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เร่ือง เล่า
จากปก

	 25	 กุมภาพันธ์	 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ	 วันที่ประเทศไทย 
มีการถ่ายทอดกระจายเสียงครั้งแรก	 จนกลายมาเป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ชาติ	จนถึงปัจจุบัน
	 กิจการวิทยุกระจายเสียง	 นับเป็นช่องทางการสื่อสารหน่ึงท่ีมีความ 
ครอบคลุม	 เข้าถึงประชาชนทั่วทุกพ้ืนท่ีทั้งใกล้-ไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเข้ามามีบทบาทส�าคัญย่ิงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 นับต้ังแต่มีการ
ถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 25	
กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2473	 พร้อมกับการถือก�าเนิดขึ้นของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

 
 ประวัติความเป็นมาวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

	 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ	 ตรงกับวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 ของทุกปี 
นับเป็นวันแรกท่ีมีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย	 โดยกิจการวิทยุ
กระจายเสียง	 เกิดขึ้นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	 2471	จากด�าริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร	 กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน	 เสนาบดีกระทรวง
พาณิชย์และการคมนาคม	ในสมยัรชักาลที	่7	ผูไ้ด้รบัการยกย่องให้เป็น	“บดิาแห่ง
วงการวิทยุกระจายเสียงไทย”	 ซึ่งได้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นท่ีตึกท่ีท�าการ
ไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง	ต�าบลวัดราชบูรณะ	โดยใช้ชื่อสถานีว่า	4	พีเจ	(4PJ)	
ซึง่ต่อมาได้มกีารประกอบเครือ่งส่งคลืน่ขนาดกลาง	1	กิโลวัตต์	ขึน้	ท�าการทดลอง
ที	่ต�าบลศาลาแดง	“หน่ึง	หน่ึง	พีเจ”	(11PJ)	ซึง่การใช้ชือ่สถานว่ีา	“พีเจ”	ในยุคน้ัน	
ย่อมาจากค�าว่า	“บุรฉัตรไชยากร”	อันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนั่นเอง
										หลังจากนั้นเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2473	ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธ ี
ฉัตรมงคล	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พลเอก	 พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ	 กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน	 ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ	์ 
โดยใช้ชื่อสถานีว่า	“สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” (Radio	Bangkok	at	Phy-
athai)	ตั้งอยู่ที่	วังพญาไท	มีก�าลังส่ง	2.5	กิโลวัตต์	โดยพิธีเปิดสถานีกระท�าโดย
อัญเชญิกระแสพระราชด�ารสั	ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั	เน่ืองในวนั 
พระราชพิธีฉัตรมงคล	 กระจายเสียงสู ่พสกนิกร	 โดยมีใจความตอนหน่ึงว่า	 
“การวิทยุกระจายเสียงท่ีได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น	 และท�าการทดลองตลอดมานั้น	 
ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษา	การค้าขาย	และการบันเทิงแก่พ่อค้า
ประชาชน”	นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย	

										กระทั่ง	พ.ศ.	2482	รัฐบาลได้ตั้ง	“ส�านักงานโฆษณาการ” ขึ้น	และโอน
สถานีวิทยุต่าง	 ๆ	 ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของส�านักงานโฆษณาการ	 หรือกรม
ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน	 โดยเรียกสถานีวิทยุใหม่ว่า	 “สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย” 

 ความส�าคัญของวิทยุกระจายเสียง
	 นับจากวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2473	 จนถึงปัจจุบัน	 กิจการวิทยุ
กระจายเสียงได้พัฒนาแพร่หลายมาเป็นล�าดับ	 จนกลายมาเป็นกลไกหนึ่งที่มี
ความส�าคัญในกระบวนการสื่อสาร	และมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร	
วิชาการ	และเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	ใน
ทั่วทุกพื้นที่ทั้งใกล้-ไกล	 พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งยัง
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และความมั่นคงมาตาม
ล�าดับ
 คุณค่าทางการศึกษาของวิทยุ
										1.	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา	จากการฟังรายการทุกประเภท	เนื่องจาก
รายการวิทยุส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและแบบแผนของทาง
ราชการ
										2.	ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	โดยอาศัยเทคนิคของวิทยุ	เช่น	การ
พูดจูงใจ	การใช้เสียงดนตรี	เสียงประกอบ	การเสนอซ�้า	ๆ
										3.	เปิดโอกาสให้น�าวิทยากร	ผู้มีชื่อเสียง	หรือผู้ช�านาญการสอน	ถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้รับจ�านวนมากพร้อมกัน
										4.	ปลูกฝังความรู้สึกด้านคุณธรรม	ค่านิยมต่าง	ๆ	ได้ดี	เช่น	ความรักชาติ	
ตลอดจนค่านิยมทางศาสนาและจริยธรรมต่าง	ๆ
	 	 	 	 	 	 	 5.	คณุสมบตัด้ิานเสยีงของวิทยุเหมาะสมอย่างย่ิงส�าหรบัการสอนด้านภาษา 
	ขับร้องดนตรี
										6.	ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	เน่ืองจากสามารถรับฟังได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่
 ภาพจาก	hqssc.rtarf.mi.th
	 ขอขอบคุณข้อมูลจาก
	 -	hqssc.rtarf.mi.th
	 -	thaigoodview.com
	 -	lib.ru.ac.th
	 -	https://hilight.kapook.com/view/98414

25 กุมภาพันธ์
วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
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	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 จัดอบรมสัมมนา

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามหลัก	 3Rs	 ใช้น้อย	 ใช้ซ�้า	 และน�ากลับมาใช้ใหม่	 ขับเคล่ือน	นโยบาย	

“จังหวัดสะอาด”	 รุ่นท่ี	 2	 	 เพ่ือเป็นการสานต่อตามแนวนโยบายรัฐบาล 

แผนปฏิบตักิาร	“ประเทศไทยไร้ขยะ”	ตามแนวทาง	“ประชารฐั”	ระยะ	1	ปี 

โดยใช้หลัก	 3Rs	 คือใช้น้อย	 ใช้ซ�้า	 และน�ากลับมาใช้ใหม่	 มีเป้าหมาย 

เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลง	 ร้อยละ	 5	 

จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย	 และ	 นโยบายด�าเนินกิจกรรม“จังหวัด

สะอาด” ของจังหวัดนครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

โดยส�านักการช่าง	 จึงได้จัดอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ตามนโยบาย	 “จังหวัดสะอาด”  

ส่งเสริมการผลิต	 การบริโภค	 และการบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น	

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	มอบนโยบายของรัฐบาล	

และจงัหวัดนครราชสมีา	ด้านการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชน	“จงัหวดั

สะอาด”	 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการขยะ	 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา	และวางแนวทาง

การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	รวมท้ัง 

ส่งเสริมระบบการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน	ออกสู่ระบบการจัดการอย่าง

ถูกหลักวิชาการ	 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 มีบทบาท 

เป็นผูร้วบรวมขยะอนัตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ	ไปก�าจดัอย่าง 

ถูกหลกัวิชาการ	ตัง้แต่ปี	2557	ต่อเนือ่งมาจนถึงปัจจบุนั	โดยในปีงบประมาณ	

2561	 รวบรวมขยะอันตรายไปก�าจัดได้	 32	 ตัน	 ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีการ 

คดัแยกขยะอนัตรายจากชมุชนออกมาจากขยะทัว่ไป	เพ่ือน�าไปก�าจดัอย่าง

ถูกหลกัวิชาการมากเป็นอนัดบั	1	เพ่ือบรรลเุป้าหมาย	“โคราชเมืองสะอาด” 

ในภาพรวมต่อไป

	 	 เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินการสร้างวินัยในการ

จดัการขยะ	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	ให้ความส�าคัญ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

ด�าเนินงานด้านการจดัการขยะมลูฝอย	ตามหลัก	3Rs	คอื	Reduce	

หรอื	การลดปรมิาณขยะ	Reuse	หรอื	การใช้ซ�า้	และ	Recycle	หรอื	

การน�ากลบัมาใช้ใหม่	ส่งเสรมิให้ชมุชนมกีารจดัการขยะจากต้นทาง

แหล่งก�าเนิดขยะ	 การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหาร

จดัการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และการจัดการ

ปลายทางคือการก�าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลัก 3Rs” 

By...ติ๊งหน่อง

คุณขอมา
อบจ. จัด

ให้



Korat Network 5Online Magazine

	 ส�านักปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา	 จัดอบรม
ปลุกจิตส�านึกเทิดทูนสถาบันส�าคัญของชาติ	 เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 ขึ้นระหว่างวันท่ี	 24-25	 มกราคม	 2562	 
ได้รับเกียรติจาก	นายประดิษฐ์ ก่ิงโก้	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา	เป็นประธานเปิดการอบรม	โดยม	ีพันต�ารวจโท ชชัวาล หมัน่นอก 
รองผู้ก�ากับการ	3	กองบงัคบัการต�ารวจสนัตบิาล	1	พร้อมคณะวทิยากร	ให้ความรู ้
ตลอดการอบรม	และ	ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้าราชการและบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 กว่า	 150	 คน	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด	 ท้ังนี้ 
ในภาคบ่าย	 ร้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 นายก	 อบจ.นครราชสีมา 
ได้เดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยเช่นกัน
	 นอกจากนี้	 ผู้เข้ารับการอบรมได้พร้อมใจกล่าวค�าถวายสัตย์ปฏิญาณ	
เพ่ือพลังของแผ่นดิน	 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพย	 วรางกูร 	 รัชกาลที่ 	 10	 ใจความว ่า	 
“ข้าฯ...จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์
สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งม่ันแน่วแน่แก้ไขปัญหาของ
ประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และ
ด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางใน 
พระบรมราโชวาทตลอดไป…”
	 ในการจัดอบรมครั้งน้ี	 อบจ.นครราชสีมา	ต้องการท่ีจะปลุกจิตส�านึก
เทิดทูนสถาบันส�าคัญของชาติ	 เน้นหลักสูตรการเสริมสร้างอุดมการณ์	 รักชาต	ิ
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักรู ้
ถึงคุณูปการอันย่ิงใหญ่	 ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์	 ที่ทรงมีต่อชาติ
ไทย	มีความภาคภูมิใจและเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าความส�าคัญของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง	 ในฐานะที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาต	ิ
รวมทั้งเป็นการปลุกจิตส�านึก	สร้างค่านิยม	อุดมการณ์	ความจงรัก	ภักดี	และการ
ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 สร้างปรองดองสมานฉันท์	 มีความรัก 
ความเข้าใจเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายใน 
หน่วยงานต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	อบจ.นครราชสีมา	มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตระหนักถึงการแสดงพลังปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 มีความ
เข้าใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงหลักการทรงงานของพระมหา
กษัตริย์ไทยอย่างถูกต้อง	 และทุกคนจะเกิดความรัก	 ความสามัคคี	 ปรองดอง
สมานฉันท์	และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม

อบจ.โคราช ปลุกจิตสำ นึกบุคลากรในสังกัดฯ

ตระหนักถึงอุดมการณ์
รักชาติ – เทิดทูนสถาบันฯ
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	 วันที	่25	ธ.ค.	61	เวลา	09.30น.	ทีส่ถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธ์ิกลาง	อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	นายประดิษฐ์ กิ่งโก้	 รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ประธานในพิธี	พร้อมด้วย นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อ�านวยการ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	และ	นางณิชาสุธนี		นกนอก	หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง	ร่วมส่งความสขุเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	2561	ต้อนรบั
ปีใหม่	2562	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง	โดยม	ีนายส�าอางค์  
ย่ืนแก้ว ประธานมูลนิธิบ้านโพธ์ิกลาง	นางสุภาภรณ์ ไชยศักดิ์ ประธานชมรม 
ผู้สูงอายุบ้านโพธิ์กลาง	รวมถึง	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
และ	คุณตาคุณยาย	ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
	 นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และประชาชน	 อาทิ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นครราชสีมา	 ,โรงพยาบาล
นครราชสีมา	ฮอสพิทอล	และ	โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่	2	น�าสิ่งของ
เครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นมามอบให้กับคุณตาคุณยาย	 และ	 จัดชุดการแสดงสนุกๆ	มาให้ 
ได้รับชม	สร้างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะให้กับคุณตาคุณยายเป็นอย่างมาก	 รวมถึง 
ในโอกาสน้ี	โรงพยาบาลค่ายสรุนาร	ีโดย	พลตร	ีสรุะศกัดิ	์	ถนัดศลีธรรม	ผูอ้�านวยการ	
รพ.ค่ายสรุนาร	ีน�าข้าราชการ	เจ้าหน้าที	่และบคุลากร	รพ.ค่ายสรุนาร	ีร่วมเลีย้งอาหาร
กลางวัน	พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นแก่ผู้สูงอายุ	เนื่องในโอกาสวันสถาปนา	
รพ.ค่ายสุรนารี	ครบ	68	ปี	25	ธ.ค.	61	
	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งส�าคัญของกิจกรรมเหล่าน้ี	 เป็นการสร้างความรัก 
ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุได้รบัความสขุทัง้ทางกายและจติใจ	ในสถานสงเคราะห์ฯ	จะได้ไม่รู้
สกึว่าตนเองโดดเดีย่ว	เดยีวดาย	แต่กลบัได้รบัการดแูลเอาใจใส่	ได้รบัความสขุอย่าง
เตม็เปรีย่ม	และยังได้เป็นส่วนหนึง่ในการสบืสานประเพณีเน่ืองในวันขึน้ปีใหม่อีกด้วย

ส่งท้ายปีเก่า’61 ก้าวสู่ ปีใหม่’62
ณ บ้านพักคนชราโพธิ์กลาง
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ลาแล้วปีเก่า’61!!.. สวัสดีปีใหม่’62...

	 วันท่ี	27	ธ.ค.	61	ทีส่�านกัการช่าง	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด(อบจ.)
นครราชสีมา	ต.มะเริง	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	ร้อยตรหีญิง	ระนองรกัษ์	สวุรรณ
ฉวี	นายก	อบจ.นครราชสีมา	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้อ�านวย
การสถานศึกษาสังกัด	 ข้าราชการ	พนักงาน	 ในสังกัด	 อบจ.นครราชสีมา	
ท�าบญุเพ่ือความเป็นสริิมงคล	เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	2562	
เพื่อสืบสานเทศกาลอันดีงาม	 และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของ
บุคลากร	อบจ.นครราชสีมา	ทั้งนี้	พิธีท�าบุญเริ่มเวลา	10.00	น.		ร.ต.หญิง	ระ
นองรักษ์ฯ	น�าประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์	9	รูป	เพื่อความเป็น
สิริมงคลรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	
	 จากนัน้	ในภาคบ่าย	เริม่ตัง้แต่เวลา	13.00	น.	เป็นการแข่งขนักีฬาสี 
ภายใน	มด้ีวยกัน	4	ส	ีได้แก่	สแีสด	ประกอบด้วย	ส�านกัปลดัฯ	กองกิจการสภาฯ 
และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,	 สีเขียว	 ประกอบด้วย	 ส�านักการช่าง	 และ
หน่วยตรวจสอบภายใน,	 สีขาว	 ประกอบด้วย	 ส�านักการศึกษา	 ศาสนา
และวัฒนธรรม,	ผอ./รอง	ผอ.	 รร.ในสังกัดฯ	และ	กองแผนและงบประมาณ	 
ส่วนสีที่	4	คือ	สีเหลือง	ประกอบด้วย	ส�านักการคลัง	กองการเจ้าหน้าที่	และ
กองสาธารณสุข	
	 ส่วนชนิดกีฬาทีเ่ลอืกเข้ามาใช้ในการแข่งขันนัน้	ประเภท	กีฬาสากล	
ได้แก่	ฟุตบอล	ชาย	(7	คน)	และ	แชร์บอล	หญิง(6	คน)	ส่วนประเภทกีฬาพ้ืนบ้าน	
ได้แก่	ปิดตาตีปี๊บ	ชาย	1	คน	หญิง	1	คน,	ชักคะเย่อ	ชาย	10	คน	หญิง	10	คน, 
	กินวิบาก	ชาย	1	คน	หญิง	1	คน	และ	วิ่งผลัดกระสอบ	ชาย	4	คน	หญิง	4	คน	

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน	 ไม่เน้นแพ้	 -	 ชนะ	 
เน้นความสมัครสมานสามัคคีและความเฮฮามากกว่า	ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ..
	 ต่อด้วยกิจกรรมภาคค�่า	 เวลา	17.00	น.	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์ฯ	
นายก	อบจ.นครราชสีมา	นายกิตติเชาวน์ดี	 รองนายก	อบจ.นครราชสีมา	
นายประดษิฐ์  ก่ิงโก้ รองนายก	อบจ.นครราชสมีา	นาย	นพล		วงศ์ประเสรฐิ	 
พร้อมด้วย	 ผู้อ�านวยการส�านักฯ	 ผู้อ�านวยการกอง	 ผู้อ�านวยการ	 -	 รอง 
ผู้อ�านวยการ	สถานศึกษาฯ	หัวหน้าฝ่าย	ข้าราชการ	พนักงาน	รับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน	โดยให้แต่ละส่วนราชการจัดการแสดงรีวิวประกอบเพลง	
จ�านวน	1	ชดุ	ซึง่แต่ละส่วนราชการจดัเตม็แต่ละการแสดงเรยีกว่าไม่ยอมแพ้
กัน	นอกจากนี้	 ผู้ร่วมงานยังได้แต่งชุดแฟนซีเพ่ือเป็นสีสันของงานส่งท้าย 
ปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่	 ในธีมงาน	 “ปาร์ตี้ดี๊ดี..Like	 สาระ	 อบจ.นม.” 
...แล้วเจอกันปี	หมูทอง	2562	นะคะ..
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“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สวัสดี “วันเด็กแห่งชาติ’62”
	 ส่งต่อความสุข	“วันเด็ก’62”	อบจ.	โคราช	ยกคาราวานกิจกรรม	
และ	 การประกวดแข่งขัน	 มากมายมาให้เด็กๆ	 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ิมทักษะ	พร้อมท่องอวกาศไปกับการชมความอลังการของมวลหมู่ดาว	
ณ	ท้องฟ้าจ�าลองโคราช	
	 วันที่	 12	 ม.ค.62	 ที่ 	 ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 7	
รอบ	พระชนมพรรษา-นครราชสีมา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)
นครราชสีมา(ท้องฟ้าจ�าลองโคราช)	 ต.โคกกรวด	อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	
นายประดิษฐ์	 ก่ิงโก้	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 
เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	 2562	 โดยมี	นางบุญสิตา  
ขันธะวินะหุ	 รองปลัด	 อบจ.	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและ	
หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้อ�านวยการ-รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	คณะครู	
ข้าราชการ	สงักัด	อบจ.นครราชสมีา	ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิด	ซึง่ภายในงาน 
เต็มไปด้วยน้องๆ	หนูๆ	 ท่ีมารอเล่นเกม	ชิงของรางวัลมากมาย	ส่งผลให้
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก
	 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว	 เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน 
ได้เรียนรู้	ได้แสดงออก	มีทักษะในการคิด	วิเคราะห์	เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของตนเอง	มีระเบียบวินัย	 รู้จักหน้าที	่
เป็นคนดีมีคุณธรรม	 รู้รักสามัคคี	มีจิตบริการ	ตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที	่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม	มีความภูมิใจในชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ 
เป็นประมขุ	เป็นบคุลากรท่ีมคีณุภาพของสงัคมต่อไปในอนาคต	ดงัค�าขวัญ
วันเด็กแห่งชาติปี	2562	“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
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	 ด้านกิจกรรมภายในงานมทีัง้การประกวด	การแข่งขนั	และกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ	ความสามารถด้านต่างๆอาทิ	 กิจกรรมผู้ประกาศข่าวจิ๋ว
แจ๋ว,	 กิจกรรมเด็กเปื้อนสี,	 กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว,	 กิจกรรมการละเล่น 
แบบไทยๆ,	 กิจกรรมฉายหนังประวัติคุณย่าโม,การสาธิตการท�าอาหาร,	 
กิจกรรมชมท้องฟ้าจ�าลอง	 และ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์	 14	 โซน	 รวมถึงการ
แข่งขันอีก	5	ประเภท	ได้แก่	การประกวดร�าวงย้อนยุค	การประกวดวงสตริง	 
การประกวดวาดภาพระบายสี	 การประกวดส้มต�าลีลา	การแข่งขันโต้วาท	ี
โดยระหว่างการแข่งขันและท�ากิจกรรมต่างๆ	บนเวทีก็จะมีการจับแจกของ
รางวัลให้กับเด็กๆ	ที่มาร่วมในงานวันเด็กครั้งนี้ด้วย	
	 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือและร่วมสนับสนุนการจัดกิจ
รรมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ไม่ว่าจะเป็น	 บริษัท	 ซีพีเอฟ	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน),	ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท.นครราชสีมา,	
ไปรษณย์ีจงัหวัดนครราชสมีา,	ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขานครราชสมีา,	
ธนาคารออมสนิ,ธนาคารกรงุไทย	และ	เคอรี	่ร่วมจดักิจกรรม	แจกของรางวลั
ให้กับเด็กๆ	งานนี้นอกจากเด็กๆ	จะได้รับความสุข	สนุกสนาน	 เพลิดเพลิน 
ไปกับกิจกรรมแล้ว	ยังได้ของขวัญของรางวัลกลับบ้านกันอีกมากมาย
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ครู อบจ. กว่า 2 พันคน ร่วมงานวันครู

