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ฉบับที่ ๙ ประจ ำปี ๒๕๖๕ เดือน กันยำยน CN Magazine September 2022 

สารจากผู้บรหิาร        คุณพิเชฐ น่ิมพานิชย์ 

       (ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ) 

    ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ก าลัง

จะผ่านไป การได้งานโครงการใหม่

เ ข้ า ม า ยั ง อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ ไ ม่ ดี นั ก 

เช่นเดียวกับปี 2564 ที่ผ่านมาซึ่งได้

งานส าคัญช่วงปลายปีคือ โครงการ 

North Plot Forestias เข้ามาเสริม

ผลประกอบการในปีนี้ ส าหรับในช่วงเวลา 3 เดือนเศษของปีนี้

เรามุ่งหวังได้งานเพิ่มเข้ามา เช่น งานภาครัฐ ได้แก่ งานทางหลวง 

หรืองานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเอกชน และเรา

ต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อต่อยอดงานกลุ่มปิโตรเคมี        

ในปี 2566  
  

 ส่วนสถานการณ์ในโลกยังคงมีความผันผวนสูง แม้ราคา

น้ ามันดิบ WTI จะลดลงมาใต่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  

แต่ OPEC ก็มีแนวโน้มลดการผลิต และการด าเนินการนโยบาย    

คว่ าบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะส่งผล

กระทบไปทั่วโลก เนื่องจากเศรษฐกิจและตลาดการเงินของจีน

เชื่อมโยงเป็นส่วนส าคัญกับตลาดโลกซึ่งย่อมส่งผลต่อทิศทางของ

นักลงทุน  

 จากสถานการณ์วิกฤตของโรค COVID-19 ได้ เริ่ ม

คลี่คลายมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดความรุนแรงของการ

ติดเชื้อ ท าให้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของการประกอบธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและการลงทุน แต่การระบาดของโควิด-19 ยังอยู่กับ

เราไปอีก แม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ส่งผลกระทบรอบตัวเรา พนักงาน 

และครอบครัว การระมัดระวังและการดูแลตัวเองเพื่อลดโอกาส

เสี่ยงก็ยังคงต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม  

 ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ทุกคน ทุกครอบครัวต้องเผชิญคือ 

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นภายใต้แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ท าให้เรา

ต้องวางแผนทางการเงิน บริหารรายจ่าย การช าระหนี้ และการ

เก็บออมอย่างเข้มงวด เพื่อที่เราจะผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไป

ด้วยกัน 

 แล้วพบกันใหม่ครับ  

คุณพิเชฐ น่ิมพานิชย์ 

(ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)  

 

สารสัมพนัธ์ซีเอ็น 
 

“ผู้มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย 
ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก 

แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ” 
 
 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ กลุ่มจิตรลดา เข้าเฝ้าฯ  

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ 
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       สวั สดี ค่ ะ เพื่ อนๆ  ชาว  CN ทุกท่ าน  พบกับวารสาร          
“สารสัมพันธ์ซีเอ็น” ฉบับเดือน กันยายน 2565 ช่วงกลางเดือน   
ที่ผ่านมา คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการได้ขอ
อนุมัติปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ให้แก่
พนักงานประจ ารายเดือน จากเดิมตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,200.-

บาท/ครั้ง เป็น ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500.-บาท /ครั้ง โดยอยู่ใน
วงเงินเดิมคือไม่ เกิน 12,000.-บาท/ ปี  ซ่ึงได้รับอนุมั ติจาก 
กรรมการผู้จัดการแล้ว  ทั้งนี้ ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการฯ ยังคง
ปฏิบัติเหมือนเช่นเดิม มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
 ฉบับน้ีเรามีข่าวสารอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ  

