประสบกับปัญหาการโทรไลน์ไม่แจ้งเตือน ไลน์ไม่เด้ง อย่างกรณีที่
มีคน Call Line เข้ามาหาเราแล้วมือถือดันไม่แสดงหน้าจอการโทร แต่กลับไปอยู่ในแผงแจ้งเตือน 
ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดขึ้นภายหลังการอัพเดตเวอร์ชั่นสมาร์ทโฟนเป็น Android 10 ซึ่งการที่การ Call นั้นไป
ปรากฏอยู่ในแถบแจ้งเตือนก็อาจทำให้การแจ้งเตือนอื่น ๆ  บดบังไปได้ กว่าจะกดเข้าไปรับสาย สายก็ถูก
ตัดไปแล้ว อีกทั้งยังทำให้เกิดความยุ่งยากเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ทีมงาน 
Notebookespec จึงมีวิธีง่าย ๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหา สามารถทำตามกันได้เลย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

** สมาร์ทโฟนที่ใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหานี้เป็น Samsung A50 * 

 สำหรับใครที่ประสบปัญหาโทรไลน์ไม่แจ้งเตือนนี้อยู่จะเห็นได้ว่า หน้าจอแสดงการ Call นั้น 
จะไปอยู่ในแถบของการแจ้งเตือน 

 เริ่มต้นให้เราเข้าไปในแอพพลิเคชั่น LINE ของเรา >> จากนั้นไปที่ ‘Settings (ตั้งค่า)’  >> เลือก 
Notifications (การแจ้งเตือน) ภายหลังจากที่เข้ามาในหน้าเมนูการแจ้งเตือนแล้ว >> เลือก Call (โทร) 
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 จากนั้นตัวแอพพลิเคชั่นจะพาเราเข้าไปสู่หน้าจอการตั้งค่าแอพพลิเคชั่นใน ‘หมวดหมู่การแจ้งเตือน’ 
>> ให้เราดูตรงหัวข้อ ‘แสดงเป็นป๊อปอัพ’ >> ให้กดสวิตช์ On ในหัวข้อ ‘แสดงเป็นป๊อปอัพ’ 

 เพียงเท่านี้หน้าจอแสดงการ Call ก็จะแสดงแบบเต็มหน้าจอตามปกติดังเดิมแล้ว เพราะ
การอัพเดตเวอร์ชั่นของ Android อาจทำให้การทำงานของฟีเจอร์บางฟีเจอร์มีการเปลี่ยนแปลงไป 
ทำให้เราต้องเข้าไปตั้งค่า ซึ่งสามรถทำได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน เพียงเท่านี้ปัญหาโทรไลน์ไม่แจ้งเตือน
ก็จะหมดไป 

 2. ปัญหา LINE ส่งรปูไม่ชดั 

 จะส่งรูปผ่านในไลน์ แต่กลัวโดนลดความละเอียดทำให้รูปที่ถูกเซฟไปไม่คมชัด ไม่เหมือน
ไฟล์ต้นฉบับ ทีมงานวิธีการง่าย ๆ ที่จะทำให้เราส่งรูปผ่านในได้แบบ Original size ไม่โดนลดความ
ละเอียดอย่างแน่นอน 

 1. เข้าแชทที่เราต้องการจะส่งรูป จากนั้นกดเลือกรูปภาพที่จะส่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปเดียวหรือ
หลายรูปก็ได้ 

 2. ให้สังเกตที่มุมบนด้านด้านซ้ายมือของแถบรูปภาพที่เราจะส่ง จะมีคำว่า “Original” 
แสดงขึ้นมา ให้เรากดตรง Original จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่า “Selected photos will be in 
their original quality when possible” เพียงเท่านี ้ไฟล์ภาพที่เราส่งไปจะเป็นไฟล์ที ่มีขนาด
เท่ากับต้นฉบับที่เราได้ถ่ายเอาไว้ 
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 นอกจากนี้ หากเราอยากให้การส่งรูปทุกครั้งมีความละเอียดสูง ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้
โดยเข้าไปที่ Settings >> Photos & videos >> Sent Photo quality >> High เพียงขั้นตอน
ง่าย ๆ ก็ทำใหเ้ราสามารถส่งรูปผ่าน LINE ได้ชัดแจ๋ว ไม่เสียไฟล์ต้นฉบับได้เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3. ปัญหา LINE หน่วง – เคลยีร ์Cache ใน LINE 

  

  

 สำหรับผู้ใช้ iOS ที่เล่น LINE ไปนาน ๆ แล้วหน่วง กว่าจะ
เข้าหน้าแชทได้แต่ละครั้ง รอเป็นชาติ กว่าจะได้คุยกันก็หมดไป
ครึ ่งวันแล้ว (เวอร์) ทีมงานมีวิธ ีการจัดเคลียร์แคช LINE ที่
สามารถทำได้ง่ายมากตามขั้นตอนนี้เลย 

 เปิดแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นไปที่หน้าหลักของเรา >> 
Setting (ไอค่อนรูปเฟือง)  
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 ไปที่ Chats >> Delete Data >> Delete selected data (โดยปกตทิางแอปจะเลือกที่ 
Cached data อยู่แล้ว แต่หากใครที่ต้องการเคลียร์ไฟล์อย่างอื่นด้วยก็สารถเลือก Photos, Voice 
Messages หรือ Files เพ่ิมด้วยก็ได้) เพียงเท่านี้เราก็สามารถเคลียร์แคชใน LINE ที่มาทำให้แอ
ปของเราหน่วงได้แล้ว 

 ** Android สามารถล้างแคชใน Settings ของตัวสมาร์ทโฟนได้เลย** 

 4. ลบเพือ่นใน LINE ถาวร 

 ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าใครก็มีบัญชีไลน์เป็นของตัวเอง แถมยังมีเพื่อนในไลน์มากมาย ทั้งที่เราแอด
ด้วยตนเองและที่เพ่ิมเข้ามาแบบอัติโนมัติ หลายคร้ังก็มีใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอยู่ในรายชื่อเพื่อนของ
เราด้วย หลาย ๆ คนก็ยังไม่ทราบว่าใน LINE นั้นมีวิธีการลบเพ่ือนใน Line ที่เราไม่ต้องการออกได้
เหมือนกัน ทีมงานจึงมีวิธีลบเพื่อนในไลน์ออก ที่ทำได้ง่ายกว่าที่คิด 

 ลบเพือ่นใน LINE ใหห้ายไปอยา่งถาวร ไม่รกรายชือ่ 

วธิทีี ่1 

 วิธีลบเพื่อนใน LINE วิธีแรก เป็นวิธีที่ง่ายมาก ๆ และหลาย ๆ คนก็ทราบกันดีอยู่แล้ว นั่นก็
คือการที่เรา Block รายชื่อที่ต้องการ จากนั้นก็เข้าไปลบรายชื่อนั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้เลย 

