






                                            

พระบรมราโชวาท รัชกาลที่๙ 

 

 

 

 

  

 

การท างานไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวต้องมีคุณธรรมประกอบด้วย 

   “การท างานที่จะท าสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น    
จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้  จ าเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ            
และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย” 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 
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 ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
 

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร ์

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์เป็นงานประจ าปีของจังหวัดสุรินทร์  จัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี  โดยในปี 2562 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  7 - 18 พฤศจิกายน 2562 ณ สนาม
แสดงช้างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ การแสดงช้างสุรินทร์สุดยิ่งใหญ่อลังการสร้างชื่อเสียงโด่งดัง  
ไปท่ัวโลก นักท่องเท่ียวจะได้พบกับการจ าลองวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง ความสามารถและความน่ารัก
ของช้างสุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นการจ าลองการคล้องช้างป่า พิธีเซ่นไหว้ศาลปะก า การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ การจ าลองฉากยุทธหัตถี ฯลฯ โดยผู้ชมทุกท่านสามารถร่วม
กิจกรรมความสนุกสนานกับช้างสุรินทร์ได้อย่างเต็มอิ่ม 

  

         ที่มา : https://travel.kapook.com/view132451.html 
     https://www.komchadluek.net/news/local/388346 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ชมขบวนแห่ช้างเข้าเมือง ท่ีช้าง
กว่าสองร้อยเชือกจะเดินไปตาม 
ท้องถนน (ถนนธนสาร) ผ่านใจกลาง
เมื องสุ ริ นทร์ ไปยั งสถาน ท่ี เลี้ ย ง
ต้อนรับช้าง  ร่วมพิธีต้อนรับและ 
เลี้ยงอาหารช้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ให้นักท่องเท่ียวเพลิดเพลินและสุขใจ
กับการป้อนอาหารช้าง 
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ปราสาทหินบ้านพลวง 

   
 

กลุ่มปราสาทตาเมือน (ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน) 

 
 

 

       กลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทหิน 
สามหลั ง รวมกัน เป็ นกลุ่ ม  เ รี ย งล าดั บจาก 
ขนาดใหญ่ไปหาเล็ก คือ ปราสาทตาเมือนธม 
ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน  
โดยปราสาทแต่ละหลังนั้นมีประโยชน์ใช้สอย 
ท่ีแตกต่างกันไป ส่วนการเยี่ยมชมกลุ่มปราสาท
ตาเมือนนั้ น  เนื่ องจากมีพื้ น ท่ีอยู่ ติ ดกับ เขต
ชายแดน เพื่อความปลอดภัยจึงควรเท่ียวชม
เฉพาะภายในเขตปราสาทเท่านั้น และควรปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

ที่มา : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/002830/lang/th/ 

 

        ปราสาทบ้านพลวงเป็นปราสาทหลังเดี่ยว ตั้งอยู่
บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้าเพียงด้าน
เดียว ส่วนอีก 3 ด้านท าเป็นประตูแกะสลักหินเป็นรูป
ประตูลายไม้ หรือประตูหลอก ตัวปราสาทก่อสร้างด้วย
หินทราย ด้านบนเรือนธาตุสร้างด้วยอิฐซึ่งพังทลายลงมา
จนหมดแล้ว จึงเหลือตัวปราสาทเพียงครึ่งเดียว มีคูน้ าเป็น
รูปตัวยู ( U ) ล้อมรอบ ใกล้เคียงกันมี "บาราย" หรือ 
สระน้ าขนาดใหญ่ เป็นท่ีตั้งของชุมชนโบราณมาก่อน 
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วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย 

 
ปราสาทศีขรภูมิ 

 

      ปราสาทศีขรภูมิ หรือจะเรียกว่า ปราสาท 
ระแงง ท่ีถือว่าเป็นปราสาทท่ีงดงามท่ีสุดใน
สุรินทร์ มีลักษณะเป็นปรางค์หมู่ 5 องค์ ตั้งอยู่บน
ฐานศิลาแลงเดียวกัน ท่ีน่าสนใจก็คือ ภาพสลัก
นางอัปสราถือดอกบัว ท่ีบริเวณเสากรอบประตู 
มีลักษณะคล้ายกับนางอัปสราท่ีนครวัด และเป็น
เพียงแห่งเดียวท่ีพบศิลปะแบบขอมโบราณ 
ในประเทศไทย 