Contract 
Number Short Title Location Business Unit PM/Head of BU 

11822 AMAZON BKK060  Rayong 
Petrochemical & Special 

Industrial  
CH/EP/WPK  

Update โครงการใหม ่

   บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงิน 5,000.-บาท 
แก่  กต.ตร.สน.บางนา เพื่ อกิจ กรรม    
เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล Bangna Run 2022   
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 
2565 ณ สวนหลวง ร.๙   
    โดยมีคุณธีรวัชร กล่อมห่าน ช่างเทคนิค 
QS อาวุโส 5 เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วม
กิจกรรมในวันดังกล่าวฯ 
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                 New Staff August ’2022 

ชื่อ - สกุล : นายแสนศักดิ์ สิริเลิศวัจนโชค 
หน่วยงาน : North Plot S1 (11819) 
ต าแหน่ง : ช่างเขียนแบบ 4 
เริ่มงาน  : 01/08/2565 

ชื่อ - สกุล : นายดลชา นิทรัพย์ 
หน่วยงาน : Structural Design  
ต าแหน่ง : ผู้ประสานงานแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 7 
เริ่มงาน  : 01/08/2565 

ชื่อ - สกุล : นายวีริศ ภัทรวงศ์ไพบูลย์ 
หน่วยงาน : Medical Hub (11802) 
ต าแหน่ง : วิศวกรโยธา 5 
เริ่มงาน  : 08/08/2565 

ชื่อ - สกุล : น.ส.นันทิชา ตะนัน 
หน่วยงาน : TUM 3.2 Factory (11820) 
ต าแหน่ง : ช่างเทคนิค QS อาวุโส 5 
เริ่มงาน  : 08/08/2565 

ชื่อ - สกุล : นายโตมร มีแก้ว 
หน่วยงาน : North Plot N2 (11817) 
ต าแหน่ง : ซุปเปอร์ไวเซอร์งาน Bar Bender 5 
เริ่มงาน  : 10/08/2565 

ชื่อ - สกุล : นายปิยะพงษ์ เสมียนกุล 
หน่วยงาน : North Plot N1 (11816) 
ต าแหน่ง : โฟร์แมนงานโครงสร้าง 4 
เริ่มงาน  : 15/08/2565 

ชื่อ - สกุล : นายปรัชชรินทร์ วุฒิทรงสกุล 
หน่วยงาน : Medical Hub (11802) 
ต าแหน่ง : ช่างเขียนแบบ 4 
เริ่มงาน  : 15/08/2565 

ชื่อ - สกุล : นายกิจการ ศิริลาภ 
หน่วยงาน : Medical Hub (11802) 
ต าแหน่ง : ช่างเขียนแบบอาวุโส 5 
เริ่มงาน  : 15/08/2565 

ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชร์ธิดาภรณ์ ขุนแก้ว 
หน่วยงาน : Estimate Operation 
ต าแหน่ง : วิศวกรประเมินราคา 5 
เร่ิมงาน  : 15/08/2565 

 
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพนักงาน  

  ขอแสดงความเสียใจต่อ คุณอลิส ย้ิมเย็น ผู้จัดการแผนกบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ต่อการจากไปของบิดา เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2565 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ :  CNT  
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 เมืองอากาศสะอาด 5 เมืองใหญ่ในโลก 

วนัน้ีเราขอชวนมาดู 5 เมืองท่ีก าลงัปรบัตวัสู่การเป็นเมือง

อากาศสะอาด เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นของประชาชน     

วา่เมืองเจ๋งๆ ท่ีวา่น้ัน เขาท า  

1. ปารีส, ฝรัง่เศสเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศสอย่าง

ปารีส ไดต้ดัสินใจแบนไมใ่หร้ถเขา้ไปยงัใจกลางเมืองและ

บริเวณริมแม่น ้ าแซน รวมไปถึงการทวงคืนถนนมาเป็น

พ้ืนท่ีส าหรบัปลูกตน้ไม ้เพ่ือเอ้ือการสญัจรของคนเดินเทา้

และจกัรยาน เชน่เดียวกบัพื้ นท่ีบริเวณวิหาร Notre Dame 

ท่ีปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งปรบัปรุง ทางเมืองก็มีแนวคิดท่ีจะ