 เร่ิมต้นให้เราทำการบล็อครายชื่อที่เราไม่ต้องการด้วยการไปที่ตัวเลือกเพ่ิมเติมที่มุมบนด้าน
ขวามือ >> จากนั้นเลือก Block 
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 จากนั้นให้เราไปที่ Settings >> จากนั้นไปที่ Friends >> Blocked accounts (รายชื่อที่
ถูกบล็อค) >> จากนั้นเลือกรายชื่อที่เราต้องการแล้วกด Delete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลบรายชื่อนั้น ๆ ออกไปจากไลน์ของเราได้แล้ว แต่วิธีนี้จะเป็น
การลบในฝั่งของเราเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็คือ เพื่อนคนนั้นจะยังเห็นรายชื่อของเราอยู่ในลิสต์เพื่อน 
และเขายังสามารถส่งข้อความมาหาเราได้ แต่เราจะไม่ได้รับข้อความนั้น 
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วธิทีี ่2 

 วิธีนี้จะเป็นวิธีลบเพื่อนใน LINE ที่ทำให้รายชื่อเพื่อนหายไปอย่างถาวร และเขาก็จะไม่เห็นเราใน
รายชื่อเพื่อนของเขาด้วย ซึ่งวิธีการนี้อาจจะมีความซับซ้อนเล็กน้อย แต่ก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไป มาดูกันเลย 

 เริ่มต้นนั้นให้เราลบรายชื่อของเพื่อนคนนั้นออกจากสมุดโทรศัพท์ (ในกรณีที่เรามีไลน์ของ
เพ่ือนคนนั้นจากเบอร์โทรศัพท์ซึ่งผูกกับบัญชีไลน์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ให้เราทำการเปลี่ยนวิธีการลงชื่อเข้าใช้ที่นอกจากจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือเพียงอย่าง
เดียว ให้เป็นการใช้ Email ในการลงชื่อเข้าใช้ สามารถทำไดโ้ดยการเข้าไปที่ Settings >> เลือก 
Accounts >> จากนั้นเลือก Change Your Email 
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 ทำการลบแอพพลิเคชัน LINE ในสมาร์ทโฟนแล้วทำการติดตั้งใหม่ แล้วให้เราเข้าไปตั้งค่า
รายชื ่อเพื ่อนของเราโดยการเข้าไปที ่ Settings >> Friends >> Contacts >> เลือกปิดการ
ทำงาน Allow others to add me ซึ่งจะเป็นการปิดฟีเจอร์ไม่ให้ผู้อื่นสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้ เวลาที่เราต้องการจะเพิ่มรายชื่อไหน เราจะต้องเป็นคน add เขาด้วยตัวเอง  

 เพียงเท่านี้รายชื่อที่เราไม่ต้องการก็จะหายไปจากลิสต์เพื่อนในไลน์ของเราอย่างถาวร ไม่
กวนใจ และไม่รกรายชื่ออีกด้วย 

 5. ปัญหายา้ยเคร ือ่งแลว้แชทหาย 

 สำหรับปัญหานี้ก็มักจะเกิดกับใครที่ซื้อมือถือเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่อง แต่กลัวว่าแชท
ของเราจะหายไป มาลองดูวิธีการแก้ปัญหานี้ง่าย ๆ กัน 

 (LINE ที่นำมาเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหานี้คือ LINE Version 10.21.3) 

 เร ิม่ตน้นัน้ ในมอืถอืเคร ือ่งเกา่ 

 ให้เราไปที ่แอพพลิเคชัน LINE >> จากนั ้นไปที่ 
Settings >> เล ือก Chats >> เล ือก Chat history 
backup >> เลือก Back up now จากนั้นรอให้ระบบ
ทำการสำรองข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย 

 ต่อมา ในมอืถอืเคร ือ่งใหม่ 

 ให ้ เราลงช ื ่ อ เข ้ า ใช ้บ ัญช ี  LINE ด ้วย E-mail  
(ดูขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยอีเมลได้ที่นี่) 

 เมื่อ Log in ด้วยอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้ว >> ไปที่ 
Settings >> Chats >> Chat history backup >> 
เลือก Restore from Backup 

 เพียงเท่านี้แชทของเราก็จะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 6. เปลีย่นเบอรใ์หม่ LINE ยงัอยู่ครบ 

 โดยปกติการสมัคร LINE จะผูกบัญชีกับเบอร์ของเราอัตโนมัติ แต่ถ้าหากเราต้องการเอา
เบอร์โทรศัพท์ออก หรืออยากผูกกับเบอร์ใหม่ เราสามารถทำได้ด้วยการใช้ Facebook Account 
และที่สำคัญคือต้องทำการสำรองข้อมูลแชทของเราไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แชทของเราสูญหาย 
ซึ่งวิธีการก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี ้
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 – เข้าไปที่ Line App >> Setting >> Accounts 

 – กดที่ไอค่อน Facebook >> ทำการ Log in >> Accept all permissions 

 – ตัวเลือก Link  ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น Unlink เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการลบ
แอปพลิเคชั่น LINE 

 – ติดตั้งแอปพลิเคชั่นใหม่อีกครั้ง 

 – เลือก LINE User Login >> Facebook 

 – หากต้องทำการใส่ PIN แล้วเราไม่มี ให้กดตัวเลข 4 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ก่อนหน้าที่
เช่ือมกับ LINE ของเราแทน แล้วจากนั้นก็สามารถเข้าใช้ LINE ได้ตามปกติ 

 เพียงเท่านี้เราก็สามารถยกเลิกการผูกบัญชี LINE กับเบอร์โทรศัทพ์มือถือของเราได้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ปัญหา Login ในคอมเคร ือ่งอืน่ แลว้ลมืออก 

 เผลอไป Log in ไวใ้นคอมฯ เพือ่นท ายงัไง? 

 คนเราก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้กันบ้างใช่ไหมคะ  แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเรา
เผลอไป Log In LINE ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครื่องไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงดี อย่ากังวลไปค่ะ 
เราสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ว่าเราไป Log in LINE ของเราไว้ที่ไหนบ้างและสามารถ Log out 
ได้ง่าย ๆ จากโทรศัพท์ของเราเลยแค่ 
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 เข ้ า ไปท ี ่  Setting ใน  LINE >> Account >> Devices 
หลังจากนั้นก็สามารถเลือกดูรายชื่ออุปกรณ์ที ่ Log in อยู่ และ
เลือก Log out ได้เลย 

 

 

 

 

 

 8. ปัญหา LINE ไม่แจง้เตอืน 

 ปัญหา LINE ไม่แจ้งเตือน หรือ ไลน์ไม่เด้งเตือน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือ โทรเข้ามาแล้ว
ไม่ขึ้นจนหน้าจอ ปัญหานั้นเกิดได้หลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากตัวระบบของสมาร์ทโฟนเอง 
ระบบของตัวแอพ หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ก็ล้วนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แอพพลิเคชันไม่แจ้งเตือนเวลา
ที่มีคนส่งข้อความเข้ามา สำหรับการแก้ปัญหานั้น สามารถทำได้โดยแบ่งจากสาเหตุดังนี้ 

