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	 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยูหั่ว	พระมหากษตัรย์ิรชักาลที	่๓ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน	#พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 รัชกาลท่ี	 ๒	 และเป็นพระองค์แรกอันประสูติแต	่

เจ้าจอมมารดาเรียม	 (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น	สมเด็จพระศรีสุลาไลย)	

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์	แรม	๑๐	ค�่า	 เดือน	๔	ปีมะแม	เวลาค�่า 

สี่ทุ่มครึ่ง	ตรงกับวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๓๓๐		เสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์	

เดือน	๙	ขึ้น	๗	ค�่า	ปีวอก	ซึ่งตรงกับวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๓๖๗	(กระท�า

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมือ่วันที	่๑	สงิหาคม	๒๓๖๗)	ด�ารงสริริาชสมบตัิ

ได้	๒๖	ปี	๒๕๕	วัน

	 มเีจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรชักาลรวม	๕	คน	มพีระราชโอรส

ธิดาทั้งสิ้น	๕๑	พระองค์	เสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธ	เดือน	๕	ขึ้น	๑	ค�่า	ปีกุน	

โทศก	 จุลศักราช	๑๒๑๒	 เวลา	๗	ทุ่ม	๕	บาท	ตรงกับวันที่	 ๒	 เมษายน	

๒๓๙๔		สิริพระชนมพรรษา	๖๔	พรรษา	

 พระผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน “ทัดทานกระแสบ่าไหลของ
อารยธรรมตะวันตกเกรียงไกร ธ�ารงความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
ในกระแสอันเชี่ยวกราก หยั่งรากอารยะยืนยงมั่นคงสืบมา 
สั่งสมเงินตราไถ่แผ่นดิน หลอมรวมชีวินทุกเชื้อชน ต้นแผ่นดิน 
ถิ่นไทยได้มั่งคั่งและร่มเย็น”

ข้อมมูลจาก : https://9yaud.wordpress.com/2017/03/31/762/

31 มี.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพลบัพลา
มหาเจษฎาบดนิทร์

เร่ือง เล่า
จากปก
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อบจ.โคราช เพิ่มศักยภาพ
จัดอบรมพฒันา ทกัษะการผลิต และซ่อมแซม

กายอุปกรณ์เครื่องช่วยส�าหรับคนพิการ

By...ติ๊งหน่อง

คุณขอมา
อบจ. จัด

ให้  โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทักษะการผลิต และซ่อมแซม 

กายอุปกรณ์เครื่องช่วยส�าหรับคนพิการ วันที่ 30 มี.ค.-5 เม.ย.62

 โดยมี ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

นครราชสมีา กล่าวต้อนรบั และนางรงัสยิา นุทกิจ ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต กล่าวรายงาน โดยมีท่านประดิษฐ์ ก่ิงโก้ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
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 MOU 4 องค์กรหลกั อบจ.นม. - สสจ.นม. -  ศนูย์สขุภาพจติท่ี 9 นม. 
และ รพ.จิตเวชฯ สร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่น ผนึกก�าลัง “พัฒนาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน” ในพ้ืนท่ี 25 อ�าเภอ โดยเน้นพ้ืนที่ท่ีมี โรงเรียนสังกัด 
อบจ.โคราช ทั้ง 58 โรงเรียน
 วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น. ท่ี รร.สบายโฮเทล อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา  
โดย ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา, ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวัด(สสจ.)นครราชสมีา โดย นพ.นรนิทร์รชัต์  พิชญคามนิทร์ 
นพ.สสจ.นครราชสีมา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา โดย นางนาตยา 
ทฤษฎิคุณ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 9 นครราชสีมาและ โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ โดย นพ.กิตต์กวี  โพธ์ิโน ผอ.รพ.จิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ ท�าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
เรื่อง “การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” รวม 4 ฉบับ เพ่ือร่วมมือ
และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ รวมถึงการขยายผล
ด�าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้นแบบ ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด 
อบจ.นครราชสีมา 
 โดยพิธี MOU ครั้งนี้ มี นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ 
หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข,  
นางสุวรรณี  สมปราชญ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ, 
นางภัทรานษิฐ์  ทองตนัไตรย์ นักวิชาการสาธารณสขุช�านาญการพิเศษ และ 
นางกิติมา  ลี้สุรพลานนท์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ ลงชื่อในฐานะพยาน ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่มาร่วมท�าข่าวเป็นจ�านวนมาก
 “พิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU)” ระหว่าง องค์กร
ราชการท้ัง 4 องค์กร มุ่งเน้นการด�าเนินงานร่วมกันเพ่ือท�าให้เกิดระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา จะท�าหน้าที่ 
สนับสนุนเชิงนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากร และบูรณาการแผนการ
ด�าเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข ่ายตามแนวทาง 
การจัดบริการสุขภาพจิตวัยรุ่นแบบบูรณาการ รวมถึงเป็นผู้ประสานงาน
หลักระหว่างองค์กรระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท�าฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในระดับต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงเพ่ือ
น�าไปใช้ประโยชน์
 ด้านศูนย์สุขภาพจิตท่ี 9 ฯ สนับสนุนวิชาการ สื่อ เทคโนโลยี  
ด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย สนับสนุนบุคลากร

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม

ในการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการด้านสุขภาพจิต ร่วมออกแบบ ยกระดับ
กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ร่วมในการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ตามแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตวัย
รุน่แบบบรูณาการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุทัง้ในด้านการให้ข้อมลู 
ข้อเสนอแนะ ปัจจัยเส่ียงและปัจจัยปกป้องในด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น ด�าเนิน
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท�าฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น 
ในระดับต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 ในส่วนของ สสจ.นครราชสีมา จะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
ให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตปกติ ส่งเสริมและบ�าบัดรักษาเด็กกลุ่มเสี่ยง 
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โรคจิตเวชเด็กและวัยเรียน ให้กลับเป็นปกติหรือ 
ให้ได้รบัการรกัษาตามมาตรฐานทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด ส่วน รพ.จติเวชฯ 
เป็นองค์กรหลกัเช่นเดยีวกันแต่จะเน้นด้านวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกองค์กร เพ่ือให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้ตาม
แนวทางการจดับรกิารสขุภาพจติวัยรุน่แบบบรูณาการ ทัง้ในด้านการให้บรกิาร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตามดูแลต่อเนื่อง
 “ทุกองค ์กรตระหนักถึงความส�าคัญ บทบาทขององค ์กร 
ในการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีเครือข่ายสาธารณสุข  
โรงพยาบาล โรงเรยีน ชมุชน และมเีจตนารมณ์ร่วมกันทีจ่ะประสานความร่วม
มือในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน และขยายผล
การด�าเนินงานในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้ครอบคลุมทั้ง 58 แห่ง 
รวมถึงให้ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”

ผนึกกำ ลัง 4 องค์กร 

ร่วมทำ   MOU
ลุยแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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 43 ผู้เข้ารับการอบรมนวด “ตอกเส้น” ตบเท้าเข้ารับใบเกียรติบัตร 
หลังอบรมเข้ม 7 วัน 51 ชม. ด้านผู้เข้ารับการอบรมเผย การนวด “ตอกเส้น” 
เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ และสามารถน�ามาต่อยอดศาสตร์การนวดได ้
เป็นอย่างดี
 วันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น. ที่ รร.ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานปิดการอบรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพนวดแผนไทย หลักสูตรนวด “ตอกเส้น” และประธานมอบเกียรติบัตร 
ให้กับผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมฯ จ�านวน 43 คน โดยม ีนางรงัสยิา นทุกิจ ผูอ้�านวยการ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางประสงค์ พรมขุนทด หน.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ พร้อมด้วย นางทรัพย์ลดา วงษายะ, นางสุมาลี เรือนแก้ว วิทยากร 
ที่ให้ความรู้ตลอดการอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
  โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปิด มีตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวถึง 
การได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ว่า เมื่อได้รับการติดต่อจาก อบจ.นครราชสีมา  
เชิญให้เข้าร่วมรับการอบรม ก็ได้ตอบรับเข้าร่วมทันที เพราะปัจจุบัน ผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยอยู่แล้ว แต่ส�าหรับหลักสูตร
นวด “ตอกเส้น” ถือเป็นสิง่ใหม่ส�าหรบัพวกเรา ฉะนัน้ การทีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วม 
อบรมจึงถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกคน ท่ีส�าคัญ วิทยากรท้ัง 2 คน  
เป็นผู ้มากความรู ้ มากประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดสู่ผู ้รับการอบรม 
ได้อย่างเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
      อย่างไรก็ตามขอขอบคุณ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.
นครราชสีมา ที่ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการท่ีดีมีประโยชน์ เพราะหลังจาก 
จบหลักสูตรแล้ว ทุกคนมีใบเกียรติบัตรผ่านการอบรม สามารถน�าความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดให้กับอาชีพของตนเองต่อไป

43 ชีวิต กับ 51 ชม. เข้ม
หลักสูตรนวด “ตอกเส้น”
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 วันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. ที่ รร.สบายโฮเทล อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์   สุวรรณฉวี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการสร้างทกัษะชวิีตวัยรุน่ในระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ครัง้
นี้เป็นกิจกรรมที่ 1 เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ก่อนด�าเนินตามโครงการฯ โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารหรือเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขคู่เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่รับ
ผดิชอบงานสขุภาพจติ หรอื งานอนามยัโรงเรยีน หรอืงาน 400 โรงเรยีน 
400 โรงพยาบาล หรือที่ได้รับมอบหมาย จาก โรงพยาบาลชุมชน 25 
แห่ง, สาธารณสุขอ�าเภอ 25 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 45 
แห่ง ทั้งสิ้นจ�านวน 110 เข้าร่วมประชุม
 โครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมอืระหว่าง องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ส�านัก ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครนิทร์ ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 บ้านพักเด็ก

และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพ่ือรับนโยบายการด�าเนิน
งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใน จ.นครราชสมีา มกีารเตรยีมความ
พร้อมก่อนด�าเนนิงานตามโครงการฯ และน�าเสนอแผนการด�าเนนิงาน 
รวมไปถึงวางแผนการเชื่อมโยงบริการและการส่งต่อระหว่างสถาน
ศึกษากับเครือข่ายสาธารณสุข และ วางแผนการประสานงานทั้ง
ในพ้ืนท่ี จนถึงระดับจังหวัด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก 
ส�านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา, ศูนย์สุขภาพจติที ่9 และโรง
พยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ให้ความรู้ตลอดการประชุม
เพื่อให้การด�าเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อบจ.โคราช ร่วมภาคีเครือข่าย

ผนึกก�าลังพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาวัยรุ่นวัยเรียน
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สำ นักปลัด อบจ.โคราช
ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง

 ส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

โดยนายตวงสิทธ์ิ อภิชัยบุคคล หัวหน้าส�านักปลัดฯ น�าหัวหน้า 

ส่วนราชการ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประจ�าอ�าเภอ 32 อ�าเภอ 

ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง กว่า 160 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 23 – 24 กุมภาพันธ์ 

2562 ที่ผ่านมา ณ จ.ระยอง โดยมี นายสุริน แสงทอง รองปลัด อบจ.

ระยอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ในสังกัด อบจ.ระยอง ให้การต้อนรับ 

และให้เกียรตบิรรยายสรปุถึงผลการด�าเนินงานของ อบจ.ระยอง ด้วย

 ส�าหรับสถานที่ที่ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานน้ัน วันแรก

ได้เดินทางไปท่ีศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด�าริ 

ต.แม่น�้าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (อ่างเก็บน�้าดอกกราย) ดูงานและ

ฟังบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ส่วนการเดินทางในวันที่สอง คณะจาก อบจ.นครราชสีมา เข้าศึกษา 

ดูงานด้านการบริหารจัดการวิถีชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอกเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจ�ารุง 

ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ก่อนท่ีจะเดินทางกลับ จ.นครราชสีมา 

โดยสวัสดิภาพ
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รองนายก อบจ.โคราช 
ลงพืน้ทีพ่ร้อมคณะ

ตรวจเย่ียมและให้ก�าลังใจ 
ครู รร.ในสงักดัฯ

 บ่ายวันนี้(26 ก.พ.62) นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีจาก

ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมสถาน

ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา อีกท้ัง

สอบถามความพร้อมและการติวหลักสูตรให้แก่นักเรียนในห้วงการ

สอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และการเตรียมความพร้อม

ในการเปิดรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี 4 

ปีการศึกษา 2562 ของ รร.วังโป่งพิทยาคม, รร.หนองบัวพิทยาคม 

โดยมี นางนฤมล  วิทยาวุฒิรัตน์ รอง ผอ.รร.คลองเมือง รักษาการใน

ต�าแหน่ง ผอ.รร.วังโป่งพิทยาคม และ นางบษุกร  ตะวัน ผอ.รร.หนองบวั

พิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

จากนั้น ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ทั้ง 2 แห่ง ได้น�าคณะฯ เดินตรวจ

สอบสภาพสภาพอาคารเรยีน ตรวจอาคารบ้านพักคร ูและบรเิวณโดย

รอบโรงเรียนด้วย
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 “ทีมฟุตซอล” รร.สังกัด อบจ.โคราช สุดเจ๋ง คว้าทุนเรียนฟรี ป.ตรี 
ม.ราชภัฏโคราช ภายหลังท�าผลงานท้ังระดับจังหวัด จนถึง ระดับประเทศ  
ด้าน รองฯ อนุวัฒน์ เผย เดก็เก่งทัง้ด้านวชิาการ และ โดดเด่นด้านกีฬา เมือ่โอกาส
ดี ๆ มาถึง อบจ. พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
 ที่ รร.ปรางค์ทองวิทยา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
นครราชสีมา) อ.คง จ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายก อบจ.
นครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ท�าความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน จ�านวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักกีฬาฟุตซอล (ญ) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
ที่ เข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และ  
ระดับประเทศ
 นายอนุวัฒน์ฯ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น ่ายินดีและปลาบปลื้ม 
ทีน่กัเรยีนของ อบจ.นครราชสมีา ได้รบัโอกาสทางด้านการศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้  
ซึง่ในครัง้น้ีโอกาสเป็นของนักกีฬาฟุตซอล(ญ) จาก รร.ปรางค์ทองวิทยา ได้รบัทนุ 
เรียนฟรีตลอดหลักสูตรตามโครงการคัดเลือกผู ้มีความสามารถดีเด ่น 
ทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2562 ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�านวน 3 คน ที่น่าภูมิใจย่ิงไปกว่าน้ันคือ ในทีมฟุตซอลฯ 
มีจ�านวน 5 คน ทราบว่า 3 คนได้รับทุนต่อในระดับ ป.ตรี อีก 1 คนเดินทาง 
ตามครอบครัวไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวีเดน และ อีก 1 คน ก�าลังศึกษา 
ในระดับชั้น ม.5 ก�าลังจะขึ้น ม.6 ตนมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการสนับสนุน 
ในด้านที่ตนเองถนัดเป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จท้ังในด้านการ
เรียนและด้านกีฬาต่อไป 
 ในส่วนของการสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ.น้ัน ตนในฐานะ 
รองนายกฯ ก�ากับดูแลในส่วนของส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ซึ่ง อบจ.นม. มีโรงเรียนในสังกัดฯ จ�านวน 58 โรงเรียน เป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินที่มีโรงเรียนในสังกัดมากที่สุด และนโยบาย ร.ต.หญิง ระนองรักษ ์ 
สวุรรณฉว ีนายก อบจ.นม.ได้น�านโยบายด้านการศกึษาไว้ล�าดบัต้นๆ ส่งเสรมิท้ัง
ด้านวิชาการ กีฬา และนันทนาการ ที่ผ่านมา อบจ.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ�าทุกปี  

 อบจ.มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. เบื้องต้นมีแนวทาง 
ในการจัดตั้งศูนย์น�าร่อง 10 ศูนย์กีฬา หนึ่งในนั้น รร.ปรางค์ทองวิทยา เป็นศูนย์ฯ  
ฟุตซอล หญิง ด้วย ประกอบกับนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน ยังสร้างชื่อเสียง
จากการแข่งขันรายการต่างๆ มากมาย ตนจึงได้ก�าชับให้ นายไพทูลย์  จักรแก้ว 
ผูอ้�านวยการสถานศกึษา รกัษามาตรฐานตรงน้ีและส่งเสรมิให้นักเรยีนมทัีกษะท่ีดย่ิีงๆ  
ขึ้นไป ดูแล ให้ค�าแนะน�า แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทิ้งการเรียนเด็ดขาด ซึ่งทั้ง 5 คน ก็ไม่ท�าให้
ผดิหวัง เพราะมผีลการเรยีนท่ีดีนักกีฬาได้รบัทุนการศกึษาเป็นประจ�าทุกปีการศึกษา 
นายอนุวัฒน์ กล่าวในท้ายสุด
 ในปีการศึกษา 2561 น้ี ทีมฟุตซอลฯ จบการศึกษาในชั้น ม.6 จ�านวน 
4 คน รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่น 
ทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา จ�านวน 3 คน ได้แก่ น.ส.วรรัตน์  กลิ่นทองหลาง ศึกษาต่อในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา, น.ส.วาสนา โกสุม ศึกษาต่อ 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา และ น.ส.สุมินตรา  
เม็ดไธสง ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย  
ส่วน น.ส.ทิพย์ทิสา ขอศรีกลาง เดินทางไปศึกษาต่อประเทศสวีเดน และ  
น.ส.นันทการนต์ หมอนพังเทียม นร.ชั้น ม.5 ศึกษาต่อในระดับชั้น ม.6  
ที่ รร.ปรางค์ทองวิทยา  
 “ทีม นักกีฬาฟุตซอลหญิง รุ ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รร.ปรางค์ทอง
วิทยา สังกัด อบจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 1.น.ส. วาสนา  โกสุม นร.ชั้น ม.6  
ผลการเรียน 3.70 ต�าแหน่ง ผู้รักษาประตู, 2.น.ส.ทิพย์ทิสา  ขอศรีกลาง นร.ชั้น ม.6 
ผลการเรียน 3.21 ต�าแหน่ง กองหน้า, 3.น.ส.นันทกานต์  หมอนพังเทียม นร.ชั้น ม. 5 
ผลการเรียน 3.93 ต�าแหน่ง กองหน้า, 4.น.ส.วรรัตน์  กลิ่นทองหลาง  นร.ชั้น ม.6  
ผลการเรียน 3.65 ต�าแหน่ง กองหลัง และ น.ส.สุมินตรา เม็ดไธสง นร.ชั้น ม.6  
ผลการเรียน 3.77 ต�าแหน่ง กองหลัง โดยมี นายไพบูลย์ บัวจันอัฐ ต�าแหน่ง  
ครู  วิทยฐานะ ครูช�านาญการ เป็นครูผู้ฝึกสอน”

ทมีโต๊ะเล็ก รร.ปรางค์ทองวทิยา

คว้าโควต้า ป.ตร ีม.ราชภัฏโคราช
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อบจ.โคราช พร้อมยกระดับ
สร้างมาตรฐานโรงเรยีนในสังกัดฯ

 ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด(อบจ.)นครราชสมีา จดัโครงการพัฒนาระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษา เพ่ือยกระดบัคณุภาพของสถานศกึษาและผูเ้รยีน

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 

ณ รร.แคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก ร้อยตรี

หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธาน

เปิดโครงการ โดยมี นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.