พร้อม “ร�าลกึพระคุณบูรพาจารย์”

16 ม.ค.’62 “วันครู” 

	 ครู	 อบจ.โคราช	 จาก	 58	 โรงเรียนในสังกัดฯ	 กว่า	 2,000	 คน	
พร้อมใจเข้าร่วมร�าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์	อย่างคับคั่ง	และร่วมยินดี
แก่ครูที่ได้รับโล่รางวัล	ครูผู้มีผลงานดีเด่น	 21	ประเภท	จ�านวน	 247	คน	 
เพื่อสร้างขวัญ	ก�าลังใจแก่ครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
	 วันที่	16	ม.ค.	62	เวลา	09.30	น.	ที่ห้องโคราช	ฮอลล์	1-2	ชั้น	4 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	นครราชสมีา	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	นายอนุวฒัน์  
คณาจนัทร์ รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	เป็นประธาน
เปิดงาน	“วันครู”	ประจ�าปี	2562	โดยมี	นายอุทัย	มิ่งขวัญ	รองนายก	อบจ.,	
นายประดิษฐ์	 ก่ิงโก้	 รองนายก	 อบจ.,นายศุภฤกษ์	 หงษ์ภักดี	 ท่ีปรึกษา
นายก	อบจ.,	นายรัฐธีร์	อธิสุพิชาพงศ์	ที่ปรึกษานายก	อบจ.,	นางบุญสิตา  
ขันธะวินะหุ รองปลัด	อบจ.,	นายไพศาล	สมุทรเผ่าจินดา	รองปลัด	อบจ.	
พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และ
ครู	 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ร่วมงานกว่า	
2,000	คน
	 กิจกรรมเริม่ตัง้แต่เวลา	09.30	น.	เป็นพิธีสงฆ์	จากน้ันเข้าสูพิ่ธีการ	
ซึง่ตวัแทนผูอ้�านวยการสถานศกึษา	นายสพุฒัน์ ศรพีนัธุ ์อ่านสาส์นนายก
รัฐมนตรี,	 ครูอาวุโสนอกประจ�าการ	นายอัมพร	คลองกลาง	น�ากล่าวสวด
ค�าฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	ต่อด้วย	ครูอาวุโสในประจ�าการ	นาย
ธรรมชาติ อมฤกษ์ น�ากล่าวค�าปฏิญาณตน	ต่อด้วยพิธีวางพานดอกไม้
บูชาบูรพาจารย์	 และ	ตัวแทนนักเรียน	 รร.ในสังกัด	อบจ.นครราชสีมา	 58	
รร.	 อ่านเรียงความร�าลึกถึงพระคุณครู	 จากน้ัน	นางบุญสิตาฯ	 รองปลัด	
อบจ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและ	นายอนุวัฒน์ฯ	รองนายก	อบจ.
นครราชสีมา	กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
	 ภายหลังเสร็จพิธีเชิดชูพระคุณบูรพาจารย์ 	 นายก	 อบจ.
นครราชสีมา	 เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดี
เด่น	 21	 รางวัล	 จ�านวน	247	คน	ประกอบด้วย	 1.รางวัลต้นแบบด้านการ
บรหิารสถานศกึษา(เกษยีณ)	จ�านวน	4	คน,	2.รางวัลครผููอ้ทุศิตนแก่องค์กร 
(เสียชีวิต)	จ�านวน	3	คน,	3.รางวัลผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น	จ�านวน	
6	 คน,	 รางวัลผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น	 “คนดีศรีย่าโม”	 จ�านวน	 1	
คน,	5.รางวัลผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น	“เพชรสามัญ”	จ�านวน	4	คน,	
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6.รางวัลรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น	“เพชรสามัญ”	จ�านวน	4	
คน,	7.รางวัลรองผูอ้�านวยการสถานศึกษาดเีด่น	จ�านวน	6	คน,	8.รางวลั
ครูผู้สอนดีเด่น	8	กลุ่มสาระๆ	ละ	12	คน	จ�านวน	96	คน	ต่อด้วยการ
บรรยายพิเศษ “ครูยุคใหม่ใส่ใจสขุภาพ สูคุ่ณธรรมน�าครไูทย สร้าง 
เด็กไทยหัวใจซื่อตรง”	โดย	นพ.สิทธิพันธ์ จันทร์พงษ์ อายุรแพทย์
โรคสมองและระบบประสาท	รพ.ศรีสะเกษ	
	 ต่อด้วยภาคบ่าย	ประธานในพิธีมอบรางวลัเชดิชเูกียรตแิก่ครู
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องจากภาคเช้า	เป็นรางวัลที่	9	รางวัลครูผู้สอนดี
เด่น	งานแนะแนว	จ�านวน	12	คน,	10.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น	งานวัดผล
และประเมินผล	จ�านวน	12	รางวัล,	11.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น	งานห้อง
สมุด	 จ�านวน	12	คน,	 12.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 งานกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน	 จ�านวน	 12	 คน,	 13.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น	 งานระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน	จ�านวน	12	คน,	14.รางวลัครผููป้ฏบิตังิานพัสดดุเีด่น	
จ�านวน	6	คน,	15.รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินดีเด่น	จ�านวน	6	
คน,	16.รางวัลครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ	จ�านวน	11	
คน,	 17.รางวัลครูอัตราจ้างดีเด่น	 จ�านวน	4	คน,	 18.รางวัลพนักงาน
จ้างดีเด่น	จ�านวน	6	คน,	19.รางวัลลูกจ้างประจ�าดีเด่น	จ�านวน	6	คน,	
20.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น	“เพชราสามัญ”	จ�านวน	18	คน	และ	รางวัล
คนดีศรีย่าโม	จ�านวน	6	คน	
	 และในช่วงท้ายกิจกรรม	 ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น 
กล่าวในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ท้ังน้ี	
รองนายก	 อบจ.นม.	 กล่าวว่า	 ตนต้องขอขอบคุณครูสังกัด	 อบจ.
นครราชสีมา	ที่ได้อุทิศเวลาให้กับเด็กนักเรียนที่มีมากถึง	30,000	กว่า
คน	สั่งสอน	อบรมศิษย์ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งตนในฐานะผู้บริหาร	 อบจ.
นครราชสมีา	จะทุม่เทในการเพ่ิมศกัยภาพครไูม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ
หรือกิจกรรมอย่างเต็มท่ี	 เพ่ือให้ครูไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาวิชาชีพ	 
น�าไปสูก่ารเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อผูเ้รยีนในอนาคตข้างหน้า	นายอนวัุฒน์ฯ	
รองนายก	อบจ.นครราชสีมา	เผยในท้ายสุด
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	 ชาวโคราช	ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์	เสริมบารมี	“สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย 
วิถีพุทธ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562”	 (สวดมนต์ข้ามปี	 ถวายพระราชกุศล	
เสริมสิริมงคลทั่วโลก)	ณ	วัดสุทธจินดาวรวิหาร	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	
 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา	ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์	เสริมบารมี	“สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562”	โดยกิจกรรมดังกล่าว	เป็นความร่วมมือระหว่าง	
จ.นครราชสมีา	ร่วมกับ	คณะสงฆ์	จ.นครราชสมีา	ส�านักงานวัฒนธรรม	จ.นครราชสมีา	
และวัดสทุธจนิดาวรวิหาร	จดัพิธีสวดนพเคราะห์	เสรมิบารม	ีสวดมนต์ข้ามปี	ส่งท้ายปีเก่า 
วิถีไทย	ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	ประจ�าปีพุทธศักราช	2562	 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่	น้อมปฏิบัติตามหลักค�าสอนของพระพุทธ
ศาสนา	เพื่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจเป็นสุขทั้งต่อตนเอง	สังคมและประเทศชาติ	และ
ยังเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราช	และถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
	 โดยในส่วนของศาสนสถาน	 วัดสุทธจินดาวรวิหาร	 นั้น	 ได้รับเกียรติ 
จาก	นายปัญญา	 	 วงศ์ศรีแก้ว	 ปลัดจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานในพิธีพร้อม
น�าพุทธศาสนิกชนท่ีพร้อมใจสวมชุดขาวน่ังสวดมนต์ข้ามป	ี โดยมีการผูกสายสิญจน์
หลายร้อยเส้นโยงไปผูกกับ	 พระอุโบสถท่ีสถานในการประกอบพิธี	 และผูกห้อย 
เพ่ือให้พอดีกับการคล้องบนศีรษะของพุทธศาสนิกชนท่ีมาร่วมกิจกรรม	 เพ่ือความ 
เป็นสิริมงคล	 ท้ังน้ี	 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันท่ี	 31	 ธ.ค.	 61	 เวลา	 21.00	น.	 จนถึงเวลา	
00.19	น.	ในวันที่	1	ม.ค.62

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

	 คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน	ประจ�าเดอืนกุมภาพันธ์	2562	ต.ตาขอน�าเสนอเรือ่งราวของ	คณุ

ลงุไกร		หรอื	นายไกร	ชมน้อย		ปราชญ์ชาวบ้านผูจั้ดตัง้	“สวนลงุไกร” ผูท้ีไ่ด้รบัการขนานนามว่า	“เกษตร

ศิลปิน”	เนื่องจากลุงไกรชอบร้องเพลงให้ผักฟัง	เพราะเชื่อว่า	“ผักของผมโตได้ด้วยเสียงเพลง”

ความเป็นมา

	 ลงุไกร	ชมน้อย		นบัเป็นเกษตรกรคนแรก	ๆ 	ซึง่รเิริม่การน�าเอาพืชผักเมอืงหนาวเข้ามาปลกู

ในเขตพื้นที	่อ.วงัน�้าเขียว	จ.นครราชสีมา	ด้วยวิธกีารปลูกแบบปลอดสารพษิ	คุณลุงเล่าว่า	เดิมทีคุณลุง

เคยอาศัยอยู่ในเขตกรงุเทพมหานครมาก่อน	ต่อมาพ่อแม่ของคณุลงุไกรย้ายถิน่ฐานเข้ามาท�าไร่ท�าสวน

ในพื้นที่		จ.นครราชสีมา	(เมื่อประมาณปี	พ.ศ.	2524)	คุณลุงจึงได้ย้ายติดตามมาด้วย	ช่วงแรก	ๆ 	ที่ย้าย

