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สุราแช่ ชนิดเบียร์ ที�ผลิตในราชอาณาจักร

   6 วิธีเปลี�ยนเงินเก็บกอ้นเล็ก 

ใหก้ลายเป็นเงินทนุกอ้นใหญ่

20 ประโยค จําไวถ้าม-ตอบ 

เวลาพรเีซนต์

ผลการจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามิต
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ช่วงโควิด-19 ระบาด

• ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
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ปีที่ 25  ฉบับที่  1  เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ พบกับจุลสารสามิตภาค 2 

ฉบับที่ 1 ของปีที่ 25 นี้ กันอีกครั้งนะคะ  

สำหรับจุลสารสามิตภาค 2 เล่มแรกของปีนี้นั้น 

เรายังคงความเข ้มข ้นของเน ื ้อหาสาระท ี ่ม ีประโยชน์

อย ่ าง เช ่น เคย เร ิ ่มแรกก ับบทความน ่ าร ู ้ เก ี ่ยวกับ 

กรมสรรพสามิต เรื่อง เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) และ

การชำระภาษีสรรพสามิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม

กฎหมายกรมสรรพสามิตที่ออกใหม่ แล้วมาใส่ใจสุขภาพ

กับการรักษาออฟฟิศซินโดรมแบบไม่ต้องกินยา และข้อมูล

สำคัญที ่เราต้องรู ้ในช่วงโควิด-19 เพื ่อการปฏิบัต ิตัว 

ที่ถูกต้อง ในเมื่อเราต้องอยู่กับโควิด-19 ไปอีกระยะหนึ่ง 

ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตไปบ้าง จึงไม่ควรพลาดกับ 

เทรนดใ์หม่นี้ Workation เที่ยวไปทำงานไป และการตั้งค่า

การประชุมผ่าน Zoom ให้ปลอดภัย ที ่จำเป ็นต้องรู้

สำหรับการทำงานแบบ Work From Home ติดตามอ่าน

ได้ที่คอลัมน์ค่ะ แน่นอนว่าโควิด-19 อาจพาหลาย ๆ คน

เครียด ดังนั ้น มาปรับสภาพจิตใจกับคอลัมน์ เทคนิค 

การคิดและจิตวิทยาในการใช้ชีวิต แล้วลองเอาไปปรับใช้ 

ดูกันนะคะ 

และก่อนจากอย่างเช่นเคย กับคอลัมน์ภาษาอังกฤษ

ประจำเล่มกับ 20 ประโยค จำไว้ถาม – ตอบ เวลาพรีเซนต์งาน

เป็นภาษาอังกฤษ และเทคนิคการออมเง ินกับ 6 วิธี  

เปลี่ยนเงินก้อนเล็กให้กลายเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ 

 สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารสามิตภาค 2 

เล่มนี้ คงจะทำให้ท่านผู้อ่านเพลิดเพลิน ติดตามเนื้อหาได้

ในเล่มกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ 

      บรรณาธิการบริหาร 

ประธานทีป่รึกษา 

 นายละนอง  แก้วศรีช่วง       

ที่ปรึกษา  

 นายสุชิน  พุ่มพวง   

 นายนิคม  เหล็กศิร ิ

 นายนพดล พิพัฒน์นภาพร 

 นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์  

บรรณาธิการบริหาร                            

 นางสุภาพร  วัฒนเจริญ        

บรรณาธิการ                                   

 นายกฤดิกร  รัตนพิสุทธิ์กิจ          
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กองบรรณาธิการ                          
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บทความ ข้อเสนอ ความคดิเห็น หรือข้อเขียนใด ๆ ที่ลงพิมพ์ในจุลสารเล่มน้ี                                
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การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษีสรุาแช ่ชนดิเบยีร ์ทีผ่ลติในราชอาณาจกัร         
โดยใชเ้ครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษ ีชนดิรหสัควบคมุบนบรรจภุัณฑ์ (Direct Coding) 

นายอัครตุม ์สนธยานนท์ 
รองอธบิดีกรมสรรพสามติ 

เบียร์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่า สุราแช่ ซึ่งหมายถึง มีแอลกอฮอล์ เป็น
ส่วนผสม โดยที่แอลกอฮอล์นั้น ได้มาจากการหมักบ่ม มิใช่โดยการกลั่น เบียร์ต่างจากไวน์ตรงที่   
การหมักเบียร์เกิดจากการหมักน้้าตาลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงแป้งของเมล็ดธัญพืช หรือธัญชาติ
ประเภท ข้าวมอลต์ ส่วนไวน์จะเป็นการหมักน้้าตาลที่ได้จากผลองุ่น ที่เรียกว่า ไวน์องุ่นหรือการหมัก
น้้าตาลที่ได้จากน้้าผลไม้ ที่เรียกว่า ไวน์ผลไม้ ส่วนสุราประเภทเหล้า วิสกี้ บรั่นดีนั้น จะต้องน้า
แอลกอฮอล์ที่ได้จาก การหมักน้้าตาลจากเมล็ดธัญชาติ หรือผลองุ่น หรือผลไม้อ่ืนมาท้าการกลั่นแยก
เอาแอลกอฮอล์ออกมาอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียกสุราประเภทนี้ว่า สุรากลั่น ดังนั้น เบียร์จึงเป็นเครื่องดื่ม  
ที่มีแอลกอฮอล์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับไวน์ และเหล้าวิสกี้ หรือบรั่นดี 

การจัดเก็บภาษีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 
เริ่มจัดเก็บภาษีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ในปี พ.ศ. 2507 โดยการใช้แสตมป์สรรพสามิต ต่อมาได้น้าระบบ
มาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล (Flow Meter) มาใช้ในการควบคุมและจัดเก็บภาษีสุราแช่ 
ชนิดเบียร์ ที่ผลิตในราชอาณาจักร จากโรงอุตสาหกรรมผลิตขนาดใหญ่ โดยให้ผู้ประกอบการช้าระ
ภาษีหลังจากน้าเบียร์ออกจากโรงอุตสาหกรรมแล้ว ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งในการควบคุม
การผลิตและการช้าระภาษี จะเป็นการพิมพ์ข้อความ “ช้าระภาษีแล้ว” แสดงให้เห็นบนภาชนะท่ีบรรจุ 
ซึ่งมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังไม่มีการน้าระบบ 
หรือเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นและติดตาม (Track and Trace) มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ 
ประกอบกับกฎกระทรวงก้าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้ก้าหนดเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีของทางราชการส้าหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร เป็นภาพรหัสสองมิติ ขนาดไม่ต่้ากว่า 
0.35 x 0.75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.45 x 0.90 เซนติเมตร พิมพ์ด้วยหมึกป้องกันการปลอมแปลง
สีด้า ทางด้านขวามีอักษร “TH” โดยมีรหัสที่ไม่ซ้้ากัน ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงน้าเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) มาใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษี
สุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตในราชอาณาจักร แทนระบบเดิม 
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รูปภาพท่ี 1 : การจัดเก็บภาษีสรุาแช่ ชนิดเบียร์ ทีผ่ลิตในราชอาณาจักร 

รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) เป็นการพิมพ์รหัสลงบนบรรจุภัณฑ์
โดยตรง ตัวอย่างเช่น เบียร์กระป๋องจะจัดพิมพ์ไว้ด้านล่างของกระป๋องเบียร์ หรือเบียร์ขวดจะจัดพิมพ์
ไว้บนฝาจีบ เป็นต้น การพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์จะพิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ส้าหรับป้องกันการ
ปลอมแปลง (Security ink) มาใช้ในการพิมพ์รหัสแท่งสองมิติ (2D Barcode) โดยแต่ละรหัสที่พิมพ์
ต้องไม่ซ้้ากัน ซึ่งจะถูกควบคุมโดยระบบบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ข้อมูลจะเป็น
ข้อมูลเช่นเดียวกันกับรูปแบบหมายเลขก้ากับแสตมป์ส้าหรับสุรา แล้วด้าเนินการแปลงให้เป็นเลขรหัส
แท่งสองมิติที่ถูกเข้ารหัส (Encrypted) เอาไว้ การตีความข้อมูลสามารถท้าได้โดยการใช้อุปกรณ์พกพา 
หรือแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีระบบการติดตามและตรวจสอบ (Track and 
Trace) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุในรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ 

รปูภาพที ่2 : ตวัอย่างรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) 
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การพิมพ์ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ ( Direct Code Printing 
System) เป็นการน้าระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ในสายการผลิต 
ไปติดตั้งในสายการผลิต โดยให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสายการผลิตแต่ละโรงอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมั่นใจว่าจะได้บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้เมื่อน้าออกจ้าหน่าย ซึ่งในระบบดังกล่าว มีกระบวนการท้างานตามภาพท่ี 3 ดังนี้ 

รปูภาพที ่3 : กระบวนการท้างานการพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) 

จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท้างานระหว่างระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
สื่อสารทางไกล (Flow Meter) ที่ใช้ในปัจจุบัน กับการใช้รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) 
รวมถึงกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ต้นทุนทางบัญชี และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ค้านึงถึงต้นทุน
ค่าเสียโอกาสเป็นส้าคัญนั้น พบว่า น้ารหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) โดยสามารถสืบค้น
และติดตาม (Track and Trace) มาใช้ เป็นสิ่งที่กรมสรรพสามิตสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีการปลอมแปลงหรือหลีกเลี่ยงภาษี อีกนัยหนึ่ง คือเป็นค่าเสียโอกาสของการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถสืบค้นและติดตาม (Tack and Trace) แม้ว่าจะตามมาด้วยราคาที่สูงขึ้น 
แต่ผลประโยชน์ด้านภาษีที่จัดเก็บได้นั้น ก็จะได้รับเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยการลักลอบจ้าหน่ายเบียร์ที่ไม่ได้
ช้าระภาษี มีลดน้อยลงหรือหมดไป และการประมาณการต้นทุนการบริหารจัดการฐานข้อมูล  
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ได้มาจากการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ 
(Direct Coding) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของกรมสรรพสามิต 

ดังนั้น การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct 
Coding) กับภาษีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตในราชอาณาจักร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรัดกุม ปลอดภัย ลดการ
สูญเสียรายได้ อันเนื่องมาจากการลักลอบกระท้าความผิด สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย 
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนองตอบต่อความต้องการของรัฐบาล 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นมาตรฐานสากล 
ลดความเหลื่อมล้้าในการแข่งขันทางธุรกิจ  
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การช าระภาษีสรรพสามิตด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