นครราชสมีา นายกรชิต์จอมพล  ภจูอมจติฆ์ ผอ.ส�านกัศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผูเ้ข้ารบัการอบรม ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิด 

 การอบรมฯ ครั้งน้ี เป็นการจัดอบรมให้กับผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงแห่ง และ ครูผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังส้ินกว่า 130 คน เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานและเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมถึงจัดท�ามาตรฐานการศึกษา การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ 

และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือจะ

ได้พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่

ก�าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน
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 “ปรางค์ทองนิทรรศ” กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
หน่ึงในการแสดงศักยภาพทางการศึกษา รร.ปรางค์ทองวิทยา สังกัด อบจ.
โคราช
 วันที ่26 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. ท่ี รร.ปรางค์ทองวิทยา (สงักัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา  
นายอนุวัฒน์  คณาจนัทร์ รองนายก อบจ.นครราชสมีา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ปรางค์ทองนิทรรศ” ประจ�าปีการศึกษา 2561 
โดยม ีนายไพทูลย์  จกัรแก้ว ผอ.รร.ปรางค์ทองวิทยา พร้อมด้วย รองผูอ้�านวยการ 
สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
 นายอนุวัฒน์ฯ กล่าวว่า ในการสนับสนุนด้านการศึกษา ร.ต.หญิง 
ระนองรกัษ์ สวุรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสมีา ได้ให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัต้นๆ 
โดยที่ผ่านมา นั้น ตนได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิชาการ หรือ ด้านกีฬา รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา มีการพฒันาขึ้นตามล�าดับ
ตรงน้ีถือเป็นอีกก้าวของความส�าเร็จในระดับการศึกษาท้องถ่ิน และในครั้งนี้ 
ก็เช ่นเดียวกัน การแสดงถึงศักยภาพด้านวิชาการผ ่านกระบวนการ 
จดันทิรรศการของ รร.ปรางค์ทองวิทยา เป็นอกีช่องทางหน่ึงทีใ่ห้ครแูละนกัเรยีน
แสดงออกทางวิชาการ โดยมีการจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทั้งด้านทักษะ
ทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และน�าความรู้ไปใช้เสริมแนวคิดสร้างสรรค์ 
งานใหม่ๆ หรือน�าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายอนุวัฒน์ฯ ได้เย่ียมชมการจัดนิทรรศการ 
โดยรอบบริเวณงาน จากนั้น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสนามฟุตซอล และ  
เปิดการแข่งขันฟุตซอล (ชาย – หญิง) อย่างเป็นทางการ
 ส�าหรับการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งน้ีถือเป็นคร้ังท่ี 7 
ประจ�าปีการศึกษา 2561 เพ่ือแสดงให้เป็นถึงผลงานครู นักเรียน โรงเรียน  
ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมทักษะอาชีพ  
โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วย
งานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทัง้ได้เชญิ รร.ประถมศกึษาในเขตพืน้ท่ีบรกิาร 
จ�านวน 14 โรงเรยีน ร่วมแข่งขันทักษะกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ 11 รายการ, การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย - หญิง) 
และ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล 

เข้มวิชาการ สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา

 “ปรางค์ทองนิทรรศ’61”



Korat Network 13Online Magazine

ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

 คอลมัน์ปราชญ์ชาวบ้าน ประจ�าเดอืนมนีาคม 2562 ต.ตาขอน�าเสนอเรือ่งราวของปราชญ์
ชาวบ้านในด้านการท�าเส้นหมี่พิมายท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นของอ�าเภอพิมาย ซึ่งเกิดจากการผลิต 
ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านท่าแดง ต�าบลสัมฤทธ์ิ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 โดยมีประธานกลุ่ม คือ  คุณแม่จรัส มิ่งมหิศร  ผู้ที่เป็นดั่งปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตเส้นหมี่แบบโบราณดั้งเดิมและมีความตั้งใจในการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน เพ่ือร่วมมือกัน 
สร้างงาน สร้างอาชีพท�าให้สมาชิกทุกคนมีรายได้เสริมอีกด้วย
ความเป็นมา
 คณุแม่จรสั มิง่มหิศร อายุ 76 ปี ปัจจบุนัเป็นประธานคณะกรรมการกลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์
การเกษตรบ้านท่าแดง ต�าบลสัมฤทธ์ิ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความตั้งใจท่ีจะตั้งกลุ่ม
สมาชกิในหมูบ้่าน ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2528 เพ่ือส่งเสรมิให้สตรแีม่บ้านท่าแดง มอีาชพีเสรมิทีก่่อให้เกิดรายได้ 
ในครัวเรือน และเพ่ือให้มีเงินกองทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับคุณแม่จรัสมีพ้ืนฐานความรู้
เดิมในเรื่อง การแปรรูปอาหาร ในช่วงแรกทางกลุ่มจะผลิตข้าวเกรียบเพื่อจ�าหน่ายเท่านั้น  
 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านท�าหมี่ไปงานวัดงานบุญ แม่จรัสและสมาชิกกลุ่ม
ก็เลยอยากท�าเส้นหมี่พิมายขึ้น และมีเคหะกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาเสริมความรู้ให้กับ
กลุ่มสมาชิกและทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท ให้การก่อสร้างโรงเรือนและ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โม่ เตา แผงตาก และฝึกสอนการพัฒนาคุณภาพ ในช่วงแรกรวบรวมสมาชิก 
ได้จ�านวน 30 คน ร่วมกันผลิตและจ�าหน่ายหมี่พิมายเพื่อจ�าหน่ายภายในหมู่บ้านและต�าบล 
 ต่อมากรมการพัฒนาชมุชนได้ส่งเสรมิในเรือ่งการจดทะเบยีนผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการชมุชน 
ซึ่งทางกลุ่มจึงได้จดทะเบียน เมื่อ ปี พ.ศ. 2549  อีกทั้งได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเกษตร
อ�าเภอพิมาย  ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นและได้น�าพืชผักผลไม้ต่างๆ 
ที่มีอยู่มากมายจึงได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากกลุ่มอื่น อีกท้ังส่วนราชการต่างๆส่งเจ้าหน้าท่ีออก
มาคอยให้ค�าแนะน�าและพัฒนากระบวนการผลิตเป็นประจ�า จึงท�าให้สินค้าของทางกลุ่มมีคุณภาพ
และส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้ารับการ คัดสรรสินค้า OTOP 4 ดาว ต่อมามีการฝึกอบรมและสาธิต 
การผลิตเส้นหมี่แบบโบราณ ใช้วัตถุดิบหาง่ายในท้องถ่ิน จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผัดหมี่
โคราช ปี พ.ศ.2557 
 ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก 20 คนหมุนเวียนกันมาผลิตแปรรูปสินค้าต่างๆและเป็น 
ศูนย์เรียนรู้และสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาเก่ียวกับสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุภาชนะพร้อม
จ�าหน่ายตามเกณฑ์ Primary GMP ของจังหวัดนครราชสีมา จากภูมิปัญญาของกลุ่มที่ผลิตเส้นหมี่
พิมายท่ีเป็นเอกลักษณ์ ทางกลุ่มผลิตเฉพาะเส้นหมี่ 5 ปี ต่อมาทางกลุ่มก็มีความคิดร่วมกันอยากท�า 
น�้าปรุงส�าเร็จ เพราะสมัยนี้แม่บ้านยุคใหม่ไม่ค่อยมีเวลาท�ากับข้าวอยากจะกินผัดหมี่สักจาน 
ต้องเสียเวลาท�าน�้าปรุง ทางกลุ่มก็ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการท�าอาหาร จึงได้คิดค้นหาหาวิธีการท�า
น�า้ปรงุส�าเรจ็รูปข้ึนมา ตอนน้ีทางกลุม่ได้ผลติตามกรรมวธีิการผลติทีส่ะอาดถูกหลกัอนามยัง่ายต่อการ
ผดัและยังได้หนังสือรับรองจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอกีด้วย ทางกลุม่ก็น�าผลติภัณฑ์
หมี่พิมายพร้อมน�้าปรุงไปประกวดก็ได้ชนะเลิศระดับจังหวัด ทางกลุ่มก็ส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือคัดสรรสินค้า 
OTOP ก็ได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ท�าให้หมี่พิมายของทางกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
บ้านท่าแดง ต�าบลสัมฤทธ์ิ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นท่ีรู้จักและเป็นสินค้าติดตลาด คือ  
หมี่พิมาย ตราแม่จันทร์ฉาย จนถึงปัจจุบัน 
 คติประจ�าตัว  ต้องสู้จึงจะประสบความส�าเร็จ
 แรงจูงใจ อยากให้สมาชิกในหมู่บ้านได้มาท�างานรวมกลุ่มกัน เพื่อจะได้มีรายได้เสริมให้
กับครอบครวัและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการรวมกลุม่ชาวบ้านในชมุชนให้เกิดความสามคัคี
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่พิมายของกลุ่มฯ จะใช้มือในการท�าเส้นหมี่ ไม่ใช้เครื่องจักร  
แต่จะใช้มอืกวดละเลงแป้งเพ่ือท�าเส้นหมีแ่ละใช้เตาไฟถ่านเท่าน้ัน ซึง่เป็นความภาคภูมใิจท่ียังคงความ
ดั้งเดิมในการท�าเส้นหมี่พิมาย  ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้มาฝึกและ 
เรียนรู้กรรมวิธีการท�าเส้นหมี่พิมายโดยใช้มืออีกด้วย และยังมีกรรมวิธีการผัดเส้นหมี่ที่มีเอกลักษณ ์
ไม่เหมือนการผัดหมี่จากที่อื่นๆ คือ ไม่ต้องแช่น�้าก่อนผัด ปรุงเครื่องให้ได้ที่ก่อนจึงน�าเส้นหมี่ลงไปผัด  
จะได้รสชาตทิีก่ลมกล่อม เอกลกัษณ์ของการผัดหมีพิ่มายจะให้อร่อยต้อง หากจ�าเป็นหรอืไม่มปีลาย่าง 
ก็สามารถใช้หมูหรือไก่ได้โดยไม่เสียรสชาติของความอร่อย

คุณแม่จรัส  มิ่งมหิศร
ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการท�าหมี่พิมาย ต้นต�ารับโบราณ

“ต้องสู้ถึงจะประสบความส�าเร็จ”