เข้ามานั้นครอบครัวของคุณลุงไกรยังคงท�าการเกษตรแบบดั้งเดิม	คือ	ปลูกพืชเชิงเด่ียวตามฤดูกาล 

(เช่น	ท�าไร่ข้าวโพด	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	เป็นต้น)	แต่ก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีสักเท่าไหร่นัก	หลังจากท�าการ

เกษตรแบบดั้งเดิมอยู่ประมาณ	 10	ปี	 คุณลุงไกรก็ตัดสินใจหันมาศึกษาการปลูกพืชผักเมืองหนาว 

แบบปลอดสารพิษและ	 เริ่มทดลองปลูกผักสลัดต่างๆ	 ในเขต	 อ.วังน�้าเขียว	 จนประสบความส�าเร็จ 

กลายเป็นต้นแบบให้เกษตรกร	ซึ่งอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คนอื่นๆ	ท�าตามในที่สุด

	 คุณลุงไกร	 เริ่มท�าการเกษตรท้ังๆท่ียังไม่มีความรู ้เรื่องการเกษตรมาก่อน	 ตอนแรก 

คุณลุงไกรเลือกปลูกผักสลัด	 เพราะมองว่าอย่างไรก็ต้องขายได้	ช่วงนั้นบางคนมองว่าคุณลุงไกร	 “บ้า” 

เพราะเอา	 ผักเมืองหนาวมาปลูกในแผ่นดินอีสาน	 แต่คุณลุงไกรก็ไม่สนใจค�าพูดเหล่านั้น	 คุณลุงไกร 

ยังคงตั้งใจปลูก	 	 ผักสลัดตามความตั้งใจมาโดยตลอด	ปัจจุบันคุณลุงไกรยังคงใช้ชีวิตอยู่ในดินแดน 

แห่งน้ีอย่างมีความสุข	คุณลุงไกรยังคงร้องเพลงให้ผักฟังทุกวัน	และมีผู้สนใจไปเย่ียมเยือนชมสวนผัก

เมืองหนาวของลุงไกรอย่างไม่ขาดสาย	 ได้รับความสุขท้ังคนไปเย่ียมเยือนและคนต้อนรับ	 แม้ลุงไกร 

จะรักในความเป็นศิลปิน	แต่คุณลุงก็ไม่เคยทอดทิ้งอาชีพเกษตรกรรม	จึงถือว่าคุณลุงไกรเป็นเกษตร

ศิลปินที่น่ายกย่องและน่าเอาเป็นแบบอย่าง

	 จุดเด่นของสวนลุงไกร	 นอกจากนักท่องเท่ียวจะได้เลือกซื้อผักปลอดสารพิษที่เก็บมา

จากแปลงสดๆ	ลุงไกรก็จะโชว์การร้องเพลงสไตล์คันทรี่สดๆ	ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและรับฟังอีกด้วย	 

นับว่าลุงไกร	 	 เป็นผู้ประสบความส�าเร็จบนเส้นทางเกษตรกร	 ใครจะนึกว่าผักสดปลอดสารพิษสวยๆ	 

ที่เห็นอยู่ในร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังต่างๆ	มากมายหลายแห่งจะมาจากสวนบนดินธรรมดาๆ	ที่ไม่

ธรรมดาของ	ลุงไกร	ความแตกต่างของการท�าสวนของลุงไกร	ที่ไม่มีใครเหมือนคือค�าพูดที่ว่า	“ผักของ

ผมโตได้ด้วยเสยีงเพลง” ลงุไกรจะนัง่บรรเลงเพลงเพราะๆ	ให้ผกัฟังเปิดล�าโพงเสยีงก�าลงัดไีม่ดงัเกินไป

ไม่เบาเกินไป	จากด้านหน่ึงของสวนมองดเูหมอืนจะเป็นกระท่อม	ท่ามกลางธรรมชาติท่ีล้อมด้วยขุนเขา

 

สิ่งที่น่าสนใจ

	 1.	สวนผกัปลอดสารพิษของ	“สวนลงุไกร”	มผีกัปลอดสารพิษจ�าหน่ายตลอดทัง้ปี	เพราะมท้ัีง

ผกัปลอดสารพิษและผักสลดัมากมายหลายชนิด	บนพ้ืนท่ีกว่า	15	ไร่	เฉพาะผกัสลดัมมีากถึง	6	สายพันธ์ุ 

อาทิ	สลัดแก้ว	สลัดครอส	กรีนโอ๊ค	 เรดโอ๊ค	 เรดลีฟ	บัตเตอร์เอด	และสลัดใบแดง	 	นอกจากผักสลัด

แล้วในสวนลุงไกรแห่งนี้ยังมีมะเขือเทศราชินี	มะเขือเทศเนื้อ	กะหล�่าปลี	ข้าวโพดหวาน	ฟักทอง	บีทรูท	 

เห็ดสด	หลากหลายชนิด	 	 ผักทุกชนิดในสวนลุงไกรรับประกันความสด	 สะอาด	ปลอดสารพิษและ

อร่อย	ผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์วางไว้ในตะกร้าแยกออกเป็นอย่างๆ	ขายเป็นกิโลกรัม	ราคาไม่แพง	 

เป็นผกัส่วนหนึง่ทีเ่ก็บจากสวนกันสดๆ	เพราะส่วนใหญ่ส่งขายตามห้างและโรงแรมต่างๆ	แต่ก็ยังมเีหลอื

ให้เราได้เลือกอย่างจุใจ

	 2.โรงนาสวนลงุไกร	เป็นเพิงแบบง่ายๆ	ส�าหรบัอยู่อาศยัหลบร้อนในช่วงพักจากการท�านา 

ท�าสวน	 เรียกให้เข้าใจกันง่ายๆ	ว่ากระท่อมปลายนา	หรือโรงนา	ปกติเวลาเข้าไปที่กระท่อมปลายนา 

จะมอีปุกรณ์การเกษตรเครือ่งไม้เครือ่งมอื	กระสอบปุย๋	จอบ	พลัว่	ฯลฯ	โรงนาของลงุไกรมรูีปสิง่ศักด์ิสทิธ์ิ

ที่นับถือศรัทธา	พระบรมฉายาลักษณ์	 และท่ีแปลกตาจนสะดุดก็คือล�าโพง	 ไม่ใช่ขนาดเล็กๆ	ส�าหรับ 

เอาไว้ฟังทรานซิสเตอร์	 แต่เป็นล�าโพงและเครื่องขยายเสียงที่ค่อนข้างใหญ่หากจะเอาไว้ส�าหรับฟัง

ระหว่างการพักผ่อนในกระท่อมแห่งน้ี	 เอาไว้ร้องเพลงให้ผักฟัง	 ท้ังผู้คนที่เข้ามาชมสวนผักก็ได้ฟัง	 

ลุงไกร  ชมน้อย

ปราชญ์เกษตรศิลปินของแผ่นดิน
ด้านการเกษตรจ�าหน่ายผักปลอดสารพิษ

และสินค้าเกษตรชุมชน
ผู้จัดตั้ง “สวนลุงไกร” “คิดเรื่องการเกษตร

คือ การให้ คิดจากการขาดทุนเป็นก�าไร”

ลุงไกรร้องเพลงเพราะท้ังเพลงไทย	และเพลงฝรั่ง	 สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจให้นักท่องเที่ยว

ที่แวะมาได้ไม่น้อย

	 3.ร้านค้าสวนลงุไกร	ในกระท่อมปลายนา	หรอืโรงนาหลงัเลก็ๆ	แห่งน้ีนอกจากจะ

เป็นเวทีบรรเลงเพลงของเกษตรศิลปิน	ลุงไกรแล้ว	มีส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็นที่วางสินค้ามีทั้งผัก

สด	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและอื่นๆ	อีกหลายอย่างให้เลือกซื้อจากสวนโดยตรง	ราคาย่อม

ไม่แพงเหมือนอย่างที่ไปเลือกซื้อตามตลาดที่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	

	 4.ผลิตภัณฑ์แปรรูป	นอกเหนือจากผักสดๆ	มาดูสินค้าอื่นๆ	กันบ้าง	ที่วางขายใน

สวนลุงไกรมีทั้งจากสวน	ลุงไกรเองและสินค้าจากผู้ผลิตอื่นเอามาฝากวางขาย	ได้แก่	น�้าสลัด

แครอท	น�้าสลัดกีวี่	น�้าสลัดเสาวรส	ข้าวกล้องงอก	จมูกข้าวสาลี	ลูกเดือยกล้องผสมงาด�า	เห็ด

หลินจืออบแห้ง	เห็ดโคนญี่ปุ่น	เห็ดหอมสด	เห็ดออรินจิ	เห็ดหลินจือด�าสด	แครอท	มะเขือเทศ

ราชินี	พริกหวาน	3	สี	กระยาสารทมะพร้าวอ่อน	แหนมเห็ด	เห็ดสมุนไพร	ข้าวเกรียบเห็ดหอม	

ข้าวแตน	ข้าวกล้อง	กล้วยม้วน	กระท้อนหยี	ขนุนกรอบ	ฯลฯ	

	 ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ	สวนลุงไกร	เปิดทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	08.00	น.	-	17.00	น.

สิ่งอ�านวยความสะดวก/ท่ีพัก/ลานจอดรถ	 	มีลานจอดรถใกล้ๆสวนท่ีกว้างขวางสะดวกสบาย	

รีสอร์ท	 ภายในบริเวณสวนลุงไกร	 ยังมีท่ีพักหรือรีสอร์ทที่ลุงไกรมีไว้บริการนักท่องเที่ยว 

ด้วยเช่นกัน

 สนใจติดต่อ   สวนลุงไกร (คุณลุงไกร  ชมน้อย) 

 ที่อยู่  : บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต�าบลไทยสามัคคี 

 อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 โทร. 08-1274-6961, 08-6259-5755, 08-1955-9461  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  

 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา / เพจวู๊ดดี้ฟู๊ดทราเวล นงลักษณ์ 

สุวรรณพรรณ  November 15, 2014  
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โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  

