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ร คณะที่ปรึกษา :
 มนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล  บุบผะศิริ	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
 ประนอม  ทิวะพันธุ์	 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 ว่าที่ ร.ต. วีรภัทร  จีนด้วง	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 กมลชนก  เหลืองทองนารา	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 อาวุธ  ยวนแห่ว	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 ปกรณ์  หงษ์วิเศษ  	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 อาคม  ตรีเจริญ	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 อำานวย ตาวงศ์  	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
  เวียงมาศ  ธีระแนว	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

บรรณาธิการ : อณุรัตน์ แก้วทองคำา	ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นฤมล พรดิลกธรรม, เจน ทองเป้า, คามิน คุ้มแพทย์

เจ้าหน้าที่ประจำากองบรรณาธิการ : ทิพย์วัลย์ จิระเดชประไพ, สุธิดา พงศาปาน,
  ณภัคคัชพงศ์ ไหลเจริญ

ปกหน้า :  วัดคลองเรือ
ปกหลัง : น้ำาตกปอย ภาพโดย พอ อังคุระษี

ศนูยเ์ครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิการมีส่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่จงัหวดัพษิณุโลก (Clinic Center) อาคารศนูยป์ระสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ประจำาอำาเภอเมืองพิษณุโลก (ข้างที่ว่าการอำาเภอเมืองฯ) โทร.0-5524-7330 กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
โทร.0-5598-7718 ถึง 20 ต่อ 605 โทรสาร 0-5598-7659 website : www.ppao.go.th e-mail : centerjnppao@hotmail.com หรือ 
facebook “วารสาร Clinic Center” https://fb.me/ClinicCenterJR

กองบรรณาธิการวารสาร Clinic Center ขอเชญิทา่นผู้อ่านทีม่เีรือ่งราวท่ีเปน็ประโยชนแ์ละนา่สนใจอยากจะบอกเลา่ 
สง่บทความพรอ้มภาพประกอบ (ถา้ม)ี มายงักองบรรณาธกิาร เพือ่ตพีมิพ์ ในวารสารเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูต้อ่ไป

 วัสดีครับ.. ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน	 พบกันอีกครั้งกับวารสารวิชาการ	 Clinic	 Center	 เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ร่วมกัน	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ฉบับที่	6	ประจำาเดือนมิถุนายน	2563
	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ	 ศบค.	 ได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 ในประเทศไทยว่า	 ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม	 แต่ทั้งหมดเป็นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศและอยู่ใน	
State	Quarantine	แล้ว	ส่วนภายในประเทศไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม	และไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19	ครบ	28	วัน	(ณ	วันที่	23	มิถุนายน	2563)	
ซึ่งเป็น	2	รอบของระยะฟักตัว	อาจจะถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำาในการแพร่ระบาดของโรค	อย่างไรก็ตาม	จากสถิติ
ของผู้ติดเชื้อในหลายประเทศ	ยังชี้ชัดว่าอาจมีการแพร่ระบาดรอบที่สองได้	เราจึงไม่ควรที่จะประมาท	วิธีการสำาคัญในการควบคุมการแพร่
ระบาดคือ	การป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อจนกว่าจะมีวัคซีน
	 กองบรรณาธกิารวารสารคลนิกิเซ็นเตอร	์จงึขอแสดงความหว่งใยมายงัผู้อา่นทกุทา่น	ใหด้แูลสุขภาพพลานามยัใหแ้ขง็แรง	ออกกำาลงักาย 
สม่ำาเสมอ	รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	พักผ่อนให้เพียงพอ	“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”	และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	
หากจำาเป็นต้องเดินทางหรือต้องเข้าไปอยู่ในแหล่งชุมชน	 ให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย	 ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่เสมอ	 และปฏิบัติ
ตามมาตรการทางสาธารณสุข	เรื่อง	การเว้นระยะห่างจากสังคม	(Social	distancing)	อย่างเคร่งครัดด้วย	
	 ช่วงนี้ฝนตกเป็นระยะๆ	อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ	..	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
 
  อณุรัตน์ แก้วทองคำา
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	 คนไทยรู้จักเวียดนามผ่านการเดินทางสัมผัสเมือง

ใหญ่ๆ	จากเหนือจรดใต้	อย่าง	ฮานอย	โฮจิมินห์	เว้	ดานัง	
ฮาลองเบ	มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จัก	“เมืองวินห์”	ถิ่น

กำาเนิดวีรบุรุษชาวเวียดนาม	ท่านหนึ่งคือ	“ลุงโฮ”	หรือ	โฮ
จิมินห์	อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี	ผู้ปลดปล่อย

เวียดนามให้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคม
	 ในช่วงทศวรรษที่	 1950	 เมืองวินห์บอบช้ำาหนักจาก

การเป็นสมรภูมิเดือดของคนเวียดนามในสงครามการต่อสู้

ขับไล่ผู้รุกรานออกจากประเทศ	 ส่งผลให้ป้อมค่ายโบราณที่

มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองน้ีถูกถล่มทำาลาย

เสยีหายหนัก	จนพืน้ทีท่ีเ่ปน็เมอืงแบบเดมิๆเหลอืให้เห็นน้อย
มาก	เมืองวินห์วันนี้จึงมีสภาพเหมือนเป็นเมืองใหม่	ที่ตั้งอยู่

ตรงกลาง	 เป็นทางผ่านของคนที่จะขึ้นเหนือไปฮานอยหรือ

ล่องใต้เพื่อไปเมืองเว้	ดานัง	และโฮจิมินห์

	 Vinh	City	หรือเมืองวนิห์	เปน็เมืองขนาดใหญอ่นัดบั

สามของเวยีดนาม	ตัง้อยูใ่นจังหวดัเหงะห์	อนั	ทางตอนกลาง
ของเวียดนาม	ถูกยกชั้นให้เป็นเมืองเกรดเอ	มีความสำาคัญ

เป็นอันดับสี่ของประเทศ	 รองจาก	 ไฮฟง	ดานัง	 และ	 เว้	

โดยมรีะยะทางห่างจากฮานอยเมอืงหลวงของเวยีดนาม	300	

กิโลเมตร	และห่างจากโฮจิมินห์	1,400	กิโลเมตร	ปัจจุบันมี
ประชากรทั้งหมดประมาณ	435,000	คน

	 ในอดตีวนิห์เคยถูกจัดให้เป็นเมอืงทีย่ากจนทีส่ดุแห่งหน่ึง
ของประเทศเวียดนาม	 เน่ืองจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

จากอิทธิพลของทะเลจีนใต้	น้ำาท่วมหนักตลอดปี	และดินมี
คณุภาพต่ำาไมเ่หมาะแก่การทำาการเกษตร	เศรษฐกิจของเมอืง

ขึน้อยูกั่บอตุสาหกรรมเบา	(สิง่ทอ	การเกษตร	อาหารทะเล

แปรรปู)	การคา้	และการศกึษา	มโีครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง

ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการและการเตบิโตของประชากรใน

ขณะน้ัน	(อา้งองิจากรายงานของ	UN-HABITAT	ป	ี2003)
	 ในปจัจุบนัวนิห์ไดก้ลายมาเปน็หน่ึงในเมอืงทีม่กีารเจรญิ

เตบิโตทางเศรษฐกิจทีน่่าจับตามองจากการผลกัดนัของคณะ

กรรมการพรรคคอมมวินิสตเ์วยีดนามตามแผนการปฎิรปูการ

เกษตรและพืน้ทีช่นบท	(Resolution	26-NT/TW)	ให้กลาย

เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่	มีประสิทธิภาพสูง	และมีความ
ทันสมัยมากขึ้นของเวียดนาม

	 รัฐบาลเวียดนามได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้

Vinh City จากเมืองที่ยากจนที่สุด
สู่ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแหง่ใหมใ่นปี 2030*
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วินห์กลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าระหว่างประเทศและ
พยายามส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือและการบูรณาการทาง

เศรษฐกิจ	เน่ืองจากประโยชน์ของทำาเลเมืองวนิห์ทีอ่ยูใ่นแนว

พืน้ทีเ่ศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตกทีเ่ชือ่มระหวา่งเวยีดนาม	

ลาว	 ไทย	และพม่า	 (East-West	Economic	Corridor:	

EWEC)	 และพื้นที่เลียบชายฝ่ังที่ติดกับพื้นที่เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 พฒันาการของเมอืงวนิห์ในระยะเวลา	15	ปีทีผ่า่นมา	

(2005-2020)	อยูภ่ายใตก้รอบของการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่

กับสงัคม	โดยมเีป้าหมายในการพฒันาคอืความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจผ่านการขยายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง	
และการฝึกฝนทรัพยากรบุคคล	 พร้อมๆ	 กับการผลักดัน

เอกลักษณ์ของเมืองให้กลายเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม

	 ปัจจุบันเมืองวินห์เป็นเมืองที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอยู่ที่

ประมาณ	25-30%	ของ	GDP	ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัด
เหงะอันซึ่งมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	 141.7	 ล้านดอง	