เพ่ิมตน้ไมก้ว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมสวนหย่อม เพ่ิมทาง

เทา้ รวมไปถึงเปล่ียนท่ีจอดรถเป็นทางเดินเช่ือมแม่น ้ า 

และเน่ืองจากว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท่ีผ่าน

มา เม่ือการใชร้ถยนต์ลดลง ทางเมืองก็ได้พบขอ้มูลว่า 

ปริมาณกา๊ซไนโตรเจนออกไซดแ์ละคารบ์อนไดออกไซดล์ดตาม

ไปดว้ย จึงไดมี้ความพยายามท่ีจะรกัษาอากาศสะอาดเอาไว ้

ดว้ยการสนับสนุนการเดินทางแบบไมป่ลอ่ยมลพิษ โดยใหมี้

เลนจกัรยาน 

2.โซล, เกาหลีใต ้ประเทศแหง่เทคโนโลยอียา่งเกาหลใีต ้

ก็ไม่น้อยหน้า เพราะพวกเขามุ่งหน้าสู่การเป็นเมือง

อากาศสะอาดดว้ยความกา้วหน้าทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น

การใชหุ้น่ยนตเ์พ่ือมาเฝ้าดูคุณภาพอากาศรอบๆ โรงงาน

อุตสาหกรรม และยัง มีระบบตรวจคุณภาพอากาศ         

ท่ีเปิดเผยขอ้มลูสู่สาธารณะแบบเรียลไทม ์นอกจากความ

ไฮเทคแลว้ ผูน้ าของเมืองก็ยงัไดป้ระกาศแนวคิดการสรา้ง 

‘ป่าทางลม’ หรือ ‘Wind Path Forests’ ดว้ยการปลูกตน้ไม้

ตลอดแนวแมน่ ้ าและถนน เพ่ือสรา้งช่องลมตรงสู่ใจกลาง

เมือง ซ่ึงต้นไม้ก็ยังช่วยดูดซับมลพิษและสร้างอากาศ

สะอาดใหก้บัผูค้นในเมือง นอกจากน้ียงัมีการปรบัสะพาน

รถเกา่เหนือสถานีรถไฟหลัก ใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะ

ลอยฟ้าในช่ือ ‘Seoullo 7017 Sky Garden’ ท่ีอดัแน่นไป

ดว้ยตน้ไมน้านาพรรณหลากชนิด ซ่ึงจะผลดักนัผลิดอกใน

แต่ละฤดูกาล รวมไปถึงมีไฟส่องสวา่งทัว่บริเวณในยามค า่

คืน เพ่ือเชิญชวนใหผู้ค้นไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัธรรมชาติ 

3. นิวยอรก์ซิตี้ , สหรฐัอเมริกา แมแ้ตป่่าคอนกรตีอยา่ง

นิวยอร์กซิต้ี ก็ตั้ งใจท่ีจะ go green เช่นเดียวกัน โดย

นายกเทศมนตรีของเมืองไดป้ระกาศสนับสนุนเงินกว่า 

49,000 ลา้นบาท เพ่ือสนับสนุนโปรเจ็กต์เ ก่ียวกับ

พลังงานหมุนเวียน ซ่ึงรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอา ทิตย์และลม ท่ี จะส่ ง ไฟ ฟ้ าให้กับบ้านกว่ า 

430,000 หลงัน่ีนับเป็นโครงการดา้นพลงังานหมุนเวียน

โดยรัฐท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 

โปรเจ็กตน้ี์มีแผนเร่ิมด าเนินการจริงในปีน้ี ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้ น