นายสุภาพ  สุพศินญ์
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

Text : Airin

สามญัศกึษา	ก่อสร้างอาคารเรยีนแบบเบด็เสรจ็		ก	ข	ค		จ�านวน		1		ชดุ 
เมือ่มกีารก่อสร้างแล้วเสรจ็จงึได้ย้ายมาเรยีน	ณ	สถานท่ีซึง่เป็นพ้ืนที่
ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคมปัจจุบัน	 เมื่อวันท่ี	 22	 กรกฎาคม		
2539	โรงเรยีนได้รบัการสนับสนุน		ดูแลและช่วยเหลือจากผูป้กครอง		
ชุมชน		หน่วยงานใกล้เคียงด้วยดีเสมอมา	อาทิเช่น	สภาต�าบลหนอง
ยางร่วมกันบรจิาครถยนต์โดยสาร		6		ล้อ		รบั-ส่งนกัเรยีน	1	คนั		มลูค่า		
540,000		บาท	เป็นต้น		ที่ส�าคัญที่สุดโรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จาก
บุคคลส�าคัญ		3		ท่าน		คือ	
	 1.ท่านพระครูสมาจารคุณ		เจ้าคณะต�าบลหนองยาง	และ
เจ้าอาวาสวัดหนองยาง	
	 2.ท่านพระครสูทุธิพงษ์สริวัิฒน์		เจ้าอาวาสวัดโสงหนองบวั	
	 3.ท่านพระครูปัญญาวิมลกิจ		เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม	
เป็นองค์อุปถัมภ์มาโดยตลอด	ต่อมาโรงเรียนหนองยางพิทยาคมได้
ถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษามาสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เมื่อวันที	่
2	พฤศจิกายน	พ.ศ.2550
	 ปัจจุบัน	 โรงเรียนหนองยางพิทยาคมเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 จ�านวน	15		
ห้องเรยีน		และมนีกัเรยีนจ�านวน		500		คน	โดยมนีายสภุาพ		สพุศนิญ์	
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม	 เริ่มเปิดท�าการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา	 2534	 โดยมีสถานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าช้าง
ราษฏร์บ�ารุง	 ซึ่งนายสุกิจ	 ชันษา	 ครูใหญ่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง	 
ในขณะน้ันได้มีค�าสั่งให้	 	 นายสมภพ	 	อมรดิษฐ์	 	 ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียน
ท่าช้างราษฎร์บ�ารุง	 มาเป็นหัวหน้าสาขาพร้อมด้วยครู	 -	 อาจารย์จาก
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง		จ�านวน		8		คน		เป็นแกนหลักในการจัดการ
เรยีนการสอนตามหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษา	เปิดรบันักเรยีนเข้าเรยีนแบบ
สหศึกษา		จ�านวน		30		คน		โดยท่านพระครูสมาจารคุณ		(หลวงพ่อเกิด)		
เจ้าคณะต�าบลหนองยางและเจ้าอาวาสวัดหนองยางได้ให้ความเมตตา
ให้ใช้สถานที่ของวัดหนองยางเป็นสถานท่ีเรียนชั่วคราวมาโดยตลอดนับ
ตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียน	
	 ต่อมาใน	 ปี	 พ.ศ.	 2536	 นายโสภณ	 สุรโยธี	 ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง	 ได้แต่งตั้งให้	 นายพิพัฒน์	 พรพรรณนุกูล 
มาเป็นหัวหน้าสาขา	 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง		
“โรงเรยีนหนองยางพิทยาคม”	เมือ่วันที	่	14		มนีาคม		2538		และแต่งต้ังให้ 
นายพิพัฒน์	 พรพรรณนุกูล	 ด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารโรงเรียนคนแรก 
ต่อมาได้ประสานขอที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์เพ่ือจัดต้ังโรงเรียน 
ที่บ้านโคกวังวน	หมู่ที่	4	ต�าบลหนองยาง	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ		จังหวัด
นครราชสีมา	 จากเอกสารท่ีดินเลขที่	 นม.41	 จ�านวน	 39	 ไร่	 1	 งาน 
02	 ตารางวา	 และเลขที่	 นม.26	 จ�านวน	 2	 ไร่	 2	 งาน	 27	 ตารางวา 
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น		41	ไร่		3	งาน		29		ตารางวา		และได้งบประมาณจากกรม
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

 ...มาโคราช สิ่งที่พลาดไม่ได้คือ การไปท�าบุญที่วัดศาลาลอย	ซึ่งเป็น
วัดเก่าแก่อยู่เมืองโคราชมาแสนนาน	ภายในวัด	 นักท่องเท่ียวสามารถกราบเจดีย์บรรจุอัฐิ 

ท้าวสุรนารี	ท�าบุญไถ่ชีวิตโค	–	กระบือ	บริจาคโรงศพ	ปล่อยนก	ปล่อยปลา	ไหว้เทพทันใจ	และ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมาย	ฉบับนี้เรามาท�าความรู้จักวัดที่ส�าคัญของเมืองโคราชกันค่ะ...

	 วัดศาลาลอย	ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างข้ึน

ภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2370	 ซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย ์

ท้าวสุรนารี	และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด	ภายหลังที่ท่านได้ถึงแก่

อสัญกรรมแล้ว	 จุดเด่นของวัดนี้	 อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่	 ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคาร

ทางศาสนา	จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปี	 พ.ศ.	 2516	และรางวัลจาก 

มูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป	 ใช้วัสดุพ้ืนเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนน�ามา

ประดับตกแต่ง	 เช่น	 ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ	ผนังด้านหลัง 

เป็นภาพตอนพระเจ้าเปิดโลก	ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน	ภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดร

ชาดก	(13	กัณฑ์)	ภายในมพีระประธานปนูป้ันสขีาว	ปางห้ามสมทุร	เป็นพระพุทธรปูยืนประทับ	

ณ	ประตูเมืองสังกัสนคร	พระนามว่า”พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล	ศาลาลอยพิมาล 

วรสนัตสิขุมนุนิทร์”	หน้าประตอูโุบสถมปีนูป้ันรปูท้าวสรุนารน่ัีงพนมมอืกลางสระน�า้	ตวัอโุบสถ

ล้อมรอบด้วยก�าแพงแก้วรูปเสมา	สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม	ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็ก 

ซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี

	 วัดศาลาลอย	 เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวโคราชเคารพนับถือเป็นอย่างมาก 

เป็นเวลากว่า	 200	ปี	 เมื่อครั้งท้าวสุรนารี	 หรือ	 ย่าโม	 เสร็จศึกสงครามจากทุ่งสัมฤทธ์ิ	 ขณะ 

ยกทัพกลบัเมอืงนครราชสมีา	ได้แวะพักบรเิวณท่าตะโก	และได้สัง่ให้ทหารท�าแพเป็นรปูศาลา

เสีย่งทายลอยไปตามล�าตะคอง	พร้อมตัง้จติอธิษฐาน	หากแพรปูศาลาน้ี	ลอยไปตดิอยู่	ณ	ทีแ่ห่งใด 

จะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์	 ซึ่งแพได้ลอยไปติดอยู่ริมฝั่งขวาของล�าตะคอง	 ซึ่งเป็นวัดร้าง	 จึง

ได้สร้างพระอุโบสถ	 เป็นวัดศาลาลอยในปัจจุบัน	 และยังเป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีภายในวัด	 

ท่านได้นมัสการพระประธาน	และพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ณ	อุโบสถ

หลังเก่า	พร้อมชมศิลปะประยุกต์	 อุโบสถเรือส�าเภาประดับด้วยกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน

ด้วย	วัดแห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 มาโคราชอย่าลืมแวะมาวัดศาลาลอยกันด้วยนะคะ ... พบกันฉบับหน้า*-*

	 ขอบคุณข้อมูลดีๆจากhttps://th.wikipedia.org/wikiวัดศาลาลอย

	 ภาพจาก	 :	 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naikond-

in&month=06-10-2013&group=2&gblog=10

By...อ๋อมแอ๋ม

วัดศาลาลอย
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By...Tingnong“ปี62 กรมควบคุมโรค 

สั่งจับตา 3 โรค - 1 ภัยสุขภาพ”  

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ 

เพื่อน�ามาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพท่ีส�าคัญในปี 2562 เพื่อเฝ้า

ระวงัสถานการณ์ของโรคท่ีอาจเกดิขึน้ในไทยแบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่

	 กลุ่มที่	1	การพยากรณ์โรคติดต่อที่ส�าคัญพบมี	3	โรค	ได้แก่	

	 1.โรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมลูในปี	2561	ถึงเดอืน	พ.ย.	พบผูป่้วย	

166,342	ราย	เสียชีวิต	38	ราย	ส�าหรับการพยากรณ์โรคปี	2562	คาดว่า

จ�านวนผูป่้วยจะยังคงสงูกว่าค่ามธัยฐาน	5	ปี	โดยจะมผีูป่้วย	177,759	ราย	

ซึ่งจ�านวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปี	2561	จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ	“ปิด	

ล้าง	เลีย่ง	หยุด”	ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	คอื	1.ปิด	คอื	ปิดปาก	ปิดจมกู	เมือ่

ไอ	จาม	2.ล้าง	คือ	ล้างมือบ่อยๆ	เมื่อสัมผัสสิ่งของ	3.เลี่ยง	คือ	หลีกเลี่ยง

การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย	และ	4.หยุด	คือ	เมื่อป่วยควรหยุดเรียน	หยุด

งาน	หยุดกิจกรรมในที่แออัด

	 2.โรคหัดจากข้อมูลในปี	 2561	พบมีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผ่ืน	

5,442	 ราย	 เสียชีวิต	 22	 ราย	ส�าหรับการพยากรณ์โรค	ปี	 2562	หากมี

มาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง	มีการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง	คาดว่าจะมีผู้

ป่วยสงสยัโรคหัด	1,003	ราย		ขอแนะน�าว่าโรคหัดเป็นโรคทีส่ามารถป้องกัน

ได้ด้วยการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	

	 3.โรคไข้เลือดออก	จากข้อมูลในปี	2561	พบผู้ป่วย	78,762	ราย	

เสียชีวิต	105	ราย	ส�าหรับการพยากรณ์โรคปี	2562	คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออก	94,291ราย	โดยคาดว่าจะมีอ�าเภอเสี่ยงสูง	136	อ�าเภอจาก

ทั้งหมด	928	อ�าเภอ	โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากพื้นที่ป่วยซ�้าซากและความ

รุนแรงของการเกิดโรคในปีปัจจุบัน	 ซึ่งเขตท่ีเส่ียงจะอยู่ในเขตสุขภาพท่ี	 3,	 5	

และ	11	และ

	 กลุ่มที่	2	โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ	

	 จากการพยากรณ์ม	ี1	เรือ่ง	คอื	การบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน	

โดยในปี	 2562	คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังและย�้าเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง

อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส�าคัญ

ขอขอบคุณที่มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 :	 นพ.สุวรรณชัย	 วัฒนาย่ิงเจริญชัย	

อธิบดีกรมควบคุมโรค	 (คร.)	 แถลงข่าวเรื่อง	 “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพท่ี

ส�าคัญปี	2562”
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By...สะระแหน่น้อย