หรือประมาณ	1.9	แสนบาทต่อคน	และกำาลังจะกลายเป็น
หน่ึงในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประจำา

ภาคเหนือตอนกลางของเวียดนามภายในปี	2030

	 โดยรัฐบาลตัง้ใจให้เมอืงวนิห์เปน็ศนูยก์ลางทางการเงิน	

การคา้	การทอ่งเทีย่ว	วทิยาศาสตร	์กีฬา	อตุสาหกรรมไฮเทค	

เทคโนโลยี	ไอที	สุขภาพ	วัฒนาธรรม	การศึกษา	และการ
ท่องเที่ยว	 และตั้งเป้าว่าเมืองจะมีการอัตราการเติบโตของ

มูลค่าเพิ่ม	 (value	added)	อยู่ที่ประมาณ	10-11	%	ใน

ช่วงปี	2020-2023	(เปรียบเทียบกับราคาปี	2010)

	 โครงการพัฒนาเมืองวินห์ไม่ได้ทำาขึ้นเพื่อผลักดันให้

เมืองเป็นแค่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเท่าน้ัน	
แตย่ังมเีปา้หมายในการลดอตัราความยากจนของครวัเรอืน

ภายในพื้นที่นั้นให้ต่ำากว่า	0.25%	ภายในปี	 2030	และแก้

ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
*เรียบเรียงจากบทความใน https://brandinside.asia/vietnam-

vinh-city โดย เจน ทองเป้า กองแผนและงบประมาณ อบจ.พล.
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	 แมม้ตคิณะรัฐมนตรทีีก่ำาหนดหลกัเกณฑก์ารคำานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง	 ตามหนังสือเวียนที่	 นร	 0205/ว	

199	ลงวันที่	17	ตุลาคม	2544	มีลักษณะเป็นกฎตามพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

พ.ศ.	 2542	 ดังที่โจทก์อุทธรณ์	 แต่โดยหลักทั่วไปแล้วมติ
คณะรัฐมนตรีที่เป็นกฎทางปกครองไม่ใช่กฎหมาย	 เว้นแต่

เปน็กรณทีีก่ฎหมายบญัญติัให้อำานาจแก่คณะรัฐมนตรีในการ
ออกกฎหมายลำาดบัรองอยา่งชดัเจน	เชน่	คณะรัฐมนตรมีมีติ

ให้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที	่ พ.ศ.	
2539	ตามความในมาตรา	13	แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบั

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2539	และต้องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	ดังนั้น	เมื่อมติคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไป

ไม่ใช่กฎหมาย	 จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมาย

อาญา	 มาตรา	 64	 ที่บัญญัติว่า	 “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้

กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้...” 
เมื่อการกระทำาของจำาเลยทั้งสามที่โจทก์ฟ้องว่าเป็นความ

ผิดในคดีน้ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมติคณะ

รัฐมนตรี	จึงจำาเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับรับทราบมติ

คณะรัฐมนตรีดังกล่าวเมื่อใด
	 พยานหลักฐานเท่าที่ศาลชั้นต้นไต่สวนมา	 ไม่อาจ

รบัฟงัไดแ้น่ชดัวา่องคก์ารบริหารสว่นตำาบล	บ.	รบัทราบมติ

คณะรฐัมนตรดีงักลา่วแลว้ตามทีโ่จทก์อทุธรณอ์ยา่งไรก็ตาม	

การทราบหรือไม่ทราบและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีไม่ใช่เงื่อนไขประการเดียวที่จะทำาให้จำาเลยทั้ง

สามมีความรับผิดทางอาญา	 แต่ต้องปรากฏด้วยว่าจำาเลย
ทั้งสามกระทำาไปโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่

องค์การบริหารส่วนตำาบล	บ.	หรือไม่
	 ซึง่พยานหลกัฐานเทา่ทีศ่าลชัน้ต้นไต่สวนมาแสดงให้

เห็นว่า	หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปฏิบัติตาม

ขัน้ตอนดงักลา่ว	เน่ืองจากไมม่ผู้ีใดทราบถึงมตคิณะรฐัมนตร	ี
แตไ่มป่รากฏพยานหลกัฐานทีแ่สดงให้เห็นพฤตกิรรมใดทีแ่สดง

ว่า	 จำาเลยทั้งสามปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้

เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำาบล	 บ.	 ที่ศาล

ชั้นต้นพิพากษายกฟ้องมาน้ัน	 ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบเห็นพอ้งดว้ย	อทุธรณข์องโจทก์ฟงัไมข่ึน้
(คำาพพิากษาศาลอทุธรณค์ดีหมายเลขแดงที	่14032/2561)

“กฎ” ในทางปกครองVS “กฎ” ในทางอาญา
“กฎ” คือผลิตผลของการใช้ ”อำ นาจ”

“กฎ” ทางปกครองไม่ใช่กฎหมาย

*บทความจาก ภัฏ พงศธ์ามนั ใน https://www.facebook.com/pattpongthamarn/photos/a.1695339740682079/2597300063819371/ 
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	 ตัง้แตโ่ควดิ-19	ระบาด	ผมไดแ้นะนำาเทคนิคและแอพตา่งๆ	
ทีจ่ะชว่ยให้เราสามารถทำางานจากระยะไกลหรอืทำางานทีบ่า้นไดอ้ยา่ง
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	 ในฉบับนี้ก็เช่นเคย	 ที่จะแนะนำาแอพที่ช่วย
อำานวยความสะดวกในการทำางานจากระยะไกล	 แต่จะเน้นไปที่การ
ทำางานให้คำาปรึกษาดูแลระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่
ด้านไอที	 ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกล	โดย
ไมต่อ้งมาสมัผัสเจอะเจอกันเลยทเีดยีว	และแอพทีจ่ะแนะนำาในวนัน้ีก็
ไมใ่ชจ่ะมปีระโยชน์กับเจ้าหน้าทีไ่อทแีละการทำางานทีบ่า้นเทา่น้ัน	เรา
สามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นการชว่ยเหลอืบตุรหลานทีก่ำาลงัใชค้อมอยู่
ทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย	หรือแมแ้ตก่ารสอนการใชค้อมพวิเตอรจ์ากระยะไกล
ก็ยังได้
	 ลองคิดว่าถ้าเราทำางานอยู่ที่บ้าน	 แล้วมีปัญหากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปแกรมที่เราต้องใช้งาน	 เราจะใช้บริการจากเจ้า
หน้าที่ไอทีขององค์กรได้อย่างไร	 โดยไม่ต้องให้เขาต้องเสียเวลามา
เดินทางมาหาคุณ	คำาตอบก็คือ	คุณต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณ	 ให้เจ้าหน้าที่ไอทีเข้ามาควบคุมการทำางานจากระยะไกล	 ที่เรา
เรียกว่าการ	 Remote Desktop	 ซึ่งโปรแกรมสำาหรับ	 Remote	
Desktop	ที่ได้รับความนิยมก็อาทิ	TeamViewer	แต่ก็มีค่าใช้จ่าย
และการติดตั้งก็อาจจะยุ่งยากนิดนึง	 ผมจึงอยากแนะนำาการใช้งาน	
Chrome Remote Desktop	 ซึ่งเป็นส่วนขยายของ	 Google 
Chrome	 ที่เราท่านใช้กับอยู่เป็นประจำานั่นเอง	 ซึ่งใช้งานง่ายไม่ยุ่ง
ยากอะไรเลย
	 ก่อนอื่นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่เคยเปิดใช้ส่วน
ขยาย	 Chrome	 Remote	 Desktop	 คุณก็ต้องไปเปิดการใช้งาน
มันเสียก่อน	 โดยเปิด	Google	 Chrome	 จากนั้นทำาการลงชื่อเข้า
ใช้บัญชี	Google	ของคุณ	แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์	https://chrome.
google.com/webstore	ดังภาพ
 

โดย : คามิน คุ้มแพทย์  อบจ.พล.