 

ที่มา : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/002830/lang/th/ 

 

 

            วนอุทยานพนมสวาย เป็นภูเขา
เตี้ยๆ มียอดเขาอยู่ 3 ยอด ยอดท่ี 1 มีชื่อว่า
ยอดเขาหญิง (พนมสรัย) ทางวัดได้จัดสร้าง
พระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานบน
ยอดเขา ยอดท่ี 2 มีชื่อว่ายอดเขาชาย (พนม
เปราะ) เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธสุรินทร 
มงคล  และยอด ท่ี  3  มี ชื่ อ ว่ า เ ข าคอก 
(พนมกรอล) มีศาลาอัฐมุขสร้างเป็นอนุสรณ์ 
ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนา 
ก รุ ง รั ต น โ ก สิ น ท ร์  เ พื่ อ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น 
พระพุทธบาทจ าลอง และยังมีสถูปบรรจุอัฐิ
หลวงปู่ดุลย์ ซึ่งเป็นพระเถระสายวิปัสนา
กรรมฐาน ท่ีมีชื่อเสียง และเป็นท่ีเคารพ 
นับถือของชาวสุรินทร์ นอกจากนี้ ท่ีนี่ยังเป็น
แหล่งรวบรวมกล้วยไม้ป่าจ านวนมาก และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งของสุรินทร์ 
อีกด้วย 
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http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/002830/lang/th/


 
                      อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) 

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานระลึกถึงผู้สร้างเมืองท่านแรก ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมือง
สุรินทร์ อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองเหลืองรมด า สูง 2.2 เมตร มือขวาถือของ้าว อันเป็นการแสดงถึง
ความเก่งกล้าสามารถของท่านในการบังคับช้างศึก และเป็นเครื่องแสดงว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างมาแต่ 
ดึกด าบรรพ์ รูปปั้นสะพายดาบคู่อยู่บนหลังอันหมายถึงความเป็นนักรบ ความกล้าหาญอันเป็น
คุณสมบัติที่ตกทอดเป็นมรดกของคนสุรินทร์ 

 

วัดบูรพาราม 

วัดบูรพาราม วัดเก่าแก่และส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์      
ซึ่งเป็นสถานท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พร้อมท้ังภาพประวัติพระเถระด้าน
วิปัสสนากัมมัฏฐาน อันประกอบด้วยพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น และลูกศิษย์ 

  
ที่มา : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/002830/lang/th/ 
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ทะเลสาบทุ่งกุลา 

ทะเลสาบทุ่งกุลา ตั้งอยู่ท่ีต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี อดีตพื้นท่ีแห่งนี้ได้เคยเป็น 
ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นท่ีแห้งแล้งแทบไม่มีน้ าเลยตลอดท้ังปี แต่เมื่อ พ.ศ. 2550 ได้มีการ
ขุดลอกพื้นท่ีท าเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ าไว้ ต่อมากรมชลประทานได้ท าการขุดพื้นท่ีกว่า 750 ไร่  
ให้เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ก็ท าให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้มากมาย กลายเป็นแหล่งน้ าส าคัญในการ
ท าเกษตรกรรม พลิกฟื้นพื้นท่ีรอบด้านให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และก็ได้เรียกหนองน้ านี้ว่า 
ทะเลสาบทุ่งกุลา 

 

สะรัน วอเตอร์ปาร์ค 

สวนน้ าขนาดกลางของจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ท่ีต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง เต็มไปด้วย
เครื่องเล่นท่ีน่าสนใจมากมาย พร้อมด้วยสไลเดอร์หลากหลายแบบ มีสระว่ายน้ ากว้างให้ได้  
ผ่อนคลาย และยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท้ังห้องน้ า ร้านค้า 
ร้านอาหาร   สะรัน วอเตอร์ปาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. และ
วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. ค่าเข้าผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 60 บาท 

 
 ที่มา : https://travel.kapook.com/view196347.html 

6 



 

                                         