	 ด้วยความคลั่งไคล้ในโลกใต้ท้องทะเลของ	อเล็กซานเดอร	์ 
ซีเมนอฟ	 ช่างภาพชาวรัสเซีย	 เขาจึงได้ด�าดิ่งลงไปในทะเลขาว	 
ทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืของรสัเซยี	 เพ่ือถ่ายภาพ	Lion	mane	
แมงกะพรุนที่มีรูปร่างประหลาด	 และมีสีสันสวยงาม	มาให้ได้ชมกัน	 
	 ซึ่งแน่นอนว่าภาพดังกล่าวก็สร้างความขนลุกขนพองให้กับผู้ท่ีเห็น 
อย่างไม่ต้องสงสยั	และมกีารแชร์ภาพดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก	
	 Lion	Mane	 Jellyfish	 เป็นแมงกะพรุนยักษ์	 สายพันธุ์ 
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก	 	สามารถโตเตม็ทีไ่ด้ถึง	 6	 เมตร	และมหีนวด
พิษยาวถึง	 50	 เมตร	 อีกทั้ง	 ยังเป็นหน่ึงในสิ่งมีชีวิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุด	 
ยุคเดียวกับไดโนเสาร์		ซึง่สายพันธ์ุมอีายุเก่าแก่ถึง	650	ล้านปี	เลยทีเดียว		 
โดยแมงกระพรุนยักษ์น้ี	 	 มักล่าเหย่ือโดยการใช้หนวดท่ิมแทงเหย่ือ 
ทีว่่ายน�า้ผ่านไปมา	แล้วลากเข้าปากกินอย่างเอรด็อร่อย
	 Lion	Mane	 Jellyfish	 มักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของ
มหาสมทุรอาร์กตกิ	และทางตอนเหนอืของมหาสมทุรแปซฟิิก	อกีท้ัง 
ยังพบได้ตามอ่าวแมสซาชเูซตส์	ของสหรฐัอเมรกิา	ชอบอยู่บรเิวณน�า้ลกึ 
ไม่เกิน	20	เมตร	และไหลไปตามกระแสน�า้	บางครัง้จงึอาจถูกคลืน่พัด
เข้าสูช่ายฝ่ังได้
	 อย่างไรก็ตาม	 ยังไม่มกีารยืนยันอย่างชัดเจนว่า	แมงกะพรนุ
ยักษ์	Lion	Mane	Jellyfish	ชนดินียั้งมชีวิีตอยู่หรอืไม่	 	แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน 
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2554	 ท่ีผ่านมา	 ก็มีข่าวพบแมงกะพรุนยักษ์	 “โนมูระ”	
(Nomura’s	Jellyfish)		ท่องอยู่ในทะเลของญ่ีปุน่	เกาหล	ีและประเทศ
จนี	ด้วยขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางกว่า	2	เมตร	น�า้หนกักว่า	200	กิโลกรมั	
แมงกะพรนุโนมรูะจงึเป็นอกีหนึง่	ในสายพันธ์ุแมงกะพรนุยกัษ์ทีต่วัใหญ่
ทีส่ดุในโลกเช่นเดยีวกับแมงกะพรนุ	Lion	Mane	Jellyfish

	 แต่	แมงกะพรนุโนมรูะ	(Nomura’s	Jellyfish)		ก�าลงัสร้างปัญหา 
แก่ชาวประมง	 เน่ืองจากการเพ่ิมจ�านวนอย่างมาก	 ท้ังนี้	 เนื่องจาก	 
พวกมันเพ่ิมจ�านวนมากข้ึนกว่าปกติถึงร้อยเท่า!	 โดยเข้าไปติดในอวน	 
ของชาวประมง	ท�าให้ปลาเศรษฐกิจและอวนเกิดความเสียหาย	 อีก
ท้ังพวกมันยังมีพิษ	 ท�าให้ชาวประมงได้รับบาดเจ็บ	 และท่ีส�าคัญ 
แมงกะพรุนโนมูระมีความสามารถในการด�ารงเผ่าพันธุ์สูงมาก	 เมื่อ 
พวกมันถูกจับ	หรือท�าร้าย	พวกมันจะปล่อยน�้าเชื้อ	 และไข่ออกมาทิ้ง 
นบัพันล้านเซล	และเมือ่สภาวะท่ีเหมาะสม	แมงกะพรนุเลก็	ๆ 	นับล้าน	ๆ  
	ก็จะก�าเนิดขึน้
	 ส�าหรับสาเหตุของการขยายพันธุ์แมงกะพรุนโนมูระมีการ 
คาดการณ์	 ว่า	 เกิดจากมีการจับสัตว์น�้าเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้สัตว์ 
ท่ีเป็นผู้ล่า	 ของแมงกะพรุนโนมูระในช่วงตัวอ่อนลดลง	 จึงส่งผลให	้
แมงกะพรนุยักษ์มอีตัราการรอดชวิีตสูวั่ยเจรญิพันธ์ุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็			
และอาจเกิดจากผลของการสร้างเขือ่น	Three	Gorges	Dam	(เป็นเขือ่น
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก)	 ท่ีท�าให้เกดิมสีารฟอสฟอรสั	 และไนโตรเจน	 ในน�า้ 
สงูขึน้	 ซึง่เป็นสภาวะทีเ่หมาะสมในการด�ารงชวิีตของแมงกะพรนุยักษ์
สายพันธ์ุโนมรูะ	น่ีเอง!!
	 Wikipedia	/	Kapook

แมงกะพรุนยกัษ์ Lion Mane
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Thailand 4.0
By...ฤกษ์กรรณ  แก่นกระโทก

	 กรุงโซลเร่งออกมาตรการ	ช่วยประชาชน	สั่งภาคอุตสาหกรรม	 

ลดการปล่อยมลพิษหลงัเจอปัญหา	‘ฝุน่’	เกินค่ามาตรฐาน

	 ทางการของกรงุโซล	ประเทศเกาหลใีต้	 ได้ออกมาตรการเร่งด่วน	

หลงัพบว่าค่าฝุน่	PM	2.5	มค่ีาเกินมาตรฐาน	จนอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพ

ร่างกายของประชาชนได้

	 มาตรการท่ีออกมาคอื	ขอให้ประชาชนหลกีเลีย่งกิจกรรมในทีโ่ล่ง

แจ้งอย่างจรงิจงั	เพราะมนัจะเป็นความเสีย่งให้สดูฝุน่เข้าไปได้	ขณะเดยีวกัน	

มีรายงานว่ากิจกรรมกลางแจ้งลานไอซ์สเก็ตหลายแห่งได้หยุดให้บริการ 

ไปชัว่คราว	และพร้อมจะคนืเงินให้กับลกูค้า

	 ขณะเดยีวกันกระทรวงสิง่แวดล้อมของเกาหลใีต้	ได้ออกนโยบาย

ให้ภาคอตุสาหกรรม	ต้องช่วยเหลอืในเรือ่งน้ีด้วยเช่นกัน	โดยโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อน	ต้องลดอัตราการผลิตออกไปให้ได้กว่า	 80	 เปอร์เซ็นต์	 เพื่อลด 

ปล่อยมลพิษออกสูส่ภาพแวดล้อม	รวมถึงขอให้ลดเวลาท�างานของพนักงาน	

เพ่ือช่วยให้การปล่อยมลพิษลดลงอกีทางหน่ึง

	 ส่วนในประเทศไทยน้ันในช่วงเวลาน้ีเอง	หลายๆ	คนก�าลงัตามหา

หน้ากาก	N95	ทีจ่ะสามารถช่วยป้องกันเจ้าฝุน่อนัตรายนี	้ได้มากกว่าหน้ากาก

อนามยัแบบทัว่ไป

	 Workpoint	News	 ได้รายงานว่าตอนนีห้น้ากาก	N95	ทีภ่าครฐั 

ให้ใช้กันนัน้	ก�าลงัหากยากขึน้เรือ่ยๆ	โดยสนิค้าได้หมดไปในหลายร้านค้าแล้ว	

โดยเฉพาะหน้ากากชนดิทีส่ามารถใช้แล้วซกัได้	 ส่วนหน้ากากทีใ่ช้ได้ราวๆ	 

1	สปัดาห์แล้วต้องเปลีย่นใหม่ยังคงมเีหลอือยู่

	 ค�าถามทีน่่าสนใจคอื	 เมือ่มาถึงสถานการณ์เช่นนี	้ ภาครฐัควรเข้า

มาช่วยเหลอื	หรอืสนบัสนนุในเรือ่งอปุกรณ์น้ีในการเอาตวัรอดของประชาชน

มากน้อยแค่ไหนบ้าง?	

	 แหล่งท่ีมา	และรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ	:

	 https://thematter.co/brief/brief-1547359686/68782

	 https://thematter.co/brief/brief-1547445600/68812

ควันคลุมเมอืง
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“คณุหญิงโม”ที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By Saiiz Saiiz

	 สวสัดเีดอืนแห่งความรกันะคะแฟนคอลมัน์	“ชลิไหนดี…ท่ีโคราช”	วันน้ีเราจะพา

แฟนๆทกุคนไปกราบสักการะอนสุาวรย์ีท้าวสรุนาร	ี หรอื	 อนสุาวรย์ีคณุย่าโม	 เพ่ือสริมิงคล 

ให้ตวัเอง	ให้คนทีเ่รารกั	และครอบครวั	มาโคราชถ้าไม่ได้ไหว้ย่าโม	 ถือว่ามาไม่ถึงโคราชเด้อ		

แต่ก่อนทีเ่ราจะไปไหว้ย่าเรามาศกึษาประวัติของท่านคร่าวๆกันก่อนนะคะ

	 ท้าวสุรนารี	 มีนามเดิมว่า	 “โม” (แปลว่า ใหญ่มาก)	 หรือท้าวมะโหโรง	 เป็น 

ชาวเมอืงนครราชสมีาโดยก�าเนิด	เกิดเมือ่ปีระกา	พ.ศ.	2314	มนิีวาสถานอยู่	ณ	บ้านตรงกัน

ข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราช	 (วดักลางนคร)	ทางทศิใต้ของเมืองนครราชสมีา	 เป็นธิดา

ของนายก่ิมและนางบญุมา	มพ่ีีสาวหน่ึงคนชือ่	แป้นาผล	ไม่มสีาม	ีจงึอยู่ด้วยกันจนวายชนม์	 

มน้ีองชายหน่ึงคน	ชือ่	จกุ	(ภายหลงัได้เป็นเจ้าเมอืงพนมซรอ็ก	ต่อมามกีารอพยพชาวเมอืงพนม

ซรอ็กมาอยู่รมิคเูมอืงนครราชสมีาด้านใต้	 จงึเอาชือ่เมอืงพนมซร็อกมาต้ังชือ่	 บ้านพนมศรก	 

ต่อมาเรยีกเพ้ียนเป็นบ้านสก	อยู่หลงัสถานรีถไฟชมุทางถนนจริะจนทุกวันน้ี)		