Clinic Digital สาระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ IoT เพื่อใช้ในการพัฒนางานและชุมชนท้องถิ่น

	 จากนั้นค้นหาส่วนขยาย	Chrome	Remote	Desktop	
 

	 Chrome	Remote	Desktop	เปน็ส่วนขยายของ	Google	Chrome	ทำาหนา้ทีค่วบคมุการทำางาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากระยะไกล	โดยสามารถใช้มือถอื	แทบ็เลต็	โนต้บุก๊	ทีเ่ช่ือมตอ่อนิเทอร์เนต็
ในการควบคมุส่ังการเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากทีใ่ดๆในโลกทีเ่ช่ือมตอ่อนิเทอร์เนต็ไดไ้ม่วา่คณุจะอยู่ทีใ่ด
ก็ตามที	

	 คลิกปุ่ม	 “เพิ่มใน	 Chrome”	 ก็จะขึ้นหน้าต่างโต้ตอบ
สอบถามขึ้นมาเราก็ตอบติดตั้งโอเคๆไป	 เมื่อติดตั้งแล้วจะปรากฏ
ไอคอน	Chrome	 Remote	 Desktop	 ที่แถบเครื่องมือมุมบนขวา
ของ	Chrome	ดังรูป
 

	 และปรากฏหน้าจอ
 

	 ให้คลิกปุ่ม	“เริ่มต้นใช้งาน”	หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นดังรูป

 

การควบคุมคอมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกลด้วย
Chrome Remote Desktop
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	 ให้คลิกปุ่ม	 “ติดตั้ง”	 ที่มุมล่างขวา	 เพื่อติดตั้งโปรแกรม
เฉพาะของ	Chrome	Remote	Desktop	ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์	
เพื่อที่จะได้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น	 แต่ถ้าไม่ติดตั้งแค่ส่วนขยายก็
เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ
	 เมื่อติดตั้งแล้ว	เราก็จะได้แอพหน้าตาแบบนี้
 

	 คลิก	 “ยอมรับและติดตั้ง”	 จากน้ันทำาการตั้งชื่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ	 และป้อนรหัสผ่าน	 ซึ่งตั้งรหัสแล้วก็จำาให้ได้
ด้วยนะครับ	เดี๋ยววันหลังเข้าไม่ได้
 
 

	 เมือ่ตัง้คา่เรียบรอ้ยแลว้	ก็จะปรากฏขอ้ความแสดงสถานะ	
“ออนไลน์”	ดังภาพ	ถือว่าจบขั้นตอนแล้ว	ที่ยุ่งยากทำามาตั้งแต่ต้น
น้ันทำาเพยีงครัง้เดยีวตอนตดิตัง้เทา่น้ัน	การใชง้านปกตจิากน้ีก็แคค่ลกิ
สองคลิกเท่านั้นเอง
 

	 เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้นลงแล้ว	 ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการ
ตั้งค่าให้กับ	Chrome	Remote	Desktop	โดยให้คลิกที่ปุ่มลูกศรชี้
ลง	จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
 

 การเปิดเครื่องของคุณให้เจ้าหน้าที่ไอทีเข้าควบคุม
	 สำาหรับการใชง้านน้ัน	หากคณุตอ้งการให้เครือ่งของคณุถูก
ควบคุม	เพื่อให้คนที่เข้าควบคุมช่วยตรวจสอบแก้ปัญหาให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ	ก็ทำาได้โดยคลิกที่ไอคอนดังภาพ	ที่ปรากฏอยู่
บนหน้าจอของคุณ
 

	 เมื่อเข้าหน้าจอแสดงสถานะออนไลน์แล้ว	ให้คลิกเข้าไปใน
ส่วน	“การสนับสนุนระยะไกล”	จะปรากฏหน้าจอดังรูป	

 

	 หากตอ้งการให้เคร่ืองของคณุถูกควบคมุ	ให้คลกิทีปุ่ม่	“สร้าง
รหัส”	ในสว่น	“การรบัการสนับสนุน”	ระบบจะสร้างรหัสการเขา้ถึงที่
ใช้ได้ครั้งเดียว	และมีอายุการใช้	5	นาที	ดังภาพ

 

	 ให้คุณแจ้งรหัสดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ไอที	 จากน้ันเขาจะ
ทำาการเข้าควบคุมเคร่ืองของคุณ	 ซึ่งก่อนการเข้าควบคุม	 เครื่อง

ของคณุจะขึน้หน้าตา่งสอบถามวา่คณุตอ้งการจะแชร์การควบคมุหรอื
ไม	่ถ้าคณุตอ้งการก็กด	“แชร์”	และในระหวา่งทีเ่คร่ืองถูกควบคมุจะ
ปรากฏกรอบแสดงสถานะดังภาพ
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	 ก็จะปรากฏหน้าตา่งแสดงภาพหน้าจอของเคร่ืองทีถู่กควบคมุ
ปรากฏดังภาพ
 

	 ซึ่งเมื่อคุณต้องการหยุดการแชร์	ก็ให้คลิกที่	“Stop	Shar-
ing”
 การเข้าควบคุมเครื่องอื่น
	 หากวา่เราเปน็ฝ่ายทีจ่ะตอ้งเขา้ควบคมุเครือ่งคอมพวิเตอร์
เครือ่งอืน่	เมือ่เจ้าของเคร่ืองสง่รหัสการควบคมุให้แลว้	ให้นำารหัสมา
ใส่ในช่อง	“รหัสการเข้าถึง”	แล้วคลิกปุ่ม	“เชื่อมต่อ”
 

คอมพิวเตอร์ที่ถูกควบคุม	ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน	Google	บัญชี
เดยีวกัน	สำาหรบัขัน้ตอนการใชง้านน้ัน	ก็เริม่จากตดิตัง้แอพ	“Chrome	
Remote	Desktop”	ลงในมือถือของคุณก่อน	โดยหน้าจอบนมือถือ
จะปรากฏรายชือ่เคร่ืองคอมพวิเตอรท์ีใ่ชบ้ญัช	ีGoogle	เดยีวกัน	เรา
สามารถเขา้ควบคมุหน้าจอเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในรายการได	้โดนคลกิ
เข้าไปที่ชื่อเครื่องที่ต้องการ

 

	 หวังว่าเทคนิคการใช้งาน	 Chrome	 Remote	 Desktop	
จะเป็นประโยชน์กับการวางระบบการทำางานทางไกล/ทำางานที่บ้าน	
ของท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ

	 จากน้ันหน้าจอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏบนมือ
ถือ	และสามารถควบคุมสั่งการได้จากมือถือ
 

	 ซึง่ผูค้วบคมุสามารถควบคมุไดเ้หมอืนทำางานอยูห่น้าเครือ่ง
นั้นๆเลยทีเดียว	และเมื่อทำางานเสร็จก็ให้คลิก	“Stop	Sharing”
 การใช้ Chrome Remote Desktop บนมือถือ
	 เราสามารถใชม้อืถือควบคมุสัง่การเคร่ืองคอมพวิเตอรจ์าก
ระยะไกลไดเ้ชน่เดยีวกนั	แตม่เีงือ่นไขว่า	มอืถอืเครือ่งนัน้และเครือ่ง
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Games for the brain
เกมลับสมอง ชุด Lateral Thinking

โดย : นฤมล พรดิลกธรรม อบจ.พล.

	 สวสัดีคะท่านผู้อ่าน	เกมชุด	Lateral	Thinking	เพือ่
การฝึกคิดนอกกรอบของเรา	จัดทำามาเป็นตอนที่	6	แล้วนะ
คะ	เคยตอบได้ท้ังหมดแล้วรึยัง	ถา้ยังแสดงวา่สมองยังตอ้งการ
การฝกึฝน	อย่าเสยีเวลาเลย	มาเริม่ฝกึสมองกันตอ่กบัปรศินา

จะบ้าตายของเราเลยคะ	และอย่าลืมเคล็ดลับเอาชนะเกมของ
เรา	พิจารณาปัญหาด้วยข้อมูลความรู้ประสบการณ์ที่มี	แยก
ส่วน	และจัดลำาดับ	คิดวิเคราะห์และนำาจินตนาการมาช่วยหา
คำาตอบ

	 1.	 “ถ้าเรามีเงินอยู่	10	บาท	ซื้อขนม	3	บาท	จะได้รับเงินทอนเท่าไร”		เด็กคนหนึ่งตอบว่า	“2	บาท”	และอีกคน
หนึ่งตอบว่า	“ไม่ต้องทอน”	ช่วยหาเหตุผลแทนเด็กๆหน่อยสิคะ?

	 2.	 จงลากเส้นตรง	4	เส้น	ผ่านจุดทั้ง	9	โดยไม่ยกปากกา
 

	 3.	 จากโจทก์	9	จุดในข้อ	2	จงลากเส้นตรง	3	เส้น	ผ่านจุดทั้ง	9	โดยไม่ยกปากกา
	 4.		

	 5.	 ย้ายไม้ขีด	1	ก้านเพื่อให้สมาการเป็นจริง
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เฉลยเกมลบัสมองฝึกการคดินอกกรอบ ฉบับประจำาเดอืนพฤษภาคม 2563 เฉลย
	 จงตอบคำาถามแต่ละข้อภายใน	10	วินาที

	 1.	 มีนมอยู่	 1	 แก้ว	 และน้ำา	 1	 แก้ว	 เราต้องการให้คุณเทมันใส่ถ้วยใบเดียวกัน	 แต่เราต้องการให้ในถ้วยน้ำาและ 
	 	 นมแยกชั้นไม่รวมกัน	โดยห้ามใส่สารเคมีเพิ่มเติมหรือใส่อุปกรณ์ใดๆลงในถ้วย	คุณจะทำาอย่างไร
  ตอบ	 นำาน้ำาไปแช่เย็นจนแข็ง	แล้วเทนมใส่ตาม

	 2.	 มีกุนแจ	3	ดอก	สำาหรับใช้ไขประตู	3	บาน		จงหาจำานวนครั้งมากที่สุดในการหาให้ได้ว่ากุนแจแต่ละดอกใช้เปิด 
	 	 ประตูไหน
  ตอบ	 6	ครั้ง	กุนแจดอกแรกเดาได้	3	ประตู	กุนแจดอกที่สองเดาได้	2	ประตู	และกุแจดอกสุดท้ายเดาได้	1	 
	 	 	 คือหนึ่งประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่