นายอัครุตม์  สนธยานนท์ 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ “การรับเงิน ให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทน 
ตัวเงินอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนด” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 78 และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ส่วน
ราชการมีการรับเงิน จ่ายเงิน และน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด  

National e-Payment จึงเป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลได้ผลักดัน
เพ่ือให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างข้ึน และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ทางเศรษฐกิจโดยรวม 

กรมสรรพสามิตมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การให้บริการผู้เสียภ าษีเป็น 
สิ่งส าคัญ กรมจึงเพ่ิมช่องทางการช าระภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้เสียภาษใีห้สามารถเลือกได้ช าระภาษีสรรพสามิตได้หลายรูปแบบ เช่น การช าระเงินด้วยบัตรเดบิต เครดิต 
Bill Payment  QR Code  Internet Banking ช าระเงินผ่าน e-Money และ Smart phone ซึ่งเป็นการ
พัฒนาการให้บริการไปสู่สังคมไร้เงินสด โดยกรมเปิดให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะรองรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนต่างชาติที่ต้องการด าเนินธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การยื่นแบบค าจดทะเบียนสรรพสามิต การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า การแจ้งยี่ห้อ แบบ รุ่น สินค้าใหม่ การยื่นแบบรายการภาษี และการช าระภาษี ยื่นแบบค าขอคืน 
ยกเว้น ภาษี การยื่นแบบค าขอลดหย่อนภาษี การยื่นแบบแบบงบเดือนผลิตจ าหน่าย การยื่นแบบขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ตามภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แสดงระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต 
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ช่องทางการให้บริการช าระภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
1. การช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

กรมได้เปิดบริการยื่นแบบรายการภาษีและรับช าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา โดยมีช่องทางการช าระเงิน ตามภาพท่ี 2 และการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
มีการช าระเพ่ิมขึ้นทุกปีตาม ภาพที่ 3 แนวโน้มการจัดเก็บภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2559 – 2563  

ภาพที่ 2 แสดงช่องทางการช าระเงิน 

2. การช าระภาษีผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
กรมสรรพสามิตได้เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ยาสูบ ไพ่ ตั้งแต่ปี 2559 และ

เปิดให้บริการท าธุรกรรมภาษี ตั้งแต่ปี 2564 โดยผู้ต้องการช าระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ต้องโหลด
ผ่าน Play Store หรือ App Store ตามภาพท่ี 4  สามารถเลือกท าธุรกรรมได้ 2 ประเภท คือ  

2.1  การต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผู้ประกอบการที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต 
จ าหน่าย สุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 

2.2 การท าธุรกรรมภาษี ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นแบบรายการภาษี และช าระภาษี 
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นหากเคยยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ username และ Password นั้น 
สามารถเข้าใช้งานได้เลย 

3. การช าระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
การรับช าระภาษีสรรพสามิตด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ตั้งแต่วันที่ 9

มิถุนายน 2559 เพ่ือรองรับการให้บริการรับช าระภาษีสรรพสามิตด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/
เครดิต) ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่ก าหนดให้ส่วนราชการรับจ่ายเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์
ทั่วประเทศ โดยติดตั้งเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จ านวน 275 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกใน
กระทรวงการคลังที่สามารถเปิดให้บริการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 
และสามารถแสกน QR Code เพ่ือช าระภาษีสรรพสามิตได้  
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4. การช าระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบช าระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax

Compensation : DTC) เป็นความร่วมมือ ระหว่าง กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เพ่ือ
พัฒนาระบบช าระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถ ช าระค่าภาษีอากร
ด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก ท าให้สามารถช าระเงิน
ค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถยื่นภาษีผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมกับช าระด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือจะมาน าบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์มา
ช าระภาษีที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีหรือพ้ืนที่สาขาได้ โดยจะเริ่มใช้วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

ภาพที่ 4 แสดงการช าระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส ์

การช าระภาษีสรรพสามิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 
อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และผู้เสียภาษีไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานฯ โดยเฉพาะใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงด้าน 
ธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) หลักคุณธรรม ลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กรมสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวล า
3) หลักความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาเงิน 4) หลักความมีส่วนร่วม เสียภาษีเป็น
ผู้ช าระเงินในระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการยื่นแบบและเงินที่ได้รับถูกต้อง ผู้เสียภาษีสามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุญาตในระบบงานได้เอง 5) หลักความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลดความ
เสี่ยงในการสูญหายของเงินสดหรือเช็ค 6) หลักความคุ้มค่า รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร 
เจ้าหน้าที่สามารถลดขั้นตอนการท างาน เช่น การตรวจนับเงินสดประจ าวัน ลดการน าเงินสดและเช็คไปฝาก
ที่ธนาคาร และการลดโอกาสในการทุจริตของภาครัฐด้วย 
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รวมขอ้มูลส ำคญัทีเ่รำตอ้งรูช้ว่งโควดิ 19 ระบำด หลงัประเทศไทยก ำลงัจะเผชญิกบั

ผูต้ดิเช ือ้ COVID-19 อย่ำงหนัก ซ ึง่แพรก่ระจำยไปยงัทั่วประเทศไทยจนครบ 77 จงัหวดั

แลว้ แถมจ ำนวนผูต้ิดเช ือ้ก็สูงมำกดว้ย เรำจึงรวบรวมขอ้มูลส ำคญัที่เรำคนไทยควรรู ้

เพือ่ปฏบิตัตินไดถู้ก ไม่ว่ำจะเป็นผูย้งัไม่ตดิเช ือ้ ผูเ้สีย่งตดิเช ือ้ ผูต้ดิเช ือ้ covid-19 ผูต้อ้งกำรไป

ตรวจโควดิ19 ผูต้อ้งกำรรกัษำ หรอืแมแ้ต่กำรปฏบิตัติวัในทุก ๆ วนัทีเ่รำจ ำเป็นจะตอ้งท ำ 

เพื่อไม่ใหเ้ช ือ้ covid-19 กระจำยไปมำกกว่ำนี ้โดยเฉพำะอำจน ำไปตดิคนในครอบครวั

และผูสู้งอำยุ 

ก ำลงัอยู่ในคนกลุ่มไหน และแต่ละกลุ่มตอ้งปฏบิตัติวัอย่ำงไร ? 

ลองส ำรวจตวัเองกนัก่อนว่ำตอนนี้เรำตกอยู่ในคนกลุ่มไหน เพื่อจะไดส้ำมำรถ

ปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

เรำ 

รวมขอ้มูลส ำคญัทีเ่รำตอ้งรูช้ว่งโควดิ-19 ระบำด 

เร ือ่งรอบตวั 

ภำพจำก : กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
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1) ถำ้หำกเรำตกอยูใ่นกลุม่สสีม้ คอืเป็นผูส้มัผสัเสีย่งสงู โดยใกลช้ดิกบัผูท้ีถู่กยนืยนั

แลว้ว่ำตดิโควดิ 19 (สแีดง) จะตอ้งท ำอย่ำงไร 

– ถ ้ำ อ ยู่ ใ น จัง ห วัด ก รุ ง เ ทพฯ  ร ีบ เ ข ้ำ ไ ป ก ร อก แบบส ำ ร ว จ ตัว เ อ ง ที่

http://bkkcovid1.bangkok.go.th โดยตอ้งกรอกตำมควำมเป็นจรงิ หำกเรำกรอกแลว้

พบว่ำเรำสมัผสัเสีย่งสูง และมอีำกำรแลว้ จะมเีจำ้หนำ้ทีต่ดิต่อมำเพือ่ใหค้ ำแนะน ำและชว่ย

ด ำเนินกำร 

– ให ้สัน นิษฐำนไว ้ก่อนว่ ำตัว เ รำอำจจะติด เช ือ้ด ้วย  ต ้อ งร ีบกักตัว เอง 

ไม่พบกบัผูอ้ืน่เพือ่ลดโอกำสทีจ่ะไปแพรเ่ชือ้ใหค้นอืน่ ในขณะทีเ่รำยงัไม่ทรำบว่ำตวัเรำเป็น

ดว้ยหรอืไม่ ไม่ใชข้องรว่มกบัคนอืน่ แยกตวัเองออกมำจำกผูอ้ืน่ หำกตอ้งออกมำจำกหอ้ง 

ใหใ้ส่หนำ้กำกสองช ัน้ ไม่ไปจบัผวิสมัผสัอะไร 

– ควรตรวจโควดิ 19 เพือ่ใหแ้น่ชดั หรอืกกัตวั 14 วนั เพือ่สงัเกตอำกำร ซึง่ถำ้หำก

เรำมอีำกำรไข ้เจ็บคอ ตำแดง มผีืน่บำ้ง น ้ำมูกไหล จมูกไม่ไดก้ลิน่ ไอ หำกมอีำกำรเหล่ำนี้

ยิง่ตอ้งรบีไปตรวจ (โดยระหว่ำงรอผล ก็ตอ้งกกัตวัทีบ่ำ้น หรอืสถำนทีแ่พทยแ์นะน ำ) 

– หำกตรวจคร ัง้แรกแลว้พบวำ่ไม่ตดิเช ือ้ ก็ควรกกัตวัอยูท่ีบ่ำ้นหรอืทีพ่กัดอูำกำรตอ่

เป็นเวลำ 14 วนั แลว้ไปตรวจเชือ้ซ ำ้อกีคร ัง้เพรำะวนัแรก ๆ ผลอำจจะ negative ไดถ้ำ้หำก

เชือ้ยงันอ้ยอยู่ 

– แต่หำกผลตรวจพบว่ำตดิเช ือ้ รบีโทรศพัท ์หรอืโพสตโ์ซเชยีลแจง้เพือ่น ๆ ทีอ่ยู่

ใกลต้วัเรำทนัท ีหำ้มแจง้เพือ่นดว้ยกำรไปหำเพือ่นเป็นอนัขำด เพรำะคุณก ำลงัจะน ำเชือ้ไป

แพรสู่่คนอืน่ และเขำ้รบักำรรกัษำต่อไป 

2) ถำ้เรำเป็นผูใ้กลช้ดิผูส้มัผสัเสีย่งสูง (คอืเรำอยู่ในกลุม่สเีหลอืงหรอืวงที ่2 และเรำ

ใกลช้ดิกบัสสีม้) 

– เช็กอำกำรของ สสีม้ ถำ้หำกสสีม้ตดิเช ือ้ ใหเ้รำรบีกกัตวัสงัเกตอำกำร หรอืเขำ้

รบักำรตรวจโควดิ-19 แต่ก่อนไปตรวจ ควรตอ้งดูอำกำรก่อนสกั 5 วนั เพรำะระยะแรกไป

ตรวจ แมผ้ลจะ เป็น negative ก็ยงัไม่ชวัรว์่ำจะไม่ตดิ 100% 

– เชก็อำกำรของ สสีม้ ถำ้หำกสสีม้ ไม่ตดิโควดิ-19 กลุ่มสเีหลอืงไม่ตอ้งกกัตวัเอง 

แต่ใหร้ะมดัระวงัไม่เขำ้ใกลก้ลุ่มเสีย่ง หรอืพืน้ทีเ่สีย่งอกี 

เมือ่เรำตอ้งไปตรวจโควดิ-19 ตรวจไดท้ีไ่หนบำ้ง ? 