 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1. ประกวดผัดหมี่ระดับจังหวัด ได้รางวัลรองชนะเลิศ
2. เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้แก่ กลุ่มองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และ
สนับสนุนการจัดท�างานวิจัยของสถานศึกษาต่างๆ
3. ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP 
4. ได้ตราสัญลักษณ์จังหวัดรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครราชสีมา
 ฝากถึงผู้อ่าน  กลุ่มสตรีท�าเส้นหมี่พิมาย เป็นเอกลักษณ์ของอ�าเภอพิมาย เป็น
สิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในกรรมวิธีการท�าเส้นหมี่แบบดั้งเดิมท่ีใช้มือ 
ไม่ใช้เคร่ืองจักรในการผลิตเส้นหมี่พิมาย จากประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่า
หมี่พิมายเป็นผลิตภัณฑ์อยู่คู่กับเมืองพิมาย ในสมัยก่อนจะท�าไว้เพื่อการบริโภค เลี้ยงแขกจัด
งานบุญ ผูกพันกับชุมชนมาโดยตลอด ต้ังแต่วัตถุดิบการผลิตแรงงานการผลิต เครื่องมือการ
ผลติใช้แรงงานโดยชมุชนทัง้สิน้ ต่อมาผลติภัณฑ์ได้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มรีปูแบบ
ที่หลากหลาย จึงมีค�าพูดว่า “ถ้ามาพิมาย ไม่ได้กินผัดหมี่พิมาย ถือว่ามาไม่ถึงพิมาย”
 กระบวนการผลิต / วัตถุดิบและส่วนประกอบ
 ข้าวสารเจ้า น�้ามันหมู น�้าเปล่า พืชผัก ผลไม้ ต่างๆ ตามต้องการ ไม้พายเล็กและ
แผงตากท�าจากไม้ไผ่ จักตอก เตา มีด ผ้าคลุมหมี่แผ่น
 ขั้นตอนการผลิต
1. น�าข้าวสารเจ้า ไปแช่น�้า ให้ขึ้นน�้าแล้วน�าไปโม่ให้ละเอียด
2. บดใบเตย ใบต�าลึง ฟักทอง มะเขือเทศ อย่างใด อย่างหน่ึงให้ละเอียดแล้วน�าไปผสมกับ
แป้งที่โม่ละเอียด
3. น�าแป้งที่ผสมแล้วไปละเลง บนผ้าที่ขึงอยู่บนปากหม้อท่ีต้ังไฟจน น�้าเดือด ใช้ฝาครอบ 
ประมาณ 3 นาที 
    เปิดฝาออก แล้วใช้ไม้ไผ่ ที่เหลาเป็นไม้บางๆ แทะออกจากปากหม้อ
4. น�าแผ่นหมี่สดไปผึ่งลม แดด พอหมาดๆ น�าแผ่นหมี่ที่หมาดแล้ว มาหมักด้วยน�้ามันหมู หรือ
น�้ามันพืช              
    ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. น�าแผ่นหมี่ซ้อนกันม้วนเป็นมวนกลมๆหั่นเป็นเส้น ๆ ยาวอย่าให้ขาดและให้ได้เส้นงาม
6. น�าเส้นหมี่ไปตากบนแผง ผึ่งแดดจัดๆ ให้แห้ง สนิท
7. น�าบรรจุใส่ถุง จ�าหน่าย หรือผัดรับประทานได้
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
 ถ้าต้องการเพิ่มสีสัน และคุณค่าทางโภชนาการให้ผสม ผักเช่นใบต�าลึง จะออก
มาเป็นสเีขยีว ฟักทอง จะออกมาเป็นสเีหลอืง มะเขอืเทศ ออกมาเป็นสชีมพู ข้าวสารทีใ่ช้ท�าให้
ใช้สารจ้าวข้าวพันธุ์ กข 15 หรือ ข้าวแข็งจะท�าเส้นเหนียวนุ่มไม่แฉะเวลาผัด
 แหล่งจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์และชอ่งทางจ�าหน่าย  คอื ตลาดจอหอ บุรรีมัย์ ชมุพวง 
ปั๊มป.ต.ท.และ
 1. ที่ท�าการกลุ่ม 2. รับเหมาครบวงจร ตั้งแต่ผลิต ผัด 3. จ�าหน่ายงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 4. กิจกรรมต่างๆที่ทางราชการจัดขึ้น
 สนใจติดต่อกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านท่าแดง ต�าบลสัมฤทธิ์ อ�าเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ผลิตเส้นหมี่โบราณและข้าวเกรียบสมุนไพร ตรา แม่จันทร์ฉาย ประธานกลุ่ม คือ 
แม่จรัส มิ่งมหิศร
 เบอร์โทร 0895113444  / 089-5128200
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โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
นายณัฐกฤษฏ์  ภูฆัง

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 

Text : Airin

ด�าเนินงานต้องรายงานผู้บริหารให้ทราบทุกอย่างน้อยเดือนละ 
สองครัง้ และมนีโยบายจดักิจกรรมนักเรยีนโดยใช้กลุ่มธรรมะในการ
บริหารจัดการในกลุ่ม มีปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน และ
นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาและ 
ผู้อ�านวยการทุกเดือน
               โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวมุ่งที่จะร่วมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์มีจิตส�านึกท่ีดีในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมและจะน�าระบบข้อมูลสารสนเทศมาบริหารจัดการ 
ในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายหลักท่ีโรงเรียนจะด�าเนินการให้บรรลุตามท่ีโรงเรียน 
คาดหวัง ปัจจุบันนายณัฐกฤษฏ์  ภูฆัง  ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
สถานศึกษา

                โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดย  
ด.ร. โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยม
ประจ�าต�าบล ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอสีคิ้วเปิดสาขาที่บ้าน 
หนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในโครงการ “โรงเรยีนเสมือนบ้าน” สถานทีต่ัง้ 
อยู่ในพ้ืนท่ีของสภาต�าบลและกรมราชทัณฑ์เรอืนจ�ากลางคลองไผ่ มพ้ืีนท่ี 
142 ไร่ 272  ตารางวา ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้ประกาศเป็น โรงเรียน
มัธยมแห่งใหม่ เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2535 โดยแต่งตั้ง นายสุรินทร ์
แพ่งจันทึก เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว มุ ่งเน ้นท่ีจะพัฒนาผู ้ เรียน 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ โดยมีการจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทุกปี รวมถึงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยมีคณะกรรมการ ชุมชนผู ้ปกครองมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการ 

“โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
เป็นโรงเรียนเสมือนบ้านสมัยใหม่ 

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะชีวิต  
มีความสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน   

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี”



Korat Network 15Online Magazine

สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

 วัดใหม่อมัพวันตัง้อยู่ทีต่�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสมีา เป็น
อีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองโคราชมานานนับร้อยๆ ปี
 วัดใหม่อัมพวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหา
นิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2425 เดิมพื้นที่บริเวณ
นี้เป็นป้าช้าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันใช้พื้นที่
ตรงนี้ก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาแทน มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน  22 ตารางวา มีล�าปรุไหล
ผ่าน
 ความโดดเด่นของวัดแห่งน้ีนอกจากจะเป็นวัดท่ีเก่าแก่แล้ว ที่นี่ ยัง
สถาปัตยกรรมโบราณ น่ันก็คืออุโบสถหลังเก่าท่ีตั้งโดดเด่นอยู่หน้าวัด อุโบสถหลัง
น้ียีงคงสภาพความสมบูรณ์ไว้เป็นอย่างดี หากดูจากลักษณะของการสร้างและ
สถาปัตยกรรมท่ีใช้สร้างขึ้นมานั้นคาดได้ว่าอุโบสถแห่งน้ีน่าจะสร้างข้ึนราวๆ สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือช่วงปี พ.ศ.2325 - 2350 โดยอุโบสถแห่งนี้ก่อข้ึนด้วยอิฐ
ถือปูน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตรเสา 12 ต้น มีบัวหัวเสา ไม่มีช่อมฟ้าใบระกา 
หน้าบนัไม่มลีวดลายประดบั หน้าต่าง 6 บาน ประตดู้านหน้า 2 ประต ูด้านหลงั 2 ประตู 
บันใดขึ้นด้านหน้า 2 ทาง ด้านหลัง 2 ทาง หลังคามุงด้วยกระเบื้องหน้าวัว นอกจาก
น้ันยังมีศิลปกรรมลวดลายปั้นปูนประดับกรอบประตู ผนังด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อ
พุธ รูปพญานาคและพรรณพฤกษาซุ้มหน้าต่าง ปั้นเป็นรูปพญาครุฑ ภายในอุโบสถ
ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าคัญประจ�าวัดที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่าง
ยาวนาน
 และนอกจากอุโบสถหลังเก่าที่ทางวัดได้อนุรักษ์และท�านุบ�ารุงรักษาเอา
ไว้ ที่วัดใหม่อัมพวันยังมีอุโบสถใหม่ ที่มีความสวยงาม สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงอีก
หน่ึงหลัง หากเรามองอุโบสถหลังน้ีดีๆ เราจะสังเกตุเห็นได้ว่าอุโบสถหลังนี้มีความ
ละม้ายคล้ายกับอุโบสถของวัดบ้านไร่ เพราะอุโบสถหลังน้ีได้รับการออกแบบและใช้
สถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับวัดบ้านไร่ รวมไปถึงผู้ที่สร้างอุโบสถด้วย  อุโบสถหลัง
ใหม่นี้มีขนาด 2 ชั้น ท�าด้วยกระเบื้องเซรามิกทั้งหลัง สร้างแบบจตุรมุข มีมุข 4 มุข มี
จั๋ว 4 ด้าน มียอดมณฑป

 ขอบคุณที่มาจาก : นิตยสารมอร์มูฟ ฉบับ 103
 http://www.narinet.in.th/korat_data/?m=detail&data_id=949 
ขอบคณุข้อมลูดีๆ จาก : http://www.koratstartup.com/ร่วมกราบไหว้และชมความง/

By...อ๋อมแอ๋ม

วัดใหม่อัมพวัน
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By...Tingnong