	 3.	 อะไรเอ่ย	มีหัวใจ	13	ดวงแต่ไม่มีอวัยวะอื่นเลย
  ตอบ	ไพ่	1	สำารับ

	 4.	 พระราชามีธิดาสาวองค์	 คือพี่สาวฝาแฝดและน้องสาวคนเล็ก	 พระองค์ตรัสว่าให้ท้ังสามต้มน้ำาจากกาน้ำาท่ี 
	 	 เหมือนกัน	 ไฟแรงเท่ากัน	 น้ำาปริมาณเท่ากัน	 ซ่ึงหากน้ำาในกาของใครเดือดก่อน	 ลูกคนนั้นจะได้อภิเษกสมรส 
	 	 ก่อน	 ปรากฏว่ากาน้ำาของธิดาคนเล็กน้ำาเดือดก่อน	 ท้ังท่ีเธอนั้นไม่ต้องการจะแต่งงานก่อนพี่สาวท้ังสองเลย	 
	 	 เพราะอะไร	
  ตอบ	 เพราะพี่สาวฝาแฝดเอาแต่เปิดฝาดูน้ำาในกาว่าเดือดรึยังอย่างกะวนกระวาย

	 5.	 ในสระน้ำาแห่งหนึ่งมีดอกบัวที่สวยงาม	 ดอกบัวนี้จะเติบโตข้ึนมีขนาดเป็นสองเท่าในทุกๆวัน	 และมันจะใช้เวลา 
	 	 เติบโต	 10	 วันจนมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดสระน้ำา	 คำาถามคือในวันท่ีเท่าไร	 ดอกบัวจะโตได้มีขนาดคร่ึงหนึ่ง 
	 	 ของบ่อน้ำา
  ตอบ	 วันที่	9
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	 ‘แมกนา	คาร์ตา’	เป็นข้อตกลงระหว่างกลุ่มขุนนางและกษัตริย์อังกฤษ	ที่ว่ากษัตริย์	และข้า

ราชบริพารของพระองค์จะปกครองประเทศอย่างไร?	 กฎบัตรน้ีได้กลายเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม

การเมืองและกฎหมายของสหราชอาณาจักร	รวมทั้งอีกหลายๆ	ประเทศ	และยังเป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาด้วย

	 ในอดตีน้ันกษัตริยค์อือำานาจอาญาสทิธิ	มอีำานาจใน
การตดัสนิใจกระทำาการใดๆก็ไดภ้ายในราชอาณาจักร	จนก่อ

เกิดกฎบตัร	“แมกนา คาร์ตา”	ขึน้	โดยในสมัยของพระเจ้า

จอห์นแห่งอังกฤษ	 พระองค์ได้ราชบัลลังก์มาโดยไม่ได้ตั้งใจ
เนื่องจากการสวรรคตของพระเชษฐา	ทำาให้สถานะทางการ

เมืองของพระองคอ์อ่นแอไม่ม่ันคง		และพระองคย์งัขดัแยง้

กับพระสันตะปาปา	 เร่ืองการแต่งตั้งอาร์ชบิชอปแห่งแคน

เทอร์เบอรี	 ซึ่งในสมัยน้ันศาสนจักรมีอิทธิพลทางการเมือง

ในยุโรปสูงมาก	 ทั้งยังถูกเปรียบเทียบกับกษัตริย์พระองค์
ก่อน	ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์	พระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์	

(Richard	the	Lion	Heart)	กษัตริย์นักรบที่ห้าวหาญ		

เรียบเรียง : คามิน  คุ้มแพทย์ อบจ.พล.

ข้อมูล : Wikipedia, thairath.co.th

มหากฎบัตร “แมกนา คาร์ตา”
จุดเริม่ตน้ของรัฐธรรมนูญ สิทธแิละความเทา่เทยีม

	 มหากฎบตัร	(Magna	Carta)	หรอืบางคร้ังก็เรยีกวา่	

“มหากฎบตัรแห่งเสรีภาพ”	(Magna	Carta	Libertatum)	

เปน็กฎบตัรขององักฤษทีต่ราขึน้เมือ่	ค.ศ.	1215	ในสมัยพระ

เจา้จอห์น	โดยถือกันวา่มหากฎบตัรน้ีคอือทิธิพลทีย่ิง่ใหญท่ีมี่

ตอ่ประวตัศิาสตร์ศาสตรอ์นัยาวนานของกระบวนการทีน่ำามา

สู่กฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน



ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 : พฤษภาคม 256310

	 ในดา้นการบรหิารก็ประสบปญัหา	

เนื่องจากจำาเป็นต้องทำาสงคราม	แต่เมื่อ

ลงทุนทำาสงครามแล้วกลับไม่สามารถกำา

ชัยชนะได้	ทำาให้สถานะการคลังมีปัญหา	

ส่งผลให้ต้องมีการรีดภาษีมากขึ้น	 ซึ่ง

ขนุนางเจ้าของทีด่นิในระบบศกัดินา	มีหน้า

ทีจ่่ายภาษีให้ราชสำานัก	และหนักขอ้ขึน้ถึง

ขั้นยึดทรัพย์ขุนนางเอาด้ือๆ	 ใครขัดขืน

ก็สั่งลงโทษญาติพี่น้องเพื่อบีบให้บรรดา

ขุนนางหาเงินมาจ่ายภาษี	 ทำาให้เหล่า

บรรดาขนุนางไมพ่อใจและรว่มกันก่อการ

เข้ายึดกรุงลอนดอน	 และบีบให้พระเจ้าจอห์นลงนามในข้อ

ตกลงทีช่ือ่วา่	“Magna Carta”	ซึง่มหีลกัการจำากัดการใช้

อำานาจของกษัตรยิ	์โดยให้กษัตรยิย์อมรบัวา่	Magna	Carta	

นั้นอยู่เหนือพระราชอำานาจ	และกษัตริย์	โดยมีเนื้อหาสาระ

สำาคัญคือ	 1.	 กษัตริย์จะเก็บภาษีโดยไม่ได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมของพวกนักบวชและพวกขุนนางไม่ได้	2.	การ

งดเว้นใช้หรือไม่ใช้กฎหมายบังคับแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะ

กระทำาไม่ได้	(เข้ากับหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย),	3.	

บุคคลใดจะจับกุม	กักขัง	 ขับไล่	 หรือริบทรัพย์	 ผู้ใดผู้หนึ่ง

มไิด	้เวน้แตจ่ะไดก้ารพจิารณาโดยบคุคลชัน้เดียวกับเขา	และ

กฎหมายบา้นเมอืง	(บญัญตัริบัรองสทิธิของประชาชนในการ

เคลือ่นยา้ยภายในประเทศ	และการเดนิทางออกนอกประเทศ

โดยเสรี)

	 ความสำาคัญของกฎบัตรแมกนา	คาร์ตา	มีด้วยกัน

สองประการ	ประการแรก	กฎบัตรนี้ได้สร้างหลักนิติธรรม

ขึ้นในอังกฤษ	 เน่ืองจากกฎบัตรแมกนา	 คาร์ตากำาหนดว่า

กษัตริย์และขุนนางไม่สามารถประพฤติตนตามอำาเภอใจได้	

เช่น	การขึ้นอัตราภาษีตามใจชอบ	นอกจากนี้ยังได้กำาหนด

วา่เสรชีนทกุคนจะตอ้งไดร้บัความยตุธิรรมและมสีทิธ์ิทีจ่ะได้

รบัการพจิารณาคดอียา่งเสร	ีประการทีส่อง	แมกนา	คาร์ตา

เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการสู่การปกครองระบอบรัฐสภา

และประชาธิปไตย	ตวักฎบัตรแมกนา	คาร์ตาเองไมไ่ดก่้อตัง้

ประชาธิปไตย	แต่กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ทำาให้เกิดข้อ

ตกลงน้ีรวมทัง้สมมตฐิานทีว่า่ทกุคนตอ้งไดรั้บความยตุธิรรม

และความเสมอภาคตามกฎหมายได้เป็นตัวกำาหนดแนวทาง
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วัฒนธรรมทางการเมืองของอังกฤษตลอด	800	ปีหลังจาก

น้ัน	น่ันคอืแนวโน้มทีท่กุฝ่ายจะประนีประนอมเพือ่พบกันครึง่

ทางอย่างให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน

	 ในสหรัฐอเมริกาเองแนวคิดเก่ียวกับแมกนา	 คาร์

ตาก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อคำาประกาศอิสรภาพ	 และบัญญัติ

สิทธิ์	 (Bill	 of	 Rights)	 บรรดาผู้พิพากษาในศาลฎีกาของ

สหรฐัอเมรกิาไดอ้า้งแมกนา	คารต์าในคำาพพิากษากวา่	400	

คร้ัง	 ภาษาที่ใช้ในแมกนา	 คาร์ตายังได้ปรากฏในปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี	ค.ศ.	1948	และนางเอลินอร์	
รสูเวลทไ์ดอ้า้งถึงแมกนา	คารต์าอยา่งชดัเจนในการประกาศ