จำกกำรที่เรำไดล้องส ำรวจและลองสอบถำมมำแลว้ พบกว่ำ หำกเรำตกอยู่

ในกลุ่มเสีย่ง ไดแ้ก่ มอีำกำรไข ้ไอ มนี ้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ไดก้ลิน่ ลิน้ไม่รบัรส หำยใจเรว็

หำยใจเหน่ือย หรอืหำยใจล ำบำก และมปีระวตัสิมัผสัผูป่้วยโควดิ-19 หรอืไปในพืน้ทีเ่สีย่ง
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โควดิ-19 หรอืเดนิทำงมำจำกประเทศทีม่รีำยงำนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 โรงพยำบำลจะตรวจ

ใหฟ้ร ีเพรำะถอืเป็นกลุ่มเสีย่ง สำมำรถไปทีโ่รงพยำบำลรฐัทีไ่หนก็ได ้

แต่หำกเป็นกลุ่มสเีหลอืง หรอืคนทีไ่ม่มคีวำมเสีย่ง จำกกำรส ำรวจและลองสอบถำม

ดูแลว้ พบว่ำ โรงพยำบำลรฐัอำจจะไม่ตรวจให ้หำกเรำอยำกตรวจมำกจรงิ ๆ ตอ้งไปตำม

โรงพยำบำลเอกชน ทีค่ดิค่ำตรวจค่อนขำ้งสูง จำกทีส่ ำรวจตำมโรงพยำบำลเอกชนชือ่ดงั

รำคำประมำณ 3,000-3,500 บำท 

อย่ำงไรก็ตำม บำงโรงพยำบำลอำจจะไม่รบั ถำ้หำกคนไปตรวจมำกจนเกนิก ำลงั 

น ้ำยำตรวจไม่พอ หรอืหำกตรวจพบเชือ้แลว้เตยีงรองรบัผูต้ดิเช ือ้ไม่เพียงพอ จงึควรตอ้ง

โทรตรวจสอบกอ่นล่วงหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเดินทำงไปตรวจ ดีที่สุดคือควรใขร้ถส่วนตวั เพื่อลดโอกำสแพรเ่ชือ้สู่คนอื่น 

(เผื่อว่ำถำ้เรำติด) หำกไม่มีรถส่วนตวั จ ำเป็นตอ้งเดินทำงไปตรวจดว้ยรถสำธำรณะ ให ้

ระมดัระวงัป้องกนัคนอืน่ถึงขีดสุด ใส่หนำ้กำกสองช ัน้ ระมดัระวงัไม่เอำมือของเรำไปจบั

อะไร เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้ชือ้ของเรำแพรไ่ปสู่คนอืน่ผ่ำนผวิสมัผสั ไม่พูดคุยกบัใคร ไม่พบปะ

ใคร เป็นกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ถำ้ตรวจพบแลว้ว่ำตดิโควดิ-19 จะตอ้งท ำอย่ำงไร ? 

โดยทั่วไป หำกตรวจพบแลว้ว่ำตดิโควดิ โรงพยำบำลจะตดิต่อมำและมรีถพยำบำล

มำรบัเพือ่เขำ้ไปท ำกำรรกัษำ ซึง่เมือ่เรำรูต้วัแลว้ว่ำเรำเป็นผูต้ดิเช ือ้ ระหว่ำงทีร่อเขำ้ไปรบั

กำรรกัษำ ก็ตอ้งรบีกกัตวั แยกตวัเองออกมำจำกคนอื่นๆ ไม่ใชข้องร่วมกนักบัคนอื่น 

ของใชข้องเรำก็ตอ้งฆ่ำเชือ้ก่อนทีจ่ะมีคนอืน่มำรบัต่อไป ไม่ไปทีส่ำธำรณะ งดกำรเดนิทำง 

เพรำะเรำจะกลำยเป็นผูแ้พรเ่ชือ้สู่คนอืน่ 

ซึง่จำกค ำแนะน ำของแพทย ์และอธบิดกีรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขเผย 

ไม่ควรอยู่รกัษำตวัทีบ่ำ้น ผูต้ดิเช ือ่โควดิ-19 จะตอ้งรกัษำทีโ่รงพยำบำลหรอืสถำนที่รฐัจดั

ใหเ้ท่ำน้ัน 
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• 1422 กรมควบคุมโรค เพือ่ขอค ำแนะน ำ ควำมชว่ยเหลอืเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 

• 1330 สปสช. หรอืบตัรทอง ส ำหรบัสอบถำมสิทธบิตัรทอง และประสำนงำนหำ
เตยีงผูต้ดิเช ือ้ covid-19 เปิดตลอด 24 ช ัว่โมง 

• 1668 เบอรก์รมกำรแพทย ์ส ำหรบัประสำนหำเตียงผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เปิด
ใหบ้รกิำรเวลำ 8.00-22.00น. ของทุกวนั* 

• 1669 บรกิำรแพทยฉุ์กเฉิน ตำมจงัหวดัทอ้งถิน่ ส ำหรบัต่ำงจงัหวดั / สำยด่วนจดัหำ
เตยีงในกรุงเทพมหำนคร ส ำหรบัชำวกรุงเทพ 

• 1646 ศูนยเ์อรำวณั ศูนยบ์รกิำรแพทยฉุ์กเฉิน กรุงเทพมหำนคร 

• 1323 สำยด่วนดำ้นสุขภำพจติ โดยกรมสุขภำพจติ 

• 1111 สำยด่วนแจง้เบำะแสทั่วไป แจง้เบำะแส และรอ้งเรยีน COVID-19 
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หำกไม่ไดต้ดิเช ือ้โควดิ-19 เดนิทำงโดยเคร ือ่งบนิไดม้ัย้ ? 

 ค ำถำมทีห่ลำยคนสงสยั ซึง่เร ือ่งนีอ้ธบิดกีรมควบคุมโรคไดโ้พสตแ์นะน ำไวว่้ำ 

ขึน้ได ้แต่ตอ้งมีสติและปฏิบตัิตำมสุขอนำมยัอย่ำงเครง่ครดั ก่อนขึน้เคร ือ่งบิน ก็ลำ้งมือ 

ขยบัหนำ้กำกอนำมยัใหพ้อดหีนำ้ (เพรำะขึน้ไปเรำจะไม่จบัแลว้) ไม่เขำ้หอ้งน ้ำบนเครือ่ง 

ไม่พูดคุย ไม่กินอำหำรบนเครือ่ง (เสี่ยงเปิดหน้ำกำกออกมำ) หำกจ ำเป็นตอ้งจบัหน้ำ 

ใหล้ำ้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก์อ่นจบับรเิวณหนำ้ทุกคร ัง้ เมือ่ลงเคร ือ่งใหล้ำ้งมอืทนัท ี

(แต่ถำ้คุณเป็นผูป่้วยโควิด-19 คุณก็ไม่ควรขึน้เคร ือ่งบินเพรำะคุณจะไปแพรเ่ชือ้ใหก้บั 

คนอืน่ไดง่้ำย ๆ ) 

1) ใส่หนำ้กำกผำ้หรอืหนำ้กำกอนำมยั 

กำรใส่หนำ้กำก คอืกำรป้องกนัตนเอง และ

ป้องกนัใหผู้อ้ื่น (คือกำรท ำเพื่อตวัเองและเพื่อ

ส่วนรวม) เพรำะเรำอำจมีเช ือ้โดย ที่เรำไม่รูต้วั

เพรำะคนจ ำนวนมำกไดร้บัเชือ้มำแลว้แต่ไม่แสดง

อำกำรแต่เป็นพำหะในกำรน ำเชือ้ไปสู่คนอืน่ และ

เชือ้จำกเรำที่น ำไปสู่คนอื่น หำกไปเขำ้สู่คนที่

รำ่งกำยไม่แข็งแรงคนน้ันก็จะมีอำกำรแลว้ก็ป่วย

ซึง่อำจจะหนักไดด้ว้ย ขณะเดยีวกนั กำรทีเ่รำอยู่

ตำมทีต่่ำง ๆ หรอืไปไหนเรำไม่อำจรูไ้ดเ้ลยว่ำคน

ทีเ่รำพูดคุยอยู่ดว้ยน้ันเขำมเีชือ้หรอืไม่ 

กำรใส่หนำ้กำกยงัเป็นกำรปกป้องตนเอง

จำกกำรรบัเชือ้โดยทีเ่รำคำดไม่ถงึว่ำคนทีเ่รำคุย

กับเขำอยู่น้ันเขำเป็นพำหะหรือไม่  คนที่เรำ

คุน้เคยไม่ว่ำจะเป็นเพือ่นเรำ เพือ่นรว่มงำน ญำติ

พีน่อ้งก็ไวใ้จไม่ไดเ้พรำะบ่อยคร ัง้ทีต่ดิกนัมำจำก

คนทีเ่รำคุน้เคย 
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จุดอ่อนในสถำนที่ท ำงำนก็คือ คน