ไดจ้ริงก็จะลดคารบ์อนไดก้วา่ 1.6 ลา้นเมตริกตนั  

4. โบโกตา, โคลอมเบีย เมืองโบโกตาก็เป็นอีกเมือง

หน่ึง ท่ีปริมาณมลพิษลดลงอย่างเห็นได้ชัดกว่า 80 

เปอร์เซ็นต์หลังการล็อกดาวน์ ท าให้ทางเมืองตั้ งใจ

เปล่ียนตวัเองเป็นเมืองสะอาดแบบถาวร โดยเน้นไปท่ีการ

ควบคุมการเดินทางและขนส่ง ซ่ึงคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์

ของมลพิษทางอากาศของเมือง โดยไดค้วบคุมมาตรฐาน

การปล่อยมลพิษของรถบรรทุกและรถอ่ืนๆ ท่ีสร้าง

อากาศเสีย สนับสนุนใหเ้ปล่ียนมาใชร้ถพลังงานสะอาด 

ปรับปรุงทางเดินเท้าใหส้ว่าง ปลอดภัย เดินได้สะดวก

ส าหรับทุกวัย นายกเทศมนตรี ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับ

เร่ืองน้ีไวว้่า “เราขอใชป้ระโยชน์จากการมีโรคระบาด ซ่ึง

ท าใหเ้ราไดเ้ร่งกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพอากาศ ดว้ย

การดูแลระบบขนส่งสาธารณะแบบไรม้ลพิษและยัง่ยืน” 

5. อกักรา, กานา เมืองแรกในทวีปแอฟริกาที่เข า้ร่วม

แคมเปญ ‘Breathe Life’ ของ 4 องค์กรดา้นสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก ท่ีกระตุน้ใหเ้มืองแกไ้ขปัญหามลพิษ

ทางอากาศ รวมไปถึงการเป็นเมืองต้นแบบของ Urban 

Health Initiative ขององค์การอนามัยโลก ซ่ึงได้ช่วย

สนับสนุนใหป้ระชาชนเปล่ียนการใชเ้ตาฟืนมาเป็นเตา

ไฟฟ้าหรือเตาแกส๊ เพ่ือปกป้องไมใ่หแ้มแ่ละเด็กตอ้งเผชิญ

กับควันไฟในบ้านตลอดเวลา นอกจากน้ียังมีการให้

ความรูเ้ก่ียวกบัผลเสียของการเผาขยะ ซ่ึงก็จะช่วยใหผู้ค้น

ไมต่อ้งเสียชีวิตกอ่นวยัอนัควร 

เฉลยค ำตอบของเดือนสิงหำคม 

1. กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบผลิตภัณฑท์ี่มีต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุม

ตลอดทั้ง วัฏจักรของผลิตภัณฑต์ั้งแต่ กระบวนการผลิต การสกัดหรือ การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ 

การขนส่ง การใช้ การน ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์หลังจากการ

ใช้งาน 

2. อนุรักษ์ป่าไม้ / รักษาแหล่งน ้า / พิทกัษ์สายพันธุ์สัตว์ที่ส  าคัญในวัฏจักร / ลดการใช้

เช้ือเพลิงฟอสซิล  

ผูไ้ดร้บัเงินรำงวลั 300 บำท    

1. เปรมใจ คงศาลา (STRUC. DES)     2. สงัวาลย ์บวัหอม (STRUC. DES) 

ค ำถำมประจ ำเดือนกนัยำยน 

1. สวนสาธารณะลอย Seoullo 7017 Sky Garden อยู่ประเทศอะไร 

2. Green office ช่วยอะไรบ้าง 

New email:  jiranya@cn-thai.co.th 

ที่มา:  1Bluesky 

**ส ำหรบัคนที่ไดร้ำงวลัไปแลว้ รอ 6 เดือนค่อยตอบมำใหม่นะจ๊ะ**  

https://www.1bluesky.org/article/these-five-cities-are-taking-aim-air-pollution/
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 Progress Picture To July 2022 

 