 ใครโสดแสดงตวัหน่อยจ้า! เทรนด์สาวโสดก�าลงัมาแรง เพราะผูห้ญิง 
ทีค่รองตวัเป็นโสดเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ อาจจะด้วยหลายๆ ปัจจยัไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง  
มีอิสระอยากท�าอะไรก็ได้ที่อยากท�า แถมเดี๋ยวนี้ผู ้หญิงยังมีศักยภาพในการ
ท�างานไม่แพ้ผู้ชาย หาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพิงใคร แต่ในความสบายใจและ
ความอิสระน้ันก็ยังมเีรือ่งของโรคภัยท่ีแอบแฝงมาเช่นกัน  โดยเฉพาะโรคทีส่าวโสด 
มโีอกาสเสีย่งเป็นมากกว่าสาวท่ีแต่งงานมลีกูแล้ว เพ่ือให้สาวโสดตระหนักถึงการ
วางแผนดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
 1.โรคไมเกรน  มาเริ่มกันที่โรคยอดฮิตในหมู่วัยท�างานอย่างอาการ
ปวดหัวไมเกรน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย 3-4 เท่า 
อาการรูส้กึปวดศีรษะข้างเดยีวหรอืทัง้สองข้างอย่างรนุแรงสร้างความทุกข์ทรมาน  
บางคนอาจมอีาการอืน่ๆ เช่น คลืน่ไส้อาเจยีน รวมถึงยังมคีวามรูส้กึไวต่อแสงและ
เสียงเพิ่มขึ้น ส่วนสาเหตุของไมเกรนยังไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเกิดจากความ
ผิดปกติของสารเซโรโทนินและสารเคมีชนิดอื่นๆ ในสมอง ร่วมกับปัจจัยกระตุ้น
ต่างๆ ได้แก่ ความเครียด แสงสว่างจ้า แสงไฟกะพริบ เพ่งอะไรนานๆ หรือมี
เสียงดังรบกวนเป็นเวลานาน ทางที่ดีสาวโสดท้ังหลายท่ีไม่อยากเป็นไมเกรน 
ต้องหาเวลาออกไปท�ากิจกรรมคลายเครียด พบปะเพ่ือนฝูง หาคนท่ีสามารถ 
รับฟังปัญหาหรือระบายเรื่องเครียดๆ ได้โดยที่เราไม่ต้องเก็บมาคิดคนเดียว 
จนปวดหัว เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนบ้างนะคะ
 2.โรคซมึเศร้า บางครัง้ความเหงา การอยู่คนเดยีว ท�าอะไรตวัคนเดยีว 
แรงกดดันจากงาน สังคมรอบข้างหรือครอบครัว ไปจนถึงความวิตกกังวล 
เก่ียวกับอนาคตก็ท�าให้สาวโสดเกิดความเครียดและมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคซึม
เศร้าได้ ลกัษณะอาการของโรคอาจดคูล้ายกับอาการเศร้าหรอืเสยีใจท่ัวๆ ไป แต่
ผลกระทบนัน้รนุแรงและเกดิขึน้ยาวนานกว่า บางทตีวัผูป่้วยเองหรอืคนรอบข้าง 
อาจไม่ทนัสงัเกตเห็นด้วยซ�า้ ปัญหาคอืคนส่วนใหญ่ทีป่่วยเป็นซมึเศร้ามกัจะไม่รูต้วั 
ว่าก�าลังป่วยเป็นซึมเศร้า หรืออาจรู้ตัวอีกทีตอนที่อาการของโรคเข้าสู่ขั้นรุนแรง
จนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มักอยู ่
ตามล�าพังบ่อยครัง้ โรคนีก็้อาจพรากชวิีตไปอย่างคาดไม่ถึง แต่ทัง้น้ีท้ังนัน้โรคซมึเศร้า 
ก็เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเช่นกัน
 3.ช็อคโกแลตซีสต์  ช็อกโกแลตซีสต์เป็นอาการที่เกิดจากการเจริญ
เติบโตที่ผิดปกติภายในเย่ือบุโพรงมดลูก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประจ�าเดือน
บางส่วนไหลย้อนกลับมาตกค้างอยู่บริเวณรังไข่ นานเข้าก็เกิดจุดหรือก้อน 
สีน�้าตาล ได้ว่าจะปวดท้องประจ�าเดือนอย่างรุนแรงจนแทบลุกไปท�างานไม่ไหว 
หรือมีประจ�าเดือนมามากผิดปกติ ยิ่งสาวโสดยังไม่มีลูก โอกาสที่จะเกิดอาการ
ปวดประจ�าเดอืนหรอืปวดบรเิวณท้องน้อยจะมมีากกว่าผูห้ญิงท่ีมลีกูแล้ว ซึง่การ
มีลูกจะช่วยลดโอกาสการเกิดช็อกโกแลตซีสต์ได้บางส่วนและในบางคน เพราะ
การตั้งครรภ์ 9 เดือน จะเป็นช่วงที่ร่างกายไม่มีประจ�าเดือน อาจท�าให้ซีสต์ที่เป็น
อยู่ฝ่อตัวและสลายไปในท่ีสุด อย่างไรก็ตามผู้หญิงทุกคนก็มีโอกาสเป็นโรคน้ี 
ได้ทุกคน เพ่ือความมัน่ใจและป้องกันไว้ก่อน แนะน�าให้ตรวจสขุภาพประจ�าปีหรอื
ตรวจภายในอย่างน้อยปีละครัง้ ไม่ว่าจะยังเป็นโสดหรอืแต่งงานแล้วก็ตามนะคะ
 4.โรคมะเร็งเต้านม  ข้อมูลทางการแพทย์บอกไว้ว่าโรคมะเร็งเต้านม 
เป็นโรคมะเรง็ท่ีพบได้มากทีส่ดุเป็นอนัดบั 1 ในผูห้ญิงไทย เป็นโรคท่ีมคีวามสมัพันธ์
กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย ดงันัน้ผูห้ญิงแต่งงานแล้วมบีตุรและให้นมบตุร 
จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าผู้หญิงโสด หรือผู้

หญิงแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก เน่ืองจากการให้นมบุตรช่วยลดฮอร์โมนเอสโตรเจนลง
ได้ นอกจากน้ีสาวโสดท่ีมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบสุดเหว่ียงท้ังกินอาหารไขมันสูง 
ออกก�าลังกายน้อย ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยก็ยิง่เสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นไปอีกครับ 
ฉะนัน้หมัน่ควรตรวจเต้านมเป็นประจ�า ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกิน และหากพบว่า 
มีสิ่งผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีจะดีที่สุดครับ
 5.โรคอลัไซเมอร์  โรคอลัไซเมอร์มสีาเหตจุากเนือ้สมองทีเ่หีย่วลง ซึง่เกิดข้ึน 
เมื่อเซลล์ประสาทหยุดการท�างาน เสียการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเซลล์
อืน่ กระทบกับสมองส่วนความคดิความเข้าใจ ซึง่ท�าหน้าทีเ่ก่ียวกับความคิด ความจ�า  
ภาษา ท�าให้มปัีญหาในการใช้ชวิีตประจ�าวนั ไม่สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามเดมิ 
 งานวจิัยจากประเทศองักฤษพบว่า คนทีอ่ยูเ่ปน็โสดมีความเสี่ยงเปน็โรคสมองเสื่อม
มากถงึ 42% เมือ่เทียบกับคนทีม่คีูช่วิีต  นอกจากน้ียังพบว่าคนทีอ่ยู่เป็นโสดตลอดชวีติมี
ความเสีย่งเป็นโรคสมองเสือ่มเพ่ิมขึน้ 2 เท่า คนท่ีหย่าร้างช่วงวัยกลางคนและครองตวั 
เป็นโสดเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 3 เท่า และที่สูญเสียคู่ครองก่อนช่วงกลางชีวิตและยังอยู ่
ตัวคนเดียวตลอดมาจะมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นถึง 6 เท่า ในทางกลับกันคนที่ใช้ชีวิต 
อยู่กับคู่ครองในช่วงกลางชีวิตมีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมลดลง 50% เมื่อเข้าสู ่
วัยชราเมื่อเปรียบเทียบกับคนโสดคะ
 วิธีทีป้่องกันและชะลอการเกดิโรคอลัไซเมอร์ คือ ทานอาหารท่ีมปีระโยชน์ 
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า หมั่นพบปะผู้คน เข้าสังคมอย่าง
สม�่าเสมอ ท�ากิจกรรมฝึกสมองและฝึกสมาธิ เป็นต้น
 ไม่ว่าคณุจะโสดหรอืเป็นคนท่ีมคีู ่ก็ควรใส่ใจสขุภาพและตรวจเชค็ร่างกาย
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เสริมเกราะป้องกันสุขภาพด้วย  เพราะเรื่องสุขภาพนั้น 
ไม่มีใครจะรู้ดีและดูแลได้ดีเท่ากับตัวคุณเองคะ

 ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต  (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)     
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By...สะระแหน่น้อย

 เมือ่เรว็  ๆนี ้จนีได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะพัฒนาเขตใหม่เหงิฉนิ 
                     แห่งการท่องเทีย่วระดบันานาชาต ิอนัเป็นส่วน
หน่ึงของแผนการท่ีจะรวมพ้ืนท่ี “อ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า” 
ในอนาคต
เขตใหม่เหิงฉนิ มพ้ืีนท่ี 106.46 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่บนเกาะ
ตดิกับมาเก๊า ได้รบัการคาดการณ์ว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่อง
เท่ียวระดับโลก ทีพ่ร่ังพร้อมด้วยระบบอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั 
ระบบนิเวศสเีขยีว และบรกิารอจัฉรยิะต่างๆ
 แถลงการณ์ของคณะรฐัมนตรจีนีระบวุ่า การพัฒนา

เขตใหม่เหิงฉนิ จะช่วยส่งเสรมิความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
ในระดบัปานกลางให้แก่มาเก๊า ท้ังยังท�าให้เขตดงักล่าวกลาย
เป็นพ้ืนท่ีสาธิตส�าหรบัการรวมกว่างตง ฮ่องกงและมาเก๊า ใน
เชงิลกึ และเขตการค้าเสรนี�าร่องอกีด้วย
เมือ่เดอืนกุมภาพันธ์ 2019 ทีผ่่านมา ทางการจนียังได้เปิดเผย
แผนโครงร่างการพัฒนาเขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลุม่เมอืงน้ี ให้มวีงจรการใช้ชวิีตอย่าง
มคีณุภาพ ท้ังในด้านของการท�างาน การดแูลสขุภาพ และการ
เดนิทาง