 ปัญหาไลนไ์ม่เดง้จากเฟิรม์แวร ์

 ปัญหาไลน์ไม่เด้งส่วนนี้ เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้าไปอัพเดตระบบของสมาร์ทโฟน 
(สำหรับในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android การมีการเข้าไปสู่หน้าการอัพเดตระบบแตกต่าง
ก ันไปตามยี่ห ้อ แต ่หล ัก ๆ ก ็ค ือ Settings >> System & Updates, ส ่วนในสมาร ์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ iOS นั ้นก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเวอร์ชั่ นและอัพเดตได้ที ่ Settings >> 
General >> Software Update) 

 เมื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องแล้ว ให้ตรวจสอบและอัพเดตตัวแอพพลิเคชัน จากนั้น 
Play Store และ App Store 

 ปัญหาไลนไ์ม่เดง้จากการตัง้ค่า 

 ปัญหานี้เกิดจากการตั้งค่าในส่วนของการแจ้งเตือนแอพบนสมาร์ทโฟนของเรา (สามารถ
เข้าไปตรวจสอบดูได้จาก Settings >> Notifications, เข้าไปดูใน Settings >> LINE >> ดูใน
ส่วนของการเปิดแจ้งเตือน ) 
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 หรือจากการตั้งค่ากาารแจ้งเตือนในตัวแอพ (สามารถเข้าไปดูได้ในแอพพลิเคชัน โดยไปที่
หน้า Home >> Settings >> Notifications >> เปิดการแจ้งเตือน 

 จากนั้นมาดูที่เมนู Calls และกดเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนทั้งหมด รวมถึงการเปิดเสียง 
และเปิดสั่น 

 ปัญหาไลนไ์ม่เดง้จากปัจจยัอืน่ ๆ 

 ปัญหา LINE ไม่แจ้งเตือน ไลน์ไม่เด้งนั้นเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ถ้าหากเราทำตามขั้นตอนที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ตัวแอพพลิเคชันก็ยังไม่แจ้งเตือน ก็อาจมีความเป็นไปได้ในเรื่องของปัญหา
ด้านการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดเป็นครั้งคราวเท่านั้น ถ้าหาก
อินเทอร์เน็ตกลับมาเป็นปกติ ปัญหาการไม่แจ้งเตือนของตัวแอพก็จะหมดไป (บางกรณีสำหรับ
ผู้ใช้งานมือถือ OPPO นั้น ปัญหาการไม่แจ้งเตือนของแอพพลิเคชัน LINE สามารถแก้ไขได้ด้วยการ 
ไปที่การตั้งค่าความปลอดภัย >> ทำการอัพเดต หรือเลือกเปิดการทำงานเบื้องหลังของแอพพลิเค
ชัน เพื่อให้ตัวแอพ LINE ได้รับการอนุญาตทำงานเบื้องหลังแม้ในตอนที่เราไม่ได้เข้าใช้งาน เพื่อให้
ตัวแอพได้อัพเดตข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ) 

 9. ปัญหา LINE แอพเดง้ (iPhone) 

 ปัญหาแอพพลิเคชัน LINE เด้งออกเวลาที ่เปิดใช้งาน 
สำหรับในสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นั้นก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และผู้ใช้งานก็มักจะแก้ไขด้วยการลบ
แอพพลิเคชันทิ้งแล้วทำการติดตั้งใหม่ ซึ่งวิธีการนี้อาจได้ผล แต่ก็
ทำให้หลายครั้งประวัติการแชท และข้อมูลต่าง ๆ ของเราสูญ
หายไปด้วย โดยเฉพาะกับใครที ่ไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ 
ทีมงานจึงมีอีกวิธีที่จะมานำเสนอ สามารถแก้ไขปัญหา แอพ LINE 
เด้ง ได้โดยไม่ต้องลบแอพทิ้ง ข้อมูลไม่หายอีกด้วย 

 เปิด iPhone ขึ ้นมา ให้ไปที ่ Setting >> General >> 
iPhone Storage >> เล ือกแอพพล ิ เคช ัน LINE >> Offload 
App >> จะเป็นการลบตัวแอพอย่างเด ียว ข ้อม ูลแอพ (ทั้ง 
Document และ Data) ยังอยู่ >> จะปรากฏ Pop up เด้งขึ้นมา 
เลือก Offload App >> จากนั้นเลือก Reinstall App (ถ้าไม่เจอ
ให้ลองออกจากเมนูแล้วกลับเข้ามาใหม่) 
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 10. ปิดค าชวนเล่นเกม 

 เวลาเพ่ือนของเราส่งคำเชิญไปเล่นเกมที่จากแอพ LINE Family และส่งงมาเร่ือย ๆ เหมือน
โฆษณาในโซเชียลมีเดียอื่น ๆ หลายคนอาจไม่รู้ว่า LINE ให้เราปิดการใช้งานการแจ้งเตือนเหล่านี้
ได้ โดยมีวิธีดังนี้ 

 ในหน้าหลักของแอพ LINE ให้ไปที่ Settings (สัญลักษณ์รูปเฟือง) ด้านบนซ้ายของหน้าจอ 
>> Notifications >> Unauthorized Apps >> Untick ออก เพ่ือให้ยกเลิกการรับข้อความจาก
แอปพลิเคชั่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 เพียงเท่านี้คำเชิญเล่นเกมหรือข้อความจากแอปอื่นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อนก็จะไม่
สามารถส่งมาให้กวนใจเราได้อีกต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตดิต่อทมีงาน LINE เพือ่แกปั้ญหา 

 นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาที่เราสามารถทำได้เองแล้ว ปัญหาอื่น ๆ อย่างเช่น ไลน์
โดนแฮก. ข้อมูลหาย, โดนขโมยไอดี ฯลฯ เราสามารถติดต่อกับทีมงานของ LINE เพ่ือแก้ปัญหานี้
ได ้สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://contact.line.me/th/ โดยเว็บนี้จะเป็นแบบฟอร์มรับแจ้ง
ปัญหาการใช้บริการต่าง ๆ ของ LINE 
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• เราสามารถเลือก รุ่นมือถือ / ย้ีห้อ ที่เราใช้งาน เช่น iPhone, PC หรืออื่น ๆ 
• เลือกบริการที่เราพบปัญหา จากนั้นระบบก็จะมีเรื่องย่อย ๆ เกี่ยวกับบริการนั้น ๆ พร้อม

เลือกรายละเอียดของปัญหา ถ้าไม่มีให้เลือก อื่นๆ ไป 
• สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เป็นภาษาไทยได้เลย เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้อังกฤษก็

แจ้งปัญหาได้ หรือจะใส่ภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้เช่นกนั 
• จากนั้นก็รอการตอบกลับจาก ทีมงาน Line ได้เลย โดยปกติแล้วใช้เวลาไม่เกิน 24 ชม. ก็

จะมีทีมงานจาก LINE ตอบกลับไป 
 

ข้อมูลจาก : https://notebookspec.com/web/554226-10-line-issue-and-easy-way-to-fix 
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 ฝึกฝนทักษะแห่งการ ‘โน้มน้าวใจ’ สรา้งอิทธิพลทางความคิดผ่านการเขา้ใจ 

