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30 เมษายน
วันคุ้มครองผู้บริโภค

เร่ือง เล่า
จากปก

          เมื่อ พ.ศ.2512 ได้มีเจ้าหน้าที่สหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ 
ได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยให้เข้าร่วม แต่ไม่ประสบความ
ส�าเร็จ เนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทยขณะนั้นยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตาม
สหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศก็มิได้ย่อท้อ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวน 
มาเป็นระยะ จนกระทั่งครั้งที่ 3 องค์การเอกชนของประเทศไทยได้รับการชักชวน
ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาผู ้บริโภคมีชื่อว่า กรรมการศึกษา
และส่งเสริมผู้บริโภค ในปี พ.ศ.2514 และได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาในภาคเอกชน 
รวมทั้งได้ประสานงานกับภาครัฐบาล จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 และได้สลายไป
พร้อมกับการเมือง
          จนกระทัง่ปี พ.ศ.2522 ในสมยั พลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัท์ เป็นนายกรฐัมนตรี 
ได้เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นของ การคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งโดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ  
โหตะกติย์ เป็นประธานกรรมการ การปฏบิตังิานโดยอาศยัอ�านาจของนายกรฐัมนตรี 
และศึกษาหามาตราการถาวรในการ คุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในหลักทาง สาระบัญญัติ 
และการจดัองค์การของรฐัเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค จึงได้พจิารณายกร่างกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ครอง บรโิภค และรฐับาลได้เสนอต่อรัฐสภา มมีตเิหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์ให้เป็น
กฎหมายได้ รัฐบาลจึงได้น�าร่างขึ้นบังคมทูล ซึ่งได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ตราเป็นพระราชบญัญตั ิ ทรงลงพระปรมาภิไธย ได้ตัง้แต่วนัที ่30 
เมษายน พ.ศ.2522 และประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษเล่มที ่96 ตอนที ่72 
วนัที ่4 พฤษภาคม 2522 มีผลการใช้บงัคบั ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา

 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค

          พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายด้านสังคมที่ก�าหนดเพื่อป้องกัน 
ผู้บริโภคจากพฤติกรรมท่ีฉ้อฉล เกี่ยวพันกับธุรกิจโดยท่ัวไป เนื่องจากปัจจุบันน้ี  
การเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ต่อประชาชนนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น  
ผูป้ระกอบธรุกจิการค้าและผูท้ีป่ระกอบธรุกจิโฆษณา ได้น�าวชิาการในทางการตลาด
และทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระท�า
ดังกล่าว ท�าให้ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เก่ียวกับ
คุณภาพและราคาของสินค้า และบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจาก
นั้น ในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยการก�าหนด
คุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละราย
จะไปฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้ประกอบการป หรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการ
ละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภค ย่อมจะเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุม้ค่า และผูบ้ริโภค
จ�านวนมากไม่อยู่ในฐานะท่ีจะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีได้ และ 
ในบางกรณกีไ็ม่อาจระงบัห รอืยบัยัง้การกระท�าท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ผูบ้รโิภคได้
ทันท่วงที  แบ่งออกเป็น 4 หมวด 62 มาตรา ได้แก่

หมวด 1 ว่าด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
          ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ด�าเนิน
การ เกี่ยวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตราย แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการท่ีอาจ 
ก่อความเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่ผู ้บริโภค พิจารณาค�าวินิจฉัย อุทธรณ์ค�าสั่ง 
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง วางระเบยีบ สอดส่องเจ้าหน้าที ่ด�าเนนิคดเีกีย่วกบัการละเมดิสิทธิ 
ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา  
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ให้มีการจัดตั้งส�านักงาน 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค มหีน้าทีร่บัเรือ่งราวร้องทกุข์ ตดิตามสอดส่องพฤติการณ์
ผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ให้การศึกษาแก่ ผู้บริโภค เผยแพร่งาน 
ทางวิชาการ
หมวด 2 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 ส่วน 
          ส่วนที่ 1 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา ก�าหนดห้ามไม่ให้
ท�าการโฆษณาที่ใช้ข้อความเกินจริง หลวกลวง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค ละเมิดสิทธิ และก�าหนดให้ผู้ประกอบการท่ีสงสัยว่าการโฆษณาของตน 
จะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่สามารถขอความเห็นจากคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
โดยเสียค่าธรรมเนียมได้ 
          ส่วนที่ 2.1 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก ก�าหนดให้สินค้าที่ผลิต 
ในประเทศ และน�าเข้ามาขายเป็นสนิค้าควบคมุฉลากทีต้่องมีลกัษณะทีใ่ช้ข้อความท่ีไม่ก่อ
ให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระของสนิค้า ข้อความจ�าเป็นทีเ่ปิดเผยข้อเทจ็จรงิทีเ่ป็นสาระ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก�าหนด
          ส่วนที่ 2.2 ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา ให้อ�านาจคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา มีอ�านาจก�าหนดประเภทธุรกิจท่ีควบคุมการท�าสัญญาที่ก�าหนด ให้ใช้ 
ข้อสัญญาที่จ�าเป็นที่ไม่ท�าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ ห้ามใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
          ส่วนที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
มีอ�านาจให้มีการทดสอบ พิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตราย และมีค�าสั่งห้ามขายสินค้า 
ท่ีอาจเป็นอนัตรายได้ และก�าหนดให้คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตัง้เจ้าพนกังานอยัการ  
โดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นเจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองผู ้บริโภค 
เพื่อด�าเนินคดีทางแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท�าละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

หมวด 3 ว่าด้วยการอุทธรณ์ 
          ก�าหนดให้ผู้ได้รับค�าสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสามารถอุทธรณ์ค�าสั่งต่อคณะ
กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 
หมวด 4 ว่าด้วยบทก�าหนดโทษ           
ก�าหนดให้มีบทลงโทษทั้งจ�าและหรือทั้งปรับ โดยมีโทษจ�าคุกสูงสุดไม่เกินหนึ่งปี 
 
 ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักนายกรัฐมนตรี
         https://guru.sanook.com/2974/
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By...ติ๊งหน่อง

คุณขอมา
อบจ. จัด

ให้
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมกับศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ�าอ�าเภอโนนสูง 

มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยส�าหรับคนพิการ 

	 วันอังคารที่	30	เมษายน	2562	เวลา	10:00	น.	กองส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมาประจ�าอ�าเภอโนนสูง	มอบกายอปุกรณ์เคร่ืองช่วยส�าหรบั 

คนพิการณ	ท่ีว่าการอ�าเภอโนนสูง	โดยมนีายอนันต์ศกัดิ	์วุฒสิงิห์ชยั 

นายอ�าเภอโนนสงู	นางสภุลกัษณ์	พรหมลา	หวัหน้าศนูย์ประสานงาน

ประจ�าอ�าเภอโนนสงู	พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ	ร่วมเป็นเกยีรติ

ในการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยส�าหรับผู้พิการ



Korat Network 5Online Magazine

	 วนัท่ี	1	เมษายน	2562	เวลา	09.00	น.	ณ	หอประชมุมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษาโคราช	วัดสุทธจินดาวรวิหาร	อ.เมือง	
จ.นครราชสีมา	ร้อยตรีหญิง	ระนองรักษ์	สุวรรณฉวี	นายก	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	 
ครั้งท่ี	 50	ประจ�าปี	 2562	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุครบ	64	พรรษา	 
โดยมี	 พันเอกนเรศ	 พิลาวรรณ	นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา	 
กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว	
	 ส�าหรับพิธีบรรพชาครั้งน้ี	 มีน้องๆ	 นักเรียน	 จาก	 โรงเรียน 
ในสงักัด	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	ร่วมบรรพชา	จ�านวน	34	คน 
และจากพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 21	 คน	 รวมบรรพชา 
เป็นสามเณร	ทั้งสิ้น	55	รูป	
	 โครงการ	 “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”ฯ	 เป็นการร่วมบุญ
กุศลระหว่าง	 วัดสุทธจินดาวรวิหาร	 พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา	 และ	
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	เพ่ือเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ
ครบ	64	พรรษา	และให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ	และปฏิบัติธรรม
อย่างแท้จริง

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม“บรรพชาสามเณร” 55 รูป
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	 พลเอกดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 องคมนตรี	 พร้อมด้วยคณะ	 เดิน
ทางลงพ้ืนท่ีเย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ตามโครงการติดตาม 
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
	 วันที่	 4	 เมษายน	 2562	 เวลา	 13.00	 น.	 ที่	 ห้องประชุมสุวัจน ์
ลิปตพัลลภ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา 
พลเอกดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 องคมนตรี	 และคณะ	 เข้าตรวจเย่ียมและ
ติดตามการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามโครงการ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน	และตดิตามผลการด�าเนนิงานการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ	 เพ่ือสนองพระราโชบายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ในการยกระดบัการศกึษาและพัฒนาท้องถ่ิน	ด้วยการวเิคราะห์	
SWOT	รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	เพื่อน�าไป
สู่การบูรณาการความร่วมมือ	การสร้างเครือข่าย	และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา	 โดยมีนายจรัสชัย	 	 โชคเรืองสกุล	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสมีา	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อดศิร		เนาวนนท์	อธิการบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครราชสีมา	 พร้อมด้วย	 ร ้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 และ	 หัวหน้าส่วนราชการ 
ในจังหวัดนครราชสีมา	ร่วมให้การต้อนรับ