ขอบคุณที่มาจาก Wikipedia / Kapook

จีนเจรญิไม่หยดุ..พฒันาเขตเหิงฉนิ
เป็นเกาะแห่งการท่องเทีย่วระดบันานาชาติ
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Thailand 4.0
By...ฤกษ์กรรณ  แก่นกระโทก

 อีกหนึ่งค�าใหม่ท่ีเราเริ่มได้ยินมากขึ้นนั้นคือ ‘Smart City’ 

หรอื‘เมอืงอจัฉรยิะ’ ท่ีประเทศไทยประกาศนโยบายผลกัดันให้เกิดข้ึนผ่านการ 

ตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นฯ เมือ่ช่วงต้นปี 2561 

               แต่ Smart City คอือะไรกันแน่ ผศ.ดร.นพพร ลปีรชีานนท์ หวัหน้า 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวบนเวท ีDelta Future Industry Summit 

2018 เมือ่วันท่ี 18 ก.ย. 61 ว่า Smart City คอืเมอืงท่ีได้รบัการบรหิารจดัการ

ด้วยนวัตกรรม นวัตกรรมท่ีน�ามาปรับใช้กับเมืองอัจฉริยะจะท�าให้เมือง 

มีประสิทธิภาพขึ้นทุกด้าน ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เมื่อ 

ลงลึกไปในการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้เมืองมีประสิทธิภาพ  

รัฐจงึต้องจดัการวางโครงสร้างสาธารณปูโภคจ�าเป็นให้ครอบคลมุทัว่ท้ังเมอืง 

ไม่ว่าจะเป็นประปา ไฟฟ้า การจดัจราจร การจดัการขยะ ไฟทางสาธารณะ 

ระบบสื่อสาร ฯลฯ และเมื่อต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพก็จะต้องรู้ข้อมูล 

เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ได้ทนัท่วงท ี เป็นทีม่าของเทคโนโลยี Big Data ทีม่กัจะ

น�ามาปรับใช้กับเมอืงอัจฉริยะ น�าไปสูก่ารพัฒนาอปุกรณ์ IoT (Internet of 

Things) ใช้ในเมอืงเพ่ือเป็นจดุเชือ่มโยงส่งต่อข้อมลูให้ผูบ้รหิารเมอืง

              แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหน? แน่นอนว่าในท�าเนยีบ 50 อนัดบั 

Smart City ของ IESE Business School น้ันยังไม่มีเมืองไหนของไทย 

ทีต่ดิอนัดบั แต่ไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้ท�าอะไร เพราะประเทศไทยมกีารจดัตัง้

คณะกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนาเมอืงอจัฉรยิะ  พันธ์ศกัดิ ์ ศริริชัตพงษ์  

ผูช่้วยรฐัมนตรี กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กล่าวบนเวท ีDelta 

Future Industry Summit 2018 ว่า โครงการเมืองอัจฉริยะเป็นโครงการ

หนึง่ในนโยบาย Thailand 4.0 โดยรฐัแบ่งการพัฒนาเมอืงอจัฉรยิะออกเป็น  

6 ส่วน คือ ด้านเศรษฐกิจ ระบบขนส่งและสือ่สาร พลงังานและสิง่แวดล้อม 

ระบบบริหารภาครัฐ พลเมือง และการด�ารงชีวิต ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าในเมือง 

ต้องพัฒนา 6 ส่วนพร้อมกัน แต่ควรจะเลอืกจดุส�าคัญทีต้่องการพัฒนาก่อน 

โดยมาจากความเห็นของคนในชมุชน

            ในปี 2560 ได้เริม่พัฒนา Smart City ใน 3 จงัหวัดน�าร่อง ซึง่เป็นตวัแทน

จาก 3 ภาคไปบ้างแล้ว คอื

 1. ภูเก็ต ตวัแทนภาคใต้ เป็นจงัหวดัแรกของโครงการ ปัจจบุนัมกีาร

ขบัเคลือ่น 4 ด้าน คอื ด้านการท่องเทีย่ว ด้านความปลอดภยั ด้านสิง่แวดล้อม 

และด้านเศรษฐกิจ ซึง่ได้มกีารน�า IoT (Internet of Things) เข้ามาใช้ในการ

พัฒนาและส่งเสรมิการท�างาน

 2. เชียงใหม่ ตัวแทนภาคเหนือ ได้เริ่มโครงการสมาร์ทนิมมาน 

เหมนิทร์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 ระยะท่ี 1 Smart Wi-Fi มกีารตดิตัง้ Access point ครอบคลมุถนน

นมิมานเหมนิทร์เรยีบร้อยแล้ว

 ระยะที ่ 2 จะน�าแอปพลเิคชัน่ Chiangmai I Love U มาส่งเสรมิ 

การท่องเทีย่ว

 ระยะท่ี 3 จะจดัท�า Data Analytic จากกล้อง CCTV ในพ้ืนท่ี เพ่ือดู

ความเคลือ่นไหวของประชาชนในพ้ืนที ่และนักท่องเทีย่วในจงัหวัด เพ่ือจดัท�า

ข้อมลูด้านการตลาด เป็นต้น

 3. ขอนแก่น ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ปี 2029 เน้นการขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดผล 

ใน 3 ด้านหลกั คอื

 1. การขนส่ง Logistics & Transportation หรอื Smart Mobility 

 2. ด้านการประชมุและเศรษฐกิจ MICE City หรอื Smart Economy 

 3. ด้านการแพทย์ Medical & Healthcare หรอื Smart Living

แหล่งทีม่า และรายละเอยีดเพ่ิมเติม :

 http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?-

did=2738

 http://www.ops.moe.go.th/ops2017/สาระน่ารู/้2057-ยุค-smart-

city-ก�าลังมา-ไทยเร่งเดินหน้า-7-เมืองอัจฉริยะ-ยกระดับคุณภาพชีวิต-18-

ม-ิย-2561

‘Smar
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ชิวไปวัดป่า
“วังน�า้เขียว”

ที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By..AIRIN..

	 เมอืงไทยเมอืงแห่งพุทธศาสนา	มวัีดวาอาราม	เป็นเครือ่งยึดเหนีย่ว
จติใจ	 ท�าให้วัดกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วไปด้วย	 การได้เทีย่ววดั	 เพ่ือไปชม
สถาปัตยกรรมกรรมทีง่ดงามซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั	 ได้ท�าบญุไหว้พระ	
ถือศลี	หรอืปฏิบัตธิรรม	เป็นเครือ่งยึดเหนีย่วจติใจ	และสัง่สอนให้เราเป็นคนดี 
ตามแบบวถิพีุทธ	 	 จังหวดันครราชสีมาของเรามีวัดสวยงามมากมาย	ทั้งวดั
เก่าโบราณ	และวัดท่ีสร้างข้ึนมาใหม่	ชวิ..ไปใหน..	ฉบบันีจ้ะพาสายบญุไปชม
ความงดงามแห่งดินแดนธรรมะ	 ของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 
วัดแสงธรรม	อ�าเภอวังน�า้เขยีว	กันค่ะ
	 พระมหาเจดย์ีศรแีสงธรรมวิสทุธิมงคล	 อ�าเภอวังน�า้เขยีว	 เป็นมหา
เจดีย์ท่ี	 คณะศิษย์	 และชาวบ้าน	 ร่วมกันสร้างข้ึนเพ่ือประดิษฐานพระบรม
สารรีกิธาตแุละบรรจพุระอฐัธิาตหุลวงตาพระมหาบวั	ญาณสมัปันโน	ณ	 วัด
แสงธรรมวังเขาเขยีว	 (พระอาจารย์โสภา	สมโณ	 )	ต.วังน�า้เขียว	อ.วังน�า้เขยีว	
จ.นครราชสีมา	 ซึ่งในขณะน้ีพระมหาเจดีย์	 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ตกแต่ง
ภายในเจดย์ียังไม่เสร็จสมบูรณ์
 วตัถปุระสงค์ในการก่อสร้างพระมหาเจดย์ี   
	 ๑.	เพ่ือบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า	
	 ๒.	 เพ่ือบรรจพุระอฐัธิาตุ	และอฏัฐบรขิารของพระธรรมวิสทุธิมงคล	
(หลวงตาพระมหาบวัญาณสมัปันโน)	
	 ๓.	เพ่ือการศกึษาและปฏบิตัติามพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	และ
ตามค�าสอนของพระธรรมวิสทุธิมงคล	(หลวงตาพระมหาบวั	ญาณสมัปันโน)	
	 ๔.	เพ่ือเป็นอนสุรณ์แทนองค์พระธรรมวิสทุธิมงคล	(หลวงตาพระมหา
บวั	ญาณสมัปันโน)	เสมอืนว่ายังอยู่คูกั่บชาวอ�าเภอวังน�า้เขยีวตลอดไป
	 ๕.	 เพ่ือความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนท่ัวไป	 ได้มา
สกัการบชูาหรือปฏิบตับิชูาท่ีวัดแสงธรรมวังเขาเขยีว	อ�าเภอวังน�า้เขียว	จงัหวัด
นครราชสีมา	 	

	 ๖.	เพ่ือเป็นปชูนียสถานสบืทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มัน่คงถาวร
สบืไป
	 ระหว่างวันที	่15-16	เมษายน	2562	นี	้จะมพิีธีฉลองพระมหาเจดย์ี
และท�าบญุครัง้ย่ิงใหญ่	จงึขอเรยีนเชญิท่านผูอ่้านทุกท่านร่วมงานบญุด้วยกนั
นะคะ



Korat Network20 Online Magazine

ค�าส�านวนภาษาโคราช
มาไอ๋เยอ
อ่านว่า  มา - ไอ๋ - เยอ

หมายถึง มาท�าไมเหรอ

กะเต็ด
พลิกกลับโดยท�าให้สิ่งที่อยู่ล่างพลิกไปอยู่บน

หมายถึง พลิกกลับสิ่งของ หรือเวลาท�าอาหารแล้วกลับอาหาร 

ขึ้นมาอีกด้าน โดยการโยนขึ้นให้กับด้านโดยไม่ใช้ตะหลิว

มิไป๋ดอกนิ
อ่านว่า  มิ - ไป๋ - ดอก - นิ

หมายถึง ไม่ไปหรอกหรอ

กรีดต๋า
เป็นการแสดงกิริยา ท�าให้ขัดหูขัดคนอื่น

หมายถึง ขวางหูขวางตา

	 แม้จะยังถกเถียงไม่แล้วไม่เลิกว่า	กลิ่นของ	ต้นตีนเป็ด	หรือ	ต้นพญาสัตบรรณ	

พันธุ์ไม้พระราชทาน	เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จพระราชด�าเนินไปเป็นองค์ประธาน 

ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

เนื่องในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ	50	ปีนั้น	‘หอม’	หรือ	‘เหม็น’	กันแน่!!