‘มนุษย’์ ใหม้ากขึน้ 

 ทกัษะแห่งการโนม้นา้วใจ ทกัษะทีค่วรมใีนศตวรรษที ่21 

 ‘การโนม้นา้วใจ’ น้ันอยู่กบัเรามาตลอดทุกยุคทุกสมยั ไม่ว่าเวลาจะเปลีย่นไปสกั

เท่าไหร ่แต่ทกัษะแห่งการโนม้นา้วใจก็ยงัคงมคีวามส าคญัมากในชวีติของเรา ไม่ว่าจะเป็น

ในมุมของการใชช้วีติทั่ว ๆ ไป หรอืในมุมของการท างานก็ตาม  

 เรามกัจะเจอการโนม้นา้วใจ หรอื Persuasion นีอ้ยู่ทุก ๆ วนั ทัง้ในฐานะของการเป็น

ผูโ้น้มน้าวใจคนอื่น หรอืในฐานะของการเป็นคนคลอ้ยตามการโน้มน้าวใจของคนอื่น 

โดยเฉพาะขอ้หลงัแลว้ เราอาจจะโดนสรา้งอิทธพิลทางความคิดโดยไม่รูต้วัเลยก็ได ้ซึง่น่ี

แหละเป็นหน่ึงในเสน่หข์องทกัษะการโนม้นา้วใจ 
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 ในโลกของการท างาน เรามกัจะเห็นการโนม้นา้วใจอยู่ในทุก ๆ ที ่ไม่ว่าจะเป็น

การน าเสนองานในหอ้งประชมุ การขายงานกบัลูกคา้ และสายงานทีม่กัจะใชก้ารโนม้นา้ว

ใจเป็นประจ าคงหนีไม่พน้คนทีท่ างานทางดา้นสายการตลาดและสายการขายเป็นหลกั ทีจ่ะ

เจอโจทยใ์หญ่อยู่เป็นประจ าว่าจะท าอย่างไรใหลู้กคา้น้ันซือ้ของเรากนันะ เพราะถา้เรารูว้ธิ ี

ก็จะยิง่ท าใหก้ารโนม้นา้วใจไดผ้ลมากขึน้ ซ ึง่สุดทา้ยแลว้ก็สรา้งประโยชนใ์หก้บัตวัเราและ

ตวัองคก์ร 

 จรงิ ๆ  การโนม้นา้วใจ ไม่ไดเ้ป็นทกัษะเดยีวโดด ๆ  แต่เป็นการรวมเอาทกัษะหลาย ๆ  อย่าง

มาใชด้ว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการสือ่สาร การฟังเชงิรุก การมตีรรกะและเหตุผล การเป็น

คนชา่งสงัเกต และรวมถึงการมี Emotional Intelligence ในการท าความเขา้ใจผูท้ี่เรา

อยากจะโนม้นา้วว่าเขาคดิหรอืตอ้งการอะไรอยู่ เพราะแน่นอนว่าพลงัแห่งการโนม้นา้วใจ 

ตอ้งมากบัปัจจยัทางจติวทิยาของมนุษย ์

 ท าใหว้นันี้เราก็จะพาไปดู 6 หลกัการส าคญัในการโน้มน้าวใจคน จากหนังสือ 

‘INFLUENCE: The Psychology of Persuasion’ โดย Robert B. Cialdini ตพีมิพค์ร ัง้

แรกเมื่อปี 1984 ที่ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยัง

สามารถทีจ่ะหยบิไปใชไ้ดต้ลอดเวลาและไม่มตีกยุคเลยก็ว่าได ้  

 โดยหนังสือเล่มนี้จะชว่ยอธบิายว่าท าไมคนเราน้ันมกัจะคลอ้ยตามและ Say yes

ใหก้บัการโนม้นา้วใจของคนอืน่ ทีเ่ราสามารถจะน าทกัษะทัง้หลายทีไ่ดพู้ดถงึกอ่นหนา้นีม้า

ปรบัใช ้และสรา้งอทิธพิลทางความคดิใหก้บัคนอืน่ 

 1) การตอบแทน (Reciprocation) 

‘ใหบ้างสิง่บางอย่างไป เพือ่ทีจ่ะไดบ้างสิง่บางอย่างกลบัมา’ 

 ส าหรบัไอเดยีนี ้หากพูดง่าย ๆ ลองนึกถงึการ ‘ตดิหนีบุ้ญคุณ’ โดยธรรมชาตแิลว้ 

คนเราจะรูส้ึกติดหนีบุ้ญคุณก็ต่อเมื่อเราไดร้บัการชว่ยเหลือหรอืไดร้บัอะไรก็ตามจาก

อีกฝ่ายหน่ึง โดยในทางจติวทิยาก็ไดก้ล่าวอกีว่า มนุษยอ์ย่างเรา ๆ น้ันเกลยีดความรูส้กึที่

เหมอืนกบัว่าก าลงัตดิบุญคุณก าลงัคนอืน่อยู่ ท าใหค้นเราน้ันก็มโีอกาสทีจ่ะมอบอะไรกลบัไป

หรอืมโีอกาสทีจ่ะ Say yes เมือ่คนคนน้ันทีเ่คยใหอ้ะไรเรามาขออะไรบางอย่างกบัเรา 

 ลองนึกภาพจากเหตุการณง่์าย ๆ  อย่าง ถา้มใีครเลีย้งมือ้กลางวนัเรา เราก็จะแอบรูส้กึว่า

คร ัง้หนา้ฉันตอ้งเป็นคนเลีย้งนะ หรอืลองคดิว่าถา้มใีครเคยใหค้วามชว่ยเหลอืทางธรุกจิกบัเรา 

วนัหน่ึงถา้เขาคนนั้นตอ้งการความชว่ยเหลือบา้ง เราก็คงตอ้งหยิบยื่นมือเขา้ไปชว่ย

อย่างแน่นอน 
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 2) การใหค้ ามั่นและความสม ่าเสมอ (Commitment & Consistency) 

‘มนุษยม์กัจะท าสิง่ทีต่วัเองไดพู้ดหรอืใหส้ญัญาไป’ 

 ในหลกัการที่สองนี ้เขาไดบ้อกว่า ลึก ๆ แลว้มนุษยน้ั์นตอ้งการที่จะใหค้นเห็นว่า

ตวัเองน้ันมีความสม ่าเสมอกบัสิ่งที่ไดพู้ดออกไป ท าใหเ้มื่อเราใหค้ ามั่นสญัญาต่ออะไร

บางอย่าง หรอืบอกว่าเราจะท าอะไรบางอย่าง มนัก็มแีนวโนม้ทีเ่ราจะท าสิง่น้ัน เพราะเราน้ัน

รูส้กึกดดนัจากสิง่ทีเ่ราไดพู้ดออกไปแลว้ ซึง่ถา้แบรนดส์ามารถทีจ่ะท าใหลู้กคา้สญัญาหรอื

รบัปากกบัอะไรบางอย่างได ้แมว่้าจะเป็นสิง่เล็ก ๆ ก็ตาม มนัก็มีแนวโนม้ทีพ่วกเขาจะซือ้