มักจะถอดหน้ำกำกเมื่ออยู่ในที่ท ำงำน

เพรำะคิดว่ำอยู่กบัคนคุน้เคย ซึง่คุณหมอ

แนะน ำว่ำไม่ควรถอดหนำ้กำก เพรำะเรำก็

ไม่สำมำรถตอบไดว่้ำคนเหล่ำน้ันไปไหนมำ

บำ้ง ใครมีเช ือ้อยู่บำ้ง เพรำะมกัจะไม่แสดง

อำกำร เวลำรบัประทำนอำหำรก็เป็นจุด

เสีย่งและจุดอ่อนอย่ำงมำก เพรำะตอ้งถอด

หนำ้กำก จงึควรระมดัระวงัไม่น่ังทำนอำหำร

ดว้ยกนั 

ทัง้นี ้กำรใส่หนำ้กำกอนำมยัควรใส่

แบบใหม้ิดชดิปิดปำกปิดจมูกดว้ย เพรำะ

หลำยเคสทีต่ดิเชือ้เกดิจำกกำรใส่หนำ้กำก

ใตค้ำง หรอืใส่หนำ้กำกแบบไม่ปิดจมูก 

โ ด ย ส รุ ป ก็ คื อ  ใ ส่ ห น้ ำ ก ำ ก

ตลอดเวลำ และใส่ใหถู้กวิธ ีหำกตอนไหน

จ ำเป็นตอ้งถอดหนำ้กำกเชน่เวลำทำนอำหำร ตอ้งอยู่ห่ำงๆกนัหรอืพยำยำมอยู่คนเดยีวไป

เลย เพรำะเมื่อใดก็ตำมที่เรำถอดหนำ้กำก เรำก ำลงัเปิดโอกำสใหเ้ชือ้เขำ้สู่รำ่งกำยโดย

ง่ำยดำย และก็เปิดโอกำสใหเ้รำแพรเ่ชือ้จำกตวัเรำสู่คนอืน่ไดง่้ำยดำยเชน่กนั  

2) ลำ้งมอืบ่อยๆดว้ยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล ์

 กำรลำ้งมอืทีค่นมกัละเลย ใส่แต่หนำ้กำกแต่ไม่ลำ้งมอื ก็เป็นจดุอ่อนใหต้ดิ

เชือ้ เพรำะของทีอ่ยู่รอบตวั รบัต่อมำจำกใคร หรอืส่งต่อใหใ้ครก็ตำม มโีอกำสทีจ่ะมเีชือ้อยู่

ทีผ่วิสมัผสัได ้เพรำะผูต้ดิเช ือ้ อำจไปจบั สมัผสัสิง่ของเหล่ำน้ันมำกอ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ของสำธำรณะทีผ่่ำนมอืคนจ ำนวนมำก กำรทีเ่รำลำ้งมอืบ่อยๆคอืเพือ่ลดโอกำสในกำรทีจ่ะ

รบัเชือ้มำไวท้ีม่ือแลว้เอำมือไปป้ำยหนำ้ ป้ำยตำ หรอืหยิบอำหำรเขำ้ปำก อนัเป็นกำรรบั

เชือ้เขำ้สู่รำ่งกำยของตวัเองโดยตรงดว้ยมอืของเรำเอง 

 หลกีเลีย่งกำรสมัผสัจุดเสีย่ง อนัไดแ้ก่ผวิสมัผสัทีค่นจ ำนวนมำกมำสมัผสั

รว่มกนั เชน่ ปุ่ มลฟิท ์รำวจบับนัไดเลือ่น กอ๊กน ้ำในหอ้งน ้ำ ลูกบดิประตู โตะ๊หรอือะไรต่ำงๆ

ทีเ่ป็นของสำธำรณะ หำกแตะแลว้ควรรบีลำ้งมอืหรอืใชเ้จลแอลกอฮอลเ์ชด็มอืทนัท ีดงัน้ัน

เรำจงึควรพกเจลแอลกอฮอลต์ดิตวัไวด้ว้ย 
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3) รกัษำระยะห่ำง 

 อกีสิง่ทีค่นมกัจะมองขำ้ม ซึง่กำร

รกัษำระยะห่ำง ก็เพื่อลดโอกำสติดเชือ้ 

เน่ืองจำกละอองน ้ำลำยจะเดนิทำงไดไ้กล

ประมำณ 2 เมตร (เพรำะเชือ้นีต้ดิต่อจำก

ละอองน ้ำลำย น ้ำมูกของผูท้ีม่เีช ือ้) ยิง่ถำ้

หำกถอดหน้ำกำกก็จ ำเป็นอย่ำงมำกที่

จะตอ้งยืนกนัห่ำงๆเพื่อไม่ใหร้บัละออง

น ้ำลำยจำกคนทีอ่ำจจะมเีชือ้ 

 แต่ถึงแมใ้ส่หน้ำกำกถำ้อยู่ใกล ้

กนัมำกก็มโีอกำสตดิเชือ้อยู่ด ี

 เวลำทำนอำหำรคือเวลำที่เป็น

จุดอ่อนที่ สุด  เพรำะยังไง ก็ต ้อ งถอด

หนำ้กำก ถำ้หำกอยู่ใกลก้นัโอกำสติดก็

สูงมำกๆ เพรำะไม่มอีะไรป้องกนัเลย แถม

ยังมำน่ังอยู่ใกลก้ ันอีกต่ำงหำก ฉะน้ัน 

เวลำทำนอำหำรขอใหน่ั้งห่ำงกนัอย่ำง

นอ้ย 2 เมตร หรอืดสุีดคอืสัง่ไปทำนทีบ่ำ้น ต่ำงคนต่ำงทำนคนเดยีว 

4) ไม่ไปสถำนทีเ่สีย่งตดิโควดิ-19 

 เชน่ ทีแ่ออดั อำกำศไม่ถ่ำยเท ทีท่ีม่คีนตดิเชือ้ ทีท่ีม่คีนไม่ใส่หนำ้กำก 

5) ลดกจิกรรมนอกบำ้น ลดกจิกรรมกำรรวมตวักนั 

 ลดกำรออกจำกบำ้น ลดกิจกรรมกำรรวมตัวกัน เพื่อหยุดหรือลดโอกำส 

กำรแพรก่ระจำยของเชือ้ 

ขอ้มูล : https://www.it24hrs.com/2021/essential-information-covid19-test-find-hospital-what-to-do/ 

อำ้งองิ facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 

ส ำนักงำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำต ิ

cover : กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

ภำพจำก : กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
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 ออฟฟิศซนิโดรม (Office Syndrome) 

เป็นกลุ่มอาการทีเ่กดิขึน้กบัคนทีท่ างานในออฟฟิศ เน่ืองจากลกัษณะงานทีต่อ้งน่ัง

หน้าคอมพิวเตอรห์รอืท างานอย่างใดอย่างหน่ึงดว้ยท่าทางซ า้ๆ ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน

จนอาจส่งผลใหเ้กดิโรคและความผดิปกตใินระบบต่างๆ ของรา่งกาย 

สาเหตหุลกัของโรคออฟฟิศซนิโดรม 

คือ การใชง้านกลา้มเนื้อและขอ้ต่อที่ผิดไปจากภาวะปกติ เกิดจากการท างาน

ในพืน้ทีจ่ ากดัและขาดการเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้และขอ้ต่อ ไดแ้ก ่

1. น่ังไขว่หา้ง

2. น่ังหลงังอ หลงัค่อม

3. น่ังเบาะเกา้อีไ้ม่เต็มกน้

4. ยนืแอ่นพุง ยนืหลงัค่อม

5. สะพานกระเป๋าหนักขา้งเดยีว
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 พฤตกิรรมทีก่อ่ใหเ้กดิโรคออฟฟิศซนิโดรม 
  

 ไดแ้ก ่ความเครยีด ทานอาหารไม่ตรงเวลา ท างานหนักเกนิไป และไมอ่อกก าลงักาย 

อาการทีพ่บไดบ้่อยในออฟฟิศซนิโดรม 

  1. กลา้มเนือ้อกัเสบเร ือ้รงั 

  2. เอ็นกลา้มเนือ้อกัเสบ ยกแขนไม่ขึน้ 

  3. อาการปวด ชารา้วลงแขน 

  4. ยนืแอ่นพุง ยนืหลงัค่อม                               
              

 โรคออฟฟิศซนิโดรมรกัษาไดอ้ย่างไร 
 

ปัจจุบนัการรกัษากลุ่มอาการออฟฟิศซนิโดรมดว้ยวธิต่ีางๆ น้ันเป็นเพยีงการรกัษา

เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด เป็นการรกัษาอาการกลา้มเนื้ออักเสบหรอืรกัษาพังผืด 

ในกลา้มเนือ้ ดงัน้ันวธิป้ีองกนัทีด่ทีีสุ่ด คอื การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างาน พกัผ่อน

ใหเ้พยีงพอ ลดความเครยีด และออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ซึง่จะชว่ยลดการเกดิอาการ

บาดเจ็บต่าง ๆ ทีจ่ะมาบั่นทอนคุณภาพชวีติและประสทิธภิาพในการท างานไดอ้ย่างถาวร 

 

วธิกีารรกัษา ออฟฟิศซนิโดรม (Office Syndrome)  

อาการ ปวดหลงั ปวดคอ ปวดไหล ่
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1. การรกัษาดว้ยตวัเอง 

 ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม เชน่ ไม่ควรน่ังตดิกนัเป็นเวลานาน ปรบัเปลีย่น

ท่าน่ังใหเ้หมาะสม 

 การยดืกลา้มเนือ้เพือ่เพิม่ความยดืหยุ่น 

 การออกก าลงักายเพิม่ความแข็งแรง 

  

2. การรกัษาทางกายภาพบ าบดั 

  - การรกัษาทางกายภาพบ าบดั 

 - การรกัษาดว้ยมอืนักกายภาพบ าบดั (Manual Technique) 

   - การรกัษาดว้ยเครือ่งมอืทางกายภาพบ าบดั เชน่ 

• อลัตรา้ซาวด ์(Ultrasound) 

• การกระตุน้ไฟฟ้า (Electrical stimulation) 

• เลเซอร ์(Laser) 

• คลืน่กระแทก (Shock wave) 

• คลืน่สัน้ (Short wave) 

   - การออกก าลงักายเพือ่การรกัษา (Therapeutic exercise) 

   - การรบัค าแนะน าอืน่ ๆ เชน่ การยืดกลา้มเนือ้ การปรบัเปลีย่นท่าน่ังใหเ้หมาะสม  

การลด การท างานของกลา้มเนือ้ทีไ่ม่จ าเป็น  

 