ใช้ปฏิญญาสากลนั้น

	 แมกนา	คาร์ตาไดว้างแนวคดิเก่ียวกับหลกันิตธิรรม	

และกระบวนการซึ่งได้พัฒนาเป็นระบบรัฐสภา	และในเวลา

ต่อมาเป็นระบบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	 ซึ่งเป็น

รูปแบบการปกครองที่ประสบความสำาเร็จที่สุดในปัจจุบัน	ที่

ทำาให้สงัคมมัน่คง	มกีารปฏบัิตติอ่พลเมอืงอยา่งยตุธิรรมและ

เท่าเทียมกันภายใต้หลักนิติธรรม	 การมีส่วนร่วม	 หลักการ

ของแมกนา	 คาร์ตายังคงเหมาะสมต่อสังคมปัจจุบัน	 ไม่ใช่

เฉพาะในองักฤษ	และในสหราชอาณาจักร	แต่ในทกุประเทศ

ที่ต้องการมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงภายใต้หลักนิติธรรม
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โดย		ว่าที่ร้อยตรีกมลภพ	วัฒนกุล

	 หลังจากภาวะโรคระบาด	Covid-19	ทำาให้ทุกภาค

ส่วนในสังคม	 เศรษฐกิจ	การดำาเนินชีวิตต้องปรับเปลี่ยนกัน

ขนานใหญ	่รวมทัง้ภาคการศกึษายงัไดร้บัผลกระทบ	ทำาให้การ

เปิดภาคเรียนที	่1ปกีารศกึษา		2563	ตอ้งเลือ่นออกมาหลาย

สัปดาห์เลยทีเดียว	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	 และเตรียม

ความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา	และเด็กนักเรียน	ที่

จะต้องทำากิจกรรมการเรียนการสอน	 แบบ	New	Normal	

ให้ทุกคนปลอดภัย	

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	มีโรงเรียนอยุ่

ในสังกัด	 ทั้งหมดสามโรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนกีฬาองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัพษิณโุลก		โรงเรยีนศรอีนิทราทติยพ์ทิยาคม	

และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	ซึ่งมีจำานวนนักเรียนทั้ง

สิ้น	893	คน	ครูและบุคลากร	ฝ่ายสนับสนุนอีก	86	ท่าน	

	 โดยกอ่นเปดิภาคเรยีนในปกีารศกึษานี	้กองการศกึษา	

ศาสนาและวัฒนธรรม	 จะได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ

แตล่ะโรงเรยีน	วา่มคีวามพรอ้มในการป้องกนัการแพรร่ะบาด

ของโรคไวรัสได้ในระดับใด	 	 โซนสีเขียว	=	 เปิดเรียนได้ตาม

ปกติ		โซนสีเหลือง	=	เปิดเรียนได้	แต่จะต้องมีมาตรการคัด

กรอง	และเฝา้ระวงัทีเ่ขม้ข้น	และโซนสแีดง	=	ไมส่ามารถเปดิ

ทำาการเรียนการสอนได	้	โดยจะมคีณะกรรมการไปตรวจ	และ

ประเมินอย่างเข้มข้น	เพื่อให้เด็กนักเรียน	ตลอดจนบุคลากร

ทางการศกึษา	ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพิษณโุลก	

ได้ทำากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย
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Our Earth, Our Future...Just Save It : รักษ์โลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)

ลดบ้านร้อน ลดใช้พลังงาน

	 สิง่หน่ึงทีต่อ้งยอมรับกันก็คอื	คา่ใชจ่้ายคา่กระแสไฟฟา้
นั้น	เป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างหนักหนาสำาหรับคนไทยโดยส่วน
ใหญ่	และที่สำาคัญกระแสไฟฟ้าที่คนไทยใช้กันอยู่	ไม่ใช่พลัง
เป็นพลังงานสะอาด	แต่ต้นตอที่มาของกระแสไฟฟ้าในบ้าน
เรานั้น	 เป็นทุนพลังงานที่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม	 โดย
เฉพาะมลพิษทางอากาศและปัญหาโลกร้อน
	 เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟา้	สว่นใหญเ่กิดจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	 และเชื้อเพลิงฟอสซิล	
โดยร้อยละ	57	มาจากก๊าซธรรมชาติ	ร้อยละ	17	มาจาก
ถ่านหินนำาเข้า	ร้อยละ	9	มาจากพลังงานหมุนเวียน	ร้อย

เรียบเรียง : ทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ อบจ.พล.

	 สดัสว่นการใช้พลังงานในบา้นพกัอาศยัของประชาชนโดยท่ัวไปนัน้	พลังงานไฟฟา้สว่นใหญห่มดเปลือง
ไปไปกับการปรับอุณหภูมิให้บ้านเย็นสบาย	 ฉะนั้นการทำาให้บ้านเย็น	 จะช่วยประหยัดพลังงานลงได้อย่างมาก	
และยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วย

ละ	4	มาจากเขื่อน	ร้อยละ	13	มาจากการนำาเข้า	จะเห็น
ได้ว่าการใช้กระแสไฟฟ้าของคนไทยส่งผลต่อภาวะโลกร้อน
โดยตรง	แล้วยังส่งผลต่อตัวเลขดุลการค้าของประเทศจาก
การนำาเขา้กระแสไฟฟา้และเชือ้เพลงิสำาหรบัการผลติกระแส
ไฟฟ้าอีกด้วย
	 ฉะน้ันมาช่วยกันทำาให้บ้านเย็นเพื่อลดการใช้ไฟฟ้ากัน
เถอะคะ	ก่อนอืน่มาทำาความเขา้ใจกันก่อนวา่ความร้อนภายใน
ตัวบ้านมาจากไหน?	
	 ความร้อนถูกนำาพาเขา้มาในตวับ้านผ่าน	ผนัง	หลงัคา	
และกระจก	 ฉะน้ันหลักการแก้ปัญหาบ้านร้อน	 ก็ต้องลด
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การนำาพาความร้อนจากสื่อนำาพาความร้อนเหล่านี้
	 หลังคา	 เป็นส่วนของตัวบ้านที่สัมผัสกับแสงอาทิตย์
โดยตรง	 และนำาพาความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านมากที่สุด	 ซึ่ง
ปัจจุบันการออกแบบหลังคา	 และชนิดของหลังคามีผลต่อ
การลดความร้อนภายในอาคารเป็นอย่างมาก	 แต่ถ้าเรามี
บ้านอยู่แล้วการออกแบบทำาหลังคาใหม่หรือเปลี่ยนหลังคา
ไมใ่ชเ่รือ่งเลก็ๆเลย	แต่เราก็สามารถปรับปรงุหลงัคาเพือ่ลด
ความร้อนลงได้	
	 หลักใหญ่ของความร้อนจากหลังคาก็คือไอร้อนที่ระอุ
เป็นเตาอบอยู่ในช่องระหว่างหลังคากับฝ้าเพดาน	 ซึ่งหาก
เราสามารถระบายไอร้อนในส่วนน้ีได้จะช่วยลดความร้อน
ของตวับา้นไดม้ากทีส่ดุเลยทเีดยีว	วธีิการง่ายทีส่ดุก็คอืการ
ระบายอากาศร้อนอบน้ีออกไป	 โดยการติดลูกหมุนระบาย
อากาศที่หลังคา	จะช่วยให้อากาศที่ร้อนอบลอยตัวออกจาก
หลังคา,	เปลี่ยนฝ้าชายคาเป็นฝ้าชนิดที่มีช่องให้อากาศไหล
เวยีนได	้เพือ่ให้อากาศร้อนไหลออกไป	และอากาศเยน็เขา้ไป
แทนที,่	การตดิฉนวนกันความรอ้น	ซึง่เปน็วธีิพืน้ฐาน	และมี
ความสำาคญัในการลดความรอ้นมใิห้ถ่ายเทเขา้มาในตวับา้น,	
การตดิตัง้สปริงเกอรบ์นหลงัคาก็เปน็ทางเลอืกหน่ึงทีช่ว่ยลด