ของกบัเราในอนาคต 

 3) การใชห้ลกัฐานทางสงัคม (Social Proof) 

 ‘เพราะคนอืน่ท า เราจงึท า’ 

 

 

  

 

 

 

  

 Social Proof เป็นหลกัทางจติวทิยาอย่างหน่ึงทีเ่มือ่เราเห็นคนอืน่ท า เราก็มกัจะท าตาม 

บางที Social Proof ถูกตคีวามว่าเป็น Peer Pressure หรอืการกดดนัจากผูอ้ืน่ ทีท่ าให ้

เรารูส้กึเหมอืนกนัว่าเราตอ้งท าตามพวกเขา  

 โดยจรงิ ๆ แลว้ Social Proof ก็เป็นอะไรทีเ่ราเห็นไดใ้นสงัคมอยู่บ่อย ๆ หรอืเห็นได ้

จากตวัเราเอง ทีต่อ้งการจะท าตามคนอืน่ หรอืซือ้ของตามผูอ้ืน่ เพราะมนัเป็นสิง่ทีใ่คร ๆ กท็ ากนั 

เราจะรูส้กึว่าสิง่ทีเ่ราท าน้ันถูก ปลอดภยั และจะไดก้ารยอมรบัจากสงัคม เชน่ ถา้เราเดนิอยู่

ในหา้ง แลว้เห็นว่ารา้นน้ันมคีนซือ้เยอะ มคีนเขา้เยอะ เราก็จะรูส้กึอยากทีจ่ะเขา้ไปดูรา้นน้ัน 

จนสุดทา้ยก็อาจจะไดข้องตดิไมต้ดิมอืออกมาดว้ย หรอืเวลาเราเห็นว่าสนิคา้ตวันีม้รีวีวิเยอะ 

คนบอกว่าด ีของมนัตอ้งม ีความลงัเลใจของเราจะถูกลดลง แทนทีด่ว้ยการหยบิลงตะกรา้

และจ่ายเงินทนัที น่ีจงึเป็นเหตุผลว่าท าไมแบรนดต่์าง ๆ ถึงตอ้งการที่จะสรา้งรวีิวเยอะ ๆ 

ใหก้บัตวัเอง เพราะมนัชว่ยใหเ้กดิ ‘การซือ้’ อย่างไงล่ะ! 

ภาพจาก : Medium 
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 4) ความชอบ (Liking) 

‘ยิง่ถา้เราชอบใคร เราจะยิง่ถกูโนม้นา้วใจไดง่้ายขึน้โดยพวกเขา’ 

  หลักการนี้ง่าย ๆ เลยคือ มนุษยน้ั์นมี

แนวโนม้ทีจ่ะ Say yes ใหก้บัอกีคน ถา้คนคนน้ัน

เป็นคนทีเ่ราชอบ รูจ้กั หรอืรูส้ึกถูกชะตาดว้ย 

เชือ่ว่าหลาย ๆ คนคงเขา้ใจจติวิทยานีด้ี ทีเ่มือ่

บางทเีราก็ไม่ไดอ้ยากจะซือ้ของหรอก แต่รูส้กึว่า

ถูกชะตากบัคนขายคนนี ้เลยตดัสนิใจทีย่อมชว่ย

ซือ้เล็ก ๆ นอ้ย ๆ  

  

 มาดูกนัว่าจะมปัีจจยัอะไรบา้งทีท่ าใหเ้ราชอบคนคนหน่ึงกนันะ 

 - ‘รูปลักษณ์ภายนอก’ น่ีจึงเป็นเหตุผลว่าท าไมบางแบรนดถ์ึงเลือกคัดคนที่มี

รูปลกัษณด์มีาขายของ หรอืบางทอีาจจะไม่หมายถงึรูปลกัษณไ์ปเสยีหมด แต่อาจจะหมายถงึ

ภาพลกัษณก์ารแต่งตวัทีดู่ดดีว้ยเชน่กนั ทีท่ าใหเ้ราคลอ้ยตามและเชือ่ในสิง่ทีอ่กีคนน้ันพูด  

 - ‘ความคลา้ยคลึงกนั’ เรามกัจะชอบคนทีม่ ีความเหมือนกบัเรา ไม่ว่าจะเป็น

ความคดิเห็น นิสยั ประวตัชิวีติ หรอืแมแ้ต่ไลฟ์สไตล ์

 - ‘การไดร้บัค าชม’ แน่นอนว่าทุกคนรกัค าชม ถงึแมว่้าค าชมน้ันจะไม่ใชเ่ร ือ่งจรงิก็ตาม 

แต่บางทเีมือ่เราไปซือ้ของ แลว้คนขายชมเรา มนัก็ท าใหเ้ราอยากทีจ่ะซือ้ของกบัเขาขึน้มา

ซะงัน้ใชไ่หมล่ะ? เช ือ่ว่าหลาย ๆ คนตอ้งหลงกลกบัค าชมไปไม่นอ้ยเหมอืนกนั 

 - ‘คุน้เคย’ เรามีแนวโนม้ทีจ่ะชอบสิง่ทีเ่ราคุน้เคยและรูจ้กัมนัด ีเพราะโดยธรรมชาตแิลว้ 

เราจะระวาดระแวงกบัสิง่ทีเ่ราไม่เคยรูจ้กัมากอ่น 

 5) อ านาจ (Authority) 

 ส าหรบัในหลกัการนี ้สามารถอธบิายง่าย ๆ  ไดเ้ลยว่า มนุษยม์กัจะคลอ้ยตามหรอืท าตาม

ผูท้ีม่อี านาจ เราถูกสอนมาใหท้ าตามและเชือ่ฟังอ านาจเหล่านี ้และถา้เราไม่ท าตาม มนัก็ดู

เหมอืนว่าเราน้ันก าลงัท าผดิอยู่ ซึง่ผูท้ีม่อี านาจเหล่านี ้ไดแ้ก ่บุคคลในเครือ่งแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

ต ารวจ หมอ นักดบัเพลงิ หรอืจะเป็นผูท้ี ่มีอ านาจมากกว่าเราอย่างหวัหนา้หรอื CEO 

หรอืผูท้ีดู่จะมคีวามเกง่กาจ อย่างคนทีข่ึน้ช ือ่ว่าเป็นศาสตราจารย ์เป็นดร. เป็นอาจารย ์เป็นตน้  

ภาพจาก : เกรด็ความรู ้

รอบตวั 
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 ท าใหเ้รามกัจะเห็นบางโฆษณา ที่มกัจะมีผูเ้ช ีย่วชาญมาน่ังพูดคุยดว้ย หรอืบางที

ก็ใชภ้าพของคุณหมอหรอืเคลมค าพูดของคุณหมอในการโฆษณา เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอื

และความเชือ่ใจน่ันเอง 

 6) ความขาดแคลน (Scarcity) 

‘โอกาสดเูหมอืนจะมคีา่มากขึน้ เมือ่จ านวนของมนัมจี ากดั’ 

 

 

 

 

 

 สิง่นีอ้าจจะเป็นสิง่ทีอ่ธบิายค าว่า ‘Limited Edition’ ไดเ้ป็นอย่างด ีเรามกัจะรูส้กึว่า

มนัมีค่ามาก ถา้มนัมีจ านวนนอ้ย และสามารถซือ้ไดใ้นเวลาที่จ ากดั ถา้เราไดม้ ันมา 

เราจะรูส้กึมคีวามภูมใิจเล็ก ๆ  ซ ึง่ก็เป็นเหมอืนอย่างทีห่ลกัการของ Loss Aversion ไดบ้อกไวว้า่ 

ความกลวัทีจ่ะเสยีอะไรบางอย่างไปน้ันมพีลงัมากกว่าความตอ้งการทีจ่ะไดอ้ะไรบางอย่างมา 

 ท าใหบ้างทเีราก็จะเห็นการสือ่สารของหลาย ๆ แบรนดอ์อกมาว่า ‘ภายในวนันีเ้ท่าน้ัน!’ 