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี 

ลงพืน้ทีเ่ยีย่ม มรภ.โคราช
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	 วันที่	22	มี.ค.	62	เวลา	09.39	น.	ที่ส�านักงานองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดนครราชสมีา	ร.ต.หญิง	ระนองรกัษ์	สวุรรณฉว	ีนายก	อบจ.นครราชสมีา	

พร้อมด้วย	นายอนุวัฒน์		คณาจันทร์	รองนายก	อบจ.	นายศุภฤกษ์		หงษ์ภักดี	

ที่ปรึกษานายก	อบจ.	นายนพล	 	 วงษ์ประเสริฐ	ที่ปรึกษานายก	อบจ.	 และ	 

นางบุญสิตา	 	 ขันธะวินะหุ	 รองปลัด	อบจ.	หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	

พนักงานจ้างในสังกัด	อบจ.นครราชสีมา	ประกอบพิธีสักการะพระภูมิเจ้าท่ี	 

ในเวลา	 09.39	 น.	 จากนั้น	 เวลา	 10.39	 น.	 เป็นพิธีท�าบุญส�านักงาน	 

โดยนมินต์พระสงฆ์	9	รปู	ประกอบพิธีทางสงฆ์	รวมถึงคณะผูบ้รหิารและหวัหน้า 

ส่วนราชการ	 ได้ร่วมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม	 เพ่ือความเป็น 

สิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าด้านการงาน	

	 ภายหลงัเสรจ็พิธีสงฆ์	ได้มกีารจดัเตรยีมอาหารหลากหลายเมนู	อาทิ	

ส้มต�า	ผัดหมี่	ข้าวไข่เจียว	ก๋วยเตี๋ยว	ขนมจีนน�้ายา	ข้าวเหนียวไก่ทอด	ผลไม้	

และขนมหวาน	ไว้ส�าหรับผู้ที่มาร่วมพิธีได้รับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

“นายก นก” ถือฤกษ์ 09.39 น. ท�าบุญส�านักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล
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	 วันที่	 28	 มี.ค.	 62	 เวลา	 11.30	 น.ที่ห้องประชุมส�านักการ

ช่าง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมาต.มะเริง	 อ.เมือง	

จ.นครราชสีมา	 นายประดิษฐ์	 	 ก่ิงโก้	 รองนายก	 อบจ.นครราชสีมา	

เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการคณะกรรมการ 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา	อบจ.นครราชสมีา	และก�าหนด

แนวทาง	 วิธีการ	 และด�าเนินการติดตามและประเมินผล	 ประจ�าป	ี

2562	และร่วมเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกประธานกรรมการฯ	และ	 

เลขานุการฯ	 โดยมี	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

อบจ.นครราชสีมา	 จ�านวน	 11	 คน	พร้อมด้วย	 หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าราชการ	อบจ.นครราชสีมา	เข้าร่วมประชุม

		 การประชมุดงักล่าวสบืเนือ่งมาจาก	อบจ.นครราชสมีา	ได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ตามค�าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	 ประกอบด้วย	 นายบัวพันธ์	 จันค�าวงษ์	 นายสมพร		 

จินตนามณีรัตน์	 นายเลิศชัย	 	 ธนประศาสน์	 ส.อบจ.นม.,	นางสาวศิริ

พร		ประสงค์ทรัพย์	นายสมพงศ์		พิมพ์กลาง		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น,	 

นายตวงสิทธ์ิ	 	 อภิชัยบุคคล	นางรังสิยา	 	 นุทกิจ	หัวหน้าส่วนราชการ

บรหิารท่ีคดัเลอืกกันเอง,	นายชยัยงค์		ฮมภริมย์	นายประถม		กลิน่ศรสีขุ	

น.ส.พรทิพย์		จ๋าพิมาย	เสมียนตราจังหวัด	และ	นายรฐนนท์		ไชยสิทธิ์	

(แทนหัวหน้าส�านักงานจังหวัด)	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก

		 เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการประชุม 

คณะกรรมการฯ	ภายใน	15	วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ

หน่ึงคนท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ	และเลือกกรรมการอกีหน่ึงคน

ท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ	และก�าหนดแนวทาง	วิธีการรวมถึง 

ด�าเนินการติดตามและประเมินผล	ประจ�าปี	 2562	 โดยในที่ประชุม	 

มีมติเป็นเอกฉันท์	 เลือก	นายชัยยงค์	 	 ฮมภิรมย์	 เป็นประธานคณะ 

กรรมการฯ	 และ	 นายประถม	 	 กล่ินศรีสุข	 เป็นเลขานุการคณะ 

กรรมฯ	 ท้ังน้ีเมื่อมีการคัดเลือกประธาน	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 ท้ังหมดจะมีอ�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดแนวทาง	

วิธีการในการ	ด�าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

	 จากน้ันจะได้รายงานและเสนอความเห็น	 ซึ่งได้จากการ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน	ต่อนายก	อบจ.นครราชสมีา	

เพ่ือให้นายกฯเสนอต่อสภา	 อบจ.นครราชสีมา	 และคณะกรรม 

การพัฒนาท้องถ่ิน	พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผน

พัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน	15	วัน 

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว	 ที่ส�าคัญต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	30	วัน	โดยอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้ 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	 รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะท�างาน	เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติเอกฉันท์ เลือก “ชัยยงค์”
 นั่ง ปธ.คกก.ติดตามผลแผนพัฒนา อบจ.โคราช
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อบจ.โคราช จัดอบรม “นวดตอกเส้น”
เสริมทักษะอาชีพ นร. ช่วงปิดภาคเรียน

	 วันที่	28	มี.ค.62	เวลา	09.00	น.ที่	รร.โคราชโฮเต็ล	อ.เมือง	

จ.นครราชสีมา	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์	 	 สุวรรณฉวี	 นายก	 อบจ.

นครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เสริม	เรื่อง	“นวดตอกเส้น”	แก่ตัวแทนครู	และ	นักเรียน	ในสังกัด	อบจ.

นครราชสมีา	จ�านวน	42	คน	เพ่ือให้มคีวามผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรู ้

เรื่องการนวดตอกเส้น	โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	นางทรัพย์ลดา		

วงษายะ,	นางสมุาล	ี	เรอืนแก้ว	เป็นวทิยากรให้ความรูต้ลอดการอบรม

ท้ังน้ี	 การนวด	 “ตอกเส้น”	 จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ให้บริการต้องมีความรู้	 

มีทักษะท่ีถูกวิธี	 จะไม่กระท�าการท่ีรุนแรง	 จะไม่ลงแรงตอกในจุด

อันตราย	และจุดส�าคัญของอวัยวะต่างๆ	เช่น	ปุ่มกระดูก	การตอกเส้น

จะเป็นการใช้แรงสั่นสะเทือนตามแนวเส้นจุดเดียวกับการใช้มือนวด

นั่นเอง	 เพราะหากผู้ให้บริการไม่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

ศาสตร์การตอกเส้น	อาจเป็นอันตรายกับผู้เข้ารับการนวดได้
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สถาบันฯ “ปัญญาภวิัฒน์” ยนืยันชัด
รับ “11 นักเรยีน” อบจ.โคราช

เรยีนต่อ ป.ตร ี4 ปี ฟร!ี!

	 สถาบันฯ	 “ปัญญาภิวัฒฯ”	 อ้าแขนรับ	 11	 นักเรียน	 เรียนดี 
แต่ยากจน	 ให้ได้เรียนต่อในระดับ	 ป.ตรี	 ฟรีจนจบหลักสูตร	 พร้อมลง
ลายมอืชือ่ในเอกสารส�าคญัการรบัทนุทนัที	เพ่ือยืนยันการเป็นนักศกึษาทนุ 
ของสถาบันฯ	 ด้าน	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์ฯ	 นายก	 อบจ.	 เผย	 ขอบคุณ
สถาบันฯ	ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด	อบจ.โคราช	
	 วันที่	21	มี.ค.	62	เวลา	10.00	น.	ที่ห้องประชุมส�านักการศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา	
อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	ร้อยตรีหญิง	ระนองรักษ์	สุวรรณฉวี	นายก	อบจ.
นครราชสีมา	นายอนุวัฒน์	คณาจันทร์	รองนายก	อบจ.	และ	นางณัฐฐิรา 
ธนาคุณ	รองผู้อ�านวยการ	ส�านักสื่อสารองค์กรสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์	 หรือ	 PIM	 ร่วมแสดงความยินดีกับ	 11	 นักเรียนสังกัด	 อบจ.
นครราชสีมา	ในการลงชื่อรายงานตัว	พร้อมท�าสัญญารับทุนเรียนฟรีจาก	
PIM	เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นเวลา	4	ปี	ในสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	 โดยมี	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาฯ	ครู	 และ 
ผู้ปกครองนักเรียน	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 ทั้งนี้บรรยากาศการท�าสัญญา
ครั้งนี้เต็มไปด้วยความยินดี	 ปลาบปล้ืม	 กับก้าวแรกของความส�าเร็จ 
ของนักเรียนทั้ง	11	คน
	 ภายหลังเสร็จสิ้นการท�าสัญญา	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์ฯ	นายก	
อบจ.นครราชสีมา	และ	นายอนุวัฒน์ฯ	รองนายก	อบจ.	ได้พบปะ	พูดคุย
กับนักเรยีนและผูป้กครอง	พร้อมสอบถามและตอบข้อสงสยัของผูป้กครอง
ที่บางรายอาจจะยังกังวลว่า	ลูกๆ	จะเรียนไปในทิศทางไหน	ไปอยู่อย่างไร	
ซึง่ก็ได้ตอบข้อสงสยัและคลายความกังวลให้กับผูป้กครองอย่างเป็นกันเอง	 
รวมถึงยังได้รับการยืนยัน	 จากสถาบันฯ	 ว่า	 นักเรียนทุกคนจะได้รับ 
การศึกษาตรงตามหลักสูตร	 ทางสถาบันฯ	 จะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
สมกับที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจสนับสนุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ยังสถาบันฯ	ด้วย	
	 “ส�าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค ้าสมัยใหม่ น้ัน	 
เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นเรยีน	3	เดอืน	ฝึกงาน	3	เดอืน	ในระหว่างฝึกงานนกัเรยีน
จะได้รับเงินเดือน	 โอที	 โบนัส	 แต่ส่ิงส�าคัญคือนักเรียนต้องมีความขยัน	
ซื่อสัตย์	อดทน	รวมถึงเรียนให้ได้ตรงตามที่สถาบันฯ	ก�าหนด”
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