Courtyard by Marriott  INTEQC Food Wheat Snack  

North Plot N1  North Plot N2  North Plot N3 North Plot S1 

PTTLNG Admin Building  PTTLNG Tank  INTEQC Truck Scale Area 

 TUM 3.2 Factory 

TUI Helix Factory 

 Medical Hub  

Highway11 Den Chai  Bang Yai Spur Line  Ban Phaeo Interchange  North Plot Mixed-Use, Forestia Project  

Krabi Airport Extension Khon Kaen Airport Extension 

Forest Pavilion Hardscape  Highway 3191 Map Ta Phut  
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มุมนี้อ่านแล้วชอบเลยน ามาฝาก 
“เสียงสะท้อน...จากชีวิต” 

 ท่ามกลางขุนเขาที่สลับซับซ้อน เสียงสะท้อนได้
เกิดขึ้นอย่างน่าพิศวง เสียงสะท้อนเหล่านั้นก าลังจะบอก
อะไรกับเรา ลองฟังดูสิ.! 
 

 “กาลครั้งหนึ่งพ่อได้พาลูกชายมาเดินเที่ยวเล่นในป่า 
พอถึงบริเวณที่เป็นหุบเขา และทันใดนั้นเอง เท้าเด็กน้อยได้
สะดุดกับหินก้อนโต และเจ็บแปลบ จึงร้องเสียงหลง "โอ๊ย!!" 
แล้วก็ต้องประหลาดใจ เม่ือได้ยินเสียงตอบกลับมาจากภูเขา
ว่า... "โอ๊ย!!"  ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เจ้าหนูจึงตะโกน
ถาม "เจ้าเป็นใคร"  แต่ค าตอบที่ได้รับกลับมาคือ... "เจ้าเป็น
ใคร!!" 
ด้วยเหตุนี้ ความโกรธของเจ้าหนู ก็แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ  แล้ว
ตะโกนสุดเสียงกลับไปอีกว่า "เจ้าคนขี้ขลาด" และเสียงนั้นก็
ตอบกลับมาว่า "เจ้าคนข้ีขลาด!!"  
เด็กน้อยตาโต...มองหน้าพ่อ ที่ เดินเข้ามาหา แล้วถามว่า   
"พ่อครับ...เกิดอะไรขึ้น" 
ผู้เป็นพ่อ ยิ้มบางๆ ก่อนตอบ "ลูกรัก...ฟังให้ดีนะลูกรัก"   
 
 
 
 
 
 
 
 "สิ่งที่ลูกพูดออกไปไม่ว่าดีหรือร้ายมันจะย้อนกลับมา

หาลูกเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็เช่นกัน ทั้ง

ความคิด ค าพูด การกระท าที่เราได้ท าไปแล้วจะย้อนกลับ

มาหาเราเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่วันใด ก็วันหนึ่ง..."  

   ดังนั้น ถ้าอยากได้รับสิ่งที่ดีๆ อยากให้ใครๆ ดีต่อเราก็
ต้องท าดีกับเขาก่อน แล้วสิ่งดีๆ เหล่านั้นจะย้อนกลับมาหา
เราในที่สุด 
จากนั้ น เ ด็ กน้ อยจึ งหั น ไปทางหน้ าผาภู เ ข าสู ง  แล้ ว
ตะโกน... "ผมชื่นชมในตัวคุณ" เสียงนั้นตอบกลับมาว่า..... 
  "ผมชื่นชมในตัวคุณ!!"  
พ่อตะโกนต่อไปอีกว่า... "คุณยอดเยี่ยมมาก” และเสยีงนั้นก็
ตอบกลบัมาว่า... "คุณยอดเย่ียมมาก!!"  สร้างความฉงนให้กับ
เจ้าหนูยิ่งนัก 
พ่อหันมองลูกชาย...ก่อนอธิบายว่า..."คนท่ัวไป เรียกเสียงน้ีว่า 
'เสียงสะท้อน' แต่จริงๆ แล้ว มันคือ 'ชีวิต'... ชีวิต...มักจะคืน
ให้ในสิ่งที่เราให้ออกไป ชีวิต...เป็นกระจกสะท้อนการกระท า
ของเรา.... ถ้าลูกอยากได้รับความรักมากขึ้น...จงหยิบยื่น
ความรักออกไปมากขึ้น! 
  ถ้าลูกอยากได้รับความเมตตา กรุณามากขึ้น...จงให้
ความกรุณามากขึ้น  ถ้าลูกอยากได้ความเข้าใจ และความนับ
ถือ...ลูกจงให้ความเข้าใจและนับถือ ถ้าลูกอยากให้คนอดทน
และให้เกียรติลูก...ลูกจงอดทน และให้เกียรติคนอื่น กฎเหล่านี้ 
ใช้ได้กับชีวิตทุกด้านของเราเลยลูกเอ๋ย... 