หรอื ‘นาททีอง ภายใน 10 นาทนีีเ้ท่าน้ัน!’ หรอืจะเป็นประโยคอย่าง ‘ถา้พีไ่ม่ซ ือ้รถภายในเดอืนนี ้

โปรนี้จะไม่ไดน้ะคะ’ ท าใหไ้ปกระตุน้ใหเ้ราตดัสินใจซือ้อย่างเรง่ด่วนและแทบจะทนัที

ในบางสถานการณ ์ 

 ในหลกัการทัง้ 6 ขอ้นี ้เช ือ่ว่าหลาย ๆ คนก็คงจะเขา้ใจแลว้ว่า มนุษยอ์ย่างเรา ๆ น้ัน

มกัจะคลอ้ยตามการโนม้นา้วในรูปแบบไหนบา้ง และเร ิม่ทีจ่ะจบัจดุไดแ้ลว้ว่าควรจะหยบิน าอะไร

ไปปรบัใชก้บัการพูด หรอืสรา้งแคมเปญโนม้นา้วใจคนอืน่ ฝึกฝนทกัษะแห่งการโนม้นา้วใจ

ตัง้แต่วนันี ้เพราะไม่ว่าจะยุคไหน ๆ การโนม้นา้วใจก็ยงัเป็นทกัษะทีส่ าคญัต่อการใชช้วีิต

และการท างานของเรา 

อา้งองิ : https://bit.ly/306DRca 

อา้งองิ : https://bit.ly/3aj3GHW 

อา้งองิ : https://bit.ly/3ag20ic 

อา้งองิ : ศกึษากลยุทธโ์นม้นา้วและจงูใจคน ไปกบัหนังสอื ‘Influence’ | ALREADY EP.9 >> https://bit.ly/3ajDw7G 

ขอ้มูลจาก : https://www.facebook.com/missiontothemoonofficial 

ภาพจาก : iStock 
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 จากสถานการณโ์รคโควิด-19 (ไวรสัโคโรนา สายพนัธุใ์หม่ 2019) 

พบว่ามีค าศพัทท์ีห่ลากหลายและเฉพาะทาง วนันีจ้งึไดร้วบรวมค าศพัทท์ี่

น่ารูเ้กี่ยวกบัโรคโควิด-19 เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและติดตาม

ข่าวสารเกี่ยวกบัโรคโควิด-19 ไดอ้ย่างลึกซึง้ โดยหลายค าศัพทเ์ป็น

ภาษาองักฤษและมีความหมายเฉพาะทาง ควบคู่ไปกบัการ "กนิรอ้น ชอ้นแยก อยู่ห่าง 

ลา้งมอื" และ มาตรการ "อยู่บา้นหยุดเช ือ้เพือ่ชาต"ิ 

รวมค ำศพัทน่์ำรู ้สู ้COVID-19 
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 ดา้นโรคและการระบาด 

          • COVID-19 คอื ชือ่อย่างเป็นทางการส าหรบัเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 

โดยใชช้ ือ่ว่า COVID-19 ซ ึง่ย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” หรอื

โรคไวรสัโคโรนาที่เร ิม่ตน้ในปี 2019 ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารอนามยัโลก เมื่อ 

12 กุมภาพนัธ ์2563  

         • Coronavirus เป็นกลุ่มของเชือ้ไวรสัทีส่ามารถก่อใหเ้กดิโรคทางเดนิหายใจในคน 

ซึง่ไวร้สัในกลุ่มนีม้ีหลายสายพนัธุ ์ส่วนใหญ่ท าใหเ้กดิอาการทีไ่ม่รุนแรง คอื เป็นไขห้วดั

ธรรมดา ในขณะที่บางสายพนัธุอ์าจก่อใหเ้กดิอาการรุนแรงจนเป็นปอดอกัเสบได ้เชน่ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (เมอรส์) หรอื โรคซาร ์(SARS) 

         • Coronavirus 2019 ไวรสัในกลุ่มโคโรนาที่มีการคน้พบใหม่ ไม่เคยปรากฏว่า

มีการตดิเชือ้ไวรสัชนิดนีใ้นคนมาก่อน พบคร ัง้แรกทีเ่มอืงอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรฐั

ประชาชนจนี ในชว่งปลายปี 2019 

         • WHO (World Health Organization) องคก์ารอนามยัโลก 

         • CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ศูนยค์วบคุมและ

ป้องกนัโรค 

         • Endemic โรคประจ าถิน่ทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หน่ึงเป็นประจ า การระบาด

อยู่ในวงจ ากดัมาก 

         • Sporadic โรคระบาดในชมุชนทีน่าน ๆ คร ัง้จะระบาด 

         • Outbreak การเกดิขึน้หรอืการปะทุขึน้อย่างฉับพลนัและรุนแรง 

 

ภาพจาก : USDA 
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         • Epidemic โรคระบาดที่แพรอ่ย่างรวดเร็ว WHO ใหนิ้ยามว่า เป็นโรคภยัหรอื

ความเจ็บป่วยที่เกดิขึน้ในชมุชนหรอืภูมิภาคใด ๆ ที่เพิ่มมากขึน้จนเกนิความคาดหมาย 

ส่วน US-CDC ใหนิ้ยามว่าเป็นโรคทีม่ผีูป่้วยเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็จนเกนิความคาดหมาย 

         • Pandemic โรคระบาดขนาดใหญ่ WHO ใหนิ้ยามว่าเป็นเชือ้โรคใหม่ทีร่ะบาด

ไปทั่วโลก ท าใหอ้ตัราการป่วยและเสยีชวีติเพิม่สูงขึน้อย่างมาก ส่วน US-CDC ใหนิ้ยามว่า

เป็นโรคทีแ่พรร่ะบาดในหลายประเทศหรอืหลายทวปี ส่งผลกระทบต่อผูค้นจ านวนมาก 

ดา้นการแพทย ์

          

 

 

 

 

 

  

 • PUI (Patients under investigated) ผูป่้วยตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจส่วนบน 

         • Close contact ผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วย 

         • High Risk Contact ผูส้มัผสัทีม่คีวามเสีย่งต่อการรบัเชือ้สูง 

         • Cluster กลุ่ม 

         • Emerging disease โรคเกดิใหม่ 

         • Disease โรค 

         • Communicable disease โรคตดิต่อ 

         • Transmission การแพรเ่ชือ้ 

 