	 คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน	 ประจ�าเดือนเมษายน	 2562	 ต.ตาขอน�าเสนอเรื่องราว 
ของ	คุณนิ่มนวล		อาษากลาง		ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยการนวด
แผนไทยและยังเป็นจติอาสาท่ีมผีลงานดีเด่นและได้รบัรางวัลอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่านดเีด่น	ระดบั
จังหวัด	ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	ประจ�าปี	2562	อีกด้วย		
ประวัติความเป็นมา
	 คุณน่ิมนวล	 อาษากลาง	 หรือ	 พ่ีน่ิม	 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 โรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลตลาดแค	อ�าเภอโนนสูง		จงัหวัดนครราชสมีา	และยังมตี�าแหน่งและบทบาทหน้าท่ี
ต่างๆในหมู่บ้าน	อีกมากมาย		พี่นิ่มเล่าว่า	“	ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน	มักจะอาสาท�างาน
ต่างๆ	ในชุมชนและได้รับความไว้วางใจให้ได้รับบทบาทหรือหน้าที่ที่ส�าคัญเสมอ	เช่น	งานวัด	โรงเรียน	
สถานีอนามัย	 ตลอดจนชุมชนอื่นๆ	 และหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	 ไม่ว่าจะในขณะที่เป็น	 อสม.ใน
ปัจจุบันหลักการท�างานส่วนรวมโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม	คือ	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมแก้ไขปัญหา	และร่วมรบัผดิชอบ	จนได้รบัการยอมรบัจากชมุชน	และหน่วยงานองค์กรต่างๆในชมุชน	
โดยมตัีวอย่างบทบาทหน้าท่ี	ดงันี	้	ประธานชมรมจติอาสานวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ	ต�าบลธารปราสาท	
/	ประธานเครอืข่ายผูป้กครอง/	คณะกรรมการการศกึษาโรงเรยีนธารปราสาทเพชรวิทยา	/สมาชกิชมรม
หมอพื้นบ้าน	ต�าบล	ธารปราสาท	/	คณะกรรมการ	อสม.	บ้านตะขบหมู่	4	/	คณะกรรมการผู้ประสาน
งานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด	 /	สมาชิกสตรีแม่บ้านต�าบลธารปราสาท	 เป็นต้น	 ”	นอกจากนี้
พ่ีน่ิมยังยึดหลักในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจและสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี	 ได้แก่	 การครองตน	การครอง
คน	การครองงาน	
	 คตปิระจ�าใจ	พ่ีนิม่	ยึดคต	ิ“	ใฝ่รู	้ใฝ่เรยีน	ใฝ่ค้นหาเพ่ือพัฒนาตนเอง	”	ด้วยคตน้ีิท�าให้พ่ีนิม่
ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองโดยตลอดเพื่อพัฒนาตนเอง
	 การพัฒนาตนเองผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ	อาทิ	
1.ปี	 พ.ศ.	 2555	 ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 สาขาอาชีพ	พนักงานนวดไทย	
ระดับ	๒	
			จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค	๕	นครราชสีมา
2.ป	ีพ.ศ.	2558	อบรมหลักสูตรการนวด	คอ	บ่า	ไหล	่ดว้ยหนิคริสตลัและการท�าลูกประคบด้วยสมุนไพร
			จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จ.นครราชสีมา
3.ปี	พ.ศ.	2558	ได้รับคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับโซนจังหวัดนครราชสีมา
4.ปี	พ.ศ.	2558	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	คุณแม่ดีเด่น	ในงานวันแม่แห่งชาติ
5.ปี	 พ.ศ.	 2559	 ได้ส�าเร็จหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยส�าหรับโรงเรียน 
ผู้สูงอายุจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6.ปีพ.ศ.2559ได้ผ่านการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทย		
			ประเภท	“ผดุงครรภ์ไทย”	โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย	จังหวัดนครราชสีมา
7.ปี	พ.ศ2561ได้รับคัดเลือกเป็น	อสม.	ดีเด่นโซน	2	จังหวัดนครราชสีมา
8.ปี	พ.ศ	2561	ได้รับยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น	งานครบรอบ	40	ปีโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
9.ปีพ.ศ2561	ได้รับรางวัลการประกวดผลงานเด่นด้านนวัตกรรม	“รางนวดเท้า	2	IN	1”	อ.โนนสูง																																		
			จ.นครราชสีมา
10.ปี	พ.ศ	2562	ได้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภท”การนวดไทย”		
					จากโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย	จังหวัดนครราชสีมา
11.ปี	 พ.ศ.	 2562ได้ผ่านการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนไทย		
					ประเภท	“การนวดไทย”โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย	จังหวัดนครราชสีมา
12.ปี	พ.ศ.2562	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขา	สหวิทยาการ
เพื่อการ	
					พัฒนาท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13.ปี	พ.ศ.2562	ได้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพนวดแผนไทย	“หลักสูตร
การนวดตอกเส้น”	จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	และอื่นๆ
	 14.ปี	พ.ศ.2562	ได้รับคัดเลือกเป็น	อสม.	ดีเด่นระดับจังหวัด		ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ
	 ผลงานที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
พี่นิ่ม	 ได้รับรางวัลการประกวดผลงานเด่นด้านนวัตกรรม	ประจ�าปี	2561	ด้วยผลงาน	“รางนวดเท้า	2	
IN	1”	ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยบ�าบัดบรรเทาอาการของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาฝ่าเท้า	นอกจาก
นี้ในบทบาทของการเป็นจิตอาสา	 พ่ีนิ่มเล่าว่า	 “ด้วยความท่ีพ่ีนิ่มเป็นแกนน�าจิตอาสานวดแผนไทย	
ต.ธารปราสาท	อ.โนนสูง	ความเป็นผู้น�าเต็มตัวของดิฉัน	คือ	 จิตอาสาเต็มร้อย	น�าจิตอาสานวดแผน
ไทย	ลงพ้ืนท่ีเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้ป่วยด้อยโอกาส	 ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการตามหมู่บ้านต่างๆ	 ใน
ต�าบล	ธารปราสาท	ให้มีสุขภาพดี	แข็งแรง	และ	ดิฉันยังเป็นจิตอาสาในชุมชนอีกด้วย(	อสม.)	มีหน้าที่
แก้ข่าวร้าย	กระจายข่าวดี	ชี้บริการ	ประสานงานสาธารณสุข	บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชน	ท�าตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น	เช่น
	 1.ได้เป็นวิทยากรสอนกลุ่มจิตอาสานวดแผนไทยให้รู้ถึงวิธีการนวดบ�าบัดฟื้นฟูผู้ป่วย
	 2.การใช้ลูกประคบสมุนไพร,	 การท�าลูกประคบสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้งใช้ในการ

คุณนิ่มนวล  อาษากลาง
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการดูแลสุขภาพการนวดแผนไทย

“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ค้นหา
เพื่อพัฒนาตนเอง”