3. แนวทางการรกัษาทางดา้นอืน่ ๆ เชน่ การนวด การฝังเข็ม การรบัประทานยา 

   การป้องกนัไม่ใหก้ลบัมาเป็นอกีของโรคนี ้เน่ืองจากเป็นโรคทีเ่กดิจากการท างาน

ของกลา้มเนือ้ทีซ่  า้ ๆ เป็นเวลานาน ควรทีจ่ะตอ้ง 

   • ปรบัทีพ่ฤตกิรรมการท างาน ใหม้เีวลาพกั 

 • ปรบัและจดัท่าทางการท างานใหเ้หมาะสม 

  • ยดืกลา้มเนือ้ 

   • ออกก าลงักายเพิม่ความแข็งแรง 

   • ดืม่น ้าใหเ้พยีงพอ 

  • รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์

 • พกัผ่อนใหเ้พยีงพอ 

                     ขอ้มูลและภาพจาก : https://kinrehab.com/news/view/78 
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 วธิเีปลีย่นเงนิเก็บกอ้นเล็ก ใหก้ลายเป็นเงนิทุนกอ้นใหญ ่

มีหลายคนทีส่งสยัว่าเงนิเก็บเน่ีย จะเอาไปท าอย่างไรใหเ้งนิงอกเงยไดบ้า้ง เพราะไม่

มีความรูด้า้นการเงนิเลย วนันีเ้รามคี าแนะน าใหก้บัคนทีก่ าลงัสงสยัอยู่ว่า ควรจะน าเงนิเก็บ

ทีม่อียู่น้ันไปลงทุนอะไรไดบ้า้งกนันะครบั 

1. เงนิฝาก

เป็นสิง่ทีเ่ราคุน้เคยกนัมาตัง้แต่เด็ก เป็นทางเลอืกแรกส าหรบัการลงทุนทีค่นส่วนใหญ่

จะคิดว่าปลอดภยั และใหผ้ลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ ถา้เป็นสมัยก่อนก็น่าจะถูกตอ้ง

เพราะก่อนหนา้น้ันยงัไม่มีกฎหมายที่ออกมาคุม้ครองเงินฝาก แถมดอกเบีย้ก็ยงัสูงมาก

เพราะฉะน้ันเงินฝากธนาคารจึงเป็นที่นิยม

มาตั้งแต่ในอดีต แต่ปัจจุบันแลว้ไม่ใช่เลย 

เงินฝากธนาคารใหผ้ลตอบแทนที่น้อยมาก

แถมระยะ เวลาลงทุนก็นานมากถึงจะได ้

ผลตอบแทนทีต่อ้งการ แต่ก็ถอืว่าเป็นการลงทุน 

ทีป่ลอดภยัระดบัหน่ึงก็ว่าได ้

2. ตราสารหนี้

เชน่ พนัธบตัรรฐับาล หุน้กูเ้อกชน ตั๋วเงนิคลงั ฯลฯ เป็นการลงทุนอกีอย่างทีค่ลา้ย

กบัเงินฝากธนาคารแต่ใหผ้ลตอบแทนสูงกว่า โดยการลงทุนในกลุ่มนีก็้ใหผ้ลตอบแทน

สูงขึน้กว่าเงนิฝากธนาคารเพยีงเล็กนอ้ย แต่ก็ยงัมคีวามเสีย่งหากเราลงทุนในหุน้กูเ้อกชน

ทีม่ีฐานะหรอืเครดติไม่ค่อยด ีโอกาสทีเ่ราจะสูญเสยีเงนิลงทุนทัง้หมดก็มอียู่ได ้แต่ส าหรบั

การลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐัก็พอเป็นหลกัประกนัไดอ้ย่างหน่ึงว่าเงนิลงทุนของเรายงัอยู่

ครบแน่นอน 

6 

ภาพจาก : Brand Inside
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3. อสงัหารมิทรพัย ์

ที่เห็นกนัส่วนใหญ่ในตอนนีก็้น่าจะเป็น การลงทุนในคอนโดมิเนียม ที่มีท าเลติด

รถไฟฟ้า ถา้เป็นในเมอืงก็ราคาสูงมาก แต่ถา้ออกนอกเมอืงมาหน่อยแต่มรีถไฟฟ้าวิง่ผ่านก็

อาจจะไดร้าคาทีพ่อรบัได ้ส่วนมากก็จะจา่ยเงนิจองหอ้ง แลว้ปล่อยใหค้นอืน่มาเชา่ โดยเอา

เงินค่าเชา่มาจ่ายค่างวดใหก้บัธนาคาร แต่เวลาทีเ่ราจะตัง้ราคาค่าเชา่หอ้งอย่าลมืคดิใหถ้ี่

ถว้นว่าเมือ่ไดค่้าเชา่มาแลว้จะตอ้งครอบคลุมในเร ือ่งค่างวดพรอ้มดอกเบีย้รายเดอืนดว้ยนะ

ครบั เพราะยงัมีค่าใชจ้่ายส่วนกลางของโครงการ หรอืค่าซอ่มแซมจุกจกิ เป็นตน้ และที่

ส าคญัการเอาคอนโดฯใหค้นอืน่เชา่เราอาจจะตอ้ง Screen บา้ง หรอืใหบ้รษิทันายหนา้หา

คนเชา่ใหเ้รา เพือ่เป็นการการนัตรีายไดท้ีเ่ขา้มาอย่างสม ่าเสมอ

4. ทองค า

ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนที่

อยากลงทุน แต่แนะน าใหซ้ ือ้เป็นทองค า

แท่ง เพราะเวลาขายคนืราคามกัจะสูงกว่า

ทองรูปพรรณ เพราะจากขอ้มูลในอดีต

ราคาทองค ามีแต่ขึน้กบัขึน้ แต่ในปัจจุบนั

ก็อาจจะมีลงบา้งตามตลาดโลก แต่ยงัไง

เสียทองค าก็ยงัใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ

อยู่อกีเหมอืนกนั 

ภาพจาก : DDproperty

ภาพจาก : sanook
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5. หุน้ 

เป็นทางเลอืกทีนิ่ยมกนัมากขึน้ทุกที 

เพราะบางคนจะบอกว่าลงทุนในหุน้จะได ้

ผ ลตอบแทน เ ร็ ว  ไ ด ้ผ ลตอบแทนสู ง  

ซึ่ ง บ า ง คนล งทุ น เ พี ย ง ปี เ ดี ย ว แ ต่ ไ ด ้

ผ ล ต อ บ แ ท น ถึ ง  10-15% เ ล ย ก็ มี   

เป็นเพราะสามารถวิเคราะหต์ลาดไดเ้ก่ง 

มองตลาดเป็น วิเคราะหท์ัง้ขอ้มูลพืน้ฐาน

และขอ้มูลทางเทคนิคเป็น ท าใหส้ามารถ

เลือกซือ้ขายหุน้แต่ละตวัไดถู้กเวลา ก็เลยท าใหม้ีผลตอบแทนกลบัมาสูง แต่การลงทุน 

ในหุน้สิ่งที่เราจะไดย้ินบ่อยๆ คือ High Risk High Return หมายความว่าลงทุนมากได ้

มาก แต่โอกาสทีจ่ะเสยีก็มมีากดว้ยเชน่กนั 

6. กองทุนรวม 

กองทุนรวมเป็นทีร่วบรวมทุกสิง่ทุกอย่างขา้งบนมารวมอยู่ในกองทุน ถา้ลงทุนในเงนิ

ฝากธนาคารและตราสารหนี ้ก็จะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน เรามีกองทุนรวมที่ลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์เรามีกองทุนรวมที่ลงทุนในทองค า หรอืแมแ้ต่กองทุนที่ลงทุนในหุน้ ซ ึง่

ขอ้ด ีคอื เราไม่ตอ้งวเิคราะหแ์ละบรหิารทรพัยส์นิแต่ละประเภทเอง เพราะมผีูจ้ดัการกองทุน

ท าหน้าที่วิเคราะหแ์ละบรหิารใหเ้ราอยู่แลว้ เงินลงทุนในกองทุนรวมนี้ก็ไม่ตอ้งสูงมาก 

เพียงแต่การลงทุนในกองทุนน้ันเราอาจจะตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียมในการบรหิารกองทุนใหก้บั

บรษิทัจดัการบา้ง ตามทีจ่ะก าหนดไวข้องแต่ละ

กองทุน 

เห็นไหมครบั ว่าทางเลอืกทีจ่ะท าใหเ้งนิ

เก็บของคุณงอกเงยน้ันมีหลายวิธี การเลือก

ทางทีเ่หมาะสมกบัไลฟ์สไตลข์องเราน้ัน ก็เป็น

สิ่งที่ส าคญัมากเช่นกนันะครบั เพราะฉะน้ัน

การศกึษาหาขอ้มูลส าหรบัการลงทุนจงึเป็นสิง่

ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทเีดยีว 
 

ขอ้มูลและภาพจาก : https://www.krungthai-axa.co.th/th/6tips-investment 

ภาพจาก : Brand Inside 

 

ภาพจาก : bam.co.th 
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วธิตี ัง้ค่าการประชุมผา่น zoom ใหป้ลอดภยั
วิธีต ัง้ค่าการประชมุผ่าน zoom ใหป้ลอดภยั หลงัยอ้นกลบัไปในช่วงเร ิม่ตน้ของ 

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 หน่ึงในแอปยอดฮติทีใ่ชใ้นการท างาน Work from Home หรอื 

Zoom ในที่ท างานส าหรบัการประชุมทางวิดีโอ ดงัน้ัน แอป Zoom จึงกลายเป็นที่นิยม

ในทนัที แมว่้าจะมีบรกิารการประชมุทางวิดีโออืน่ใหเ้ลือกใช ้แต่ Zoom ก็ยงัเป็นตวัเลอืก

ยอดนิยม ดงัน้ันหากคุณใช ้Zoom เวอรช์นัฟรลีะก็ บทความนี้คือวิธีรกัษาการประชุม

บน Zoom ใหป้ลอดภยั

วธิตี ัง้คา่การประชมุผ่าน zoom ใหป้ลอดภยั

➢ ใช ้Meeting ID และรหสัผ่านทีไ่ม่ซ า้กนั 

Zoom จะเพิ่มรหสัผ่านใหก้บับญัชโีดยอตัโนมตัิ และสามารถฝังรหสัผ่านเหล่าน้ัน

ในลงิกก์ารประชมุได ้ตวัอย่างเชน่ ถา้คุณก าหนดเวลาการประชมุ คุณจะเห็นว่าลงิกม์รีหสั

การประชมุและรหสัผ่านส าหรบัการประชมุหลงัจากน้ัน ใครก็ตามที่คุณส่งลิงกไ์ปใหจ้ะ

สามารถเขา้ถงึการประชมุของคุณไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งโพสตร์หสัผา่นแยกต่างหาก และหาก