	 เมือ่ปี	 พ.ศ.	 2339	 โม	 เมือ่อายุได้	 25	 ปี	 ได้แต่งงานสมรสกับนายทองค�าขาว	

พนักงานกรมการเมอืงนครราชสมีา	ต่อมานายทองค�าขาว	ได้เลือ่นบรรดาศักด์ิเป็น	“พระภกัดี

สรุยิเดช” ต�าแหน่งรองปลดัเมอืงนครราชสมีา	นางโม	จงึได้เป็น	คณุนายโม	และต่อมา	“พระ

ภักดีสรุยิเดช”	 ได้เล่ือนเป็น	 “พระยาสรุยิเดช”	ต�าแหน่งปลดัเมอืงนครราชสมีา	คณุนายโม 

จงึได้เป็น	คณุหญิงโม	 	 ชาวเมอืงนครราชสมีาเรยีกท่านท้ังสองเป็นสามญัว่า	 “คุณหญิงโม” 

และ	 “พระยาปลดัทองค�า” ท่านเป็นหมนัไม่มทีายาทสืบสายโลหิต	 ชาวเมอืงนครราชสมีา

ท้ังหลายจงึพากันเรยีกแทนตวัคณุหญิงโมว่า	แม่	มผีูม้าฝากตวัเป็นลกู-หลานกับคุณหญิงโม 

อยูม่าก	 ซึง่เป็นก�าลงัและอ�านาจส่งเสริมคุณหญิงโมให้ท�าการใด	ๆ	 ได้ส�าเรจ็เสมอ	หน่ึงใน 

ลกูหลานคนส�าคญัท่ีมีส่วนร่วมกับคณุหญิงโม	 เข้ากอบกูเ้มอืงนครราชสมีาจากกองทพัเจ้า

อนวุงศ์	เวียงจนัทน์	ณ	ทุ่งสมัฤทธ์ิ	คือ	นางสาวบญุเหลอื

	 ท้าวสุรนารีเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลม	 เล่นหมากรุกเก่ง	 มีความช�านาญ 

ในการขีช้่าง	ขีม้่า	มม้ีาตวัโปรดสดี�า	และมกัจะพาลกูหลานไปท�าบญุทีว่ดัสระแก้วเป็นประจ�า

เสมอท้าวสรุนาร	ีถึงแก่อสญักรรมเมือ่เดอืน	เมษายน	พ.ศ.	2395	(เดือน	5	ปีชวด	จตัวาศก	

จศ.	1214)	สริริวมอายุได้	81	ปี

	 เมือ่ท้าวสรุนาร	ีถึงแก่อสญักรรม	เมือ่ปีพุทธศกัราช	2395	อายุ	81	ปี	เจ้าพระยา 

มหศิราธิบดผีูเ้ป็นสวาม	ีได้ฌาปนกิจศพ	และสร้างเจดีย์บรรจอุฐัไิว้	ณ	วัดศาลาลอยซึง่ท้าวสรุนารี 

ได้สร้างไว้	เมือ่เวลาผ่านไปเจดีย์ช�ารดุลง	พลตรเีจ้าพระยาสงิหเสนี	(สอาด	สงิหเสนี)	คร้ันเมือ่ 

ยังเป็น	 พระยาประสิทธิศัลการ	 ข้าหลวงเทศาภิบาล	 ผู้ส�าเร็จราชการเมืองนครราชสีมา	

องคมนตร	ี และรฐัมนตร	ี ได้บรจิาคทรพัย์สร้างกู่ขนาดเลก็	 บรรจพุระอฐัท้ิาวสรุนารขีีน้ใหม่ 

ท่ีวัดกลาง	 (วัดพระนารายณ์มหาราช)	 สร้างเสร็จเมื่อวันท่ี	 7	 มิถุนายน	 ร.ศ.118	 (พ.ศ.	

2442)	 ต่อมากู่น้ันได้ทรุดโทรมลงมาอีก	 อีกท้ังยังอยู่ในท่ีแคบ	 ไม่สมเกียรติ	 พระยาก�าธร 

พายัพทศิ	(ดสิ	อนิทรโสฬส)	ผูว่้าราชการจงัหวัดนครราชสมีา	นายพันเอกพระเรงิรกุปัจจามติร	

(ทอง	 รกัสงบ)	 ผูบ้งัคบัการมณฑลทหารบกที	่ 5	พร้อมด้วยข้าราชการ	 และประชาชนชาว

นครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีด้วยสัมฤทธ์ิ	 ซึ่งทางกรมศิลปากร 

ได้มอบให้	ศาสตราจารย์	ศลิป์	พีระศร	ีเป็นผูอ้อกแบบร่วมกับ	พระเทวาภนิมิมติร	(ฉาย	เทยีม

ศิลปไชย)	ประติมากรเลือ่งชือ่ในสมยั	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	พ.ศ.	2510	ท้ังนีไ้ด้อญัเชญิ

อัฐขิองท่านน�ามาบรรจไุว้ทีฐ่านรองรับ	และประดิษฐานไว้	ณ	ทีห่น้าประตูชมุพล	อนสุาวรย์ี

หล่อด้วยทองแดงรมด�า	 สงู	 1.85	 เมตร	หนกั	 325	 กิโลกรมั	 ตัง้อยู่บนฐานไพที	 สีเ่หลีย่ม 

ย่อมมุไม้สบิสองซึง่บรรจอุฐัขิองท่าน	แต่งกายด้วยเคร่ืองยศพระราชทาน	ในท่ายืน	มอืขวา 

กุมดาบ	ปลายดาบจรดพ้ืน	มอืซ้ายท้าวสะเอว	 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก	ซึง่เป็นทศิท่ีตัง้ 

ของกรุงเทพมหานคร	นับเป็นอนุสาวรีย์ของสามญัชนสตร	ีคนแรกของประเทศ	

	 ทางจังหวัดนครราชสีมา	 หน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 รวมท้ังประชาชน 

ชาวนครราชสมีา	ได้การจดั	งานฉลองวันแห่งชยัชนะของท้าวสรุนารี	(คุณหญิงโม)	เป็นงาน

ประจ�าปีของจงัหวัด	เพ่ือเป็นการเคารพสกัการะ	เชดิชเูกียรต	ิในวีรกรรมของท้าวสรุนาร	ีและ

เหล่าบรรพบรุษุของชาวนครราชสมีา	จดัขึน้บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวัด	ก�าหนดจัดระหว่าง

วันท่ี	23	มนีาคม	-	3	เมษายน	ของทกุปี

	 ขอบคุณข้อมลู			วกิิพีเดีย

	 ขอบคุณรูปภาพ	koratcolla.com	thaitribune.org	thungkula.net	

pimployhin.eu5.org
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ค�าส�านวนภาษาโคราช

พอสมมาพาควร
อ่านว่า  พอ-สม-มา-พา-ควน

หมายถึง ความพอดี

โกรกกราก
เป็นการแสดงกิริยา อาการที่ต้องท�าให้ทันเวลา

หมายถึง รีบด่วน

เหยียบรอยโจ๋นรอยขโมย
อ่านว่า  เหยียบ-รอย-โจน-รอย-ขะ-โมย

หมายถึง การติดร่างแหกับคนชั่ว

แง่ด
เป็นการแสดงกิริยา การท�างานหรือ ใช้แรงท�าอะไรสักอย่าง

หมายถึง งัด

	 หลายคนเป็นโรคกระเพาะอาหารจะรู ้ถึงความเจ็บปวดทรมานจากแผล 

ในกระเพาะ	ปวดจกุ	ปวดแสบปวดร้อนบรเิวณลิน้ป่ี	บางคนถึงขัน้เลอืดออกในกระเพาะ

อาหารเพราะเป็นแผลอักเสบรุนแรง	ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้	 	 	 	

	 กล้วยน�้าว้า	 เป็นผลไม้ที่หาได้ง่าย	 ราคาถูก	 แต่สรรพคุณทางยามากมาย 

หากทาน	 กล้วยน�้าว้าดิบ	 จะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้เพราะในกล้วยดิบมีสาร 

ที่ชื่อว่า	 แทนนิน	 มีฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	 และยังมีสาร 

อีกตัวที่ส�าคัญคือ	เซโรโทนิน	ที่จะช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารผลิตเยื่อเมือกมากขึ้น	

จึงช่วยเคลือบแผลที่กระเพาะ	ลดการระคายเคือง	ความแสบร้อนลงได้	กล้วยน�้าว้าดิบ

จึงมีฤทธิ์ทั้งช่วยป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารอีกด้วย

	 วิธีรับประทาน	ให้น�าเอา	กล้วยน�้าว้าดิบ	มาฝานบางๆ	แล้วน�าไปตากแดดหรือ

อบอุณหภูมไิม่เกิน	50	องศาเซสเซยีสจนแห้งสนิท	จากน้ันน�าไปต�าจนป่นเป็นผงละเอยีด	 

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สวัสดค่ีะ	KORAT NETWORK	 ฉบบันีข้อเสนอส�านวน

เปรียบเทียบแสดงลักษณะอาการต่างๆของแต่ละคนท่ีแสดงออก	 

ในชีวิตประจ�าวันของชาวโคราช	 ที่อาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู	 ผู้คน 

ภาคอ่ืนๆ	หรอืคนรุน่หลงัๆ	แล้ว	ดงันัน้เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ภาษาโคราช

ของเราไว้ให้คงอยู่	 และยังสืบทอดต่อไป	 เราจะพยายามรวบรวม 

มาฝากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝากตดิตามเราด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคราช

Every thing
By...ZomYink 

 กล้วยน�้าว้าดิบ
ยารักษาชั้นดี

ช่วยรักษา โรคกระเพาะอาหารได้

“ แง่ด ”

เวลาชงให้ตักเพียง	 1	 ช้อนโต๊ะ	 ผสมกับน�้าอุ ่นดื่มก่อนอาหารวันละ 

	3	เวลา	หรือจะใส่น�้าผึ้งผสมลงไปด้วยก็ยิ่งดี	ทานติดต่อกันเพียง	1-2	เดือน

อาการจะดีขึ้น

	 แต ่ สิ่ ง ส� าคัญที่ สุ ดคื อการปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก ร รมการกิ น

อาหารควรงดทานอาหารรสจัด	 	 รสเผ็ด	 น�้าอัดลม	 กาแฟ	 เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล ์	 และหมั่นทานอาหารให ้ตรงเวลา	 รวมทั้งออกก�าลัง

กายบ ่อยๆเ พ่ือลดความเครียดก็จะช ่วยให ้ โรคกระเพาะอาหาร 

หายสนิท	 	 	 	 	

	 เรียบเรียงโดย	Health	mthai
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ต�ำบลบ้ำนโพธิ ์ อ�ำเภอเมือง นครรำชสมีำ