ความร้อนได้ในบางช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนมากๆ	แต่ก็ควร
มีระบบเพื่อนำาน้ำากลับมาใช้อีกคร้ังเพื่อประหยัดการใช้น้ำา,	
การปลูกต้นไม้สูงใหญ่ไว้ในทิศตะวันตก	 เพื่อลดแสงแดดที่
จะสัมผัสหลังคาโดยตรง	 แต่วิธีน้ีก็ต้องระวังเร่ืองการโค่น
ล้มของต้นไม้	ในพื้นที่ดินเหนียวดินอ่อนควรหลีกเลี่ยง	บาง
บา้นก็ปลกูไมเ้ลือ้ยไมเ้กาะกำาแพงพวกเหลอืงชชัวาลให้เลือ้ย
ไปคลุมหลังคาก็มี	
	 อกีวธีิทีไ่ดผ้ลดเีป็นอยา่งมาก	และกำาลงัไดร้บัความนิยม
ก็คือ	การติดพัดลมระบายอากาศบนฝ้าเพดาน	โดยการติด
น้ันก็ทำาไดห้ลายแบบ	บางบา้นทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งปรับอากาศและ
หลังคามีช่องระบายอากาศอาจติดพัดลมระบายอากาศ	 ให้
ดดูอากาศจากในตวับา้นเขา้ไปในชอ่งใตห้ลงัคา	เพือ่ให้อากาศ
เย็นดันอากาศร้อนออกไป	หรือถ้าหลังคามีหน้าจั่ว	อาจติด
พัดลมที่หน้าจั่วดูดอากาศร้อนออกจากก็ได้เช่นกัน
	 สำาหรบับา้นทีเ่ปน็หลงัคาดาดฟา้พืน้ซเีมนต	์ถ้าเป็นไป
ไดก็้ทำาหลงัคาเปดิโลง่อกีชัน้หน่ึงไปเลย	ซึง่นอกจากลดความ
ร้อนแล้วยังช่วยแก้ปัญหาน้ำาร่ัวซึมได้อีกด้วย	 หรืออาจจัด
เป็นสวนดาดฟ้า	หรืออาจทาสีกันความร้อนก็ได้เช่นกันหาก
ไม่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร
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ความร้อนอีกทางหน่ึงที่จะเข้าสู่
ตัวบ้าน	ก็คือแสงแดดที่ส่องผ่าน
กระจก	 ซึ่งจะทำาให้ตัวบ้านเกิด
ภาวะเรือนกระจก	 มันก็จะร้อน
เป็นเตาอบขึ้นมาเลยทีเดียว	 ซึ่ง
เราสามารถแก้ปัญหาน้ีได้	 โดย
การปลูกต้นไม้บังแสงแดด	 หรือ
ทำาระแนงไม้พรางแสง	 หรือถ้า
ทำาไม่ได้ก็ติดฟิล์มกันความร้อน
	 ความร้อนแหล่งสุดท้ายที่
จะเข้าสู่ตัวบ้านก็คือผนังน่ันเอง	
โดยเฉพาะผนังซเีมนต	์ซึง่กักเก็บ
ความรอ้นเอาไวแ้ลว้แผ่ความร้อน
ออกชว่งเวลาค่ำาทำาให้บา้นรอ้นแม้อากาศภายนอกจะเยน็แลว้
ก็ตามที	 ถ้าเราไม่ต้องการทุบผนังแล้วเปลี่ยนเป็นผนังโฬม	
ผนังดิน	ผนังบล๊อกประสานที่กันความร้อนได้ดี	ก็อาจปลูก
ต้นไม้	ทำาม่านไม้เลื้อย	หรือทำาระแนงไม้บังแดด	หรือถ้าทำา
ไมไ่ดก็้อาจจะทาสกัีนความร้อนก็จะชว่ยลดความร้อนไดส้ว่น
หนึ่ง
	 นอกจากการป้องกันความร้อนจากแสงแดดแล้ว	อีก
สว่นหน่ึงทีจ่ะชว่ยเสริมก็คอืการทำาให้บา้นมีความเยน็เพิม่มาก
ขึน้	โดยปจัจัยทีจ่ะชว่ยให้บา้นเยน็ขึน้ก็คอื	ลม	และความชืน้	
ต้องเพิ่มสองสิ่งน้ีให้กับบ้าน	 เปิดช่องลมให้กับตัวบ้านตาม
ทิศทางลมที่เหมาะสม	เมืองไทยเป็นเมืองร้อนและมีฤดูร้อน

ยาวนานที่สุด	 จึงควรเปิดช่องให้รับลมในฤดูร้อนมากที่สุด	
และเพิ่มความชื้นโดยการปลูกต้นไม้	 สนามหญ้า	 สระน้ำา	 
ตู้ปลา	 อ่างบัว	 แต่ถ้าจะเอาให้สุดๆก็ติดตั้งม่านน้ำาหรือหัว
พ่นหมอกไอน้ำา
	 อีกแหล่งความเย็นที่จะช่วยให้บ้านเย็นได้ก็คือ	“ดิน” 
ใตด้นิน้ันเยน็ในฤดรู้อนและอุน่ในฤดหูนาว	จนเดีย๋วน้ีคนปลกู
บ้านดินกันมากมาย	หรอืขนดนิมาถมเปน็หลงัคาเหมอืนบา้น	
Hobbit	ในภาพยนตรล์อรด์ออฟเดอะรงิ	และสิง่ทีส่มัผัสกับ
พืน้ดนิของบา้น	ก็คอืพืน้บา้น	การใชก้ระเบ้ืองปพูืน้	หินออ่น	
หนิแกรนติ	หรอืปนูเปลือยจะช่วยใหพ้ื้นบา้นสามารถระบาย
ความรอ้นลงดนิไดเ้รว็	และบา้นจะเยน็ขึน้	ในตา่งประเทศถึง

ขนาดเอาท่อยาวๆ	ขดๆ	ฝังลงไปใน
ดิน	เพื่อให้อากาศในท่อเย็น	แล้วดูด
อากาศจากในทอ่เขา้มาในตวับา้นเพือ่
ให้บ้านเย็นขึ้นเลยทีเดียว
	 ลองคน้หาสาเหตทุีท่ำาให้บ้านของ
คุณร้อนกันดูนะคะ	 แล้วค่อยๆ	 แก้
ปัญหากันไป	หวังว่าจะช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้าไปไดม้ากโขทีเดยีว	ยิ่งเดอืน
น้ีเราจะไมไ่ดส้ว่นลดคา่ไฟฟา้แลว้	ไม่
อยากจะคดิเลย	และทีส่ำาคญักวา่เงิน
ในกระเปา๋ก็คอื	คณุจะไดเ้ปน็หน่ึงคนที่
ชว่ยลดภาวะโลกร้อน	และลดการขาด
ดลุการคา้ของชาตดิว้ยนะคะ		เพือ่ตัว
คุณเอง	เพื่อครอบครัวของคุณ	และ
เราทุกๆ	คนบนโลกใบนี้ค่ะ
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	 ระยะห่างทางสงัคม	หรอื	Social	Distancing	เป็น
มาตรการทีห่น่วยงานสขุภาพทัว่โลกได้เร่ิมนำามาใช	้เพือ่ชว่ย

ลดจำานวนผู้ป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส	
(COVID-19)	ในปี	2020	

	 โควิด-19	ไม่ใช่โรคระบาดแรกที่เกิดขึ้นในโลก	นับ
ตัง้แตอ่ดตีมโีรคตดิเชือ้ทีค่รา่ชวีติประชากรโลกไปแลว้มากมาย	

แต่โควิด-19	เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่	อัตราการติดเชื้อรวดเร็ว	
มอีตัราผู้เสยีชวีติสงู	และยงัไมม่วีคัซนีกับยาปอ้งกันโดยตรง	

โดยปจัจุบนัน้ีมจีำานวนผู้เสยีชวีติแลว้กวา่	345,000	คน	และ

ยอดผู้ติดเชื้อกว่า	5	ล้านคน	ทำาให้ทั่วโลกต้องเตรียมความ
พร้อมรับมือโควิด-19

	 ในปี	 2006	 เคยมีการศึกษาในสหราชอาณาจักร
เก่ียวกับการออกแบบระยะห่างทางสงัคมเพือ่ลดการระบาด

ของโรคไข้หวัดใหญ่	ในกลุ่มเด็กนักเรียน,	วัยรุ่น	และผู้ใหญ่

วัยทำางาน	ได้ผลสรุปว่า	หากใช้การเว้นระยะห่างทางสังคม

จะช่วยลดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่ใช้วัคซีน	

หรือยา
	 ไขห้วดัใหญท่ีใ่ชศ้กึษาในการทดลองน้ี	เป็นสายพนัธ์ุ

ที่พบการติดเชื้อในเด็ก	และวัยรุ่นสูง	รองลงมาคือผู้ใหญ่ที่
เป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือคนในบ้านเดียวกันในกลุ่มผู้ใกล้ชิดเด็ก

และวัยรุ่น	 ซึ่งสอดคล้องกับการติดเชื้อโควิด-19	 เพราะมี
รูปแบบการติดต่อทางเดินหายใจเช่นกัน

	 ดังนั้นสาธารณสุขทั่วโลก	รวมถึงสภากาชาดหลาย
ประเทศไดน้ำาการเวน้ระยะห่างทางสงัคม	หรอื	Social	Dis-

tancing	น้ีมาใชป้ฏบัิติ	เพือ่หวงัลดจำานวนผู้ติดเชือ้ทา่มกลาง

การออกไปใช้ชีวิตประจำาวันได้ปกติ
	 แม้ว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมจะถูกใช้กันมาสัก

พกัแลว้	โดยแตล่ะพืน้ที	่แตล่ะสงัคมก็เวน้ระยะห่างไมเ่หมอืน
กัน	แตห่ลกัสำาคญัก็คอืไมว่า่จะทำากิจกรรมอะไร	ควรอยูห่่าง