             
 เสียงสะท้อนให้แง่คิดกับเราถึงหลักง่ายๆ ที่ใช้ได้กับ
ทุกเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะในยามที่อะไรๆ ไม่ได้อย่างใจ 
หรือเมื่อใครๆ ก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวัง หากเรานึกโกรธหรือ
โทษผู้อื่น นั่นย่อมแสดงว่าเราได้กลายเป็นเด็กน้อยเจ้าอารมณ์
ที่ทะเลาะกับเสียงสะท้อนของตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากตัวเราทั้งสิ้น   
  
เรียบเรียง: ทิวสน ชลนรา  
 

Main Idea :  
 “ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา ทั้งความคิด 
ค าพูดและการกระท าที่เราได้ท าไป จะย้อนกลับมาหา
เราเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าอยากได้รับสิ่งที่ดี 
อยากให้ใครดีต่อเรา เราก็ต้องท าดีกับเขาก่อนและสิ่ง
ดีๆ เหล่านั้น จะย้อนกลับมาหาเราในที่สุด” 
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เฉลยค าตอบเดอืน ส.ค. 2565 
1.ตอ้งการใหป้ระชาชนใช้สารกญัชาในการรกัษาโรค 

2. คนท่ีมคีวามมัน่ใจมากเกนิไปคดิวา่ตวัเองเกง่ 
ฉลาดเหนอืกวา่ใคร 
3. ความรกัของแมท่ีม่ตีอ่ลกูเปน็รกัแทท้ีไ่มม่สีิน้สดุ , 
แสดงออกถงึความรกักบัคนทีร่กั ตอนทีย่งัมโีอกาส 

ล าดับท่ี 1 (เงินรางวัล = 500 บาท) 
ล าดับท่ี 2 (เงินรางวัล = 300 บาท) 

ล าดับ 1 : คุณฐิติวัชร์ ศิริเจริญลาภ 

PTTLNG Admin Building (11780) 

ล าดับ 2 : คุณยุพดา ชนะชัย 

    แผนก M & E ( 71 - Main ) 

1. การเบิกเงิน OPD ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้างและ
ต้องเบิกภายในกี่วัน 
2. โครงการที่เปิดใหม่อยู่ในจังหวัดอะไร 
3. แนวคิดหลักของเสียงสะท้อนคืออะไร(ตอบสั้นๆ) 

Answer ประกาศผู้ตอบค าถามถกู Question! ค าถามประจ าเดือน ก.ย. 2565 

( หมดเขตสง่ค าตอบ )  
ภายในวันที่ 23 ก.ย. 65 ก่อน 17.00 น. 
Email: auttapna@cn-thai.co.th  

ล าดับที่ 1 (เงินรางวัล = 500 บาท) 
ล าดับที่ 2 (เงินรางวัล = 300 บาท) 