 

ภาพจาก : www.nsm.or.th 
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ดา้นสงัคมและการป้องกนั 

          • Super Spreader ผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนาทีส่ามารถแพรก่ระจายเชือ้ไปสู่ผูอ้ืน่ในวงกวา้ง 

         • Social Distancing ระยะห่างทางสงัคม เป็นการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเพือ่

ลดการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

         • Self quarantine มาตรการควบคุมโรค คือ การใหผู้ท้ี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

แยกตวัเองออกจากครอบครวั ชมุชน หรอืสงัคม เพือ่ลดการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

          

 

 

 

 

 

 

 • Work From Home การท างานจากที่บ า้น เป็นหน่ึงในช่องทาง Social 

Distancing 

         • Lockdown ป้องกนั ในทีนี่ห้มายถงึการปิดประเทศ หรอืปิดพรมแดน หา้มบุคคล

ในประเทศเดนิทางออกนอกประเทศ และหา้มบุคคลภายนอกประเทศเดนิทางเขา้มาในประเทศ 

         • Fake news คอื ข่าวปลอม หรอืข่าวลวง ทีถู่กพสูิจนไ์ดว่้าไม่จรงิ และมผีลกระทบ

ในระดบัความเชือ่ 

         • Isolation การแยกตวัผูป่้วยทีเ่ป็นโรคตดิต่อ 

         • Quarantine Activities กิจกรรมที่ท าขณะแยกตวัเองออกจากครอบครวั ชุมชน 

หรอืสงัคม เพือ่ลดการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

ขอบคุณขอ้มูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (Centers for 

Disease Control and Prevention)  

และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 

ขอ้มูลจาก : http://www.serenehospitalthailand.com/blog/รวมค าศพัทน่์ารู-้สู-้covid-19 

ภาพจาก : Interloop 
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จดัเกบ็ได้ เป้าหมาย (548,000 ล้านบาท) สงู (ต า่) จดัเกบ็ได้ สงู (ต า่)

ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ ไตรมาสน้ีปีก่อน ร้อยละ

1 น ้ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ามนั 37,242.581 46,780.633 (20.39) 56,245.516 (33.79)

2 รถยนต์ 14,982.649 17,607.358 (14.91) 18,761.566 (20.14)

3 เบียร์ 8.198 29.679 (72.38) 19.098 (57.07)

4 ยาสบู 952.713 1,117.881 (14.78) 1,072.536 (11.17)

5 สรุา 858.104 1,307.607 (34.38) 1,192.937 (28.07)

6 เคร่ืองด่ืม 1,470.769 1,801.761 (18.37) 2,231.071 (34.08)

7 เคร่ืองไฟฟ้า - - -             - -              

8 รถจกัรยานยนต์ 336.598 375.325 (10.32) 413.856 (18.67)

9 แบตเตอร่ี 506.605 486.748 4.08 520.887 (2.74)

10 สนามกอลฟ์ 18.811 33.944 (44.58) 34.745 (45.86)

11 สถานอาบน ้า อบตวัหรือนวด 0.012 4.527 (99.74) 0.825 (98.55)

12 เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 58.713 46.259 26.92 80.720 (27.26)

13 ไนท์คลบัและดิสโก้เธค 0.000 14.822 (100.00) 1.269 (99.99)

14 แก้วและเคร่ืองแก้ว - - -           - -            

15 ไพ่ 0.00002 - 100.00 - 100.00

16 พรม - - -           - -            

17 สารท าลายชัน้บรรยากาศ - - -           - -            

18 อ่ืนๆ 14.660 - 100.00 25.589 (42.71)

19 รายได้เบด็เตลด็ 17.897 14.813 20.82 30.799 (41.89)

56,468.309 69,621.356 (18.89) 80,631.414 (29.97)

แผนภมูกิารจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564

สถติผิลการจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ  ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2  แยกตามประเภทสนิคา้

ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เปรียบเทียบกบัจดัเกบ็ได้ไตรมาสน้ี ปีก่อน

ประเภท

รวมทัง้ส้ิน

ขอ้มูลจากระบบ  BI  ณ  วนัที ่ 7 ตุลาคม 2564
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ปีนี้ เป้ำหมำย ปีกอ่น
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จดัเกบ็ได้ เป้าหมาย (548,000 ล้านบาท) สงู (ต า่) จดัเกบ็ได้ สงู (ต า่)

ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ ไตรมาสน้ีปีก่อน ร้อยละ

1 ชลบรีุ 1 989.066                  1,114.180 (11.23) 1,459.015 (32.21)

2 ชลบรีุ 2 21,209.253             29,675.576 (28.53) 31,853.577 (33.42)

3 ระยอง 1 18,501.237             22,687.274 (18.45) 28,390.513 (34.83)

4 ระยอง 2 3,530.434               3,146.623 12.20 4,575.416 (22.84)

5 สมทุรปราการ 1 3,764.605               2,981.702 26.26 3,567.725 5.52

6 สมทุรปราการ 2 2,329.538               2,805.187 (16.96) 2,942.602 (20.83)

7 จนัทบรีุ 4.470 5.416 (17.47) 4.766 (6.21)

8 ฉะเชิงเทรา 3,583.391               3,414.904 4.93 4,698.467 (23.73)

9 ตราด 1.646 2.496 (34.05) 2.103 (21.72)

10 ปราจีนบรีุ 2,550.686               3,784.375 (32.60) 3,131.803 (18.56)

11 สระแก้ว 2.953 2.568 15.01 3.549 (16.79)

12 นครนายก 1.029 1.055 (2.46) 1.878 (45.19)

56,468.309             69,621.356 (18.89) 80,631.414 (29.97)

สถติผิลการจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ  ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2  แยกตามพืน้ที่

ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564

แผนภมูริายไดเ้ปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและจดัเก็บไดปี้กอ่น

ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เปรียบเทียบกบัจดัเกบ็ได้ไตรมาสน้ี ปีก่อน

พื้นท่ี

รวมทัง้ส้ิน

ขอ้มูลจากระบบ  BI  ณ  วนัที ่ 7 ตลุาคม 2564
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ประมาณการ

เป้าหมาย จบักมุได้ ร้อยละ เป้าหมาย ปรบัจริง ร้อยละ ศาลปรบั

สรุา 336 264 (21.43) 4,615,335.00        3,212,630.43        (30.39)

ยาสบู 123 145 17.89 5,791,047.00        7,266,473.29        25.48 1,818,162.30        

ไพ่ 5 10 100.00 22,335.00             14,976.00             (32.95) - 

สินค้าและบริการ 25 54 116.00 1,989,674.00        7,187,618.88        261.25 5,700,000.00        