พวกเขาตดัสนิใจทีจ่ะโพสตล์งิกน้ั์นแบบสาธารณะ รหสัผ่านดงักล่าวจะลบลา้งการรกัษา

ความปลอดภยัใด ๆ ทีร่หสัผ่านอาจใหไ้ว ้

ดงัน้ัน แมว่้าทุกคนที่ใช ้Zoom จะมี ID การประชุมส่วนตวั การใช ้ID น้ันส าหรบั

การประชุมทัง้หมดของคุณหมายความว่าผูค้นจ านวนมากขึน้จะรูจ้กั ID น้ัน และเพิ่ม

โอกาสทีค่นนอกอาจเขา้มาได ้และน่ีคอืสิง่ทีค่วรท าหากเปิดหอ้งใหม่บน Zoom

• หากคุณก าลงัใชแ้อป Zoom ใหค้ลกิทีปุ่่ ม “Schedule”” หากคุณก าลงัใช ้

อนิเทอรเ์ฟซบนเว็บ ใหค้ลกิที ่“Schedule a meeting” ทีบ่รรทดับนสุด ไม่ว่าในกรณี

ใด หนา้ต่าง “Schedule a meeting” จะปรากฏขึน้

• คุณสามารถป้อนหวัขอ้การประชมุและค าอธบิายไดห้ากตอ้งการ ใส่วนัที่

เวลา และระยะเวลาของการประชุมของคุณ (หากคุณใชแ้ผนแบบฟรแีละจะมี

ผูเ้ขา้รว่มมากกว่าสองคนในการประชมุ คุณมเีวลาไม่เกนิ 40 นาท)ี

• มองหา  “Meeting ID” และตรวจสอบให ้แ น่ ใจว่ า ได ้เ ลือก  “ Generate

Automatically” แลว้ ซึง่จะสรา้ง ID เฉพาะส าหรบัการประชมุน้ันแทนที่จะใช ้ID การ

ประชมุส่วนตวัของคุณ

• ภายใตห้วัขอ้ความปลอดภยั คุณจะไดร้บัการก าหนดรหสัผ่าน คุณสามารถ

เปลีย่นไดห้ากตอ้งการ
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• ดา้นล่างนี ้ขอแนะน าอย่างยิง่ใหคุ้ณเปิดใชง้าน “Waiting Room” เพื่อใหคุ้ณ

สามารถอนุมตัใิครทีต่อ้งการเขา้สู่พืน้ทีก่ารประชมุ  

• คลิก “Advanced Options” หากคุณตอ้งการอนุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้ร่วม 

โดยไม่ตอ้งใชห้อ้งรอ (ซึง่วิธีนี้ไม่แนะน า) ปิดเสียงเมื่อเขา้มา บนัทึกการประชมุ 

โดยอตัโนมตั ิหรอือนุมตัหิรอืบล็อกรายการจากพืน้ทีท่างภูมศิาสตรเ์ฉพาะ 

• คลกิที ่“บนัทกึ” 

• คุณมกัจะถูกน าไปทีห่นา้ทีคุ่ณจะเห็นตวัเลอืกทัง้หมดส าหรบัการประชมุน้ัน 

ลงไปไดค้ร ึง่ทาง คุณสามารถคลกิ “Copy the invitation” เพือ่บนัทกึขอ้มูลอย่างง่ายดาย 

เพือ่ใหคุ้ณส่งใหผู้เ้ขา้รว่มได ้

• และน่ันแหล่ะ เมื่อคุณพรอ้มแลว้ คุณสามารถคลกิทีปุ่่ มสนี ้าเงิน “Start this Meeting” 

หรอืใชล้งิกก์ารประชมุทีส่รา้งขึน้ 

ใช ้Waiting Room 

 คุณสามารถอนุมัติใครก็ไดท้ี่ตอ้งการเขา้ร่วมการประชุมโดยใช ้Waiting Room  

หอ้งรอเสมอืนจรงิ จากน้ันคุณสามารถเลอืกไดว่้าใหเ้ขาเขา้มาไดห้รอืไม่ 

 เมื่อผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนคลิกที่ลิงค ์พวกเขาจะถูกขอใหร้อ ในขณะที่คุณจะไดร้บั 

การแจง้เตือนที่ดา้นบนของหนา้จอบอกคุณว่ามีคนเขา้มาในหอ้งรอ คุณสามารถยอมรบัไดท้นัท ี

หรอืคลกิที ่“View” 
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 การตอ้งอนุมตัทิุกคนทีต่อ้งการเขา้รว่มอาจเป็นเร ือ่งยุ่งยากทีต่อ้งรบัมอื โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากคุณคาดหวังคนจ านวนมาก แต่จะช่วยใหม้ั่นใจไดว่้าทุกคนที่เขา้ร่วม 

การประชมุของคุณจะอยู่ในทีน้ั่นจรงิ ๆ 

Lockdown ไม่แชรห์อ้ง เตะออก 

 มฟีีเจอรค์วามปลอดภยั Zoom อืน่ๆ ทีคุ่ณสามารถใชป้้องกนัตวัเองและผูเ้ขา้รว่ม 

คนอืน่ ๆ ได ้

 ถา้คุณรูแ้น่ชดัว่าใครอยู่ในการประชมุของคุณและทุกคนอยู่ทีน่ั่น คุณสามารถล็อก

การประชมุไดโ้ดยคลกิลงิก ์ “Security” ทีด่า้นล่างของหนา้จอและเลอืก “Lock Meeting”  

เมือ่คุณท าเชน่น้ันแลว้ แมแ้ต่ผูท้ีม่ ีID Meeting และรหสัผ่านก็ไม่สามารถเขา้มาได ้

 การใชเ้มนูเดียวกนั อาจเป็นความคิดที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณก าลัง 

จดัประชมุกบัผูค้นจ านวนมาก ใหย้กเลิกการเลือก “Share Screen” ออกไป หากโชครา้ย 

ทีใ่ครสกัคนทีต่ ัง้ใจจะขดัขวางการประชมุไดร้บัอนุญาตใหแ้ชรห์นา้จอ พวกเขาอาจท าให ้

ผูเ้ขา้รว่มคนอืน่ ๆ  รูส้กึไม่สบายใจอย่างมาก (หาก ณ จุดหน่ึง ผูเ้ขา้รว่มมคีวามจ าเป็นตอ้งแชร ์

หนา้จอของตนโดยชอบดว้ยกฎหมาย คุณสามารถเปิดใชก้ารแชรอ์กีคร ัง้ไดภ้ายหลงั) 
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หากผูเ้ขา้รว่มเร ิม่ประพฤตติวัไม่ด ีแต่คุณไม่จ าเป็นตอ้งไล่พวกเขาออก (หรอืคุณ

ตอ้งการพูดคุยถึงสิง่ที่คุณจะไปรบัพวกเขา) คุณสามารถใหพ้วกเขากลบัเขา้หอ้งรอได ้

คลกิไอคอน “Participants” ทีด่า้นล่างของหนา้จอ คน้หาชือ่ผูเ้ขา้รว่มในแผงดา้นขา้งทีเ่ป็น

ผลลัพธ ์วางเมาสเ์หนือชื่อของพวกเขา จากน้ันคลิก “more ” > “Put in waiting room” 

ผูเ้ขา้ร่วมจะเขา้ถึงการประชุมไม่ไดอ้ีกต่อไป อนัที่จรงิแลว้พวกเขาจะกลบัมาในหอ้ง 

รอจนกว่าคุณจะตดัสนิใจปล่อยใหเ้ขากลบัมา 

หากเกิดปัญหาขึน้จรงิ ๆ ใหค้ลิกที่ไอคอนความปลอดภยั แลว้เลือก “Suspend 

Participant Activities” ตามที ่Zoomกล่าวไว ้การด าเนินการนีจ้ะหยุด “วดิโีอ เสยีง การแชท

ในการประชมุ ค าอธบิายประกอบ การแชรห์นา้จอ และการบนัทกึในชว่งเวลาน้ันทัง้หมด” 

และในฐานะโฮสต ์คุณจะถูกถามว่าคุณตอ้งการรายงานผูใ้ชร้ายใดรายหน่ึงหรอืไม่ คุณยงั

สามารถใหร้ายละเอยีดของปัญหาพรอ้มกบัภาพหนา้จอได ้บุคคลน้ันจะถูกลบออกจาก

การประชมุ จากน้ันคุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของคุณอกีคร ัง้และด าเนินการ

ประชมุต่อได ้

อา้งองิ The Verge  cover zoom.us 

ขอ้มูลจาก : https://www.it24hrs.com/2022/security-zoom-meeting/ 
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โควดิ-19 ท ำใหห้ลำยสิง่หลำยอย่ำงในโลกนีเ้ปลีย่นไป ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำรใชช้วีติ

ทีเ่รำตอ้งท ำตำมวถิใีหม่ทีเ่รยีกว่ำ New Normal ทัง้รกัษำระยะห่ำงระหว่ำงกนั ใส่แมสก ์และ

หมั่นลำ้งมือเพื่อควำมปลอดภยั รวมไปถึงรูปแบบกำรท ำงำนที่หลำยบรษิทัน ำมำปรบัใช ้

อย่ำงกำร Work From Home แต่ควำมคดิของมนุษยไ์ม่เคยหยุดพฒันำ เพรำะว่ำมเีทรนดใ์หม่ ๆ 

ที่ล ำ้กว่ำ ก็คือ กำร Workation ฉีกกฎเก่ำ ๆ ที่เรำคิดว่ำกำรท ำงำนจะตอ้งท ำทีอ่อฟฟิศ

หรอืทีบ่ำ้นเท่ำน้ันไปอย่ำงสิน้เชงิ

ภำพจำก : กรุงเทพธรุกจิ 

ส ำหรบั Workation (“WORK” + “VACATION”) น้ัน ก็คือ กำรท ำงำนไป

พรอ้มกบัไดเ้ทีย่วไปในตวั จรงิ ๆ เทรนดนี์ไ้ดร้บัควำมนิยมในต่ำงประเทศมำสกัพกันึงแลว้ 

แต่ว่ำในประเทศไทยเพิง่มกีระแสขึน้มำหลงัจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ-19 ทีท่ ำใหรู้ว้่ำ