	 แต่ที่แน่ๆ	 ต้นไม้ประจ�าจังหวัดสมุทรสาครพันธุ์นี้มีสรรพคุณเยอะมาก!!!	 

โดยนอกจากจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่	ให้ร่มเงา	และมชีือ่อนัเป็นมงคลแล้ว	ต้นตนีเป็ดยัง

เป็นต้นไม้พ้ืนบ้านดัง้เดมิของไทย	สรรพคณุของต้นตนีเป็ดจงึถูกน�ามาใช้ประโยชน์ตัง้แต่

สมัยโบราณ	โดยสามารถแยกสรรพคุณทางยาของต้นตีนเป็ดได้ตามนี้

	 ดอกตีนเป็ด-แก้เลือดพิการ	แก้ไข้ตัวร้อน	โดยน�าดอกตีนเป็ดมาต้มกับน�้า	แล้ว

ดื่มแก้อาการผิดปกติ	 ใบตีนเป็ด-แก้ไข้หวัด	 แก้ไข้ตัวร้อน	 รักษาโรคเลือดออกตาม

ไรฟัน	 โรคลักปิดลักเปิด	 หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง	 โดยน�าใบมาต้มกับน�้า

แล้วดื่ม	นอกจากนี้ใบตีนเป็ดยังท�ามาต�าแล้วพอกเพื่อดับพิษต่าง	ๆ	ได้ด้วย	เปลือกตีน

เป็ด-คนโบราณมกัจะน�าเปลอืกตนีเป็ดมาต้มกับน�า้	ใช้ทัง้กินทัง้อาบ	โดยเปลอืกตนีเป็ด 

มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ดีพิการ	 แก้บิด	 ขับพยาธิไส้เดือน	 แก้ไข้หวัด	 แก้หลอดลมอักเสบ	

สมานล�าไส้	 เจริญอาหาร	 โดยใช้ต้มกับน�้าเป็นยาขม	 หรือบางคนน�าเปลือกตีนเป็ด 

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

 สวัสดค่ีะ KORAT NETWORK ฉบบันีข้อเสนอส�านวน

เปรียบเทียบแสดงลักษณะอาการต่างๆของแต่ละคนท่ีแสดงออก  

ในชีวิตประจ�าวันของชาวโคราช ที่อาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู ผู้คน 

ภาคอ่ืนๆ หรอืคนรุน่หลงัๆ แล้ว ดงัน้ันเพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ภาษาโคราช

ของเราไว้ให้คงอยู่ และยังสืบทอดต่อไป เราจะพยายามรวบรวม 

มาฝากกันในทุกๆ เล่ม ฝากตดิตามเราด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคราช

Every thing
By...ZomYink 

ต้นตีนเป็ด หรือ
ต้นพญาสัตบรรณ

“ กะเต็ด ”

มาต้มกับน�า้แล้วอาบแก้อาการน�า้เหลอืงเสยี	รกัษาแผลตดิเชือ้	แผลเป็นหนอง 

และรกัษาเชือ้ราบนผวิหนงั	ยางตนีเป็ด-สามารถน�ายางต้นตีนเป็ดไปผสมกับ 

น�้ามันสมุนไพร	 แล้วน�ามานวดแก้ปวดหู	 บ�ารุงร่างกาย	 หรือจะใช้ยาง 

ต้นตีนเป็ดใส่แผลท่ีเป็นตุ ่มหนอง	 ช่วยให้แผลแห้งเร็วก็ได้	 อีกท้ังยัง

สามารถน�ายางต้นตีนเป็ดมาอุดฟัน	 หยอดล้างหูก็ได้เช่นกัน	 กระพ้ี

ต ้ นตี น เป ็ ด - ขั บผายลม 	 ขั บ เลื อด ให ้ ตก 	 โดยน� าก ระ พ้ีมาต ้ ม

กับน�้าแล้วดื่ม	 รากตีนเป็ด-ช่วยขับผายลมในล�าไส้	 แก้ไข ้	 แก้น�้าด ี

ผิดปกติ	โดยน�ารากตีนเป็ดมาต้มกับน�้า	ดื่มเป็นยาบรรเทาโรค

	 นอกจากน้ี	 ต้นไม้ชนิดน้ียังถูกน�าไปแปรรูปเป็นของใช้ในและ

เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้	 ควรอยู่ห่างจากรัศมีท่ีมี 

ต้นตีนเป็ดให้ไกลๆ	 เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน	 เพราะแม้จะใส่หน้ากาก

อนามัยป้องกันแล้วแต่ละอองเกสรของดอกไม้น้ันมีขนาดเล็กมากพอ 

จะเล็ดลอดผ่านหน้ากากเราไปได้.

	 ข้อมูล		https://www.doctor.or.th/article/detail/3931
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 สวัสดีค่ะ หากมาเท่ียวโคราช หลายๆท่านคงจ�าได้ถึงค�าขวัญของจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ว่า “เมืองหญิงกล้า  ผ้าไหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” คอลัมน์อ่านแล้วรวย 

ฉบับประจ�าเดือนมีนาคม 2562 ต.ตา ขอน�าเสนอเรื่องราวของสินค้าท่ีเหมาะจะเป็นของขวัญของ

ฝากส�าหรับผู้ที่มาเยือน เมืองโคราช น้ันคือ เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนของร้าน ตาปั่นเครื่อง

ประดับดินเผาด่านเกวียนทีม่ ีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น นับเป็นสินค้าทีเ่กิดจากการสบืสานมรดก

ทางวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ การปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้งานดินเผาของไทยได้ก้าวไกลสู่สากล

 ประวัติความเป็นมา

 คุ ณ ภ า วิ นี  บุ ญ เ น ต ร  ( คุ ณ ต ้ า )  ป ร ะ ธ า น ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ดิ น เ ผ า 

ด่านเกวียนและเป็นเจ ้าของร ้าน “ตาปั ่น เครื่องประดับดินเผา”  เล ่าถึงความเป็นมา 

ของการรวมกลุ ่มสมาชิกในหมู ่ บ ้ าน เ พ่ือจัดตั้ งกลุ ่ มผลิต เครื่ อ งประดับดิน เผา ข้ึนว ่ า  

ด ้ ว ย ค ว า ม ที่ คุ ณ ต ้ า เ กิ ด ใ น ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง คุ ณ ต า ป ั ่ น ที่ เ ป ็ น ป ร า ช ญ ์ ช า ว บ ้ า น ท่ี

มี  ค ว า ม ช� า น า ญ ใ น ก า ร ป ั ้ น เ ค รื่ อ ง ป ั ้ น ดิ น เ ผ า ข อ ง ชุ ม ช น บ ้ า น ด ่ า น เ ก วี ย น  อ� า เ ภ อ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ มี พ่ีน ้องถึง 7 คน ทุกคนก็ประกอบอาชีพด้วยการปั ้น

เครื่ อ งป ั ้ นดิน เผาจ� าหน ่ ายมาโดยตลอด เ รี ยกได ้ ว ่ า  ครอบครั ว น้ี ได ้ สืบทอดมรดก 

ทางวัฒนธรรมในการปั้นดินเผาที่สืบสานผลงานจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก 

 ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2547 คุณต้าได้มีความคิดในการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน

บ้านด่านเกวียนท่ีมีเวลาว่างและต้องการมีรายได้เสริมในการมาร่วมกันออกแบบเครื่องปั้นดินเผาให้

เป็นเครื่องประดับที่ท�าจากการปั้นดินเผาที่มีความเอกลักษณ์โดดเด่นและมีอัตลักษณ์ โดยสามารถ

รวมสมาชิกในชุมชนได้ 11 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ

ผลติเครือ่งประดบัทีท่�าจากเคร่ืองป้ันดนิเผาในรปูแบบทีแ่ตกต่างกัน และจะมกีารออกแบบด้วยตนเอง  

ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ , ตุ้มหู , สร้อยข้อมือ และ เข็มขัด ซึ่งสินค้าทุกชิ้นจะเป็นสินค้าที่ปั้นจากมือ

เท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นงานแฮนด์เมคที่สวยงาม 

 ปัจจุบันกลุ่มเคร่ืองประดับดินเผาด่านเกวียนได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP ระดับ 

4 ดาว ซึ่งสมาชิกทุกคนของกลุ่มจะท�างานตามความถนัดและจะได้ท�างานตามออเดอร์ในแต่ละรูป

แบบของสินค้า เป็นงานเหมาที่ท�าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มฯ สามารถมีรายได้เสริมจากการท�าเครื่อง

ประดับดินเผา โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยคนละ 6,000-10,000 บาท นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ

สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 ปัจจุบันร้านตาปั่นเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เคร่ืองประดับ 

ดินเผา ด่านเกวียน เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาท่องเท่ียว

และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนด่านเกวียน พร้อมท้ังสามารถออกแบบและปั้นเครื่องประดับที่ท�าจาก 

ดนิเผาด้วยตวัเองอกีด้วย นับเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจและเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการป้ัน