บ�าบัดอย่างถูกต้อง,		สอนผู้ป่วยเดินกะลาอย่างถูกวิธี
	 3.ออกเย่ียมผู้ป่วยกล้ามเน้ืออ่อนแรง	 บ้านสะแทด	 ให้ค�าแนะน�าและสอน 
การบริหารแขนขา
	 4.ออกเย่ียมผูป่้วยตดิเตยีงทีม่แีผลกดทบักับทีมงานสาธารณสขุ	บ้านสะแทด	เพ่ือ
ท�ากายภาพและดูแลสุขภาพ
	 5.ออกเย่ียมผูป่้วยอมัพาตซกีซ้าย	บ้านสะแทด	พร้อมให้ค�าแนะน�าและนวดบ�าบดั
	 6.ให้บริการนวดแผนไทยในสถานพยาบาล	ผู้ป่วยอัมพาตซีกขวา		ให้มีอาการดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 7.เป็นวทิยากรมอบความรูน้กัเรยีนโรงเรยีนพิมายวิทยา	มาศกึษาหาความรูเ้ก่ียว
กับการนวดไทยและการ		บ�าบัดฟื้นฟู	โดยใช้สมุนไพรร่วมด้วยในการบ�าบัด
	 8.ตรวจสุขภาพเยาวชน	และให้ความรู้ด้านยาเสพติด
	 9.น�าจิตอาสานวดแผนไทยลงพ้ืนท่ีให้บริการผู้ป่วย	กล้ามเน้ือกระดูกและข้อ	 
ในชุมชนต่างๆ	 19	 หมู่บ้าน	 ที่ไม่สามารถออกไปใช้บริการท่ี	 รพ.สต	 ตลาดแคได้	 โดยมีงบ
ประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ	ของ	เทศบาลต�าบลตลาดแค	และ	
องค์การบริหารส่วนต�าบลกิจกรรมเด่นผลส�าเร็จด้านผู้น�าจิตอาสาแพทย์แผนไทย
	 สรุปผลส�าเร็จในการเป็นผู้น�าจิตอาสา
	 พ่ีนิ่มเล่าว่า	 “การที่ได้ท�างานเป็นจิตอาสา	 ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาแพทย์แผนไทย	
ของ	ต.ธารปราสาท	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา		มีความสุขมากค่ะ	เพราะกลุ่มจิตอาสา	กลุ่มนี้
ดิฉันเป็นผู้ผลักดันให้เกิดข้ึนมาเพ่ือท่ีจะลงพ้ืนท่ีดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสโดยตรงท�ากัน
แบบจิตอาสาจริงๆ	 จิตอาสาของเราจะลงพ้ืนที่พร้อมกับหน่วยงาน	 (รพ.สต.ตลาดแค	 )	 เพ่ือ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และผู้ป่วยติดเตียงให้มีอาการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ส่วนผู้ด้อยโอ
กาดท่ีไม่มลีกูหลานดูแลก็จะได้รับการดูแลจากกลุม่จติอาสาของเราด้วยการ	ลงพ้ืนทีใ่นหมูบ้่าน
ท้ังต�าบลจึงได้รู้ว่า	 คนในชุมชนป่วยด้วยโรคกล้ามเน้ือและกระดูกกันมาก	 เพราะคนในชุมชน
ประกอบอาชีพท�านาและรับจ้างกันส่วนใหญ่”		
	 พ่ีน่ิมยังน�ากลุ่มจิตอาสาให้ความรู้ด้านสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน	 ให้น�าสมุนไพร 
ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์	 เช่น	การท�าลูกประคบใช้เอง	 เพ่ือดูแลสุขภาพด้านกล้ามเน้ือ	 
ดื่มน�้าสมุนไพรเพ่ือขับล้างสารพิษ	 เป็นต้น	ทุกคนในชุมชนจะมีสุขภาพดีแข็งแรง	 ไม่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง	 คนในชุมชนยอมรับและพอใจในกลุ่มจิตอาสาของเรามาก	และยังได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเทศบาลตลาดแค	และ	อบต.
ธารปราสาท	อนุมัติให้ในโครงการนวดเพ่ือสุขภาพด้วย	 	การท่ีจะประสบผลส�าเร็จได้	 ใช้ว่า 
จะด�าเนินการได้ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว	 ก็ด้วยความร่วมมือกันหลายๆฝ่าย	 จึงสามารถ 
น�าสู่ผลส�าเร็จได้ด้วยดีและยั่งยืนตลอดมา	
	 นอกจากน้ียังมนีวัตกรรมและผลติภัณฑ์เพ่ือใช้ในการดูแลบ�าบดัและฟ้ืนฟูผูป่้วย
ที่มาใช้บริการ	นวดแผนไทย	อีกมากมาย	อาทิ	 รางนวดเท้า	2in1	ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้	 ช่วยให้
เลอืดลมไหลเวียนได้ดีข้ึนโดยเฉพาะผูป่้วยเบาหวานท่ีมอีาการชาเท้า	เท้าด้านแขง็	ท�าให้อาการ
ชาลดลงฟื้นฟูสภาพเท้าได้ดี	ท�าให้		ไม่เป็นรองช�้า	,ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าติด	ข้อเท้า
ติดลดลงและหายไป,ส่งเสรมิให้สขุภาพกายแข็งแรง	สขุภาพจิตดีข้ึน	ไม่เจบ็ป่วยด้วยโรคกล้าม
เนือ้และกระดกู	และยังมไีม้ประคบสมนุไพร	ใช้ประคบสมนุไพรด้วยตนเอง	ในบรเิวณท่ีประคบ
ไม่ถึง	/	ไม้ตาลคลายเส้นช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทั้ง	10	เส้น		ทั่วร่างกายคลายตัวได้ดีขึ้น	
ท�าให้ลมหายใจสดชื่น	 /กะลานวดเท้า	 ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูระบบประสาททั้งร่างกายให้ดีขึ้น
และช่วยบ�าบัดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วย	
	 สนใจติดต่อ	ปราชญ์ชาวบ้านด้านการดูแลสขุภาพนวดแผนไทย	/	นวตักรรมด้าน
การนวดแผนไทย	/		ร้านเรือนนวดเพื่อสุขภาพ		คุณนิ่มนวล		อาษากลาง	(พี่นิ่ม)	ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลตลาดแค	อ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	
	 เบอร์โทร	083-1289469	
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Text : Airin

ปักจุดสีกรมท่าท่ีปกเสื้อด้านซ้ายเพ่ือแสดงถึงระดับชั้นการศึกษา	 

ส่วนกระโปรงผ้าสีกรมท่าแบบสุภาพพับเป็นจีบข้างละสามจีบ 

ท้ังด้านหน้าและด้านหลังเมือ่สวมแล้วชายกระโปรงคลมุเข่า	รองเท้า

หนังสีด�าแบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้ามีสายรัดหลังเท้า	 ถุงเท้าสั้นสีขาว 

ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	นักเรียนชาย	เสื้อผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต 

แขนสั้นเครื่องหมาย	 ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาและชื่อสกุล

นักเรียนปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวาบนเน้ือผ้าด้วยด้ายสีน�้าเงิน	 และ 

ปักตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย

บนเน้ือผ้าด้วยด้ายสีน�้าเงินและสีแสด	 ตามแบบที่ก�าหนด	ปักดาว 

สแีดงท่ีปกเสือ้ด้านซ้ายเพ่ือแสดงถึงระดบัชัน้การศกึษา	ส่วนกางเกง

ผ้าสีกรมท่าแบบสุภาพ	แขนสั้น	เข็มขัดหนังสีด�าหัวเข็มขัดเป็นโลหะ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดสีเงิน	 รองเท้าผ้าใบสีด�าแบบหุ้มส้น

ชนิดผูก	ถุงเท้าสั้นสีขาว

	 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนหญิง	 เสื้อผ้า 

สีขาวแบบคอเชิ้ตแขนยาวผูกด้วยโบว์สีกรมท่า	ตามแบบท่ีก�าหนด	

เครื่องหมาย	 ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาและชื่อสกุลนักเรียน 

ปักทีอ่กเสือ้เบือ้งขวาบนเนือ้ผ้าด้วยด้ายสนี�า้เงนิ	และปักตรา	องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	ทีอ่กเสือ้เบือ้งซ้ายบนเนือ้ผ้าด้วยด้าย

สนี�า้เงนิและสแีสด	ตามแบบท่ีก�าหนด	ปักดาวสแีดงท่ีปกเสือ้ด้านซ้าย

เพ่ือแสดงถึงระดับชั้นการศึกษา	กระโปรง	ผ้าสีกรมท่า	 แบบสุภาพ	

พับเป็นจีบข้างละสามจีบท้ังด้านหน้าและด้านหลังเมื่อสวมแล้ว 

ชายกระโปรงคลุมเข่า	 เข็มขัดหนังสีด�าหัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ชนิดหัวกลัดหุ้มด้วยหนังสีด�า	 รองเท้าหนังสีด�าแบบหุ้มส้นหุ้มปลาย

เท้ามีสายรัดข้างหลังถุงเท้าสั้นสีขาว

	 เปิดเทอมแล้ว....ส�าหรับน้องๆนักเรียนหลายๆคน	 ท่ีจะต้อง 

เตรยีมตวักับการเรยีนในเทอมใหม่ท่ีจะมาถึง		เป็นธรรมดาส�าหรบัการเริม่ต้น 

เข้าเรียนใหม่	 ท่ีได้พบมิตรภาพใหม่	 ความรู้ใหม่	 รวมถึงประสบการณ ์

ในการเรียนที่ใหม่ขึ้น	 การเริ่มต้นในเทอมใหม่	 หากผู้ปกครองรวมทั้ง 

น้องนักเรียนทั้งหลายมีความพร้อมและเตรียมตัวมาอย่างดี	 ส่งผลให้

นักเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น	 “ชุดนักเรียน” เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง 

อีกอย่างหนึ่งส�าหรับการเปิดเทอม	 โดยเฉพาะน้องๆท่ีต้องเปลี่ยน 

สถานศึกษาและเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน

													โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	ทัง้	๕๘	แห่ง 

มกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งแบบนกัเรยีน	จากท่ีมคีวามหลากหลาย	ให้เครือ่งแบบ 