  - น ้ำมนัฯ - 23 - - 6,971,758.00       -

  - เครือ่งดืม่ - -       - - - -

  - เครือ่งไฟฟ้ำ - -       - - - -

  - รถยนต์ - 5 - - 36,340.00           -

  - รถจกัรยำนยนต์ - 6 - - 70,040.00           -

  - เครือ่งหอมฯ - 1 - - 16,556.80           -

  - แบตเตอรี่ - 9 - - 38,924.08           -

  - ไนต์คลบั/ดสิโกเ้ธค - -       - - - -

  - อำบอบนวด - -       - - - -

  - สนำมกอลฟ์ - -       - - - -

  - อืน่ ๆ - 10 - - 54,000.00           -

รวมทัง้ส้ิน 489 473 (3.27) 12,418,391.00      17,681,698.60      42.38 7,518,162.30        

ประเภท พ.ร.บ.
จ านวนคดี (ราย) ค่าเปรียบเทียบปรบั (บาท)

ผลการปฏบิตังิานดา้นการปราบปราม ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2 แยกตามสนิคา้

ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564
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ประมาณการ

เป้าหมาย จบักมุได้ ร้อยละ เป้าหมาย ปรบัจริง ร้อยละ ศาลปรบั

ชลบุรี 1 21 24 14.29      1,290,000.00        419,818.30           (67.46)     - 

ชลบุรี 2 49 40 (18.37)     2,133,334.00        3,251,905.58        52.43      5,700,000.00    

ระยอง 1 21 20 (4.76)       665,100.00           655,297.78           (1.47)       - 

ระยอง 2 21 31 47.62      450,000.00           465,387.14           3.42        - 

สมุทรปราการ 1 108 88 (18.52)     1,795,000.00        948,145.07           (47.18)     - 

สมุทรปราการ 2 45 75 66.67      750,000.00           2,641,281.22        252.17    - 

จนัทบุรี 51 42 (17.65)     848,600.00           821,975.05           (3.14)       1,540,000.00    

ปราจีนบุรี 28 27 (3.57)       415,020.00           325,316.69           (21.61)     - 

ตราด 32 31 (3.13)       466,667.00           363,520.00           (22.10)     - 

สระแก้ว 74 56 (24.32)     3,000,000.00        4,082,193.70        36.07      278,162.30       

นครนายก 9 1 (88.89)     38,000.00             5,000.00               (86.84)     - 

ฉะเชิงเทรา 30 38 26.67      566,670.00           3,701,858.07        553.27    - 

รวมทัง้ส้ิน 489 473 (3.27)       12,418,391.00      17,681,698.60      42.38      7,518,162.30    

พืน้ท่ี
จ านวนคดี (ราย) ค่าเปรียบเทียบปรบั (บาท)

ผลการปฏบิตังิานดา้นการปราบปราม ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2 แยกตามพืน้ที่

ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564
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ภาพกิจกรรม 
 การจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

   วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 กำหนดให้
จัดโครงการอบรม การจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้กับข้าราชการและเจ้าหนา้ที่
ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในสังกัด ผ่านทาง Application 
ZOOM โดยมี นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยายในโครงการอบรม ฯ ดังกล่าว  

 โครงการสรรพสามิตเพ่ือสังคมร่วมใจต้าน COVID-19 
   วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และนายรังสรรค์ 

จินตศิริ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื ้อโรคโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้ แอลกอฮอล์ 
จำนวน 15 ถัง ชุด PPE จำนวน 200 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 9,000 ชิ ้น บะหมี ่กึ ่งสำเร็จรูป (ถ้วย) จำนวน 
360 ถ้วย กระดาษชำระ จำนวน 115 แพ็ค และน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด  

[53]



 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 โครงการสรรพสามิตเพ่ือสังคมร่วมใจต้าน COVID-19 

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วย
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับ
โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 
โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง นายแพทย์จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ มีรายละเอียดดังนี้ ชุด PPE 
ยี่ห้อ 3M จำนวน 136 ชุด แอลกอฮอล์ จำนวน 270 ลิตร เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน 
ขนาด 0.470 ลิตร จำนวน 1,008 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 22,000 ชิ้น กล่องพลาสติก 3 หลุม สำหรับบรรจุอาหาร 
จำนวน 3,000 กล่อง ช้อนและส้อมพลาสติก จำนวน 3,000 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 4,200 ขวด บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป (ถ้วย) 
360 ถ้วย และกระดาษชำระ จำนวน 115 แพค 

[54]



 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 โครงการสรรพสามิตเพ่ือสังคมร่วมใจต้าน COVID-19 

   วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และนายรังสรรค์ 
จินตศิริ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลชลบุรี 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชลบุรี นายแพทย์ประเสริฐ กิจจารุวรรณกุล เป็นผู้รับมอบ มีรายละเอียดดังนี้ แอลกอฮอล์ 10 ถัง จำนวน 
200 ลิตร และพลาสเตอร์ปิดแผล 33,700 ชิ้น 

[55]



 

 

 

ภาพงานปราบปราม 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ตอ้งหา จำนวน 1 ราย 

พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 57 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสนิคา้ทีม่ไิดเ้สยีภาษ ีเหตุเกิดที่ 
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 46 ,314.12 บาท 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผูต้อ้งหา จำนวน 2 ราย 
พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 73 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสนิค้าที่มไิด้เสียภาษี เหตุเกิดที่ 
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 76 ,359.33 บาท 

สำนักงานสรรพสามติภาคที่ 2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ตอ้งหา จำนวน 1 ราย 
พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 40 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินคา้ทีม่ิได้เสียภาษี เหตุเกิดที่ 
ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 21 ,128.40 บาท 

[56]



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพงานปราบปราม 
 

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ฉะเชิงเทรา จับกุมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน จำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง น้ำมันดีเซล จำนวน 38 ,000 
ลิตร กล่าวหาว่า มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เหตุเกิดที่ 
ณ ริมถนนทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุร ี สายใหม่) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 45 ตำบลท่าสะอ้าน 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1 ,223,600.00 บาท  

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได ้จับกุมผู้ต ้องหา จำนวน  
1 ราย พร้อมด้วยของกลาง น้ำมันดีเซล จำนวน 15 ,000.000 ลิตร กล่าวหาว่า มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิ
โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เหตุเกิดที่ ริมถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 483 ,000.00 บาท 

[57]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพงานปราบปราม 
  สำนักงานสรรพสามติภาคที่ 2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ตอ้งหา จำนวน 1 ราย 

พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 193 ซอง กล่าวหาวา่ มีไว้เพื่อขายซึ่งสนิคา้ทีม่ิไดเ้สยีภาษ ีเหตุเกิดที ่
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 121 ,587.30 บาท 

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ต ้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมด้วย
ของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 230 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เหตุเกดิที่ ตำบล
ห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 80,992.20 บาท 

[58]



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ต ้องหา จำนวน 1 ราย 
พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซ ิกาแรต จำนวน 44 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได ้เสียภาษี เหตุเกิดที่  
ริมถนนสุขุมวิท 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 36,960.00 บาท 

 

ภาพงานปราบปราม 
 

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผูต้อ้งหา จำนวน 2 ราย 
พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 59 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสนิค้าที่มไิด้เสียภาษี เหตุเกิดที่ 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 41 ,976.19 บาท 

[59]



 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : Goodlifeupdate 
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