    เตอืน! ประชาชนเฝา้ระวงั "ไขเ้ลอืดออก" หลงัหลายพืน้ทีพ่บจ านวน
ผูป้ว่ยมากขึน้ แนะก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลายทัง้ในบา้นและชมุชน สงัเกต
อาการใกลช้ดิกรณมีไีขส้งูปวดศรีษะกลา้มเนือ้ และมจีดุเลอืดออกตามล าตวัตอ้ง
รบีพบแพทย ์เนือ่งจากขณะนีอ้ยูใ่นชว่งฤดฝูนซึง่สภาพแวดลอ้มเอือ้ตอ่การแพร่
พนัธุข์องยงุลาย ท าให้หลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศพบผูป้ว่ยโรค "ไขเ้ลอืดออก" ซึง่มี
ยงุลายเปน็พาหะจ านวนมากขึน้ จึงขอเตอืนใหป้ระชาชนเฝา้ระวงัและร่วมกนั
ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลายในบรเิวณบา้นโรงเรยีนและชมุชน  
 ส าหรับ ลกัษณะอาการของโรคไขเ้ลอืดออก คือ มไีขส้งูเฉยีบพลนั 
และสงูลอยประมาณ 2-7 วนั รว่มกบัปวดศรีษะ ปวดเมือ่ยตามตวั หนา้แดง 
อาจมจีดุแดงเลก็  ๆขึน้ตามล าตวั แขน ขา คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง และเบือ่
อาหาร สว่นใหญไ่มไ่อ ไมม่นี้ ามกู ตอ่มาไขจ้ะลดลง ในระยะนีต้อ้งระมดัระวงั
เปน็พเิศษ เพราะอาจเกดิภาวะชอ็คและเสยีชวีติได ้ขอใหป้ระชาชนสงัเกตอาการ
ปว่ยของคนในครอบครวั หากมไีขส้งูลอยเกนิ 2 วนั และเชด็ตวัหรอืกนิยาลดไข้
แลว้ไขไ้มล่ดลง ขอใหค้ดิวา่อาจปว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก ไมค่วรซือ้ยาลดไขใ้น
กลุม่แอสไพรนิและไอบโูพรเฟนมารบัประทาน ใหร้บีพาผูป้ว่ยไปพบแพทยห์รอื
สถานบรกิารสาธารณสขุทีอ่ยูใ่กลบ้า้น เพือ่ใหไ้ดร้บัการวนิจิฉยั ประเมนิอาการ 
และการดแูลรกัษาทีถ่กูตอ้งรวดเรว็ จะชว่ยลดโอกาสการเสยีชวีติได ้ซึง่ปจัจบุนัมี
การใชช้ดุตรวจโรคไขเ้ลอืดออกชนดิรวดเรว็ (Dengue Rapid Diagnosis Test)  

ท าใหส้ามารถวนิจิฉยัผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกไดเ้รว็มากขึน้  

เตือน! ปชช.ระวังเฝ้าระวัง "ไข้เลือดออก" ระบาด 

เอาไม่อยู่ แฮกเกอร์ เปลี่ยนเป้าหมาย มุ่งโจมตีออนไลน์ผ่านมือถือ  

 มือถืออาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป  เ ม่ือ  แฮกเกอ ร์ 
เปลี่ยนเป้าหมายโจมตีจากอีเมลพุ่งตรงมาที่บริการออนไลน์ 
บนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระ
บาดของ Covid-19 
 สมาร์ทโฟนถูกใช้เป็นสื่อกลางการในการเข้าถึงบริการ
จ าเป็นอย่างการท าธุรกิจกรรรมออนไลน์ โอนเงินผ่าน Mobile 
banking ช้อปป้ิงออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นอันตราย โรมม่ิง 
ไปจนถึงความนิยมของบิทคอยด์และคริปโตเคอร์เรนซี่ที่เติบโต 
ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา 
 
วิธีการป้องกันขั้นพื้นฐาน 
– อย่าคลิกลิงก์ที่ส่งผ่าน SMS 
– อย่าหลงเชื่อถือแอปของบุคคลที่สามและ mobileconfig 
– ติดตั้งแพตช์ล่าสุด 
– รีบูตเครื่องทุกวัน 