เป็นแบบเดียวกัน	 มีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	พ.ศ.2552	

เป็นต้นมา	ซึ่งก�าหนดให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนดังนี้

	 ในระดับ	ม.ต้น	นักเรียนชาย	 เสื้อ	 ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนส้ัน	

เครื่องหมาย	 ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาและชื่อสกุลนักเรียนปักท่ีอก 

เสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน�้าเงิน	 และปักตรา	 องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน�้าเงิน

และสีแสด	ตามแบบที่ก�าหนด	ปักจุกสีกรมท่าที่ปกเสื้อด้านซ้ายเพื่อแสดง

ถึงระดับชั้นการศึกษา	ส�าหรับกางเกง	เป็นผ้าสีกรมท่า	แบบสุภาพ	ขาสั้น	

เข็มขัดหนังสีด�า	หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดสีเงิน	

รองเท้าผ้าใบสีด�าแบบหุ้มส้นชนิดผูก	และถุงเท้าสั้นสีขาว

	 ในระดับ	ม.ต้น	นักเรียนหญิง	เสื้อ	ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้น 

เอวปล่อย	ผกูด้วยโบว์	สกีรมท่าตามแบบทีก่�าหนด	เครือ่งหมาย	ใช้ชือ่อกัษร

ย่อ	 ของสถานศึกษาและชื่อสกุลนักเรียนปักท่ีอกเสื้อเบื้องขวาบนเน้ือผ้า 

ด้วยด้ายสีน�้าเงิน	 และปักตรา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ทีอ่กเสือ้เบือ้งซ้ายบนเน้ือผ้าด้วยด้ายสนี�า้เงนิและสแีสดตามแบบทีก่�าหนด	

“ชุดนักเรียน” สังกัด อบจ.นม.
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

	 วัดหมื่นไวยอุโบสถกลางน�้า	๓๐๐	ปีนับเป็นที่เท่ียวในโคราชที่น่าสนใจ 

อีกแห่งส�าหรับท่านท่ีชื่นชอบการไหว้พระด้วยภายในวัดมีอุโบสถท่ีมีอายุกว่า	 300	ปี	 

ตั้งอยู่กลางสระน�้าสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นจุดเด่นของวัดเลยทีเดียว

ภายในอโุบสถเป็นท่ีประดษิฐานของ	พระพุทธรปูปนูป้ันปางเลไลยก์ท่านสามารถเข้าไป

กราบไหว้ขอพรกันได้	ซึง่สถานทีน่ีม้คีวามศกัดิส์ทิธ์ิและเป็นทีเ่คารพบชูาของชาวโคราช

ด้วยความร่มรืน่ภายในบรเิวณโดยรอบมมีมุพักผ่อนแบบสบายๆและมมุให้อาหารปลา

ในสระน�้าก็ท�าได้เช่นกัน

การเดินทาง

วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

	 รถยนต์จากตัวเมืองนครราชสีมา	 ไปวัดหมื่นไวยอุโบสถกลางน�้า	๓๐๐	ปี	

จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาออกไปประมาณ	2	 กิโลเมตร	 ให้มุ่งหน้าตรง

ไปทางถนนมิตรภาพ-หนองคาย	แล้วขับรถตรงไปอีกประมาณ	1	 กิโลเมตร	จากนั้น 

จะไป	4	แยก	พีกาซสัให้เลีย้วซ้ายลงไปแล้วขับตรงไป	ขบัรถตรงไปอกีประมาณ	400	เมตร 

ก็จะจะพบวัดหมื่นไวยอุโบสถกลางน�้า	๓๐๐	ปี	 ซ้ายมือ	ป้ายชัดเจน	 (ท่านที่ไปที่วัด

หมื่นไวยอุโบสถกลางน�้า	 ๓๐๐	ปี	 แนะน�าให้ใช้รถส่วนตัวหรือรถน�าเท่ียวจะดีกว่า	 

จะสะดวกที่สุด)

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

	 นักท่องเท่ียวท่ีจะไปวัดหมื่นไวยอุโบสถกลางน�้า	๓๐๐	ปี	 นั่งรถสองแถว	 

สาย	 7	 สายประโดก	 –	 ประตูผี	 จากสถานีขนส่งนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา	 

By...อ๋อมแอ๋ม

“วัดหมื่นไวย
อุโบสถกลางน�้า ๓๐๐ ปี”

เท่ียวแรกรถจะออกตัง้แต่เวลา	05.00	น.แลรถออกทุกชัว่โมง	เท่ียวสดุท้ายรถออก 

เวลา	21.00	น.	(แต่เพ่ือให้ได้อรรถรสใการท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสมีา	ขอแนะน�า 

ให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถน�าเท่ียวเท่าน้ัน	 เพ่ือความสะดวกในการท่อง

เที่ยวแต่ละจุด)

ค่าใช้จ่าย	:

รถสองแถว/สามล้อ	=	8	บาท

วิธีที่	3:	เดินทางโดย	รถแท็กซี่

	 นกัท่องเทีย่วท่ีจะไปวัดหมืน่ไวยอโุบสถกลางน�า้	๓๐๐	ปี	นัง่รถแท็กซี ่

จากสถานีขนส่งแห่งที่	 2	 นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา	 รถแท็กซี่มี	 24	

ชั่วโมง	นั้งท่องเท่ียวสามารถขึ้นได้เลย	 (แต่เพ่ือให้ได้อรรถรสในการท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา	 ขอแนะน�าให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถน�าเท่ียวเท่าน้ัน	 

เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวแต่ละจุด)

ค่าใช้จ่าย	:

รถแท็กซี่	=	50	บาท

	 *	หมายเหตุ	:	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้	ขึ้นอยู่

กับปัจจัยต่างๆ	และสภาวะเศรษฐกิจ

	 ติดต่อ	และ	แผนที่

	 ประเภท	:	สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน

	 ทีอ่ยู่	:	ต�าบลหมืน่ไวย	อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา	นครราชสมีา	30000

	 วันเปิดท�าการ	:	ทุกวัน

	 เวลาเปิดท�าการ	:	07.00-17.00	น.

	 พิกัด	GPS	:	ละตจิดู	15.019409,	ลองจจิดู	102.09071399999993

ที่มา	;	https://www.rakbankerd.com/travel/view.php?id=472&type=2
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 สังเกตได้ว่าตัวเองผายลมบ่อยมาก ๆ จนชักจะร�าคาญเพราะ
อาการตดบ่อยรบกวนการใช้ชีวิตประจ�าวัน แถมยังแอบกังวลว่าตดบ่อย
อันตรายไหม เกิดโรคอะไรในร่างกายเราหรือเปล่า !  

	 ตด	 เป็นกระบวนการขับลมหรือแก๊สในกระเพาะอาหารและล�าไส	้
โดยตดจะประกอบไปด้วยแก๊สท่ีไม่มีกลิ่น	 99%	 อันได้แก่	 แก๊สไนโตรเจน	
คาร์บอนไดออกไซด์	ไฮโดรเจน	ออกซเิจน	และมเีทน	ส่วนแก๊สมกีลิน่นัน้มอียู่เพียง	
1%	ในตดเท่านั้น	ซึ่งแก๊สที่มีกลิ่นก็เกิดจากการหมักหมมของอาหารในล�าไส้	ก่อ
ให้เกิดเป็นก�ามะถัน	ต้นเหตุของกลิ่นเหม็นตุ	ๆ	ของตดนั่นแหละ	

 สาเหตุที่ท�าให้ผายลมเกิดจาก 
           อากาศที่ผ่านเข้าล�าไส้ทางจมูก หรือปากในช่วงที่เคี้ยวอาหาร 
												 -	การรบัประทานอาหารทีม่กีรด	แก๊สมาก	เช่น	น�า้อดัลม	ถ่ัว	ผกักะหล�า่
ปลี	บรอกโคลี	ดอกกะหล�่า	หัวหอม	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	นม	ไข่	ชีส	อาหารไข
มันสูง	เป็นต้น	
												 -	การเคี้ยวหมากฝรั่ง	หรืออมลูกอม	
												 -	การเคีย้วอาหารไม่ละเอยีด	ท�าให้อาหารย่อยไม่หมด	และเกิดอาการ
ท้องอืด	มีแก๊สในล�าไส้												
	 -	การรบัประทานเน้ือสัตว์มากเกินไป	ร่างกายจะย่อยอาหารประเภทนี้
ได้ช้า	และแบคทเีรยีในล�าไส้จะมาช่วยย่อย	ก่อให้เกิดปฏิกิรยิาการหมกั	และเกดิ
แก๊สในล�าไส้
												 -	 การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป	 ซึ่งร่างกายจะใช้เวลา
ในการย่อยไขมันนาน	เสี่ยงต่อการเกิดแก๊สในกระเพาะและล�าไส้	ท�าให้เรอบ่อย	
หรือผายลมบ่อยได้
												 -	ในคนทีร่่างกายไม่มเีอนไซม์ย่อยโปรตนีจากนม	หากกินนม	โยเกิร์ต	
และผลิตภณัฑ์จากนมเข้าไป	รา่งกายกจ็ะย่อยไม่ได้	เปดิช่องให้แบคทเีรียเข้ามา
ท�าปฏิกิริยาหมักและก่อให้เกิดแก๊สในล�าไส้
												 -	ส�าหรบัคนทีแ่พ้กลเูตน	เมือ่รบัประทานอาหารทีม่กีลเูตนเข้าไป	เช่น	
ข้าวสาล	ีขนมปัง	ข้าวบาร์เลย์	ข้าวโพด	ข้าวโอ๊ต	ซเีรยีล	หรอืพายบางชนิด	ล�าไส้ก็
จะไม่สามารถย่อยกลูเตนได้	จนก่อให้เกิดอาการท้องอืด	มีแก๊สในกระเพาะ	และ
ท้องเสียร่วมด้วย	