ประวัติความเป็นมา

	 กลุ่มตีมีดบ้านลองตองจัดได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพท่ีผลิตงานหัตกรรมฝีมือดี

อีกอาชีพหน่ึงของต�าบลบ้านโพธ์ิอ�าเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญา

ที่มีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะถิ่นท่ีผ่านการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 

รุน่ปูย่่า	ตายาย	นบัจากปัจจบุนัราว	ๆ ประมาณ	128	ปีส�าหรบัความเป็นมาของความรู ้

เรื่องการตีมีดเข้ามาในบ้านลองตองได้อย่างไรน้ันชาวบ้านกลุ่มตีมีดเล่าว่าเท่าที่ 

จ�าได้ตามค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านผู้ท่ีเป็นคนค้นคิดหรือน�าวิชา 

การตมีดีเข้ามาเผยแพร่ในหมูบ้่านในช่วงแรกเริม่ในหมูบ้่านเมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	2420 

โดยนายเห่ียว ทองพนัทา	ซึง่เป็นคนบ้านมะค่าและได้มาเป็นเขยในหมูบ้่านกล่าวกนัว่า 

นายเหี่ยวได้มาต้ังเตาในหมู่บ้านเป็นเตาแรกและได้อาศัยแรงงานในหมู่บ้านมาเป็น

แรงในการผลิตชิ้นงานท่ีผลิตในขณะน้ันส่วนมากเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือ

การท�าการเกษตรผลิตไว้เพื่อใช้สอยเสียเป็นส่วนใหญ่	ตัวอย่างเช่น	มีด	เคียว	เสียม	

หอก	ดาบโดยเฉพาะงานมดีจะเป็นชิน้งานท่ีผลติมากมายหลายชนดิแล้วแต่ลกัษณะ

การใช้งานซ่ึงมีซื่อเรียกกันหลากหลายเป็นต้นว่า	มีดถางป่า	มีดผ่าหวด	มีดหัวตัด	 

มีดโม๊ะมีดบ้องหัวตัด	มีดบ้องโม๊ะ	มีดบ้องพร้า	มีดกายะหวัง	นอกน้ีในบางโอกาส 

ก็จะมกีารผลติปุง้เหลก็เพ่ือใช้ส�าหรบัผกูคอควายก็มดีงัน้ันชิน้งานในช่วงนัน้จงึเป็นไป 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานขัน้พ้ืนฐานในครวัเรอืนเท่าน้ันเพราะว่า

อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงท่ีว่างเว้นจากการท�าการเกษตรก็หนัมาผลติชิน้งานเพ่ือจ�าหน่ายอกีด้วยเช่นกัน

 ติดต่อ : คุณสมหมาย จันทร์โพธิ์

 115 ม.9 บ้านลองตอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

By ... แอ๊ดด�ารวยอ่านแล้ว

กลุ่มตีมีดบ้ำนลองตอง
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	 #15	Go	for	it
	 ลงมือท�าเลย

	 #16	Strike	it	lucky
	 โชคดีนะ

	 #17	Try	your	best
	 พยายามให้ถึงที่สุด

	 #18	Good	job	/	Well	done
	 ดีมาก

	 #18	What	a	relief
	 โล่งอกไปที	/	ค่อยยังชั่ว

	 #19	Enjoy	your	meal
	 ทานข้าวให้อร่อยนะ

	 #20	Right	on!
	 ถูกต้อง

	 #21	Is	that	so?
	 อย่างนั้นหรือ?

	 #22	How	come?
	 ท�าไมล่ะ?

	 #23	What’s	on	your	mind?
	 คุณคิดอะไรอยู่?

	 #24	Alive	as	well
	 สบายดี

	 #25	All	systems	go
	 ทุกอย่างพร้อม

	 #50	This	is	too	good	to	be	true
	 มันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ

	 ท้ังหมดน้ีก็คอืเหล่าวล	ีส�านวนประโยคภาษาองักฤษท่ีสามารถใช้ได้
ในชีวิตประจ�าวันนะคะ	 ยังไงก็อย่าลืมน�าไปใช้หรือไปพูดกันดูนะคะ	 เพ่ือ
เป็นการฝึกภาษาอังกฤษ	ค่ะ

 ท่ีมา : http://www.siuk-thailand.com/study-guide/fif-
ty-phrase-sentence-english-daily/    :  อ่านต่อฉบับหน้า

50 วลี และประโยคภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 สวัสดีค่ะ ส�าหรับบทความวันนี้ที่ทาง korat network จะน�ามาเสนอก็คือ 
50 วลีและประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน นั่นเองค่ะ บางคนอาจจะ
เคยได้ยินแต่ยังไม่ทราบความหมายในบางประโยค หลังจากอ่านบทความนี้จบ 
เชื่อได้เลยว่า ต่อไปถ้าน้อง ๆ เจอฝรั่งจะต้องพูดคุยได้อย่างไหลลื่น ชัวร์ !! ไปดู
กันเลยดีกว่า ว่ามีค�าว่าอะไรบ้าง

	 #1	Almost	done
	 เกือบเสร็จแล้ว

	 #2	You	will	have	to	step	on	it
	 คุณควรเร่งมือหน่อย

	 #3	I	am	in	a	hurry
	 ฉันก�าลังรีบ

	 #4	Sorry	for	bothering
	 ขอโทษที่รบกวน

	 #5	Excuse	me	for	interrupting
	 ขอโทษที่รบกวน

	 #6	I	am	sorry	I	troubled	you
	 ขอโทษที่ท�าให้ต้องล�าบาก

	 #7	Just	kidding	(joking)
	 ล้อเล่น

	 #8	No,	not	a	bit
	 ไม่เป็นอะไรเลย

	 #9	Nothing	particular
	 ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

	 #10	I	will	take	your	word	for	it
	 ฉันจะเชื่อคุณ

	 #11	The	same	as	usual
	 เหมือนเดิม

	 #12	Don’t	mention	it	/	Not	at	all
	 ไม่เป็นไร

	 #13	Congratulations
	 ขอแสดงความยินดีด้วย

	 #14	Calm	down
	 ใจเย็นๆ

By ... Rabbit
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	 -		4-16	มี.ค.	2562	วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
	 -		17	มี.ค.	2562	วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
	 -		24	มี.ค.2562	วันเลือกตั้งทั่วไป

 “แย้มไม่ส่งศาล รธน. ตีความปมจัดเลือกตั้งใน 150 วัน”
	 อย่างไรก็ตามนายอิทธิพรไม่ขอยืนยันต่อสื่อมวลชนว่า	 กกต. 
จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ภายในวันที่	9	พ.ค.	หรือไม่	หลังเกิดข้อ 
ถกเถียงว่าการจัดเลือกตั้งภายใน	150	วัน	หมายถึงจัดให้มีการเลือกตั้ง	หรือ
รวมขั้นตอนรับรองและประกาศผลการเลือกตั้ง	 ส่วนความเป็นไปได้ในการ
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนี้	 ประธาน	กกต.	บอกเพียงว่า	
“อยู่ในความคิด	กกต.	แต่ยังไม่ตัดสินใจ	ถ้าท�าตามขั้นตอน	กกต.	อาจไม่มี
ความจ�าเป็น”
	 “ขอให้พีน้องประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิ 
ให้มากทีส่ดุสมกับทีร่อคอย	ขอให้รูเ้ท่าทนัผูส้มคัร	และมคีวามเข้าใจถึงวิธีการ 
เลือกตั้งแบบใหม่”
	 สภาผู้แทนราษฎรไทย	ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงทั้งหมด	500	คน	และแบ่งการได้มาออกเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด	 จ�านวน	 350	 คน	 และแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง	 โดยให้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง	 จ�านวน	 150	 คน	 ซึ่ง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามรูปแบบนีเ้ป็นไป
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	ทั้งนี้
อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก�าหนดคราวละ	4	ปี	นับแต่วันเลือกตั้ง
	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้	(กกต.)	มมีตใิห้วันท่ี	24	มนีาคม	2562	เป็น
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	เป็นการทั่วไป	พรรคต้องเปิดชื่อ 
“นายกฯ	ในบัญชี”	ภายใน	4-8	กุมภาพันธ์	2562	นี้	

	 เครดิต:	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์		ฉบับวันที่	6	กุมภาพันธ์		2562	

เตรียมการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562

	 สวัสดีค่ะ	 กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจ�าทุกเดือน	 ในฉบับน้ีขอน�า	 เสนอ
เก่ียวกับการเตรียมการเลือกต้ังค่ะ	 ซึ่งก�าลังอยู่ในความสนใจของประชาชนทุก
ท่าน	 เน่ืองจากใกล้วันเลือกตั้งแล้ว	 เป็นสัญลักษณ์ว่าดอกไม้แห่งประชาธิปไตย 
เริม่จะเบ่งบานแล้ว		ประชาธิปไตยอยู่ในมอืของประชาชนแล้วค่ะ		ในราชกิจจานุเบกษา
ได้เผยแพร่	 ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป	พ.ศ.2562	เมื่อวันที่	23	มกราคม		2562	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ได้น�าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	 
พ.ศ.	 2562	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว	 จ�านวน	 4	 มาตรา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ	 	 ให้ประกาศว่า	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งท่ัวไป	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 175	 และมาตรา	
268	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้
	 มาตรา	1	พระราชกฤษฎีกานีเ้รยีกว่า	“พระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	พ.ศ.	2562”
	 มาตรา	2	พระราชกฤษฎีกานีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
	 มาตรา	3	ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
	 มาตรา	4	ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
	 หมายเหต	ุ:-	เหตผุลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบับนี	้คอื	โดยทีม่าตรา	
268	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้ด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ี 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามมาตรา	267	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	มผีลใช้บงัคบั
แล้ว	สมควรก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
	 ขณะเดยีวกันคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ประกาศวันเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการ
คือในวันที่	24	มีนาคม	2562	หลังจากมีการประชุม
	 โดยก�าหนดการอื่นๆ	ได้แก่
	 -		วันเปิดรับสมัคร	ส.ส.	ระหว่างวันที่	4-8	กุมภาพันธ์	2562
	 -		ประกาศรายชื่อผู้สมัคร	วันที่	15	กุมภาพันธ์	2562
	 -		ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร	ระหว่างวันที	่4	-16	มนีาคม	2562
	 -		ลงทะเบยีนเลอืกตัง้ล่วงหน้า		ระหว่างวนัท่ี	28	มกราคม	-	19	กุมภาพันธ์	2562	
	 -		ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง	(เลือกตั้งล่วงหน้า)	วันที่	17	มีนาคม	2562
	 -		15	ก.พ.	2562		ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

By ... องัศมุาลี
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.koratpao.go.th/
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