                                               อะโวคาโด   เป็นไม้ผลท่ีมีถิ่นก ำเนิดในอเมริกำ 
แถบประเทศเม็กซิโก  เป็นไม้ยืนต้นท่ีใช้ผลรับประทำนกันมำนำนในอเมริกำและยุโรป  เนื่องจำกมี
คุณค่ำทำงอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย ประกอบด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัว 

โดยกรดไขมันใน อะโวคาโด ร้อยละ 70 เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยโดยช่วยลด
ปริมำณ LDL-cholesterol ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลท่ีเป็นผลเสียและเพิ่มปริมำณ HD-Lcholesterol 
ในเลือดซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลท่ีเป็นผลดีต่อร่ำงกำย มีประโยชน์ในกำรป้องกันโรคหัวใจ กำรลด
ไขมันในเส้นเลือด 

คนท่ีเป็นโรคไขมันในเลือดสูงก็สำมำรถบริโภคผลไม้ชนิดนี้ได้ และใช้ลดน้ ำหนักได้ดี เพรำะปริมำณ
คำร์โบไฮเดรตต่ ำ มีน้ ำตำลต่ ำ ดังนั้นผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบำหวำนก็สำมำรถบริโภคผลไม้ชนิดนี้ได้ค่ะ 

อะโวคาโด  มีเนื้อสัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม มีวิตำมินอี และกรดไขมันท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำยโดยเฉพำะหัวใจ 
ช่วยท ำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น จึงดีต่อสมอง เพรำะเซลล์สมองจะได้รับท้ังสำรอำหำรและ
ออกซิเจนมำกขึ้นนั่นเอง 

สารอาหารของอะโวคาโด 

อะโวคำโดมีประโยชน์ต่อสขุภำพ เพรำะอุดมไปด้วย                                                               
วิตำมิน และเกลือแร่ต่ำงๆ เช่น 
วิตามินอี   บ ำรุงผิวพรรณ ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด 
สารต้านอนุมูลอิสระ  ชะลอควำมชรำภำพ  
ลดควำมเสี่ยงของโรคมะเร็ง     
โพแทสเซียม   ลดควำมดันโลหิต 
โฟเลท   ลดควำมดันโลหิต 
วิตามินเอ   บ ำรุงสำยตำ 
วิตามินบี   แก้อำกำรเหน็บชำ 
วิตามินซ ี  ป้องกันโรคหวัด บ ำรุงฟัน 
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อะโวคาโด 

 

 

 

Avocad

o 

https://www.sanook.com/health/
https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87/
https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99/
https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99/
https://guru.sanook.com/9151/


กรดไขมันดี   ชนดิไม่อิ่มตวั ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับน้ ำมันมะกอก ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด 
และป้องกันโรคหัวใจได ้                                                  
สารแคโรทีนอยด์ต่างๆ   ถึง 11 ชนิด โดยจะพบมำกบริเวณเนื้อท่ีเป็นสีเขียวเข้มที่ติดกับใต้เปลือก 
เป็นต้น 

ปอกอะโวคาโดอย่างไร... ให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด 

1. ผ่ำคร่ึง โดยใช้มีดกดตำมแนวยำว จนมีดติดเมล็ด แล้วดันมีดออกไปรอบๆ 
2. ใช้มือบิดอะโวคำโดให้เนื้อหลุดออกจำกกัน 
3. ใช้มีดสับบนเมล็ดเบำๆ ให้มีดติดเมล็ด แล้วบิดมีดให้เมล็ดหลุดติดมีดออกมำ 
4. ผ่ำครึ่งเนื้ออะโวคำโดอีกครั้ง 
5. ใช้มือดึงเปลือกอะโวคำโดออกมำ แทนกำรใช้ช้อนขูด 
 

วิธีเก็บอะโวคาโดไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีคล้้า ท้าได้ดังนี้ 

1. บีบมะนำวลงไปเคลือบบนเนื้ออะโวคำโดให้ท่ัว 
2. น ำไปใส่กล่อง หรือถุงเก็บสุญญำกำศ แล้วแช่ตู้เย็น 

 

ข้อควรระวังในการทานอะโวคาโด 

 

                                                           อย่ำทำนเกินวันละ 1 ลูก เพรำะเป็น                   
                                                                  อำหำรท่ี ให้พลั งงำนสูงหลำยคนเลือก  
                                                                  ทำนอะโวคำโดในช่วงท่ีต้องกำรควบคุม  
                                                                  น้ ำหนัก จะลองทำนดูบ้ำงก็ได้นะคะ แต่ 
                                                                  อย่ ำทำนมำกเกิน ไป  เพรำะนอกจำก 
                                                                  พลังงำนสูงแล้ว  รำคำยังสูงอีกด้วย 
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https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/


 
 

 
 

โดยทั่วไปแล้ว การท าธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ 
ระหว่างคนหรือองค์กร 2 ฝ่ายนั้น ที่ผ่านมาต้องมีตัวกลาง 
ซึ่ งอาจจะอยู่ ในรูปของคนหรื อองค์ กรเข้ ามาในฐานะ
บุคคลภายนอกที่จะมาเป็นพยานยืนยันถึงการมีตัวตนของ
ธุรกรรมหรือสัญญานั้นๆ เผื่อถ้าหากวันหนึ่งมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ท าผิดสัญญาหรือธุรกรรมนั้น ๆ ก็จะได้มีตัวกลางนี้มาช่วย 
ในการยืนยันให้ได้นั่นเอง ตัวอย่างของตัวกลางที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือ ธนาคาร ที่เป็นตัวกลางทางด้านการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด แต่การมีตัวกลางนี้ก็ไม่ได้
จ ากัดอยู่แค่ธุรกิจการเงินเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงทุก ๆ ธุรกิจ
ทุกรูปแบบ  ประเด็นเรื่องการท าธุรกรรมหรือสัญญานี้ หาก
มองจากมุมเทคโนโลยีแล้ว ที่ผ่านมานั้นองค์กรต่าง ๆ มักมี
การจัดเก็บเอกสารสัญญาหรือข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบของ
ข้อมูล Digital ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือบันทึกลงไปยังฐานข้อมูล 
(Database) ก็ตาม และแต่ละฝ่ายที่ท าธุรกรรมหรือสัญญา
ร่วมกันนั้นต่างก็ต้องเก็บข้อมูลในฝั่ งตัวเองเอาไว้  แต่
เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเดิม ๆ นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ
รับประกันว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บระหว่างคนหรือองค์กร 2 ฝ่าย
ที่ท าธุรกรรมนั้นจะต้องถูกต้องเหมือนกันเสมอ และมีความ
เป็นไปได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีการแก้ไขข้อมูลในฝั่งของ
ตัวเอง ดังนั้นคนที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางก็ต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้สอบเทียบกันได้ในภายหลัง 

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่จะมาแทนตัวกลางเหล่านี้ 
จริ ง ๆ  แล้ ว  Blockchain นั้ น เ ป็ น เ ทค โน โ ล ยี ที่ มี

รายละเอียดเชิงลึกเยอะพอสมควร แต่เพื่อให้บทความนี้
เข้าใจง่ายที่สุด เราจึงขอตัดเฉพาะความสามารถเด่น ๆ ที่ 
คนท่ัวไปควรทราบมาน าเสนอเหลือเพียงดังนี้ 
1. ทุก ๆ ข้อมูลที่มีการบันทึกลงไปใน Blockchain นั้น 
จะไม่สามารถถูกลบออกไปได้ และสามารถติดตามล าดับการ
บันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส 
2.  ข้อมูลภายใน Blockchain นี้ จะถูกกระจายไปจัดเก็บ 
บน Hardware หลาย ๆ เครื่ องซึ่ งเราจะเรียก Hardware  
แต่ละชุดนี้ว่า Node โดยจะมีการรับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้น
จะเหมือนกันทั้งหมด ซึ่ง Node เหล่านี้จะเก็บเอาไว้ในองค์กร
เดียวกัน หรือกระจายช่วยกันเก็บในหลายองค์กรก็ได้เช่นกัน 
 

 
 
 