เรำสำมำรถท ำงำนจำกที่ไหนก็ได ้เพรำะเทคโนโลยีในปัจจุบนัท ำใหเ้รำเชือ่มถึงกนัได ้

แทบจะไรร้อยต่อ 

นอกจำกนี้ กำรระบำดของโควิด-19 ยังท ำใหเ้รำโหยหำกำรเดินทำงและ

กำรท่องเที่ยว เน่ืองจำกตอนที่ระบำดหนัก ๆ หลำยสถำนที่จ ำเป็นตอ้งปิดใหบ้รกิำร

กำรเดนิทำงเป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำก ท ำใหเ้รำตอ้งน่ังท ำงำนอยู่กบับำ้นนำนนับเดือน

จนรูส้ึกเฉำและเบือ่หน่ำย เมื่อสถำนกำรณโ์ควดิ

เร ิม่คลีค่ลำยกำรเปลีย่นบรรยำกำศไปท ำงำนและ

พกัผ่อนในสถำนที ่ๆ  มคีวำมสวยงำมและสะดวกสบำย

จงึเป็นทำงเลอืกทีด่ไีม่นอ้ย 

 ภำพจำก : positioningmag 
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 อีกทั้งโรงแรมที่พักส่วนใหญ่ก็ตอ้งปรบัตัวใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์เช่นกนั  

เดมิน้ันเคยกวำดรำยไดจ้ำกกำรท่องเทีย่ว แต่เมือ่จ ำนวนนักท่องเทีย่วลดนอ้ยลงจนแทบไม่

เหลอืก็ตอ้งเปลีย่นเป้ำหมำย สงัเกตไดจ้ำกกำรจดัโปรโมช ัน่ใหว้ยัท ำงำนไดเ้ปลีย่นบรรยำกำศ

มำท ำงำนพรอ้มกบักำรพักผ่อน และรบักำรบรกิำรที่ดี สอดรบักบัแนวคิดในปัจจุบนั 

ทีรู่ปแบบกำรท ำงำนเปลีย่นไปกลำยเป็น Work From Anywhere 

 ส่วนใครทีย่งัไม่อยำกเดนิทำงไป Workation ไกลถงึต่ำงจงัหวดั ก็ลองมองหำ

โรงแรมทีพ่กัในกรุงเทพ ฯ ดูก็ได ้เพรำะว่ำไม่นำนมำนีก้รุงเทพ ฯ ของไทยเรำเพิง่ไดร้บักำร

จดัอนัดบัใหเ้ป็นเมอืงทีเ่หมำะกบักำรเทีย่วไปและท ำงำนไป อนัดบัที ่1 ของโลกเลยทเีดยีว 

  

 

 

 

 

                                                                                                                           

ภำพจำก : bossmagazinesThailand 

 

 

                                                                    

 

                                                        ภำพจำก : ONCE  

 

 

 

 

ขอ้มูลจำก : https://goodlifeupdate.com/lifestyle/234175.html 
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20 ประโยคจ ำไว้ถำม-ตอบเวลำพรีเซนต์

ถามให้เป๊ะ! ตอบให้โปร! ดว้ยประโยคที่รวบรวมมาให้เป็นอย่างดี ส  าหรับใช้เวลาที่
ตอ้งการถาม-ตอบขณะพรีเซนตง์านเป็นภาษาองักฤษ 

เนื่องจากการถาม-ตอบขณะพรีเซนตง์านเป็นการพดูในที่สาธารณะ เราจึงควรเลือกใช้
ประโยคที่สุภาพและค่อนขา้งเป็นทางการ ประโยคส่วนใหญ่ที่คดัเลือกมาในวันนีเ้ลยมีค  าว่า 

“Please” และ “Could you…?” เป็นส่วนใหญ่ ถา้เอาไปใชร้บัรองเลยว่าพรีเซนต์
งานครัง้หนา้สบายชวัร!์ 

ประโยคใช้ถำมผู้พรีเซนต์ 
- Could you give us an example? (ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหม) 

- Could you clarify that, please? (ช่วยอธิบายตรงนี้ให้หน่อยได้ไหม) 

- Could you please be more specific? 
(รบกวนช่วยอธิบายแบบเฉพาะเจาะจงให้หน่อยได้ไหม) 
- Could you explain what you mean by…? 
(ช่วยอธิบายตรง...ให้หน่อยได้ไหม)  
- Would you elaborate on that, please? 
(รบกวนช่วยชี้แจงรายละเอียดตรงนี้หน่อยได้ไหม) 

ภาพจาก : Tribun Lampung
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 ประโยคใช้ขอให้ผู้พรีเซนต์พูดซ ้ำอีกรอบ  
- Could you say that again, please? (รบกวนช่วยพูดอีกทีได้ไหม) 

- Could you please repeat that? (รบกวนช่วยพูดอีกทีได้ไหม) 

- Would you mind repeating that?  
(ถ้าไม่รบกวน คุณช่วยพูดซ้ำอีกทีไดไ้หม) 

  ประโยคใช้บอกผู้พรีเซนต์เม่ือตำมไม่ทัน 

- Sorry, I didn’t catch that. (โทษทีนะ แต่ฉันตามไมท่ัน) 

- I’m not quite sure I follow you. (ฉันไมแ่น่ใจว่าตามคุณทันรึเปล่า)  
- I beg your pardon, but I don’t quite understand.  
(ต้องขอโทษด้วยนะ แต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่) 

 ประโยคใช้บอกผู้พรีเซนต์เม่ือได้ยินไม่ชัด 
- Sorry I didn’t hear what you said.  
(โทษทีนะ แตฉ่ันไม่ได้ยินคุณพูดเลย) 
- I beg your pardon, but I can’t hear you.  
(ต้องขอโทษด้วยนะ แต่ฉันไม่ได้ยินคุณเลย) 
- Could you please speak a little louder?  
(รบกวนช่วยพูดดังขึ้นอีกนิดได้ไหม) 
- Could you please speak more slowly?  
(รบกวนช่วยพูดช้าลงหน่อยได้ไหม) 

 ประโยคใช้ตอบ / อธิบำยให้ผู้ฟัง 
- Let me explain that… (ฉันจะอธบิายให้ฟังว่า...) 

- In other words… (พูดง่ายๆ ก็คือ...) 

- To say this differently… (พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ...) 

- Let me put it in another way… (กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ...) 

- Sorry, let me explain that in more detail…  
(ต้องขอโทษด้วย งั้นฉันจะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังว่า...) 

ข้อมูลจาก : https://www.globish.co.th/blog/professional/20present-25072020 
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เทคนิคการคดิและจติวทิยาในการใชช้วีติ คือ กระบวนการของการคดิ

วิเคราะหข์องการใชช้วีิตในแต่ละวนัไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง ถึงแมว้่า 

แต่ละคนมีพืน้ฐานชวีิตไม่เหมือนกนั แต่ทุกคนสามารถใชเ้ทคนิคการคิด

วเิคราะหใ์นเชงิจติวทิยาในการด าเนินชวีติประจ าวนัได ้ดงันี ้

1 .  ตอ้งตั้งสติคิดวิเคราะหด์ูก่อนว่าปัญหาคืออะไรและใชแ้นวคิด 

การเดนิทางสายกลางของศาสนาน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั 

2. ตืน่เชา้มาขอบคุณตวัเองทีย่งัมีลมหายใจในแต่ละวนั ยิม้ใหก้บัตวัเอง

ชืน่ชมตวัเองก่อนทีจ่ะไปชืน่ชมคนอืน่ ถอืเป็นการน าหลกัจติวทิยาไปเชือ่มโยง

กบัหลกัการทางศาสนา 

3. ควรมหีลกัในการคดิอย่างมีเหตุผลและจดัล าดบัความส าคัญของสิง่ที่

ตอ้งท าในการด าเนินชวีติ 

 

 

 

                                                

                                                            ภาพจาก : Winnews 

“เทคนิคการคดิและจติวทิยาในการใชช้วีติ” 
 

[45]



4. การพฒันาตวัเอง โดยยดึหลกัการ “อย่าเอาตวัเองไปอยู่ทีจุ่ดใดจุดหน่ึง”

คนเราควรจะเปิดใจรบัสิง่ใหม่ ๆ ตลอดเวลาดว้ยการพูดคุยแลกเปลีย่นกบัคน

หลากหลาย รวมถึงการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ท าใหไ้ดพ้บเจอกบั

ความแปลกใหม่และยงัชว่ยในดา้นพฒันาการสรา้งความคดิใหม่ในการปรบัปรุง

ตนเองไดด้มีากยิง่ขึน้ 

 ภาพจาก : Tuemaster 

5. การเอาชนะใจตวัเอง และเขา้ใจอารมณต์นเอง เพื่อปรบัสภาพทาง

ความคิดใหอ้ยู่ในสถานะบวก เชน่ การเถียงเพื่อการเอาชนะ ไม่ไดเ้ป็นผลดี

ต่ออารมณ ์ความรูส้ึก รวมถึงสุขภาพรา่งกาย ดงัน้ัน หากเกดิสิง่ใดทีใ่ครท า

อะไรใหเ้ราไม่พอใจ การเก็บอารมณ์ความรูส้ึกดว้ยการไม่โตต้อบกลับ 

และใชก้ารปรบัอารมณด์ว้ยการยอมรบั ยิม้รบั หรอืน าเอาความสรา้งสรรค ์เชน่ 

การวาดภาพ ฟังเพลง เพือ่ใหเ้กดิความผ่อนคลาย จะท าใหเ้กดิสุขภาพจติและ

สุขภาพกายที่เป็นประโยชน์ก ับ

ตนเองมากขึน้ 

     ภาพจาก : wikiHow

ขอ้มูลจาก : บทความเรือ่ง “เทคนิคการคิดและจิตวิทยาในการใชช้วีิต” - คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บรกิาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (utcc.ac.th) อาจารยจ์นัทรจ์ติต ์ ฐนะศริ ิสาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
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https://tourism.utcc.ac.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/


จดัเกบ็ได้ เป้าหมาย (550,200 ล้านบาท) สงู (ต า่) จดัเกบ็ได้ สงู (ต า่)

ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ ไตรมาสน้ีปีก่อน ร้อยละ

1 น ้ามนัและผลิตภณัฑน์ ้ามนั 44,844.467 43,518.001 3.05 47,980.499 (6.54)

2 รถยนต์ 22,888.000 23,402.794 (2.20) 25,302.436 (9.54)

3 เบียร์ 21.289 16.161 31.73 25.799 (17.48)

4 ยาสบู 992.423 936.245 6.00 994.267 (0.19)