 ตดบ่อยอันตรายไหม 
										โดยปกติแล้วคนเราจะตดประมาณ	10-20	ครั้งต่อวัน	หรืออาจจะเกินไป
เปน็	23	ครัง้ต่อวนัได้	คดิเป็นปริมาณแก๊สทีป่ล่อยออกมาราว	ๆ 	0.5-1	ลิตรต่อวนั
เลยทีเดียว	แต่หากว่าตดมากครั้งกว่านั้น	อาจต้องลองสังเกตด้วยว่ามีอาการอื่น	
ๆ	ประกอบด้วยหรือไม่	เช่น	ปวดท้อง	มวนท้อง	คลื่นไส้	อาเจียน	หรือมีอาการไม่
สบายอื่น	ๆ	ซึ่งก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติต่อไป	

 ตดบ่อย บอกโรคอะไรได้บ้าง  
	 -ท้องผกู	คนท่ีมอีาการท้องผกู	ไม่ได้ถ่ายหลายวัน	ท�าให้อจุจาระสะสมอยู่
ในล�าไส้นาน	ๆ	จนเกิดการหมักหมมและเกิดแก๊สมากกว่าปกติได	้ ส่งผลให้ตดบ่อย
ตามมา
	 -โรคล�าไส้แปรปรวน	
										หนึ่งในอาการของโรคล�าไส้แปรปรวนคือจะเรอ	และผายลมบ่อย	เนื่องจาก
ล�าไส้มกีารย่อยอาหารไม่ปกต	ิและมกัจะมอีาการปวดจนท้องเกรง็	ท้องอดืบ่อย	ๆ 	ด้วย	
	 -กระเพาะอาหารอักเสบ
	 หากมีอาการผายลมบ่อย	 ร่วมกับอาการแน่นท้อง	ปวดท้อง	 คล้ายกับ
อาหารไม่ย่อย	อาการตดบ่อยของเราอาจบอกเป็นนัย	 ๆ	 ว่ากระเพาะอาหารอักเสบ
อยู่ก็ได้
		 -นิ่วในถุงน�้าดี
										หากมีนิ่วในถุงน�้าดี	ร่างกายจะย่อยไขมันได้ไม่ดี	และจะส่งผลให้มีอาการท้อง
อืดจนร่างกายต้องระบายลมออกมาเป็นตดบ่อยขึ้น	ซึ่งอาการที่สังเกตได้ว่าร่างกาย
เราอาจมีนิ่วในถุงน�้าดี	ก็สังเกตได้จากอาการผายลมหลังกินอาหารอิ่มใหม่	ๆ 	นั่นเอง	
	 -โรคตับอ่อนอักเสบ
										กรณีนี้ก็จะคล้าย	ๆ	กับนิ่วในถุงน�้าดี	เพราะตับอ่อนจะมีหน้าที่ช่วยย่อยไขมัน	
แต่หากตับอ่อนท�างานได้ไม่เต็มที่	เพราะมีอาการอักเสบเกิดขึ้น	เราก็จะท้องอืด	และ
มีอาการผายลมบ่อยขึ้นได้
	 -มะเร็งล�าไส้ใหญ่
										หากมีอาการผายลมบ่อย	ร่วมกับน�้าหนักลดอย่างผิดปกติ	ท้องผูกเรื้อรัง	หรือ
ท้องเสียเรื้อรัง	 อีกทั้งยังมีภาวะโลหิตจาง	อาจต้องสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่
ได้นะคะ	

	 แต่ถ้ารูส้กึไม่สบายใจกับอาการตดบ่อยของตัวเอง	จะลองไปตรวจสขุภาพ
กับแพทย์อกีทก็ีได้	และขอย�า้กันอกีครัง้ว่าหากมอีาการตดบ่อยและมอีาการปวดท้อง	

ตดบ่อย ผายลมเก่ง
เป็นเพราะอะไร

อันตรายไหมอาการน้ี

Health corner
By...Tingnong
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	 เป็นเวลากว่า	 8	 ปีหลังจากที่มีการประกาศเปิดตัวแอป	 

Google+	จาก	Google	หลังจากที่บริษัทพยายามพลักดันให้แอปดัง

กล่าวเป็นทีนิ่ยม	แต่ก็น่าเสยีดายทีม่นัไม่เป็นอย่างท่ี	Google	ต้องการ

Google+	 เป็นระบบที่บริษัท	 Google	 สร้างมาเพ่ือเป็นคู่แข่งกับ	 

Facebook	แต่น่าเสยีดายทีม่นักลบัไปไม่รอด	การตดัสนิใจนีเ้ป็นสิง่ท่ี

ยากมากส�าหรบั	Google	Google+	 เปิดตวัครัง้แรกเมือ่ปี	 2011	และ 

การเปิดตัวครั้งนั้นท�าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือ	Google	 ประสบ 

ความส�าเรจ็	และสร้างผลกระทบอย่างมากต่อโลกโซเชยีล	และในปี	2013	

แอปได้ถูกพัฒนาให้มกีารสนทนากับแบบวิดโีอคอล	(ทีทุ่กวันนีเ้ราคุน้หน้า

คุ้นตาในรปูแบบของ	Skype)

	 แอปยังพัฒนาเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการแชร์รูปภาพ	 

การปรับแต่งรูปภาพ	 และการจัดเก็บรูปภาพด้วยระบบ	AI	 ระบบน้ี 

มีอิทธิพลอย ่างมากในการจัดรูปแบบสังคมบนโลกออนไลน	์ 

โดยคุณลักษณะนี้มีมาก่อนที่	 Facebook	 จะมีระบบ	Group	 และ	 

Instagram	จะเปิดตัวระบบ	 ‘Close	 friend’	 ซะอีก	บริษัทได้เปิดเผย

ขอบคุณที่มาจาก : beartai
ภาพประกอบจาก : https://www.marketingoops.com/news/google-closing/

ลาก่อน Google+ เพราะ Google 

เตรยีมปิดให้บรกิาร Google+ เดอืนสิงหาคมนี้
By...สะระแหน่น้อย

It’s IT

ว่า	90%	ของผูใ้ช้งาน	Google+	ใช้งานแอปเพียงแค่	5	 วินาทีเท่าน้ัน	 

เมื่อเทียบกับ	 Facebook	 ท่ีคนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นแอป 

อย่างน้อย	 20	 นาที	 ตัวเลขน้ีแสดงความแตกต่างของความนิยม 

อย่างชดัเจน

	 แต่การตดัสนิใจทีจ่ะตอกฝาโลงปิด	Google+	เกิดขึน้ในเดอืน

ตุลาคม	2018	 เมือ่มข่ีาวว่าข้อมลูผูใ้ช้น้ันมกีารรัว่ไหลในขณะท่ีบรษิทั 

ไม่พบหลักฐานของเรื่องดังกล่าว	 และหลังจากน้ันมาแอปก็มีปัญหา

ในเรือ่งระบบความปลอดภัยทีส่่งผลดระทบต่อผูใ้ช้งานกว่า	52.5	ล้าน

คนทางบริษัทจึงตัดสินใจที่จะยุติการให้บริการ	Google+	 ในเดือน

สิงหาคม	 2019	 น้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูล 

ออกมาเก็บไว้ก่อนท่ีตวัแอปจะปิดลง

	 เป็นเรื่องน่าเสียดายที่	 Google+	จะต้องปิดตัวลง	 แต่มัน 

จะไม่หายไปไหน	 เพราะในอนาคต	Google+	จะกลับมาให้บริการ 

แก่ผูใ้ช้	G	Suite	ในรปูแบบใหม่ทีไ่ฉไลกว่าเดิม
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Thailand 4.0
By...ฤกษ์กรรณ  แก่นกระโทก

	 Smart	City	 เป็นโครงการท่ีหลาย	 เมืองทั่วโลก	พยายาม

พัฒนาให้เข้ากับยุค	4.0	โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชวิีต 

ของประชาชน	ไม่ว่าจะทัง้ด้านการขนส่ง	การใช้พลงังาน	หรอืโครงสร้าง

พ้ืนฐาน	แต่ถึงแม้ของไทยเราจะยังไม่ม	ีSmart	City	ทีส่มบรูณ์เป็นรปู 

เป็นร่าง	 แต่หลายๆ	 จังหวัด	 หรือมหาวิทยาลัยในบ้านเรา	 ก็ก�าลัง 

อยู่ในขัน้ตอนการพัฒนาอยู่		นีค่อืตวัอย่างของประเทศทีเ่ป็น	smart	city

	 Stockholms	-	Sweden

	 เป็นเมอืงท่ีโดดเด่นด้าน	ICT	และมเีครอืข่ายและการเชือ่มต่อ 

มากที่สุดในโลก	 เพราะมีการติดตั้งเครือข่ายไฟเบอร์และด�าเนินการ 

ด้าน	 IT	ต่างๆ	 เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ	ที่จะใช้ในการพัฒนาสังคม 

ที่ย่ังยืน	 Stockholms	 ได้มีโปรเจคท์ส�าคัญคือ	 ‘Green	 IT’	 ท่ีผสาน 

การท�างานของเทคโนโลยีในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

อาคารประหยัดพลังงานที่ลดต้นทุนเคร่ืองท�าความร้อน,	ตรวจสอบ 

การจราจร	เพ่ือลดเวลาท่ีใช้บนท้องถนน	และการพัฒนาระบบ	e-service 

เพ่ือลดการใช้กระดาษ	เป็นต้น	และยังมรีะบบ	e-Stockholms	บรกิาร

สาธารณะที่พร้อมช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน	ตั้งแต ่

เรือ่งเก่ียวกับการออกใบอนญุาต	ดแูลผูส้งูอายุ	ช่วยวางแผนการเดินทาง 

ไปท�างาน	จนกระท้ังมรีะบบการจองพ้ืนทีจ่อดรถ

	 Fujisawa	-	Japan

	 ฟูจซิาวะอยู่ในจงัหวดัคานากาวะ	เป็นเมอืงท่ีได้รบัการร่วมมอื

ทัง้จากท้ังภาครฐัและเอกชนในการสนบัสนนุโครงการต่างๆ	โดยเมอืงนี้ 

มีบ้านท้ังหมด	 1,000	 หลัง	 และมีวิสัยทัศน์ของเมือง	 100	 ปีแรก	 

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่เีทคโนโลยีระดบัสงู	ทีส่ามารถปรบัใช้ 

ในชวิีตประจ�าวันของทกุคนได้	โดยบ้านแต่ละหลงัในเมอืงนีจ้ะมหีลงัคา

“Smar
Ci y ”

ตวัอย่างเมอืง 

ทีใ่ช้เทคโนโลยช่ีวยพฒันาชวิีต

เป็นแผงโซลาร์เซลล์	พร้อมแบตเตอรสี�ารองพลงังานภายในบ้าน	และยัง

ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าใช้ในครวัเรอืนเป็นหลกั	อกีท้ังพ้ืนทีส่่วนกลางเอง 

ก็ยังมกีารตดิตัง้แผงโซลาร์เซลเช่นกัน

	 Singapore

	 สิงคโปร์เน้นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกด้าน	 ไม่ว่า 

จะเป็นการรวบรวมข้อมูล	Open	Government	Data	ที่ให้ประชาชน	

และภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐ	 เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์	 แต่ถึงจะ

เปล่ียนเมอืงให้ทันสมยัด้วย	IT	แต่สิงคโปร์ก็ให้ความส�าคัญกับการรกัษา 

ความปลอดภัยของข้อมลู	 โดยมกีารป้องกันความเป็นส่วนตวัในข้อมลู

ของประชาชน	

	 รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมากมาย	ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์ในทุกด้าน	 

ไม่ว่าจะด้านสขุภาพ	ท่ีมแีอพ	HealthHub	ให้บนัทึกข้อมลูสขุภาพ,	แอพ	 

MyResponder	ทีเ่มือ่มผีูป่้วยโรคหวัใจชอ็ค	จะช่วยเหลอืเบือ้งต้นและ 

แจ้งเตอืนเรยีกรถพยาบาลให้ทนัที	ด้านการเดนิทาง	ทีม่แีอพ	MyTrans-

port.SG	ทีบ่อกตารางเวลา	เส้นทางการเดินรถ	หรอืด้านความปลอดภยั

ทีม่แีอพช่วยรายงานเหตรุ้าย	หรอือบุตัเิหต	ุและแอพอืน่ๆ	อกีมากมาย 

ทีร่ฐับาลออกมาให้ประชาชนใช้กันด้วย

 แหล่งทีม่า	และรายละเอยีดเพ่ิมเติม	:

	 https://thematter.co/pulse/smart-city/32385#
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อ่างเกบ็น�า้
ล�าเชียงสา 

โอ้ยยยยยยยย!!จะละลายแล้วจ้า 

ร้อนระอ…ุ..ร้อนปรอทแตก 

หนีร้อน……ไปพึง่เย็นกนัเถอะพวกเรา 

ที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By..นาฬิกา ทราย..

 ข่าวว่า…ธารท่าลี่เขาไม่เปิดน�้าให้เล่นแล้วใช่ไม๊  

ขับรถเลยไปอีกหน่อยสิเท ้ออ.. .แล ้วจะเจอของดี  

มีใจก็ตามมานะเออ  Let’s go.

	 อ่างเก็บน�้าล�าเชียงสา	 นี่มีน�้าตลอด	 จะมากจะน้อยก็ว่ากันไป	 
แต่บรรยากาศยามเย็นน่ี	บอกเลย...สดุฟิน	ลมแรง	อากาศเย็นสบาย	สามารถ
เดนิเล่นผ่อนคลายสบายๆ	ววิสวยไม่แพ้ทีไ่หนในโคราชเลย	
	 อ่างเก็บน�้าล�าเชียงสา	 หน่ึงในอ่างเก็บน�้าของอ�าเภอวังน�้าเขียว	 
ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก	 ว่าสถานที่น้ีอยู่ในอ�าเภอวังน�้าเขียว	 ท่ีนี่	 
เป็นอ่างกักเก็บน�า้ขนาดกลาง	มโีขดหินตดิรมิแม่น�า้สวยงาม	 เรยีกว่าสามารถ
เดินลงไปเล่นน�า้ใสๆ	หรอืเซลฟ่ีเก๋ๆกันได้แบบเอก็คลซูฟีเลยทเีดยีว	มสีะพาน
จากบนสันเขื่อนทอดยาวจนถึงพ้ืนด้านล่างหน้าเขื่อน	 จะเดินเล่น	 ถ่ายรูป	 
หรอืว่ิงขึน้-ว่ิงลงทดสอบสมรรถภาพร่างกายก็ได้นะ	
	 อ่างเก็บน�า้ล�าเชยีงสา	มจีดุชมวิวหลายจดุ	มมีมุสงบ	และผ่อนคลาย 
เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติบ�าบัดชั้นเลิศก็ว่าได้	 ใครท่ีก�าลังรู ้สึกเครียดๆ 
ลองหาเวลาว่างแวะไปนะ	 รับรองว่าคุณจะติดใจ	 ปกติก็จะมีคนมาเล่นน�้า 
ในเขือ่นทุกวัน	ตัง้ใจมาบ้าง	หลงมาบ้าง...	เมือ่เข่ือนเขาไม่ปล่อยน�า้	ก็ไปเล่นน�า้
กันในเข่ือนเลย...สบ๊ายยยย
	 พิกัด	:	อ่างเก็บน�า้ล�าเชยีงสา	ตัง้อยู่ท่ีบ้านวังน�า้เขียว	ต.อดุมทรพัย์	
อ.วังน�้าเขียว	 จ.นครราชสีมา	 ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนล�าพระเพลิง	 อ.ปักธงชัย	
ประมาณ	50	กว่าโล

	 ขอบคณุข้อมลู	 :	เพจ	พากิน	โคราช	,	NAMO	TRIPS
	 ขอบคณุภาพ	 :	เพจ	พากิน	โคราช	,	เพจ	ท่ีน่ี	นครราชสมีา
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ค�าส�านวนภาษาโคราช
ม่าไม่มีท�าเล
อ่านว่า  ม่า - ไม่ - มี - ท�า - เล

หมายถึง คนไม่มีหลักแหล่งแน่นอน

เขียม
ใช้จ่าย หรือท�าอะไรโดยให้เงินหรือสิ่งของจ�านวนน้อย 

หมายถึง ขึ้น เป็นลักษณะการประหยัดอดออม 

ข่อหล่อแข่แหล่
อ่านว่า  ข่อ - หล่อ - แข่ - แหล่

หมายถงึ ก้อนเลก็ก้อนน้อย หรอืไม่เป็นแก่นสาร

แค่นคอ
เป็นกิริยาอาการ ทานอาหารแล้วกลืนไม่ลง

หมายถึง ติดคอ กลืนไม่ลง

	 ชือ่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมงคล	ดงันัน้ถ้าหากเรามสีิง่ทีเ่ป็นมงคลมาอยู่ในบ้าน

ก็ย่อมส่งผลดใีห้แก่ผูอ้าศยัในบ้านด้วย	แต่ต้นไม้มงคลก็มมีากมายหลากหลายประเภท	

ทัง้แบบไม้ดอกและไม้ใบ	สามารถหาปลกูได้ง่ายๆ	ในประเทศไทยทีเ่ป็นเขตเมอืงร้อน	มี

ความเชือ่ว่าหากบ้านใดปลกูต้นไม้มงคลในบ้าน	ก็จะส่งผลให้ผูท้ีอ่ยู่อาศยัในบ้านได้รบั

มงคลตามไปด้วย	 	 	 	 	 	 	

	 ต้นโกศล		ต้นไม้มงคล	ชื่อนั้นพ้องกับค�าว่า	กุศล	จึงเชื่อว่า	คือการสร้างบุญ	

คณุงามความดช่ีวยคุม้ครองให้อยู่เย็นเป็นสขุ	โกศล	เป็นไม้ยืนต้นทีไ่ด้รบัความนิยมมาก	

เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ	และคุณสมบัติที่ช่วย	“เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน

อีกด้วย”	เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านต่างๆ	ลักษณะของ

ใบจะใหญ่	และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกัน	ดูสวยงามแปลกตา

                                                              

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สวัสดค่ีะ	KORAT NETWORK	 ฉบบันีข้อเสนอส�านวน

อปุมาอปุไมยต่างๆของแต่คนโคราชท่ีอาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นห	ู ผู้คน 

ภาคอ่ืนๆ	หรอืคนรุน่หลงัๆ	แล้ว	ดงันัน้เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ภาษาโคราช

ของเราไว้ให้คงอยู่	 และยังสืบทอดต่อไป	 เราจะพยายามรวบรวม 

มาฝากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝากตดิตามเราด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคราช

Every thing
By...ZomYink 

ต้นไม้มงคลเสริมดวง เพิ่มโชคลาภ
ปลูกไว้ชีวิตราบรื่นต้นไม้มงคลเสริมดวง 

“ แค่นคอ ”

	 	 ต้นกวนอิม		เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้า

ของชาวจีน	และชาวไทยให้ความเคารพบูชากันทั่วไป	เชื่อกันว่าต้นกวนอิม

เงิน	กวนอิมทองนั้น	 เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้ง

สองชนิดนี้	 มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่า	 “เมื่อปลูกกวนอิมใน

บ้านจะเกิดเป็นสิริมงคล	 น�าผลให้มีฐานะดี	 เกิดความร�่ารวย”	 ซึ่งโดยปกติ

แล้วตามบ้านที่มีการตั้งศาลเจ้าตี่จู้เอี๊ยะ	หรือเทพเจ้าจีน	มักจะนิยมน�าเอา

ต้นกวนอิมมาประดับไว้ในแจกันพร้อมๆ	 กับการไว้เทพเจ้า	 มีความเชื่อว่า

เป็นต้นไม้ส�าหรับการบูชาที่มีความเป็นสิริมงคล	 	 	

     

                                               

       

       

	 ขอบคุณข้อมูลจาก:	www.12rasi.com	 	 	

	 ขอบคุณภาพประกอบจาก:	blogger.com,	wikipedia,	think-

stockphotos.com
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ประวัติความเป็นมา
	 กลุ ่ม วิสาหกิจชุมชนไข ่ เ ค็มบ ้านส�าลาย	 เดิม น้ันเป ็น 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านส�าลาย	 ต้ังกลุ่มมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 
โดยมีนางสุวรรณี	 มงคลศิริ	 เป็นประธานกลุ่ม	 ได้ผลิตสินค้ามาแล้ว
มากมายหลายชนิด	 เป็นต้นว่า	 ของกิน	 ของใช้ต่างๆ	 แต่ยังขาดผู้ที่ 
จะด�าเนินการด้านการตลาด	 ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีผลิตได้จึงไม่เป็นที่ 
แพร่หลาย	สดุท้ายก็ต้องเลกิผลติ	จนกระท่ังเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ประมาณ
เดือนกันยายน	ทางกลุ่มจึงได้ปรึกษาหารือกัน	 เพ่ือท่ีจะผลิตสินค้าเพ่ือ
ให้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก	จึงได้รวมตัวกันไปปรึกษา
เจ้าหน้าท่ีเกษตรต�าบลท่ีดูแลรับผิดชอบ	 เจ้าหน้าท่ีจึงได้น�ากลุ่มสมาชิก
ไปศึกษาดูงานหลายๆที่	หลายๆผลิตภัณฑ์	ในที่สุด	ก็มีสมาชิกส่วนหนึ่ง 
ที่สนใจไข่เค็มดินสอพอง	 จึงได้น�ามาทดลองท�าดู	 ก็ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจเพราะรดชาดยังไม่ดีพอ	 จึงต้องทดลองปรับปรุงสูตรอีกหลาย 
ต่อหลายครั้ง	 จนมีรสชาดดี	 คือ	 ไข่แดงมัน	 ไม่เค็ม	 ไข่ขาวเค็มนิดๆ	 
เรียกได้ว่าก�าลังอร่อยพอดี	 จึงได้น�าไปให้ญาติพ่ีน้องได้ทดลองชิมดู
ปรากฏว่าอร่อยเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ท่ีได้ทดลองชิม	 ตั้งแต่น้ันมา	 
ไข่เค็มบ้าน	ส�าลาย	ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนมากมาย

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ / ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
นางเสน่ห์ แก้วดวง ( เทียน)
ที่อยู่	๑	๗	-	-	ต�าบลงิ้ว	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๑๕๐

By ... แอ๊ดด�ารวยอ่านแล้ว

ไข่เคม็
บ้านส�าลาย
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 Bella: Hello, Ann! How are you doing?
 เฮ็ลโล แอน ฮาว อา ยู ดูอิ้ง
 สวัสดี แอน คุณ เป็น ไงบ้าง

 Ann: Hi, Bell! I’m fine, thanks. How about you?
 ไฮ เบลล่า ไอม ไฟน แธงส ฮาว อะเบ้า ยู
 หวัดดี เบลล่า ฉัน สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

 Bella: I’m okay, thank you. Where are you going?
 ไอม โอเค แธงคิว แว อา ยู โกอิ้ง
 ฉัน สบายดี ขอบคุณ คุณ ก�าลังจะไป ไหน

 Ann: I’m going to the shopping mall. Would you like to come?
 ไอม โกอิ้ง ทู เดอะ ช็อปปิ้ง มอลล์  วู๊ท ยู ไลค ทู คัม
 ฉัน ก�าลังจะไป ห้างสรรพสินค้า คุณไปไหม

 Bella: Sorry. I have things to do with my mom.
 ซ๊อริ ไอ แฮฟ ติง ทู ดู วิธ มาย มัม
 เสียใจด้วย ฉันต้องไปท�าธุระกับแม่

By…Takkatak

 Ann: See you later.
 ซี ยู เลเทอะ
 ค่อยเจอกันนะ

 Bella: Goodbye.
 กุดบาย
 ลาก่อน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
การทักทายคนที่รู้จัก



Korat Network 21Online Magazine

	 พระราชพิธีบรมราชาภเิษกในรชักาลท่ี	10	เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ขึ้นเป็น	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี	 ซึ่งจะเกิดขึ้น
ระหว่างวันท่ี	 4-6พฤษภาคม	พ.ศ.2562	ณ	พระบรมมหาราชวัง	 เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร
 รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ดั บ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ ์ แ ล ะ ธ ง พ ร ะ ร า ช พิ ธี 
บรมราชาภิเษก
	 รัฐบาลประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์	พร้อมธงชาติและ 
ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พ.ศ.	 2562	ตามอาคารบ้านเรือน	
ส่วนราชการ	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	4	พฤษภาคม	พ.ศ.2563		
ก�าหนดรูปแบบ	2	รูปแบบ	ดังนี้
	 เมื่อวันที่ 	 29	 มกราคม	 2562	 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ได้เผยแพร่หมายก�าหนดการพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกในช่วงเดือนเมษายน	2562	ดังนี้
										-	วันที่	6	เมษายน	พลีกรรมตักน�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์
										-	วันที่	8	เมษายน	ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา	ในพิธีท�าน�้าอภิเษก
และจุดเทียนชัย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร By ... ดอกแคป่า

10

	 -	วันที่	9	เมษายน	ดับเทียนชัย	เวียนเทียนสมโภชน�้าอภิเษก
	 -	 วันที่	 18	 เมษายน	 เสลกน�้าอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ	 และ	 
76	 จังหวัด	 และประกาศชุมนุมเทวดา	 ท�าน�้าเทพมนตร์	 เจริญ 
พระพุทธมนต์	ท�าน�้าพระพุทธมนต์
	 -	วันที	่19	เมษายน	แห่เชญิน�า้อภิเษกจาก	วัดสทัุศนเทพวราราม 
	ไปยัง	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
	 -	วันที่	22	เมษายน	พระสงฆ์	10	รูป	เจริญพระพุทธมนต์
	 -	 วันท่ี	 23	 เมษายน	 จารึกพระสุพรรณบัฏ	 ดวงพระราช
สมภพ	แกะพระราชลัญจกร	 และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์	 
ณ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในโอกาสน้ี	 อบจ.โคราช	 	 จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อ
โทนสเีหลอืง	ตัง้แต่เดอืนเมษายน	–	กรกฎาคม	2562	เพ่ือเป็นการแสดง
ความจงรกัภกัด	ีและส�านึกในพระมหากรณุาธิคณุ		เน่ืองในพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก		และวันเฉลิมพระชนมพรรษา	รัชกาลที่	10	

	 ที่มา:	prachachat.net/	วิกิพีเดีย		สารานุกรมเสรี				
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

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

http://www.koratpao.go.th/module/web/kl/wp-content/uploads/2017/09/วิธีการเข้าใช้งานแผนที่ภาษี.pdf  
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