เครื่องปั้นดินเผาให้อยู่คู่โคราชและประเทศไทยของเราได้อย่างน่าชื่นชม

 แรงบันดาลใจในการผลิตเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน

 คุณต้ากล่าวว่า “เกิดจากความตั้งใจท่ีจะรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนด่านเกวียนให้มา 

ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์และมีรายได้เสริม ประกอบกับที่สมาชิกในชุมชนด่านเกวียนต่างก็มี

ความสามารถในการป้ันเครือ่งป้ันดนิเผาอยู่แล้ว จงึมารวมกลุ่มกนัจงึช่วยกันคดิสินค้าให้มคีวามเป็น

เอกลกัษณ์แตกต่างจากสนิค้าเครือ่งป้ันดนิเผารปูแบบอืน่ๆ ท่ีมจี�านวนมาก เช่น แจกัน , กระถางต้นไม้ ฯลฯ 

จึงได้ข้อสรุปของสมาชิก     ในกลุ่มว่าจะช่วยกันออกแบบและปั้นเครื่องประดับจากดินเผาให้มีความ

สวยงามและเป็นเอกลักษณ์สามารถใช้เป็นของที่ระลึกของขวัญของฝากให้กับนักท่องเที่ยวได้

 จุดเด่นของสินค้า

 นับเป็นเครื่องประดับดินเผาที่เกิดจากงานแฮนด์เมค สินค้าทุกชิ้นท�าจากมือ มีความ

เป็นเอกลักษณ์ น�้าหนักเบา สวยงาม และมีความเป็นแฟชั่นเข้ากับยุคสมัย สามารถเลือกซื้อเป็น 

ของขวัญของฝากได้ถูกใจ ทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั มรีปูแบบท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ,ต่างห,ูสร้อย

By ...ต.ตา พารวยรวยอ่านแล้ว

ข้อมอื ล้วนเกิดจากการป้ันดนิ ทีละเมด็แล้วมาเรยีงร้อยให้เป็นเครือ่งประดบัท่ีสวยงาม มคีวามเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านด่านเกวียนอย่างแท้จริง

 กลุ ่มลูกค้า คือ นักท่องเท่ียวท่ัวไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีช่ืนชอบ 

เครื่องประดับดินเผาที่มีความเป็นไทยในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร  

 ช่องทางการจ�าหน่าย ได้มีการส่งสินค้าของกลุ่มเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียนไปจ�าหน่ายท้ังในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส�าคัญของ

ประเทศไทย เช่น จังหวัดกระบี่ ,พังงาและภูเก็ต นอกจากน้ีทางร้านตาปั่นเครื่องประดับดินเผา 

ยังได้มีการออกบู๊ทเพ่ือจ�าหน่ายสินค้าในงานเทศกาลต่างๆของประเทศไทยเป็นประจ�า เช่น  

งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี,งานนิทรรศการจ�าหน่ายสินค้า OTOP  ที่เมืองทองธานี เป็นต้น

 คติประจ�าใจของคุณต้า คือ ปั้นดินให้เป็นดาว และมุ่งมั่นให้งานดินเผาของไทย  

ก้าวไกลสู่สากล

 ฝากถึงผู้อ่าน 

 ขอเชิญให้ทุกท่านได้เข้ามาเย่ียมชมและร่วมออกแบบปั้นเครื่องประดับจากดินเผา

ด้วยตัวเอง ณ  ศูนย์เรียนรู้เคร่ืองประดับดินเผาบ้านด่านเกวียน อ�าเภอโชคชยั จงัหวัดนครราชสมีา 

ท่านจะได้เรยีนรูถึ้ง วถีิชวีติและวัฒนธรรมของชาวบ้านด่านเกวียนอย่างแท้จรงิ และขอเชญิอดุหนนุ

สนิค้าท่ีมาจากภมูปัิญญาของชาวบ้านในราคาประหยัด เพราะนอกจากท่านจะได้มโีอกาสป้ันดนิ

ให้เป็นเครื่องประดับด้วยตัวเองแล้ว  ท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ของไทยให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไปอีกด้วย

 สนใจติดต่อ ศูนย์เรียนรู้เครื่องประดับดินเผาบ้านด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา      

 ที่ตั้ง   (ร้านตาปั่นเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน) 78 หมู่ 3 ต�าบลโชคชัย อ�าเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 คุณภาวินี  บุญเนตร ประธานกลุ่มเครื่องประดับดินเผาบ้านด่านเกวียน 

 โทร.081-0623321

“ป้ันดนิให้เป็นดาว”
ดนิเผาของไทย ก้าวไกลสูส่ากล ตาป่ัน เครือ่งประดบัดนิเผาด่านเกวยีน
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 สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษง่ายๆเอาไว้ใช้ในชีวิตประจ�า
วันหรือใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศกันนะคะ เริ่มจากการทักทายกัน
ก่อน หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับค�าว่า Hi how are you? (ไฮ้ ฮาว อาร์ ยู ) 
ซึง่หมายความว่า สวสัดค่ีะ คุณสบายดไีหม แต่วนันีจ้ะมาสอนประโยคใหม่
ง่ายๆเอาไว้ใช้กันค่ะ
 
 Hi how’s it going ?
 ไฮ้  ฮาว ซิท โกอิ่ง?
 สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ

 How have you been today?
 ฮาว แฮฟ ยู บีน ทูเดย์
 วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง

 How is your day?
 ฮาว อีส ยัว เดย์
 วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง

By…Takkatak

 How’s everything? (เอาไว้ถามสารทุกข์สุขดิบ)
 ฮาว ซ เอฟวรี่ติง?
 ทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง แปลแล้วอาจงงๆ เอาเป็นว่าเอา
ไว้ถามภาพรวมนะคะ

 Good to see you. 
 กู๊ด ทู ซี ยู
 ยินดีที่ได้พบค่ะ

 หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูอ่้านบ้างนะคะ ไว้คราวหน้า 
จะมาสอนภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวันกันอีก  
รอตดิตามกันด้วยนะคะ

ภาพประกอบจาก : https://www.sanook.com/campus/1387553/

 : https://www.englishtime.in.th/hot-tips/วลีบอกทักทายฝรั่งยัง

ไงให้เหมาะกับสถานการณ์/

ประโยคทักทาย
ภาษาอังกฤษ

ที่พบบ่อยในชีวิตประจ�าวัน
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 -  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี  
4 -16 มีนาคม 2562
 -  ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม -  
19 กุมภาพันธ์ 2562 
 -  ลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ัง (เลือกตั้งล่วงหน้า) วันท่ี 17 
มีนาคม 2562
 -  15 ก.พ. 2562  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
 -  4-16 มี.ค. 2562 วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 -  17 มี.ค. 2562 วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
 -  24 มี.ค.2562 วันเลือกตั้งทั่วไป

 “แย้มไม่ส่งศาล รธน. ตีความปมจัดเลือกตั้งใน 150 วัน”
 อย่างไรก็ตามนายอิทธิพรไม่ขอยืนยันต่อส่ือมวลชนว่า กกต. 
จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ภายในวันท่ี 9 พ.ค. หรือไม่ 
หลังเกิดข้อถกเถียงว่าการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน หมายถึงจัดให้มี 
การเลือกต้ัง หรือรวมข้ันตอนรับรองและประกาศผลการเลือกต้ัง  
ส่วนความเป็นไปได้ในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็น
นี้ ประธาน กกต. บอกเพียงว่า “อยู่ในความคิด กกต. แต่ยังไม่ตัดสิน
ใจ ถ้าท�าตามขั้นตอน กกต. อาจไม่มีความจ�าเป็น”
 “ขอให้พีน้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังช่วยกันออกไปใช้สิทธิ 
ให้มากที่สุดสมกับท่ีรอคอย ขอให้รู้เท่าทันผู้สมัคร และมีความเข้าใจ 
ถึงวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่”
 สภาผูแ้ทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชกิซึง่มาจากการเลอืก
ตัง้โดยตรงทัง้หมด 500 คน และแบ่งการได้มาออกเป็นการเลอืกตัง้แบบ
แบ่งเขตเลอืกตัง้ในแต่ละจงัหวัด จ�านวน 350 คน และแบบบญัชรีายชือ่
ของพรรคการเมอืง โดยให้เขตประเทศเป็นเขตเลอืกตัง้ จ�านวน 150 คน ซึง่ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามรปูแบบนี้
เป็นไปตามบทบญัญัตริฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 ทั้งนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก�าหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง
 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) มมีตใิห้วันท่ี 24 มนีาคม 2562 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร(ส.ส.) เป็นการท่ัวไป 
 พรรคต้องเปิดชื่อ“นายกฯ ในบัญชี” ภายใน 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ 

 เครดิต: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 

เตรียมการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562

 สวัสดค่ีะ กลบัมาพบกับทุกท่านเป็นประจ�าทกุเดอืน ในฉบบันีข้อน�าเสนอ 
เก่ียวกับการเตรียมการเลือกตั้งค่ะ ซึ่งก�าลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 
ทกุท่าน เนือ่งจากใกล้วันเลอืกตัง้แล้ว เป็นสญัลกัษณ์ว่าดอกไม้แห่งประชาธิปไตย 
เริ่มจะเบ ่งบานแล ้ว   ประชาธิปไตยอยู ่ ในมือของประชาชนแล ้วค ่ะ 
ในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2562 
 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น�าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ�านวน 4 มาตราโดยให้มีผลตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มพีระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มกีารเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอ�านาจตามความ
ในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎกีานีเ้รยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาให้มีการเลอืก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562”
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
 มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป
 มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลอืกต้ังรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ 
โดยที่มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ด�าเนินการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีให้แล้วเสร็จภายใน 
หน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
267 (1) (2) (3) และ (4) มผีลใช้บงัคบัแล้ว สมควรก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 ขณะเดยีวกันคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ประกาศวันเลอืกต้ังอย่างเป็น
ทางการคือในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังจากมีการประชุม
 โดยก�าหนดการอื่นๆ ได้แก่
 -  วันเปิดรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
 -  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

By ... ดอกแคป่า
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