5 สรุา 1,400.388 1,226.200 14.21 1,318.611 6.20

6 เคร่ืองด่ืม 1,412.128 1,348.650 4.71 1,193.208 18.35

7 เคร่ืองไฟฟ้า - - -             - -              

8 รถจกัรยานยนต์ 332.126 354.439 (6.30) 369.542 (10.12)

9 แบตเตอร่ี 559.260 520.770 7.39 634.990 (11.93)

10 สนามกอลฟ์ 26.585 28.800 (7.69) 25.239 5.33

11 สถานอาบน ้า อบตวัหรือนวด 0.002 1.106 (99.80) 1.263 (99.83)

12 เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 95.395 69.036 38.18 100.574 (5.15)

13 ไนท์คลบัและดิสโก้เธค 0.000 2.385 (99.99) 3.263 (99.99)

14 แก้วและเคร่ืองแก้ว - - -           - -            

15 ไพ่ 0.00152 - 100.00 - 100.00

16 พรม 0.0001 - 100.00 - 100.00

17 สารท าลายชัน้บรรยากาศ - - -           - -            

18 อ่ืนๆ 12.000 - 100.00 20.036 (40.11)

19 รายได้เบด็เตลด็ 45.131 38.070 18.55 47.342 (4.67)

72,629.194 71,462.657 1.63 78,017.069 (6.91)

แผนภมูกิารจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565

สถติผิลการจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ  ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2  แยกตามประเภทสนิคา้

ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เปรียบเทียบกบัจดัเกบ็ได้ไตรมาสน้ี ปีก่อน

ประเภท

รวมทัง้ส้ิน

ขอ้มูลจากระบบ  BI  ณ  วนัที ่ 24 มกราคม 2565
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ปีนี้ เป้ำหมำย ปีกอ่น
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จดัเกบ็ได้ เป้าหมาย (550,200 ล้านบาท) สงู (ต า่) จดัเกบ็ได้ สงู (ต า่)

ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ ไตรมาสน้ีปีก่อน ร้อยละ

1 ชลบรีุ 1 1,265.655               1,011.122                                     25.17 1,419.603                              (10.84)

2 ชลบรีุ 2 27,396.653             26,229.300                                   4.45 28,501.073                            (3.88)

3 ระยอง 1 22,794.227             21,856.638                                   4.29 24,720.852                            (7.79)

4 ระยอง 2 5,283.970               4,400.736                                     20.07 4,885.394                              8.16

5 สมทุรปราการ 1 4,796.894               4,309.033                                     11.32 4,356.449                              10.11

6 สมทุรปราการ 2 2,949.785               2,787.750                                     5.81 3,261.555                              (9.56)

7 จนัทบรีุ 6.057                      6.810                                            (11.05) 7.861                                     (22.94)

8 ฉะเชิงเทรา 5,740.660               7,067.402                                     (18.77) 7,072.113                              (18.83)

9 ตราด 2.872                      2.306                                            24.54 3.112                                     (7.71)

10 ปราจีนบรีุ 2,385.244               3,785.942                                     (37.00) 3,779.101                              (36.88)

11 สระแก้ว 4.878                      3.543                                            37.66 7.446                                     (34.49)

12 นครนายก 2.299                      2.077                                            10.73 2.511                                     (8.42)

72,629.194             71,462.657                                   1.63 78,017.069                            (6.91)

สถติผิลการจดัเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ  ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2  แยกตามพืน้ที ่ 

ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565

แผนภมูริายไดเ้ปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและจดัเก็บไดปี้กอ่น

ไตรมาสที ่1 (ตลุาคม - ธนัวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เปรียบเทียบกบัจดัเกบ็ได้ไตรมาสน้ี ปีก่อน

พื้นท่ี

รวมทัง้ส้ิน

ขอ้มูลจากระบบ  BI  ณ  วนัที ่ 24 มกราคม 2565
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ลำ้นบำท

ปีนี้ เป้าหมาย ปีกอ่น
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ประมาณการ

เป้าหมาย จบักมุได้ ร้อยละ เป้าหมาย ปรบัจริง ร้อยละ ศาลปรบั

สรุา 236 328 38.98 2,824,670.00        3,730,049.22        32.05 262,767.15           

ยาสบู 109 331 203.67 5,100,998.00        13,715,184.41      168.87 9,004,786.49        

ไพ่ 4 4 -         11,000.00             11,232.00             2.11 -                        

สินค้าและบริการ 19 42 121.05 958,165.00           8,750,113.38        813.22 -                        

  - น ้ำมนัฯ - 12 - - 6,722,280.00       -

  - เครือ่งดืม่ - 1 - - 49,800.98           -

  - เครือ่งไฟฟ้ำ - -       - - -                    -

  - รถยนต์ - 10 - - 1,384,080.00       -

  - รถจกัรยำนยนต์ - 11 - - 266,164.00         -

  - เครือ่งหอมฯ - 2 - - 94,188.40           -

  - แบตเตอรี่ - 2 - - 199,600.00         -

  - ไนต์คลบั/ดสิโกเ้ธค - -       - - -                    -

  - อำบอบนวด - -       - - -                    -

  - สนำมกอลฟ์ - -       - - -                    -

  - อืน่ ๆ - 4 - - 34,000.00           -

รวมทัง้ส้ิน 368 705 91.58 8,894,833.00        26,206,579.01      194.63 9,267,553.64        

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

ผลการปฏบิตังิานดา้นการปราบปราม ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2 แยกตามสนิคา้

ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565
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ประมาณการ

เป้าหมาย จบักมุได้ ร้อยละ เป้าหมาย ปรบัจริง ร้อยละ ศาลปรบั

ชลบุรี 1 18 68 277.78    500,000.00           1,908,774.85        281.75    221,097.90       

ชลบุรี 2 30 69 130.00    1,250,000.00        8,983,444.89        618.68    349,319.48       

ระยอง 1 21 35 66.67      671,000.00           1,646,944.41        145.45    -                   

ระยอง 2 21 34 61.90      342,000.00           950,979.24           178.06    -                   

สมุทรปราการ 1 36 123 241.67    369,500.00           1,880,936.06        409.05    -                   

สมุทรปราการ 2 45 79 75.56      550,000.00           1,668,472.58        203.36    -                   

จนัทบุรี 39 60 53.85      834,000.00           1,983,063.80        137.78    4,511,931.30    

ปราจีนบุรี 27 45 66.67      300,000.00           668,259.86           122.75    -                   

ตราด 22 32 45.45      291,666.00           797,396.00           173.39    2,276,610.00    

สระแก้ว 72 108 50.00      3,100,000.00        4,977,788.47        60.57      1,387,237.26    

นครนายก 7 14 100.00    30,000.00             130,071.55           333.57    18,000.00         

ฉะเชิงเทรา 30 38 26.67      656,667.00           610,447.30           (7.04)       503,357.70       

รวมทัง้ส้ิน 368 705 91.58      8,894,833.00        26,206,579.01      194.63    9,267,553.64    

พืน้ท่ี
จ านวนคดี (ราย) ค่าเปรียบเทียบปรบั (บาท)

ผลการปฏบิตังิานดา้นการปราบปราม ส านักงานสรรพสามติภาคที ่2 แยกตามพืน้ที่

ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565
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ปรับจรงิ
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ภาพกิจกรรม 
 

    การตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2  
     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะเข้าตรวจ
เยี่ยมและรับฟังสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมประจำ
โรงงาน ณ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

    การตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 
     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะเข้าตรวจ
เยี่ยมและรับฟังสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมประจำ
โรงงาน ณ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา (โรงใหญ)่ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี 

ภาพกิจกรรม 
 [51]



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
     การตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะเข้าตรวจ
เยี่ยมและรับฟังสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมประจำ
โรงงาน ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี 

[52]



 

 

ภาพงานปราบปราม 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ตอ้งหา จำนวน 1 ราย 

พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 249 ซอง กล่าวหาวา่ มีไว้เพื่อขายซึ่งสินคา้ที่มไิด้เสยีภาษ ีและมีไว้
ในครอบครองซึ่งสนิคา้ทีม่ิไดเ้สยีภาษ ีเหตุเกิดที ่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตัหบี จังหวัดชลบรุี นำตัวผู้ต ้องหา
ส่งเจ้าพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีส่งฟ้องศาล ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 154 ,460.00 บาท 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ตอ้งหา จำนวน 1 ราย 
พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 69 ซอง กล่าวหาวา่ มีไว้เพื่อขายซึ่งสนิคา้ที่มไิดเ้สียภาษี เหตุเกิดที่ 
ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 41,834.70 บาท 

[53]



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพงานปราบปราม 
 

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที ่2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ตอ้งหา จำนวน 1 ราย 
พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 84 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสนิคา้ทีม่ิไดเ้สยีภาษ ีเหตุเกิดที่  
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 73,836.00 บาท 

[54]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพงานปราบปราม 
    สำนักงานสรรพสาม ิตภาคที่  2 ส ่วนตรวจสอบ ป ้องก ันและปราบปราม ได ้จ ับก ุมผ ู ้ต ้องหา  

จำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ซ ิกาแรต จำนวน 69 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้
เสียภาษี เหตุเกิด ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 60,651.00 บาท 

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่  2 ส ่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได ้จ ับกุมผ ู้ต ้องหา 
จำนวน 1 ราย พร้อมด ้วยของกลาง บุหรี่ซ ิกาแรต จำนวน 515 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เหตุเกิด  ณ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เปรียบเทียบ
ปรับเป็นเงิน 301,790.00 บาท 

 

[55]



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพงานปราบปราม 
 

 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้จับกุมผู้ต ้องหา จำนวน 1 ราย 
พร้อมด ้วยของกลาง บุหร ี ่ซ ิกาแรต จำนวน 41 ซอง กล่าวหาว่า มีไว ้เพื่อขายซ ึ ่งส ินค ้าที ่ม ิได ้เส ียภาษี  
เหตุเกิด ณ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 36,039.00 บาท 

 

 สำนกังานสรรพสามติภาคที่ 2 ส่วนตรวจสอบ ปอ้งกันและปราบปราม ไดจ้บักมุผูต้อ้งหา จำนวน 1 ราย 
พรอ้มดว้ยของกลาง บหุรีซ่กิาแรต จำนวน 52 ซอง กลา่วหาวา่ มไีวเ้พื่อขายซึง่สนิคา้ทีม่ไิด้เสยีภาษ ีเหตุเกดิ  
ณ ตำบลหนองตาคง อำเภอโปง่นำ้ร้อน จงัหวดัจันทบรุี เปรยีบเทยีบปรบัเปน็เงนิ 48,311.40 บาท 

 

[56]
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