 
3. การบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปใน Blockchain นั้นจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจาก Node อื่น ๆ ตามเงื่อนไข
การตรวจสอบที่ก าหนด ก่อนท่ีจะมีการบันทึกข้อมูลเหล่านั้น
เข้ าระบบและกระจายให้  Node ต่ างๆ บันทึกข้อมูล 
ชุด เดียวกันลงไป เพื่อ ให้สามารถปรับใ ช้งานได้ตาม 
ความต้องการ 
4. รองรับการเข้ารหัสส าหรับข้อมูลแต่ละชุดได้ ดังนั้นถึงแม้
ข้อมูลของเราจะถูกกระจายไปยัง Node อื่น ๆ และอาจถูก
บางคนมองเห็น แต่คนอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถถอดรหัส
ข้อความของเราได้ นอกจากตัวเราเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับข้อมูลเหล่านี้ท่ีเราอนุญาตให้เข้าถึงได้เท่าน้ัน 

เมื่อน าความสามารถหลัก ๆ  เหล่านี้เข้ามาประกอบ
กัน เราก็จะได้ “ระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความ
โปร่งใส” เพื่อใช้ “ทดแทนตัวกลางในการท าธุรกรรมหรือ
สัญญาใดๆ” ได้ทันที เพราะเรามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกบันทึก
ลงไปในระบบของ Blockchain นี้จะถูกต้องเสมอ (ยกเว้น 
เสียแต่ว่าเราจะบันทึกข้อมูลลงไปผิดเองแต่แรก) ไม่มีการถูก
ปลอมแปลงเด็ดขาด และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือ
สัญญาก็จะเห็นข้อมูลนี้เป็นชุดเดียวกันอย่างแน่นอน 

ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ระบบ Database เดิม ๆ 
นั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ดีนักในเชิงธุรกิจ และท าให้ 
Blockchain นั้นกลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากในเวลานี้ 

ประโยชน์ของ Blockchain 
ประโยชน์หลักๆ ของ Blockchain มีดังนี ้
1. มีความโปร่งใสสูง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จาก 
ทุกฝ่าย 
2. ไม่สามารถเกิดการทุจริตได้ เพราะข้อมูลไม่สามารถ 
ถูกปลอมแปลงได้ 
3. เมื่อธุรกรรมหรือสัญญาถูกจัดเก็บในรูปของข้อมูล การน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อบังคับให้ท าตามสัญญาหรือ
ธุรกรรมต่างๆ เหล่านั้นก็สามารถท าได้โดยอัตโนมัติ และ 
ยังน าไปประยุกต์ใช้รูปแบบอ่ืน เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสัญญา
ก าลังจะหมดอายุได้ เป็นต้น 
4. เมื่อการท าธุรกรรมหรือสัญญาเหล่านี้ไม่ต้องมีตัวกลาง 
 ก็จะสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกมาก 
 
 

เทคโนโลย ี
รู้จัก Blockchain เบื้องต้นฉบับคนทั่วไปเข้าใจง่าย อ่านได้ใน 5 นาที 
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ดังนั้นเรียกได้ว่า  Blockchain นั้นจึ งน ามาประยุกต์ ใ ช้ 
ท า อ ะ ไ ร ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย ม า ก  ถ้ า ห า ก สิ่ ง เ ห ล่ า นั้ น
ต้องการ “ความโปร่งใส” และ “ความน่าเชื่อถือ” นั่นเอง 
(จริงๆ แล้ว Blockchain ยังมีประโยชน์อีกมากกว่านี้ครับ 
แต่เราอาจต้องลงลึกถึงเทคโนโลยีของ Blockchain กัน
เกินไปกว่านี้เลยไม่ได้เขียนถึง) 

จะน า Blockchain ไปใช้งานต้องท าอะไรบ้าง? 
เนื่องจาก Blockchain นี้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นในการน า Blockchain ไป
ใช้งานก็ต้องมีการพัฒนา Application ขึ้นมาท างานร่วมกับ 
Blockchain อีกทีหน่ึง เพื่อท าการจัดเก็บข้อมูลที่เราต้องการ
ให้มีความโปร่งใสและน่าเช่ือถือในระบบของ Blockchain 
และเปิดให้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน 
Blockchain ห รื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ล ง ไ ป ยั ง ร ะ บ บ ข อ ง 
Blockchain ได้อย่างง่ายดาย 

ตัวอย่างการน า Blockchain ไปใช้งานที่เกิดขึ้นจริงแล้ว 
ตัวอย่างของการน า Blockchain ไปใช้งานมีดังนี้ 
1. ใช้งานในธุรกิจท่ีมีการท าธุรกรรมหรือสัญญาเป็นหลัก เช่น 
การเงิน, การท าประกัน โดยสามารถใช้งานแทนเอกสารใน
รูปแบบเดิม ๆ ได้เลย 
2. ใช้งานในธุรกิจท่ีต้องการความโปร่งใส เช่น การบริจาคเงิน
ให้กับองค์กรหรือบุคคลต่าง ๆ ก็จะมั่นใจได้ว่าเงินนั้นจะไปถึง
ปลายทางอย่างแน่นอน 
3. ใช้ในการติดตามสินค้าต่างๆ เช่น การติดตามเส้นทาง
ขนส่งของอาหารสดแต่ละช้ิน ก็จะท าให้ทราบได้ทันทีว่า
วัตถุดิบรายการไหนถูกส่งออกมาจากฟาร์มแห่งใด ขายไปยัง
ลูกค้ารายใด หมดอายุวันไหน รวมถึงหากเกิดปัญหากับ
สินค้าช้ินนั้น ๆ ก็สามารถสืบสวนไปถึงต้นตอได้ทันที เป็นต้น 
4. การส ารองข้อมูลย้อนหลังให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกท าลาย
หรือไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ก็สามารถใช้ Blockchain ในการ
บันทึกข้อมูลที่ต้องการส ารองเอาไว้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. ล่าสุดนี้ในประเทศไทย ก็มีการน า Blockchain มาเปิด
บริการการจัดเก็บเอกสารส าหรับใช้ท าสัญญาโดยเฉพาะแล้ว
เช่นกัน 

จะเห็นได้ว่าการน า Blockchain มาใช้เหล่านี้ก็จะ
เน้นไปท่ีธุรกิจที่ต้องการความน่าเช่ือถือและความโปร่งใสของ
ข้อมูลเป็นหลักนั่นเอง 

เร่ืองราวของ Blockchain เชิงลึก ยังมีมากกว่านี้อีกเยอะ 
อันที่จริงแล้วทั้งหมดที่ เล่ามานี้ เป็นเพียงผิวของ 

Blockchain เท่ านั้ น และบางประเด็ นของเทคโนโลยี  
Blockchain ในบทความนี้ก็มี เง่ือนไขต่างๆ อยู่บ้าง แต่ทาง
ทีมงานก็พยายามจะเลือกเรื่องมาเขียนให้คนท่ัวไปอ่านเข้าใจ
ง่ายที่สุดครับ จึงต้องตัดอะไรออกไปเยอะพอสมควร ส าหรับ
ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวกับ Blockchain ก็
จะมีหนังสือทีแ่นะน ากันก็คือ Blockchain Revolution 
https://www.amazon.com/Blockchain-Revolution-
Technology-Changing-Business/dp/1511357673 
 
 
ที่ ม า  : https://www.techtalkthai.com/introduction-
to-blockchain-for-everyone-in-5-minutes/ 
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เป้าหมาย   สูง   สูง
(7,509 ล้านบาท)  - ต ่า  - ต ่า

ภาค 3 -           -                -          - -             -         -

นครราชสีมา 736.715     671.621          65.094    9.69 673.168       63.546    9.44

ชัยภูมิ 16.341       3.239             13.103    404.58 4.212          12.129    287.92

บุรีรัมย์ 1,054.274   1,483.982       429.708-   -28.96 1,236.441    182.167-  -14.73

ยโสธร 1.838        0.590             1.248      211.34 1.050          0.788     75.11

ร้อยเอ็ด 11.884       3.162             8.722      275.89 4.097          7.787     190.07

ศรีสะเกษ 4.068        1.932             2.135      110.50 3.010          1.058     35.14

สุรินทร์ 5.875        3.975             1.900      47.81 5.505          0.370     6.73

อุบลราชธานี 1,138.010   1,502.433       364.423-   -24.26 1,300.424    162.415-  -12.49

อ่านาจเจริญ 1.094        0.661             0.433      65.53 0.519          0.574     110.50

รวม 2,970.098   3,671.594       701.496-   -19.11 3,228.427    258.329-  -8.00

เก็บได้ปีก่อนร้อยละ ร้อยละประเภทรายได้ เก็บได้จริง

    

                                           ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตแยกตามพื้นที่ 
                                    ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี (BI) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
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เป้าหมาย   สูง   สูง
(7,509 ล้านบาท)  - ต ่า  - ต ่า

น ่ามันฯ 0.460 -              0.460  - 0.103 0.357 346.53
รถยนต์ 0.263 -              0.263  - 0.224 0.038 17.14
เบียร์ 0.033 -              0.033  - 0.283 -0.250 -88.22
ยาสูบ 36.382 4.454 31.928 716.85 5.263 31.119 591.28
สุรา 2,329.204 3,116.132 -786.928 -25.25 2,682.508 -353.305 -13.17
เครื องดื ม 565.015 522.313 42.701 8.18 506.957 58.058 11.45

เครื องไฟฟ้า -          -              -        -        -           -        -      
รถจกัรยานยนต์ 0.399 -              0.399  - 0.107 0.293 274.42
แบตเตอรี  1.619 0.490 1.130 230.82 0.822 0.797 97.03
สนามกอล์ฟ 3.784 3.462 0.323 9.33 3.709 0.076 2.04
สถานอาบน ่าฯ 1.200 0.990 0.210 21.16 1.291 -0.091 -7.04
ผลิตภัณฑ์เครื องหอม 0.177 0.140 0.037 26.14 0.184 -0.007 -3.76
สนามม้า 1.911 1.030 0.881 85.52 1.651 0.260 15.73
ไนท์คลับและดิสโก้เธค 4.812 4.045 0.767 18.95 5.896 -1.085 -18.40
ไพ่ -          -              -        -        -           -        -      
รายได้เบ็ดเตล็ด 23.382 18.538 4.844 26.13 17.908 5.474 30.56
สินค้าอื นๆ (ผลิตภัณฑ์ที ใช้เป็นเครื องดื ม) 1.456 -              1.456 -        1.520 -0.064 -4.23

รวม 2,970.098 3,671.594 -701.496 -19.11 3,228.427 -258.329 -8.00

เก็บได้ปีก่อนร้อยละ ร้อยละเก็บได้จริงประเภทรายได้
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                                                  สรุปผลการปราบปรามของส านักงานสรรพสามิตภาคที่  3   
                                                  ทุกพื้นที่เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                                                  ปีงบประมาณ 2562 

 

ที่มาของข้อมูล :  ระบบงานผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 

 

ราย ค่าปรับ ค่าปรับส่งคลัง ราย ค่าปรับ ค่าปรับส่งคลัง ราย ค่าปรับ ค่าปรับส่งคลัง

นครราชสีมา 243       3,562,017.26      2,137,410.34      147       893,680.00         536,160.00         96 2,668,337.26 1,601,250.34

ชัยภูมิ 171       1,845,959.70      1,110,575.86      149       256,800.00         154,080.00         22 1,589,159.70 956,495.86

บุรีรัมย์ 159       1,002,411.80      601,447.11         118       1,956,050.00      1,173,600.00      41 -953,638.20 -572,152.89 

ยโสธร 147       1,057,525.10      634,515.06         73        597,760.00         358,640.00         74 459,765.10 275,875.06

ร้อยเอ็ด 333       2,219,904.99      1,331,942.99      61        822,540.00         493,520.00         272 1,397,364.99 838,422.99

ศรีสะเกษ 551       2,796,037.99      1,668,214.81      155       864,970.00         518,960.00         396 1,931,067.99 1,149,254.81

สุรินทร์ 468       3,023,626.31      1,814,175.81      126       1,000,020.00      600,000.00         342 2,023,606.31 1,214,175.81

อุบลราชธานี 326       2,466,460.67      1,479,876.41      142       856,060.00         513,600.00         184 1,610,400.67 966,276.41

อ านาจเจริญ 77        392,612.29         235,567.42         33        201,610.00         120,960.00         44 191,002.29 114,607.42

รวม 2,475    18,366,556.11 11,013,725.81 1,004    7,449,490.00      4,469,520.00      1,471 10,917,066.11 6,544,205.81

พ้ืนท่ี

ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม   (เมษายน 2562 - กันยายน 2562)

ผลการปฏิบัติ เป้าหมาย เปรียบเทียบ(+สูง-ต่ า)
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