จากผู้อื่น	 1-2	 เมตร	 เพื่อลดโอกาสรับละอองฝอยโรคติด

เชื้อทางเดินหายใจ	 สำาหรับประเทศไทยเรามีมาตรการทาง

สาธารณสุข	 เรื่อง	 การเว้นระยะห่างจากสังคม	 (Social	

Health
Clinic

Social Distancing คืออะไร ?*



ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 : พฤษภาคม 2563 17

distancing)	 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงใน
การสัมผัสโรคตามมาตรการในการเว้น

ระยะห่างทางสังคม	 ไม่อยู่รวมกันหนา

แน่น	 ควรเก็บตัวอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่า

ที่จะทำาได้	 ไม่พบปะสังสรรค์	 ลดการไป

สถานที่สาธารณะ	ลดการให้บริการ	ลด
กิจกรรมที่มีคนหนาแน่น	 โดยไม่เกิน	 50	

คน	ดังนี้	

	 1.	จัดระยะห่างระหวา่งบคุคลไม่

วา่จะเปน็การ	น่ัง	ยนื	ตอ่ควิ	ไมน้่อยกวา่	

1	-	2	เมตร
	 2.	มีแอลกอฮอล์เจล	70%	เพื่อ

ทาความสะอาดมือ	 กระจายทั่วอาคาร

บริการ	หรือสถานที่จัดงาน

	 3.	ลดการจับสมัผัสของใช	้สิง่ของ
รว่มกัน	ลา้งมอืทาความสะอาดมอืบอ่ย	ไม่

สัมผัสใบหน้าตนเอง

	 4.	ผู้ทีม่อีาการไขห้วดั	ไขไ้อ	เจ็บ
คอ	แน่นหน้าอกไม่ควรเข้าร่วมงาน

	 5.	สวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากาก
อนามัย

	 ตวัอยา่งการจัดระยะห่างระหวา่ง

บุคคล	ไม่น้อยกว่า	1-2	เมตร	ในสถานที่
หรือสถานการณ์	ต่างๆ	ดังนี้

	 1.	การจัดที่ น่ังในพิธีสวดพระ

อภิธรรมศพ	ควรจดัทีน่ั่งสาหรบัพระภิกษุ	
ให้มีระยะห่างกัน	1-2	เมตร	และจัดที่นั่ง

ผู้เข้ารับการฟังการสวดพระอภิธรรม	ระยะห่าง	1-2	เมตร	
	 2.	การจัดที่นั่งและการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

	 	 2.1	 น่ังเดิน	ต่อควิโดยมีการกำาหนดจุดยนืและ

เดินโดยห่างระหว่างบุคคล	1-2	เมตร
	 	 2.2	 ประชาชนทั่วไปควรจัดวางดอกไม้จันทน์

ด้านล่าง	เพื่อลดความแออัดบนเมรุ

	 	 2.3	 กำาหนดทิศทางการเดิน	เป็นแนวเดียวกัน	

โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	1-2	เมตร

	 3.	การร่วมรับประทานอาหาร
	 	 3.1	 สง่เสรมิให้รับประทานอาหารจานเดยีว	หรือ

อาหารแบบกล่อง	 ไม่รับประทานร่วมกัน	 หากรับประทาน

ร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล	นั่งห่างกัน	1-2	 เมตร	
ทัง้ระหวา่งโต๊ะ	และระหวา่งบุคคล	โดยขอให้งดอาหารแบบ

บุฟเฟ่ต์

	 	 3.2	 ผู้เสิร์ฟอาหารใส่ผ้าปิดปาก	 และล้างมือ
ก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง

	 	 3.3	 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	และจัดให้
มีแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดมืออย่างทั่วถึง

	 4.	การใช้รถร่วมกัน

	 	 4.1	 คนขับ	 และผู้โดยสารควรสวมผ้าปิดปาก

ทุกคน
	 	 4.2	 ควรมีระยะห่างเว้นที่นั่ง	ไม่ให้แออัด

	 	 4.3	 มีแอลกอฮอล์เจล	 70	 %	 เพื่อทาความ
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สะอาดมือทุกคัน
	 5.	การเขา้ควิเขา้รับบรกิาร

ทั้งของภาครัฐและเอกชน
การเขา้ควิเขา้รบับริการทัง้ของรัฐ

และเอกชน	เช่น	ธนาคาร	ร้าน

ค้า	ร้านอาหาร	ห้างสรรพสินค้า
ธนาคาร	หรือสถานบริการ	เพื่อ
รบัอาหาร	ชาระเงิน	กดเงิน	ลา้ง
มือ	เข้าห้องน้า	ฯลฯ

	 	 5.1	 เข้าคิวให้เป็น

ระเบียบ	 พักรอ	 ให้มีระยะห่าง	

1-2	เมตร

	 	 5.2	 ไม่เดินใกล้กัน	
โดยกำาหนดจุดให้มีระยะห่าง	1-2	

เมตร	 และกำาหนดจุดยืน	 จุดพัก
รอ	ให้ชัดเจน

	 6.	การรับบริการจากส่วนราชการ
	 	 6.1	 เข้าคิวให้เป็นระเบียบ	 พักรอ	 ให้มีระยะ

ห่าง	1-2	เมตร

	 	 6.2	 ไมเ่ดนิใกลกั้น	โดยกำาหนดจดุให้มรีะยะห่าง	
1-2	เมตร	และกำาหนดจุดยืน	จุดพักรอ	ให้ชัดเจน

	 7.	การจัดที่นั่งประชุม
	 	 7.1	 จัดที่นั่ง	ให้มีระยะห่าง	1-2	เมตร

	 	 7.2	 กำาหนดทิศทางการเดินเข้าไปน่ังให้เป็น

ทิศทางเดียว	หรือ	ไม่เดินสวนทางกัน
	 8.	การจัดบริการในร้านสะดวกซื้อ

	 	 8.1	 กำาหนดให้มีจุด	เดิน	และหยุดตามจุด	(X)	
ไม่ให้ใกล้กันกว่า	1-2	เมตร	ทุกช่องทางเดิน

	 	 8.2	 อาจกำาหนดทิศทางการเดินให้เหมาะสม	

เพื่อลดการสัมผัส	ระหว่างบุคคล	1	เมตร	1	เมตร
	 9.	การจัดบริการในห้างสรรพสินค้า

	 9.1	 แตล่ะ่	Department	

ตอ้งกำาหนดให้มรีะยะห่าง	1-2	เมตร	
ได้

	 9.2	 กำ า ห น ด ใ ห้ ก า ร
เดินไม่ใกล้กว่าจุดที่กำาหนดไว้	 เช่น	

กำาหนดให้แต่ละ	Department	ติด

เครื่องหมายของการยืน	 (X)	 เดิน
รักษาระยะห่าง	 รวมทั้งบริเวณโถง

ด้วย	 และกำาหนดทิศทางการเดิน	

เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

*เรียบเรียงจากบทความใน https://oryor.com/อย/detail/media_printing/1790 โดย เจน ทองเปา้ กองแผนและงบประมาณ อบจ.พล.
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นายแพทย์เบนทูล บุญอิด
และกำ เนิดโรงพยาบาลพุทธชินราช*

 กำาเนิดโรงพยาบาลพุทธชินราช
	 ปี	พ.ศ.2482	พ.อ.	หลวงยุทธสารประสิทธ์	(เมี้ยน	
โรหิตเสรณี)	ขา้หลวงประจำาจังหวดัพษิณโุลกร่วมกับพระยา
สรุาษฎรธ์านีศรเีกษตรนิคม	และนายแพทยเ์กิด	ธนะชาต	ิรว่ม
ดำารจิะสรา้งโรงพยาบาลขึน้ในจังหวดัโดยติดต่อกรมสาธารณสขุ
ซึ่งขณะน้ันสังกัดกระทรวงมหาดไทยของบประมาณสร้าง
โรงพยาบาล	 ประมูลทำาสัญญาก่อสร้างในสมัยที่	 พ.อ.พระ
ศรีสงคราม	(ศรี	สุขะวาที)	เป็นข้าหลวงประจำาจังหวัด	ได้
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2483	(ซึ่งถือ
เปน็วนัเกิดโรงพยาบาล)	บรเิวณโรงเรยีนครมูลูกสกิรรมเดมิ	
ณ	ฝั่งตะวันออกของลำาน้ำาน่าน	ที่เรียกว่าสระแก้ว	(บริเวณ
น้ีเคยเป็นที่ตั้งชุมชนไพร่พลของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช
แห่งศรีสตันาคนหุต	เมือ่คร้ังเสดจ็มาตเีมอืงพษิณโุลก)	ขณะ
ดำาเนินการก่อสรา้งทางจังหวดัไดต้ดิตอ่นายแพทยเ์บนทลู	บุญ
อติ	อดตีอาจารย	์ศลัยศาสตรจ์ากคณะแพทยศาสตรศ์ริิราช
พยาบาล	และอดตีผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชลลแ์มนมาเปน็
ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เมื่อโรงพยาบาลก่อสร้างไม่เสร็จ
ตามกำาหนดเวลาในสญัญา	(วนัที	่24	มิถุนายน	พ.ศ.	2484)	
เน่ืองจากปญัหาผลกระทบกรณพีพิาทระหวา่งไทย	อนิโดจีน	
ฝรัง่เศส	นายแพทยเ์บนทลู	บุญอติจึงได้ติดต่อขอเชา่สถานที่
พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงพยาบาลเชลล์แมน	(ซึ่งปิด
กิจการชั่วคราวเนื่องจากขาดแพทย์)	เปิดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่

เรียบเรียง : นฤมล พรดิลกธรรม กองแผนและงบประมาณ อบจ.พล.

	 นายแพทยเ์บนทลู		บญุอติ	เกิดวนัที	่14	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2441	ทีจั่งหวดัพษิณโุลก	สำาเรจ็วชิาแพทย	์ณ	ประเทศ
ฟลิปิปนิส	์เร่ิมรับราชการเปน็แพทยป์ระจำาโรงพยาบาลกลาง	
เมื่อปี	2467	จากนั้นได้รับทุนฟูลไบร์ทจากมูลนิธิร็อคกี้เฟล
เลอร์ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	2	ปี	และกลับมา
เป็นอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช	ตั้งแต่	พ.ศ.	2472
	 ด้วยความมุ่งมั่นและต้ังใจเพื่อช่วยเหลือผู้คนในชนบทที่
ห่างไกล	ในปี	2477	ท่านได้สละตำาแหน่งสำาคัญและลาออก
จากราชการเพือ่เดนิทางมาพษิณโุลกพรอ้มครอบครวั	ดำารง
ตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชลแมนซึง่เปน็ของมชิชัน่
นารีคณะอเมริกันเพรสไพทีเรียน	จนโรงพยาบาลปิดกิจการ	
จึงได้รับเชิญจากจังหวัดให้กลับมารับราชการเป็นผู้อำานวย
การโรงพยาบาลพทุธชนิราช	พษิณโุลกคนแรก	ตัง้แต่ป	ีพ.ศ.	
2483	–	2501	
	 ทา่นเปน็ผู้วางรากฐานความเจริญด้านการแพทยใ์ห้กับ 
เมืองพิษณุโลกหลายอย่าง	 อาทิ	 การพัฒนาโรงพยาบาล 
พทุธชนิราช	พษิณโุลก	กลายมาเปน็โรงพยาบาลทีส่ำาคญัระดับภาค	 
การตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	(พ.ศ.2492)	
ริเริม่จัดการประชมุใหญท่างวชิาการแพทยข์องแพทยส์มาคม
ในต่างจังหวัด	 แม้หลังเกษียณอายุราชการยังรับตำาแหน่ง
เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนพยาบาลอย่าง
ตอ่เน่ือง	ทา่นถึงแก่กรรมเม่ือวนัที	่17	กันยายน	พ.ศ.	2511
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วันที่	15	มิถุนายน	2584	ในราคาเดือนละ	100	บาท	เริ่ม
แรกมีข้าราชการสามัญ	9	คน	วิสามัญ	16	คน	(แพทย์	2	
คน	พยาบาล	5	คน)
	 เมื่อโรงพยาบาลพุทธชินราชก่อสร้างเสร็จ	ส่งมอบ
ให้จังหวัดเมื่อวันที่	25	ตุลาคม	พ.ศ.	2484	นายแพทย์เบน
ทลู	บญุอติ	พรอ้มเจา้หน้าทีก่ลบัมาดำาเนินการทีโ่รงพยาบาล
ของจังหวดั	โดยเปดิดำาเนินการตรวจรกัษาผู้ปว่ยนอกเมือ่วนั
ที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2484	และมีนางผกา	บุญอิตเป็น
หัวหน้าพยาบาล	มีเนื้อที่	 164	 ไร่	 1	งาน	25	ตารางวา	
ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	90	ถนนศรีธรรมไตรปิฎก	ตำาบลในเมือง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก
	 อาคารโรงพยาบาลที่ก่อสร้างรุ่นแรกมี	9	หลัง	คือ	
ตกึอำานวยการรบัตรวจผูป้ว่ยนอก	ซึง่มีทีน่ั่งรอตรวจประมาณ	
50	คน	(รือ้ถอนในป	ีพ.ศ.	2523),	เรือนคนไขช้าย	25	เตยีง,	
เรือนคนไขห้ญงิ	25	เตยีง,	ตกึ	ผ่าตดัอานันทมหิดล	1	เตียง	
(ร้ือถอนในป	ีพ.ศ.	2545	เพือ่ก่อสร้างอาคารรงัสแีละผ่าตัด),	
โรงซักฟอก,	โรงครัว,	โรงเก็บศพ,	เรือนแถวสิบห้องสำาหรับ
เจ้าหน้าทีพ่กั	และบา้นพกัผู้อำานวยการโรงพยาบาลเป็นเรอืน
ไม้ชั้นเดียว	ใต้ถุนสูง	(รื้อถอนเมื่อปลายปี	พ.ศ.	2538)
	 งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	64,000	บาท	(เงิน
งบประมาณ	54,000	บาท	และเงินพระราชทาน	10,000	
บาท)	บา้นพกัครเูก่าใชเ้ปน็ทีพ่กัของแพทยแ์ละเจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ
	 โรงพยาบาลแต่เดิมชื่อโรงพยาบาลพิษณุโลก	 แต่	
พ.อ.หลวงยุทธสารประสิทธ์	 ข้าหลวงประจำาจังหวัดคนเดิม
ทีด่ำารใิห้จัดตัง้โรงพยาบาลได้ขอให้เพิม่คำาวา่	“พทุธชนิราช” 
ขึน้นำาหน้าเพือ่เปน็สริิมงคล	ดงัน้ัน	โรงพยาบาลแห่งน้ีจึงมีช่ือ
เป็นทางการวา่	“โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก”	อกัษร
ยอ่ของโรงพยาบาลจึงเปน็	พ.พ.	และไดเ้ปดิเปน็ทางการเมือ่
วันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2485	โดย	พ.ต.	นายแพทย์นิตย์	
เวชชวิศิษฐ์	อธิบดีกรมการแพทย์ในขณะนั้นเป็นประธานใน
พิธีเปิด
	 ในปี	พ.ศ.	 2492	นายแพทย์เบนทูล	บุญอิต	กับ
คุณผกา	บุญอิต	ได้ดำาเนินการจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลพุทธ
ชนิราชไดส้ำาเรจ็ภายใตก้ารสนับสนุนของทา่นผู้หญงิละเอยีด	
พบิลูสงคราม	เปน็โรงเรียนพยาบาลแห่งแรกทีเ่กิดขึน้ในสว่น
ภูมิภาค
	 ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราช	 พิษณุโลก	 เป็น
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาราชแห่งหน่ึงของ

กระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรคทุกสาขาวิชาแพทย์ในระดับตติยภูมิ	 รวมทั้งการ
ฟืน้ฟสูภาพ	สง่เสรมิสขุภาพและการควบคมุ	ป้องกันโรค	ทัง้
ยงัเป็นโรงพยาบาลในโครงการโรงพยาบาลสรา้งเสริมสขุภาพ	
นอกจากน้ันยังเป็นสถานที่ศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทาง
ด้านสาธารณสุขต่าง	ๆ	ของกระทรวงสาธารณสุขและของ
สถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น	ๆ	ทั้งของรัฐและเอกชน	ตลอด
จนรับนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศที่สนใจเข้าอบรมอีก
ด้วย
	 นอกจากน้ีตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่18	มกราคม	
พ.ศ.	2537	และวนัที	่21	มนีาคม	พ.ศ.	2538	กำาหนดให้โรง
พยาบาลพทุธชนิราชซึง่สงักัดกระทรวงสาธารณสขุทำาหน้าที่
เปน็สถาบนัการศกึษาแพทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิิก	โดยรว่ม
กับคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งได้จัดตั้งขึ้น
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีครั้งเดียวกันด้วยข้อตกลงเร่ืองความ
ร่วมมือในการผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่	 9	
สิงหาคม	พ.ศ.	2538	โรงพยาบาลพุทธชินราชจึงได้เริ่มรับ
นิสิตแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน	พ.ศ.	2541	เปน็รุน่แรก	ณ	ปกีารศกึษา	
2553	มีบัณฑิตแพทย์สำาเร็จการศึกษาแล้ว	11	รุ่น	จำานวน	
585	คน

*เรียบเรียงจากบทความใน http://www.budhosp.go.th/history.asp โดย นฤมล พรดิลกธรรม กองแผนและงบประมาณ อบจ.พล.





 ปีใหม่ไทย ในปี ที่วิกฤต
โรคโควิด หยุดโลก พาโศกศัลย์
ทุกแห่งหน ในโลกา ล้วนจาบัลย์ 
ต่างพากัน ทุกข์ระทม ตรมฤทัย
ขอทุกท่าน สร้างแรงใจ ให้แข็งกล้า
อย่าอ่อนล้า อย่าโศกศัลย์ อย่าหวั่นไหว
เมื่อโควิด ผ่านพ้น จากเมืองไทย
ฟ้าสีทอง ผ่องอำ ไพ จะกลับมา

เพิ่มพูนความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากร




