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	 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	 
พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่	 3	 มิถุนายน	
พุทธศกัราช	2521	ณ	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวัดสงขลา	ทรงเป็นสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 
พระบรมราชนิ	ีผูส้ง่างาม	เข้มแข็ง	ถวายงานรบัใช้ใต้เบือ้งพระยุคลบาทเพ่ือแบ่งเบา
พระราชภาระของ	พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั	ด้วยความจงรกัภกัดย่ิีง
เมือ่วันที	่1	พฤษภาคม	พุทธศกัราช	2562	พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	ขณะ
ด�ารงพระอิสริยยศ	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินออก	ณ	 ห้อง	 ว.ป.ร.	 พระท่ีนั่งอัมพรสถาน	 พระราชวัง
ดุสิตพร้อมด้วย	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
ขณะด�ารงพระอิสริยยศ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และ	
พลเอกหญิง	 สุทิดา	 วชิราลงกรณ์	ณ	 อยุธยา	 ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี	 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิง 
สุทิดา	วชิราลงกรณ์	ณ	อยุธยา	เป็นสมเด็จพระราชินี	ความตอนหนึ่งว่า...	
	 “ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหา 
วชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	ทรงมพีระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า 
โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	 กับ	 พลเอกหญิง	 สุทิดา 
วชิราลงกรณ์	ณ	 อยุธยา	 ถูกต้องตามกฎหมาย	 และราชประเพณีโดยสมบูรณ ์
ทกุประการแล้ว	จงึมพีระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง	สทุดิา	วชริาลงกรณ์	 
ณ	 อยุธยา	 พระอัครมเหสี	 เป็น	 สมเด็จพระราชินีสุทิดา	 ทรงด�ารงต�าแหน่ง 
พระอิสริยยศ	 ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 ประกาศ	ณ	 
วันที่	1	พฤษภาคม	พุทธศักราช	2562	เป็นปีที่	4	ในรัชกาลปัจจุบัน”
	 ตามพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ	 พระบรมราชินี 
ทีก่รมประชาสมัพันธ์เผยแพร่เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา	3	ม.ิย.	2562	
พระองค์ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก	 จากส�านักงานการบินพลเรือน	
และปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนักบินผู้ช่วย	 ท�าการบินกับเครื่องบิน
พระราชพาหนะโบอิง	 737-400	 และโบอิง	 737-800	 นับเป็นพระปรีชาสามารถ
ของสมเด็จพระราชินีคู ่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 10	 
ซึ่งในสารคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีจัดท�าโดยกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าทรงเป็น	 
“ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี”	 เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงท�าการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศมาเกือบทุกรูปแบบ	
	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศกัราช	2562	เหล่าผองพสกนกิร 
ทัว่หล้า	ต่างปลืม้ปีตแิละชืน่ชมโสมนสัในพระบญุญาบารมทีีท่รงได้รบัการสถาปนา
เฉลิมพระเกียรติยศเป็น	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรม
ราชินี	 พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี	 เมื่อวันที่	 4	 พฤษภาคม	
พุทธศักราช	2562

	 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินีทรง 
เป็นแบบอย่างของทหารท่ีเข้มแข็ง	 อดทน	 และทรงมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด	 
ทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ	มากมาย	ทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์	 ยิงปืน	 ส่งทาง
อากาศ	 แม้แต่กระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืน	 ทรงมีความมานะอดทนและ 
ทรงมุ่งมั่นและใส่ใจในการฝึกเป็นอย่างมาก	 โดยทรงได้รับค�าชมเชยจากครูฝึก 
ในทุกหลักสูตร	 รวมท้ังทรงผ่านการศึกษา	 วิทยาลัยการทัพบก	 (วทบ.)	 รุ่นที่	 59	
ด้วย	ขณะที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์	และทรงเป็นรองผู้อ�านวยการ
หน่วยถวายความปลอดภัย	รกัษาพระองค์	ในฐานะนายทหารราชองครกัษ์หญิงและ
ทหารรักษาพระองค์	 ได้ทรงเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการทหารของทหารรักษา
พระองค์	(ร.อ.)	เช่น	หลักสูตร	Combat	Qualifying	Course	Jungle	Warfare	หรือ 
ที่เรียกกันว่า	“ทุติยนารีราชวัลลภ”
	 พระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาผองพสกนิกร
ครั้งแรก	 เมื่อวันท่ี	 11	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช2559	 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 
พัชรสธุาพิมลลกัษณ	พระบรมราชนีิ	ขณะทรงด�ารงต�าแหน่งทางทหารเป็นผูบ้งัคับการ
กรมราชวัลลภเริงระบ�า	 ได้ทรงน�าการแสดงทางทหารประกอบดนตรี	 “ราชวัลลภ	 
เริงระบ�า”	(Hop	to	the	Bodies	Slams)	ซึ่งเป็นการสวนสนามของทหารราชวัลลภ	 
897	นาย	เป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกาย	ความพร้อมเพรียง 
สง่างามและมจีติใจเป็นนักรบ	มคีวามยาวต่อเน่ืองนาน	48	นาท	ีซึง่ทรงพิสจูน์ให้เหน็ว่า 
ทรงแข็งแกร่ง	และทรงสง่างามยิ่ง	เช่นเดียวกับเมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	พุทธศักราช	
2562	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 2562	 สมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	ทรงชุดทหารรักษาพระองค์	พร้อมด้วย	
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	 เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	 พระราชด�าเนินกระหนาบข้างคู ่เคียง 
พระราชยาน	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในฐานะที่ทรงด�ารงพระยศ
เป็นราชองครักษ์ในพระองค์	 ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	 โดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค
	 สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	พัชรสธุาพิมลลกัษณ	พระบรมราชนีิ	ทรงปฏิบตัิ
พระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ	 ได้โดยเสด็จฯ	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยูหั่ว	ในการพระราชพิธีส�าคญัต่างๆ	ตลอดจนพระราชกรณยีกิจน้อยใหญ่ท้ังปวง	
เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ราษฎร	โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อแต่อย่างใด
	 เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	ขอพระราชทานถวาย
พระพรชัยมงคล	ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล	ปกอภิบาล
ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล	
พระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน	 ทรงพระเกษมส�าราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชา
สถาพรตราบกาลนาน

By...สะระแหน่น้อย
เร่ือง เร่ือง เล่าเล่า
จากปกจากปก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ธ ทรงเป็น 

“พระราชินีนักบิน” 

คู่พระบารมีแห่งรัชกาลที่ ๑๐
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“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” ไหว้พระภูมิเจ้าที่

เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสด�ารงต�าแหน่ง

นายก อบจ.โคราช ครบ 8 ปี 

	 “ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์ฯ”	 ไหว้พระภูมิเจ ้าท่ี 

เพ่ือความเป็นสริมิงคล	ในโอกาสด�ารงต�าแหน่งนายก	อบจ.

โคราช	ครบ	8	ปี	 วันที่	 8	พฤษภาคม	2563	ที่บริเวณศาล

พระภมูเิจ้าที	่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)นครราชสมีา	

ร้อยตรหีญิง	ระนองรกัษ์	สวุรรณฉวี	นายก	อบจ.นครราชสมีา	

ท�าพิธีไหว้พระภูมิเจ้าท่ี	 เน่ืองในโอกาสด�ารงต�าแหน่ง

นายก	อบจ.นครราชสีมา	ครบ	8	ปี	โดยมี	ผู้บริหาร	หัวหน้า

ส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 และบุคลากร	 ร่วมพิธีเพ่ือความ 

เป็นสิริมงคล

By...Joobjang Deva

ข่าวข่าว
กิจกรรมกิจกรรม
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	 ยินดีต้อนรับสู ่รั้ว	 รร.สังกัด	 อบจ.โคราช	 วัน	 ที่	 14	

พ.ค.	 63	 เวลา	 09.30	 น.	 ท่ีห้องรวงผึ้ง	 ส�านักงานองค์การ

บริหารส ่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา	 นายอนุวัฒน ์	 

คณาจนัทร์	รองนายก	อบจ.นครราชสมีา	ให้โอวาท	และรบัรายงาน

ตัวข้าราชการครูท่ีโอนย้ายมาจากสังกัดกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	13	ราย	เพื่อปฏิบัติราชการ	ณ	โรงเรียนในสังกัด	อบจ.

นครราชสมีานครราชสมีา	10	รายการ	จ�านวน	13,605,000	บาท, 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา	 8	 รายการ	 จ�านวนเงิน	

3,790,000	บาท,	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี 

13	รายการ	จ�านวนเงิน	4,663,000	บาท	และ	สนับสนุนต�ารวจ

ภูธรจังหวัดนครราชสีมา	2	รายการ	จ�านวนเงิน	616,200	บาท	

เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ

สถานการณ์

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว

รร.สังกัด

อบจ.โคราช 
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	 วันท่ี	 29	พ.ค.	 63	 เวลา	 10.00	น.	 ที่ห้องรวงผึ้ง	 

ส�านักงานองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดนครราชสีมา	 

ร ้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา	 ครั้งท่ี	 4/2563	 

โดยมี	 นายประดิษฐ์	 ก่ิงโก้	 รองนายก	อบจ.	นางบุญสิตา	

ขันธะวินะหุ	 ปลัด	 อบจ.	พร้อมด้วย	 หัวหน้าส่วนราชการ 

ในสังกัด	 และ	 ข้าราชการส่วนงานที่เก่ียวข้องในเรื่อง 

การจัดท�าแผน	เข้าร่วมฟังการประชุม

	 โดยในที่ประชุมได้แจ้งเพ่ือทราบเรื่อง	ประกาศใช้

แผนการด�าเนินงาน	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	

2563	เพิ่มเติม	ครั้งที่	1	และการประกาศใช้แผนการด�าเนิน

งาน	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	2563	แก้ไข	ครั้งที่	

4	 จากน้ัน	 ชี้แจงเรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา	ประกอบ

ด้วย	 ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน	 (พ.ศ.2561-2565)	 แก้ไข	 

ครั้งที่	 1	พ.ศ.	 2563,	 ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน	 (พ.ศ.2561	

-2565)	เปลี่ยนแปลง	ครั้งที่	5	พ.ศ.	2563,	ร่างแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน	(พ.ศ.2561-2565)	เพ่ิมเตมิ	ครัง้ท่ี	4	พ.ศ.	2563	และ	

ร่างแผนด�าเนินงาน	 งบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปี	 พ.ศ.	

2563	เพ่ิมเตมิครัง้ที	่2	ซึง่แผนพัฒนาทัง้หมดนีจ้ะน�าไปสูก่าร

ด�าเนนิการ	เพ่ือให้เกดิการพัฒนาจงัหวัดนครราชสมีาต่อไป

“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” นั่งโต๊ะ ปธ.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำ แผนพัฒนา อบจ.โคราช
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	 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	 2563	 ชาวเอเชียและ 

คนเชื้อสายเอเชียทั่วโลกต้องเผชิญกับการโจมตีและ 

การทุบตี	การกลั่นแกล้งอย่างรุนแรง	การข่มขู	่ การละเมิด

ทางเชื้อชาติ	 และการเลือกปฏิบัติที่ เชื่อมโยงกับการ 

ระบาดใหญ่

	 มีรายงานว่าในสหราชอาณาจักรชาวเอเชียถูก 

ต่อยหน้าและพูดจาเย้ยหยัน	 ถูกกล่าวหาว่าแพร่เชื้อ

โคโรนาไวรัส	มีรายงานว่าผู้หญิงสองคนโจมตีนักเรียนจีน 

ในออสเตรเลียด้วยการต่อยและเตะแล้วตะโกนบอกว่า 

“กลับไปทีจ่นีซะ”	และชายสองคนในสเปนโจมตชีาวอเมรกัิน 

เชื้อสายจีนและทุบตีเขาอย่างรุนแรงจนอยู่ในอาการโคม่า

เป็นเวลาสองวัน	 ส่วนในสหรัฐเองมีเหตุการณ์ครอบครัว 

ชาวพม่าในเท็กซัสถูกชายถือมีดเข้าโจมตี

	 ปรากฎการณ์นี้ก�าลังเกิดขึ้นท่ัวโลกตะวันตก	 จน	

HRW	 เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ	 มีแอ็กชั่นในเรื่องน้ี	 ด้าน

องค์กร	Human	Rights	Watch	มแีถลงการณ์ว่า	รฐับาลต่างๆ	 

ควรด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการใช้ความ

รนุแรงและการเหยียดเชือ้ชาตแิละเกลยีดกลวัชาวต่างชาต ิ

โรคระบาดท�าคนยุโรป เหยียด คนเอเชียมากขึ้น

By...สะระแหน่น้อย

Photo by STR / AFP

ที่เชื่อมโยงกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19	 และให้

ด�าเนินคดีกับการโจมตีทางเชื้อชาติต่อชาวเอเชียและ

คนเชื้อสายเอเชีย	 	 ซึ่งรัฐบาลอังกฤษแถลงต่อสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรว่า	อาชญากรรมความเกลยีดชงัเพราะ

เหยียดเชือ้ชาต	ิหรอื	Hate	crime	ต่อชาวเอเชยีในสหราช 

อาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง	21%	ในช่วงที่เกิดการระบาดของ

โควิด-19

	 คิต	 มอลท์เฮาส์	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

มหาดไทยไม่ได้เผยอัตราส่วนอาชญากรรมการเหยียด

เชือ้ชาตต่ิอคนเชือ้ชาตจินี	โดยกล่าวว่าไม่มกีารเก็บข้อมลู 

เฉพาะเจาะจงเรื่องเชื้อชาติของเหยื่อผู้ถูกกระท�า

	 อย ่างไรก็ตาม	 ต�ารวจอังกฤษเผยว ่าการ

เหยียดเชื้อชาติต่อชาวจีนในสหราชอาณาจักรท้ังการ

ประทุษร้ายด้วยวาจาและการท�าร้ายร่างกายเพ่ิมขึน้มา

ในช่วงการระบาด	โดยเฉพาะในช่วง	3	เดือนแรกของปี	

2020	มอีตัราเพ่ิมขึน้ถึง	3	เท่า	เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกัน

ของปีที่แล้ว
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

	 บ้านด่านเกวียน	 	 เป็นหมู่บ้านท�าเคร่ืองปั้นดินเผา	 ท่ีมีชื่อเสียง

มาก	อยู่ในต�าบลด่านเกวียน	อ�าเภอโชคชัย	

	 จังหวัดนครราชสีมา	 อยู่ห่างจากตังเมือง	 15	 กิโลเมตร	 ตาม

ทางหลวงสาย	224	(นครราชสมีา-โชคชยั)	ผ่านกลางหมูบ้่านความเป็นมา	 

เดิมบริเวณหมู่บ้านด่านเกวียน	จะมีพ่อค้าจาก	นางรอง	 บุรีรัมย์	 สุรินทร	์

ขุนหาญ	ขุขันธ์	 เรื่อยไปจนถึงเขมรเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับพ่อค้า

ชาวโคราช	หรือ	นครราชสีมาในปัจจุบัน	และมักพักกองคาราวานเกวียน

กันเป็นประจ�า	 จนได้ชื่อว่า	 หมู่บ้านด่านเกวียน	 จากเดิมท่ีมีพ่อค้าเดิน

ทางมาค้าขาย	 และพักกองคาราวานเกวียนกันอยู่ที่หมู่บ้านด่านเกวียน	

พ่อค้าเหล่านั้น		มักน�าดินจากสองฟากฝั่งล�าน�้ามูล	มาท�าภาชนะ	ใช้สอย

ต่างๆ	เช่น	โอ่ง	อ่าง	ไหปลาร้า	ฯลฯ	โดยได้ท�าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน	

ปัจจบุนัด่านเกวียนมชีือ่เสยีงมากในฐานะท่ีเป็นแหล่งผลติเครือ่งป้ันดนิเผา

ได้สวยงาม	 	 ส�าหรับเอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้น	

เห็นจะอยู่ตรงที่ความแปลกใหม่ของการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ	์

และส่ิงส�าคญัก็คอื	ผลติภัณฑ์น้ันมคีวามแขง็แกร่ง	ทานทน	และพ้ืนผวิวัตถุ

มีความมันวาวสวยงาม	ที่ไม่มีเคร่ืองปั้นดินเผาที่ไหน	 เหมือน	 เพราะดิน 

ทีช่าวด่านเกวียนน�ามาใช้ในการป้ัน	เป็นดนิเหนยีวเนือ้ละเอยีดคณุภาพดี

มีสีแดงหรือสีน�้าตาลด�า	ที่ขุดข้ึนมาจากริมฝั่งแม่น�้ามูล	 ซึ่งเน้ือดินเหนียว

นั้นมีแร่เหล็กผสมอยู่มาก	มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่	 เนื้อดินปั้นง่ายต่อการ

By...อ๋อมแอ๋ม

ขึ้นรูป	ทนทาน	ต่อการเผา	ไม่บิดเบี้ยวเสียทรงหรือแตกหักง่าย	และ

เมื่อเผาด้วยความร้อนสูง	แร่เหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ	ที่เป็นส่วนผสม

จะหลอมละลายเคลอืบผวิภาชนะไปในตวั	ท�าให้ได้ชิน้งานท่ีมสีเีป็น

ธรรมชาตอิอกสดี�ามนัหรอืสนี�า้ตาลแดง	หรอืสเีลอืดปลาไหล	ซึง่เป็น

สีที่ได้รับความนิยมว่าสวยที่สุด

	 ในปัจจบุนัน้ีหมูบ้่านซึง่มร้ีานค้าเครือ่งป้ันดินเผาด่านเกวียน 

เรยีงรายอยูส่องฟากฝ่ังและมลี�าน�า้มลูทอดขนานอยู่ทางฝ่ังทศิตะวัน

ออกหมู่บ้าน	 	 ลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้น 

อยู่ท่ีดินท่ีน�ามาใช้	ดินด่านเกวยีนเป็นดินเหนียว	เน้ือละเอยีด	ทีข่ดุขึน้มา 

จากริมฝั่งแม่	 น�้ามูล	 ในพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านเรียกว่า	 กุด	 หรือแม่น�้า

ด้วน(ลักษณะล�าน�้าที่คดเคี้ยว	 กัดเซาะตลิ่งจนขาดและ	 เกิดล�าน�้า

ด้วนขึ้น	 ส่วนท่ีเป็นแนวกัดเซาะจะกลายเป็นแหล่งทับทมดิน	 ดิน	 

ดังกล่าวน้ีเป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ	 ง่ายต่อการ	 ขึ้นรูปทนทาน	

ต่อการเผา	 ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่าย	 และท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงคือ

ดินน้ีเมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติเป็นสีแดง	 ซึ่งสันนิษฐานว่า 

น่าจะเกิดจากธาตุเหล็ก

 ขอบคุณข้อมลู	:	https://sites.google.com/site/kherux-

ngpandinpheadankewiyn/khwam-pen-ma-khxng-hmuban-

dan-kewiyn

เครื่องปั้นดินเผาด่าเกวียน
หมู่บ้านด่านเกวียน
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	 คอลัมน์สุขภาพ	Health	corner		(เดือนมิถุนายน)	รู้จัก	“กาแฟ	
Cold	Brew”	เครื่องดื่มสาวออฟฟิศสายเฮลตี้	
	 “กาแฟ	Cold	Brew”		หรือ	“กาแฟสกัดเย็น”	เป็นประเภทกาแฟ
ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน	ถึงแม้หลายคนจะรู้จักกาแฟเหล่านี้มาหลายปี	
แต่ต้องยอมรบัว่า	เวลาน้ี	“กาแฟ	Cold	Brew”	ก�าลงัได้รบัความนยิมสงูขึน้	
ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้น	เทรนด์ทั่วโลกก็เป็นเช่นนั้นด้วย	ด้วยความ
อร่อย	 รสชาติกลมกล่อม	และเหตุผลหลายๆประการ	ที่ท�าให้สาวกกาแฟ 
หันมาดื่มและติดกาแฟ	Cold	 Brew	 งอมแงม	 โดยเฉพาะกับ	 สายเฮล
ตี้	 ฟังแล้วน่าสนใจใช่มั้ยละ	 วันน้ีเรามีค�าแนะน�าจาก	 เดอะ	คอฟฟี่	 คลับ	
ประเทศไทย	ถึงข้อดแีละเหตผุลท่ีสาวออฟฟิศควรดืม่	“กาแฟ	Cold	Brew”	
มาฝากกัน	รับรองอ่านจบ	สาวๆ	ต้องอยากพุ่งตัวไปหากาแฟชนิดนี้ดื่มกัน
อย่างแน่นอน	
	 “กาแฟ	Cold	Brew”	คือ		กาแฟที่ชงด้วยน�้าเย็น	ซึ่งแตกต่างจาก
การชงกาแฟท่ัวไปด้วยน�้าร้อน	 โดยวิธีการก็ง่ายมากๆ	จะใช้กาแฟคั่วบด
หยาบกับน�้าเย็นในอัตราส่วน	1:20	ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ	16-24	ชั่วโมง	
ซึ่งถือเป็นเวลาท่ีนานมาก	 ในการให้น�้าเย็นสกัดรสชาติของกาแฟออกมา
ทีละน้อยๆ	อย่างนุ่มนวลและไม่เร่งรีบ	 เรียกว่าต้องใจเย็นมากๆ	 ถึงจะได้
กาแฟสกัดเย็นออกมา	 แต่ก็คุ้มค่ามากๆ	 กับรสชาติที่ได้ลิ้มลอง	 รสชาติ 
ของ	“กาแฟ	Cold	Brew”	
การสกัดเย็นท�าให้ได้รสชาตขิอง	“กาแฟ	Cold	Brew”	มคีวามพิเศษมากกว่า
การสกัดผ่านน�้าร้อน	 โดยจะได้รสชาติที่ขมน้อยกว่า	 เพราะการชงกาแฟ 
ด้วยน�้าร้อนแบบเร่งรีบ	 ท�าให้กาแฟปล่อยความขมออกมามากกว่า	
นอกจากน้ีกรดท่ีอยู่ในกาแฟก็ออกมาด้วยเช่นกัน	 ท�าให้รสชาติของ
กาแฟท่ีชงด้วยน�้าร้อนจึงมีความเปรี้ยวผสมผสานอยู่ด้วย	 แตกต่างจาก	 
“กาแฟ	Cold	Brew”	ที่ไม่มีรสเปรี้ยว	และได้ความเข้มข้นมากกว่า	
	 การชง	 “กาแฟ	 Cold	 Brew”	 แตกต่างกันท่ีวิธีการชง	 แต่
กระบวนการชงด้วยน�า้เย็น	จะยังคงท�าให้เราได้ปรมิาณคาเฟอนีไม่แตกต่าง 
จากการชงด้วยน�้าร้อนเลย	 เพราะคาเฟอีนนั้นสามารถสกัดได้ตั้งแต่ช่วง
แรกของกระบวนการชง	 	 ความเป็นกรดใน	 “กาแฟ	Cold	Brew”	 น้อย	 

เหมาะกับคนเป็นโรคกระเพาะ
	 จากขั้นตอนการสกัดเย็น	ท�าให้	 “กาแฟ	Cold	Brew”	มีค่าความ
เป็นกรด	หรือ	Acidity	หลงเหลืออยู่ในกาแฟน้อยมากๆ	 เน่ืองจากความเย็น
ท�าให้กรดในเมลด็กาแฟ	ละลายออกมาได้น้อยกว่าการผ่านความร้อน	ซึง่ท�าให้
กาแฟชนดิน้ีเหมาะส�าหรบัสาวๆ	ทีเ่ป็นโรคกระเพาะ	กรดไหลย้อน	ทางเลอืกดีๆ 	
ส�าหรับสายเฮลตี้
	 “กาแฟ	Cold	Brew”	สวรรค์สาวก	“กาแฟด�า”		อย่างท่ีรูกั้น	สายเฮลตี้
ตวัจรงิ	มกัจะนยิมดืม่					“กาแฟด�า”	แต่กม็หีลายคนทีอ่ดรนทนไม่ได้กบัรสชาติ
กาแฟด�าที่ขมบาดคอเสียเหลือเกิน	“กาแฟ	Cold	Brew”	จึงเป็นสวรรค์ส�าหรับ
คนท่ีชอบดื่มกาแฟด�าเพ่ือสุขภาพ	 เพราะมันดื่มได้ง่ายกว่า	 เนื่องจากรสชาต ิ
ที่ขมน้อยกว่าการสกัดด้วยน�้าร้อนนั่นเอง
	 “ลดความอ้วน”	ด้วย	“กาแฟ	Cold	Brew”		เมื่อรสชาติที่กลมกล่อม	
ไม่ขม	 และไม่เปรี้ยว	 ท�าให้	 “กาแฟ	Cold	 Brew”	 ไม่จ�าเป็นต้องใส่นมหรือ
น�า้ตาลในปรมิาณท่ีมาก	เฉกเช่นทีเ่ราดืม่กาแฟทัว่ๆ	ไป	ส�าหรบัสาวๆ	ทีต้่องการ	 
“ลดน�้าหนัก”	 แต่ยังติดกาแฟงอมแงมคือต้องดื่มทุกวัน	 “กาแฟ	Cold	Brew”	 
จงึเป็นตวัเลอืกทีด่ท่ีีสดุ	นมน้อย	น�า้ตาลน้อย	หรอืจะนมอย่างเดยีว	แล้วไม่ต้อง
เติมน�้าตาลก็ยังได้	เพอร์เฟกต์...อร่อยด้วย	ผอมลงด้วย!
	 มิกซ์ได้หลากหลายรสชาติกับ	“กาแฟ	Cold	Brew”
	 เน่ืองจาก	 “กาแฟ	Cold	Brew”	 ส่วนใหญ่จะถูกบรรจุลงขวดแก้ว
อย่างดี	ดังนั้นเวลาที่เราดื่ม	จึงสามารถจ�ากัดปริมาณได้	ท�าให้ไม่อ้วน	 เช่น	1	
แก้วเล็กๆ	พอหอมปากหอมคอ	หรือเรียกความสดชื่นระหว่างวัน	 โดยเฉพาะ
สาวออฟฟิศที่ช่วงบ่ายๆ	มักมีอาการสัปหงก	“กาแฟ	Cold	Brew”	ช่วยคุณได้
จรงิๆ	เพราะกาแฟชนดินีส้ามารถเก็บใส่ตูเ้ย็นไว้ดืม่วันหลงัได้	นานเกินสปัดาห์
เชียวแหล่ะ
	 และน่ีคือเรื่องราวของ...	 “กาแฟ	Cold	Brew”	 ท่ีหลายคนอาจยัง
ไม่รู	้ว่า	กาแฟชนดินีเ้หมาะส�าหรบัสาวออฟฟิศและสายเฮลตีจ้รงิๆ	ด้วยรสชาต ิ
ทีก่ลมกล่อม	นุม่ละมนุ	และขมน้อยกว่า	ประกอบกับกลิน่ท่ีหอมรญัจวน	ท�าให้	
“กาแฟ	Cold	Brew”	จงึกลายเป็นตวัเลอืกแรกๆ	ของสาวๆ	หลายคนดืม่	“กาแฟ	
Cold	Brew”	

Health corner
By...Tingnong   “กาแฟ Cold Brew” “กาแฟ Cold Brew” 

ขอบคุณข้อมูลจาก	:	ไทยรัฐ  
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

	 คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน	ประจ�าเดือนมิถุนายน	2563	ต.ตาขอน�าเสนอ
เรือ่งราวของคณุปา	ไชยปัญหา	เกษตรกรเจ้าของไร่อรหนัต์	ผูน้�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชด�ารขิองในหลวง	ร.9	มาใช้	จนประสบความส�าเรจ็	จงึเปิดเป็น 
ศนูย์เรยีนรูส้�าหรบัเกษตรกรรุน่ใหม่ขึน้	จดัท�าโครงการ	1	ไร่เก็บกินได้ท้ังปี	น�าไปปรบัใช้
ในชวิีตประจ�าวัน	อนัจะเป็นการส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของเกษตรกรให้มคีวามเป็นอยู่ท่ี
ดข้ึีน	โดยคณุปาเป็นวิทยากรให้ความรูด้้วยตนเอง	ซึง่ก็ได้รบัความสนใจจากเกษตรกร
ได้แวะเวยีนมาเย่ียมชมและแลกเปลีย่นความคดิเห็นกันและคณุปา	ไชยปัญหายังได้รบั 
ยกย่องให้ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมา	 
ประจ�าปี	2561	อีกด้วย
	 ประวัต	ิชือ่	นายปา	ไชยปัญหา	เจ้าของไร่อรหนัต์	บ้านกุดปลาเข็ง	ต.โนนค่า 
อ.สูงเนิน		จ.นครราชสีมา
	 การศึกษา	 ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 คณะมนุษยศาสตร์	 
เอกสื่อสารมวลชน	
	 ปัจจุบัน	พนักงานบริษัทเอกชน	 (งานประจ�า)	ควบคู่กับการท�าการเกษตร
เป็นเจ้าของไร่อรหันต์
	 ความเป็นมา	กว่าจะมาเป็นไร่อรหันต์วันนี้	 คุณปาเล่าว่า	 ใช้เวลาเดินทาง 
มา	10	ปี	ทีต่รงน้ี	7	ไร่	2	งาน	โดยเริม่ต้นด้วยการปลกูมนัส�าปะหลงั	3	ปีแรก	และปลกูพืชอยู	่
3	อย่างหมนุเวียนกันไป	คอื	อ้อย	ข้าวโพด	มนัส�าปะหลงั	ต่อมาเมือ่	AEC	ก�าลงัจะเข้ามา 
ในประเทศไทย	 คุณปา	 ไชยปัญหาก็ตัดสินใจเปลี่ยนจากการปลูกมันส�าปะหลัง 
มาเป็นการเรียนรู ้เรื่อง	 การท�าการเกษตรแบบกษัตริย์ไม่ใช่การท�าการเกษตร 
แบบกระสือ	
	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิต	
	 คณุปา	ไชยปัญหา	มคีวามตัง้ใจท่ีจะท�าการเกษตรแบบกษตัรย์ิไม่ใช่ท�าการ
เกษตรแบบกระสอื		เพราะกษตัรย์ิ	สอนให้เรามกีารแบ่งปัน	แลกเปลีย่น	เรยีนรู	้ย่ิงให้ไป 
ยิ่งได้มา	มีการรวมกลุ่ม	ช่วยเหลือกัน		ในกลุ่มในชุมชน	รู้รักสามัคคี	ท�าเกษตรปลอด
สารพิษ	แต่คนส่วนใหญ่มองข้าม	ไม่ได้ท�าการเกษตรแบบกษัตริย์แต่ไปท�าการเกษตร
แบบกระสือ	คือ	เอาก�าไร	เอาความมักง่ายเป็นที่ตั้ง	ไม่สนใจผู้บริโภค	ไม่สนใจ	คนกิน	
ท�าทกุอย่างเพ่ือให้ได้ก�าไรเยอะ	ท�าให้เราได้ยินข่าวบ่อยๆ	เช่น	พบตะก่ัวอยู่ในหัวของกุ้ง	
ใส่ตะกั่วเข้าไปในหัวกุ้งเพื่อให้ได้น�้าหนักเยอะๆจะได้ก�าไรเยอะๆ	หรือ	ข่าวพบสารพิษ 
ในพืชผักผลไม้เพราะใช้สารพิษ	 สารเคมีเพ่ือป้องกันแมลง	 แล้วพอราคาข้ึนก็รีบขาย	
โดยท่ียังไม่ผ่านพ้นช่วงท่ีมันปลอดภัย	 ราคาขึ้นก่อนก็เก็บขายก่อนท�าให้ผู้บริโภค 
ได้รับสารพิษ	
	 ฝากถึงผูอ่้าน	คณุปา	ไชยปัญหาอยากให้เกษตรกรหันมาท�ามาท�าการเกษตร 
แบบกษัตริย์เพราะจะสามารถขายได้ตลอดท้ังปี	 การท�าเกษตรแบบกระสือจะขายได ้
แค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่มีใครมาซื้ออีกเลยเพราะว่ามีแต่สารพิษ	 	 นอกจากน้ีคุณปา	 
ยังเน้นว่าการเริม่ต้นท�าการเกษตรอย่าเพ่ิงไปลงแปลงจรงิ	ควรท�าเกษตรบนกระดาษก่อน	 
คือ	 การคิดวางแผนว่าจะปลูกพืชอะไร	 จ�านวนเท่าไร	 เพ่ือจะได้วางแผนการใช้น�้า 

ให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก	เราต้องมี	3	การณ์	คือ	1.ต้องมีอุดมการณ์	2.ต้องมี
วิชาการ	3.ต้องมีประสบการณ์	และต้องมี	3	ปลูก	คือ	1.ปลูกเพื่อเรียนรู้	2.ปลูก
เพ่ือขายผลผลิตและฝึกท�านอกฤดู	3.ปลูกเพ่ือขายผลพลอยได	้																																																																																															
	 ผลงาน
	 1.คุณปา	 ไชยปัญหา	 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล	คนดีแทนคุณ
แผ่นดิน	ประจ�าปี	 2561	ตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา	 จัดโดย	 เครือเนชั่น 
กรุ๊ป	 โดยมี	 ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	 เป็นประธานในการมอบรางวัลท่ีหอประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2561		
	 2.คุณปา	 ไชยปัญหา	 ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปี	2561	รับมอบรางวัลจาก
นายวิเชียร		จันทรโณทัย	ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลและ
	 3.คณุปา	ไชยปัญหา	ได้รบัรางวัลปราชญ์ชาวบ้านไทยใจรกัแผ่นดนิ	
รุ่นที่	5	
	 ปัจจุบัน	คุณปา	ไชยปัญหาเป็นเจ้าของไร่อรหันต์	ซึ่งเป็นศูนย์เรียน
รู้เกษตรรุ่นใหม่	 หัวใจพอเพียง	 โดยมีการจัดอบรมให้กับผู้ท่ีมีความสนใจด้าน
การเกษตร	สามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมและเยี่ยมชมที่ไร่อรหันต์ได้เสมอ
นอกจากนี้คุณปา	ไชยปัญหายังเป็นเจ้าของแนวคิด	1	ไร่มีใช้ทั้งปี	/	ท�าเกษตร
อย่างไรไม่ให้จน	/	มือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดี	/	การขยายพันธุ์พืชอย่าง
มืออาชีพ	/	จุดเรียนรู้	การอารักขาพืช	อีกด้วย
	 สิ่งที่น่าสนใจในไร่อรหันต์	ไร่อรหันต์	มีเนื้อที่	7	ไร่	2	งาน	ท�าเกษตร
ผสมผสาน	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	พืชสมุนไพร	ไม้แปลกหายาก	สัตว์เลี้ยง	และเป็น
แหล่งเรยีนรูเ้กษตรปลอดสารพิษ	แบ่งปัน	แลกเปลีย่น	เรยีนรู	้และมกีารจ�าหน่าย
ก่ิงพันธ์ุ	ต้นพันธ์ุพืชทัว่ๆไปและพืชแปลกหายากมากมาย	เช่น	ไผ่ด�า	/	มะเขือกิน
ใบ	/	ฝรัง่แดงทับทิมสยาม	/	ว่านสาวหลง	/ชะอมไร้หนาม	/	มะเขอืพวงไร้หนาม	/
กล้วยน�า้ว้าด�า	/	กล้วยร้อยปล	ี/	ฝรัง่ใบด่าง	/	มะนาวน�า้หวาน	/	มะนาวเนือ้หวาน	
/	มะกรดูหวาน	/	มะนาวใบด่าง	/	ต้นแฮคหรอืโปร่งฟ้า	กลิน่อนัเดยีวกันกับลกูอม
แฮ้คส์	เคีย้วใบ	ใช้ในการงด			ละเลกิบหุรี	่/มะม่วงแดงจกัรพรรด	ิ/	มะเขือการ์ตูน	
/	ส้มโอมือ	/มะยมแดง	/	พริกสกอร์เปี้ยน	/	พริกกระจู๋	/	ป่าช้าเหงา	/	หญ้าหวาน	
และสะเดาด�า
	 สนใจติดต่อ		คุณปา	ไชยปัญหา	ไร่อรหันต์	บ้านกุดปลาเข็ง	ต�าบล
โนนค่า	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา
	 เบอร์โทร	:	087-2321139		ไลน์	:	กดช่อง	ID	แล้วใส่	0872321139	
	 Facebook	:	ไร่อรหันต์	ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่	หัวใจพอเพียง
ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ	ที่ต้องการเข้ามาอบรมให้ติดต่อกับคุณปา	ไชยปัญหา	
เพื่อจองวันอบรมก่อนล่วงหน้า	
	 ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามผลงานของไร่อรหันต์ท่ีออกรายการ
ในสื่อต่างๆได้ใน	Youtube	แล้วพิมพ์ค�าว่า	ไร่อรหันต์	

ผู้เน้นผู้เน้น  “การท�าการเกษตรแบบกษัตริย์ “การท�าการเกษตรแบบกษัตริย์ 
ไม่ใช่ท�าการเกษตรแบบกระสือ”ไม่ใช่ท�าการเกษตรแบบกระสือ”

คุณปา ไชยปัญหา
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
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ครู อบจ.โคราช เตรยีมรับมอืผลกระทบ ครู อบจ.โคราช เตรยีมรับมอืผลกระทบ 
กับโรงเรยีนในสังกัด 58 แห่ง หาก”โควดิ-19” กับโรงเรยีนในสังกัด 58 แห่ง หาก”โควดิ-19” 

ยังไม่จบ พร้อมสอนนักเรยีนทางออนไลน์!ยังไม่จบ พร้อมสอนนักเรยีนทางออนไลน์!

	 สวัสดท่ีานผูอ่้านทีร่กัทกุท่าน		ช่วงนีถ้้าไม่พูดถึงเจ้ามหันตภัยร้าย	
โควิด-19	คงจะดเูชยๆไม่น้อย	ไวรสัโคโรน่านีท้�าให้เราทกุคนได้รบัผลกระทบ
อย่างมากในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 	 ย่ิงกว่านั้นช่วงน้ีใกล้เปิดเทอมแล้ว 
วายร ้ายนี้ 	 ยังร ้อนละอุ	 ผู ้ปกครองหลายท่านมีความกังวลใจเรื่อง 
ความปลอดภัยของบุตรหลาน	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 
ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ	 คณะผู้บริหารได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนการเรียน 
การสอนเพ่ือให้เด็กๆและบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากโรคระบาด
ครั้งนี้	
														นาย	อนุวัฒน์	คณาจันทร์	รอง	นายก	อบจ.นครราชสีมา	เปิดเผย
กับผู้สื่อข่าวว่า	 สถานศึกษาในสังกัดของ	 อบจ.นครราชสีมา	 ซึ่งมีอยู่	 58	
โรงเรียน	และมีนักเรียนในสังกัดประมาณ	30,000	คน	 	 โดยการเรียนการ 
มต้ัีงแต่ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ถึง	มธัยมศกึษาปีท่ี	6		ซึง่มคีวามเป็นห่วงมากหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั		COVID-19	ยงัเป็นไปในลกัษณะ
นี้	 	 อาจจะส่งผลไปถึงการเรียนการสอนของนักเรียน	 เพราะโดยปกติแล้ว 
จะเปิดเรียนในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม	เรื่องนี้ทาง	ร้อยตรีหญิง	
ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวีนายก	อบจ.นครราชสีมา	 ได้มีด�าริว่า	 ควรที่จะต้อง
หันมาดูรูปแบบของการเรียนออนไลน์	 	 ซึ่งหากเตรียมการตอนนี้ยังมีเวลา 
อีกประมาณ	1	เดือนกว่า	ในการเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์			
	 “เวลานียั้งไม่ทราบว่าทางรฐับาล	หรอืกระทรวงฯ		หรอืกรม	ฯ	จะม ี
แนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเมื่อถึงเวลาที่ที่เปิดเทอม	 	และไม่สามารถ 
ให้เดก็นักเรยีนมาเรยีนตามปกตไิด้แล้ว	อาจะส่งผลกระทบหลายอย่างอาท	ิ
การจัดสถานที่นั่งเรียนห่างกัน	 	 ขณะที่ห้องเรียนสามารถรองรับนักเรียน 
ได้เพียง	 40	คน	อาจจะต้องรับได้เพียง	 20	คน	แล้วจะหาห้องเรียนท่ีไหน 
ในการรองรับจุดนี้	 และจะเรียนกันอย่างไร	 และแม้กระทั่งผู้ปกครองของ

By : AirinBy : Airin

นักเรียนเอง	 จะยินยอมให้ลูกหลานของตนเองมาเรียนหรือไม่	 หากดังน้ัน
การเรียนออนไลน์จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทาง	 ท่ีทาง	 อบจ.นครราชสีมา	 
จะเตรียมการเอาไว้เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้	 และในวันน้ีเองก็ได้มีการให้ทาง
คุณครูอาจารย์	ไปด�าเนินการพิจารณาแนวทางว่า	การเรียนออนไลน์		จะต้อง
มอีปุกรณ์และจะต้องด�าเนนิการอย่างไร			รวมท้ังไปตรวจสอบเรือ่งของอปุกรณ์
ต่าง	 ๆ	 ของนักเรียนว่ามีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์หรือไม่	 
ซึ่งเรื่องการเรียนการสอนนี้จะมีการทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง
ปลายเดือนนี้	ในพื้นที่โรงเรียนทั้ง	58	โรงเรียน		และจะมีการน�ามาประมวลผล
อีกครั้งว่า	การเรียนการสอนออนไลน์	จะท�าอย่างไรบ้าง
	 อย่างไรก็ตามตนเองมีความเป็นกังวลว่าหากส่วนกลางมีค�าสั่งว่า 
ไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้	 ตนเองเป็นห่วงนักเรียนในสังกัด 
ซึ่งมี	 	 ประมาณ	30,000	คน	 	 จะท�าอย่างไร	 ดังนั้นทาง	 อบจ.นครราชสีมา	 
จึงต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวท่ีอาจจะ 
เกิดข้ึนนี้	 นอกจากนี้ยังเป็นห่วงว่าหากมีการออกค�าสั่งในระยะกระชั้นชิด	
เนื่องจากส่วนกลางเองก็ต้องดูสถานการณ์แบบวันต่อวัน		โดยเฉพาะจ�านวน
ของผูท่ี้ตดิเชือ้เชือ้ไวรสั		COVID-19		เป็นไปในลกัษณะอย่างไร	ซึง่ต้องมคีวาม
รอบคอบมาก	 	 ดังน้ันทาง	อบจ.นครราชสีมา	 จึงได้เตรียมการเรียนการสอน
ออนไลน์เอาไว้ก่อน
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	 เมื่อโลกเกิดวิกฤติโควิด-19	 ค�าว่า	 “นิว	 นอร์มอล”	 (New	

Normal)	ถูกหยิบมาใช้อีกครั้งแต่ขยายวงออกไปในทุกวงการไม่ว่าจะ

เป็นภาคเศรษฐกิจ	 ธุรกิจ	การศึกษา	ชีวิตประจ�าวัน	หรือ	ภาคสังคม	

อะไรก็ตามท่ีเป็นเรื่องเกิดใหม่หลังโควิด-19	 วิถีชีวิตแบบใหม่ก็จะถูก

เรียกว่า	 “นิว	นอร์มอล”	 เช่นพฤติกรรมของการท�ากิจกรรมต่างๆผ่าน

ทางออนไลน์มากขึ้น	 เช่น	 การซื้อของออนไลน์	 การประชุมออนไลน์	

สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ว่าอาจกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่	 ที่แม้เดิมจะเกิด

ขึ้นอยู่แล้วแต่ก็มีโควิด-19	เป็นปัจจัยเร่ง	ท�าให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไป

เร็วขึ้น

	 แต่หลายสิ่งที่ก็อาจจะเป็นเพียงสิ่งผิดปกติชั่วคราวเช่น	การ

บอกว่า	ผูค้นไม่อยากออกเดนิทางแล้ว	ธุรกิจโรงแรมอาจจะไม่สามารถ

ไปต่อได้อีก	 ซึ่งอาจจะเป็น	 “นิว	 นอร์มอล”	 เพียงแค่ชั่วคราวเท่าน้ัน	

เพราะถ้าหากมีวัคซีนเข้ามา	คนก็จะกลับมาท่องเที่ยวกันตามปกติ	ใน

อนาคตธุรกิจเหล่านี้ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก

	 หรอื	‘การเรยีนออนไลน์’	ทีค่นพูดว่าหลงัจากเกิดโควดิ-19	การ

เรยีนออนไลน์มบีทบาทมากขึน้	ในอนาคตคนไม่ต้องไปโรงเรยีนไม่ต้อง

ไปมหาวทิยาลยัแล้ว	การเรยีนออนไลน์จะกลายเป็น	“นิว	นอร์มอล”	ซึง่

ข้อน้ีก็อาจจะไม่ใช่ท้ังหมด	 เพราะข้ึนอยู่กับบริบทของสังคมน้ันๆด้วย	

ตัวอย่างเช่น	 ที่สหรัฐอเมริกามีการเรียนการสอนออนไลน์มากเป็น

ปกติ	การเกิดโควิด-19	ก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงจาก

เดิมมากนัก	ตรงกันข้ามคนเริ่มคิดถึงการเรียนการสอนแบบปกติท่ี

ครูจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

ได้ทันทีมากกว่าด้วย	ขณะที่ในญี่ปุ่นก่อนหน้าการเกิดโควิด-19	การ

เรยีนออนไลน์ไมเ่ป็นทีน่ยิมเลย	เมือ่เกดิโควดิ-19	จงึเป็นสถานการณ์

บังคับท่ีให้ทุกสถานศึกษาต้องปรับตัว	 และมีแนวโน้มว่าหลังจากโค

วิด-19	 ญ่ีปุ่นก็จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น	 แต่การ

สอนแบบเดิมก็ยังคงมีอยู่

	 การใส่หน้ากากอนามัยที่เราพูดกันว่าเป็น	 “นิว	นอร์มอล”	

ส่ิงน้ีก็จะเกิดเพียงชั่วคราวเท่าน้ัน	 เมื่อวันหน่ึงมนุษย์สามารถผลิต

วัคซีนได้	ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ	1	ปีครึ่งถึง	2	ปีนับจากนี้	

โควิด-19	ก็จะกลายเป็น	‘โรคประจ�าถิ่น’	(Endemic)	ไม่ต่างจากโรค

ไข้หวัดใหญ่	 และเมื่อถึงตอนน้ันธรรมชาติเดิมของมนุษย์ที่ชอบการ

ร่วมกลุ่มก็จะกลับมาอีกรั้ง	 การเว้นระยะห่างทางสังคมก็จะเริ่มหาย

ไป	เพราะสุดท้ายเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม

	 แหล่งท่ีมา	 :	 https://workpointnews.com/2020/05/06/

new-normal-covid19-newworld/

วิถีชีวิตใหม่หลังโควิด19
“นิว นอร์มอล” (New Normal) 
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ที ่โคราชที ่โคราช
ชิว...ไหนดีชิว...ไหนดี

By..นาฬิกา ทราย

ส่วนผสม
1.	เส้นสปาเก็ตตี2้00	กรัม
2.	เบคอน150	กรัม
3.	กระเทียม
4.	พริกแห้ง
5.	เกลือ
6.	พริกไทย

วธิที�ำ
เวลาเตรยีมส่วนผสม:	30	นาที
เวลาปรุงอาหาร:	15	นาที
1.	ห่ันของเตรียมไว้	ช่วงรอต้มเส้น	7	นาที
2.	 ทอดเบคอน	 รดีน�า้มนัออกให้พอสมควร	 แล้วเท
น�า้มนัท้ิง
3.	คัว่กระเทียม	และพริกแห้ง
4.	ใส่เส้น	เกลอื	พริกไทย	เบคอน	และซอสปรงุรสนิด
หน่อย	คลกุให้ทัว่
พร้อมเสร์ิฟจ้า

ขอบคณุสตูรจากคุณ	Deaw’	Danai	Sup’
อ่านสูตรต่อได้ท่ี	>>>	https://bit.ly/2LnpFAH
ขอบคณุภาพจาก	FB.	WongnaiCooking

	 แจกสตูร	สปำเก็ตตีพ้รกิแห้ง 

เบคอน		เมนูน้ีท�ำง่ำยมำกๆ	ไม่ต้อง

ออกไปนอกบ้ำน	 ก็ท�ำทำนเองได้

สบำยๆ

	 เปลีย่นเวลำกักตวั	เป็นเวลำ

สร้ำงเชฟกันเถอะ!!!

เปล่ียนเวลากกัตวั
เป็นเวลาสร้างเชฟกนัเถอะ 
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By ... แอ๊ดด�ารวยรวยอ่านแล้วอ่านแล้ว ข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมี

ขอสวัสดี	ท่ำนผู้รักกำรอ่ำนทุกท่ำน
	 หลายเดอืนมานี	้ประเทศไทย	ได้เผชญิกับการแพร่ระบาดของ	ของโควิด-19	หลาย
สิ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดข้ึนในยุคท่ีเจริญไปด้วยเทคโนโลยีเราก็ได้เห็น(โรคห่า)	 หลายอย่างไม่น่า
ขาดก็ขาด	(หน้ากากอนามยั)	สทิธิเสรภีาพถูกจ�ากัด	(แม้แต่ประเทศเสรปีระชาธิปไตย)	ประชาชน
ทุกชนชัน้ต่างได้รบัผลกระทบ		รฐับาลพยายามทกุวิถีทางเพ่ือเอาชนะโรคร้าย	อกีทางก็ต้องช่วย
เหลือ	เยียวยา	ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน	ท�าให้เราได้เห็นและเรียนรู้อะไรบ้าง	
	 1.	เราได้เหน็ระบบสาธารณสุขไทยมคีวามพร้อมท้ังการต้ังรับและท�างานเชงิรกุเพ่ือ
การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อได้ดี		
	 2.	 เราได้เห็นประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาท 
จากเริ่มแรกตื่นกลัวกลายเป็นการตื่นรู้	
	 3.	ได้เห็นน�้าใจและความเอื้อเฟื้อของคนในชาติ	
	 4.	 เราได้เห็นการกระจายอ�านาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด	 หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	
	 5.	เราได้เห็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง	ช่วยเราได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์
แบบนี้
	 6.	สังคมได้เรียนรู้ว่าความเสี่ยงมีอยู่ทุกเวลา	ทุกสถานที่	และเกิดขึ้นได้กับทุกคน	

รู้เขารู้เขา รู้เรา รู้เรา
By...นักรบสกีากี 

	 7.	 สังคมได้เรียนรู้ว่า	 ปัญหาเร่ืองสุขภาพ	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และ
การเมือง	ทุกอย่างเกี่ยวข้องกันทั้งหมด	
	 8.	สงัคมได้เรยีนรูว่้าการแก้ปัญหารวมศนูย์อยู่ทีส่่วนกลาง	ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาทั้งหมดได้	
	 9.	 สังคมได้เรียนรู้ว่าวิกฤตท่ีเกิดขึ้น	 มีพ้ืนฐานจากประเทศมีปัญหา
ความเหลื่อมล�้าทางรายได้และมีช่องว่างทางความคิด		
	 10.	สังคมได้เรียนรู้ว่าไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้
	 		นีเ่ป็นเพียงบางส่วนทีไ่ด้รูไ้ด้เห็น	จากการระบาดของโรคโควิด19	และ
ขยายเป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศ	ท�าให้ได้เห็นสิ่งดีๆ	เชิงระบบที่มีอยู่ในสังคมไทย	
และคนในสงัคมได้เรยีนรูปั้ญหามากมาย	แม้คนส่วนหนึง่จะเหน็ปัญหาแต่ยังรบักับ 
สภาพปัจจุบันได้เพราะอาจหาทางออกที่ดีให้กับประเทศไม่ได้	 แต่เชื่อว่าวิกฤตนี ้
ได้ปลกุให้ประชาชนกลุม่ใหญ่และคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นอนาคตของประเทศจะไม่ยอมทน	 
เพราะพวกเขาได้เรียนรู้และพร้อมมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา	 ร่วมก�าหนดอนาคตของ
ประเทศ	ดงันัน้แนวโน้มสงัคมไทยหลงัวิกฤตโควดิ19	น่าจะมกีารพัฒนาหรอืปฎิรปู
ระบบต่างๆ	ของประเทศไปในทศิทางทีด่ขีึน้	เพราะประชาชนไทยต่างได้รบัผลกระทบ 
และเรียนรู้ระหว่างการรับมือกับวิกฤตินี้ร่วมกันอย่างถ้วนหน้า

	 ผลติภัณฑ์ข้าว	ของกลุม่วิสาหกิจชมุชน
ปลกูผกัปลอดภัยจากสารพิษ......เป็นการผลติข้าว
โดยไม่ใช้สารเคม	ีผลติเองทุกขัน้ตอน	 ใส่ใจตัง้แต่
การเตรยีมดนิไถนา	หว่านกล้า	ด�านา	เก็บเก่ียวข้าว
ด้วยมอื	จนไปถึงมอืผูบ้รโิภค	รกัษาสิง่แวดล้อมและ
อนุรกัษณ์ธรรมชาติ	ขนาด	1	 กิโลกกรมั	ผลติโดย	 
กลุม่วสิาหกิจชมุชนปลกูผกัปลอดภัยจากสารพิษ

	 ชือ่ผู้ติดต่อ	 :	กลุ่มวิสาหกิจชมุชนปลกูผกั
ปลอดภยัจากสารพิษ

	 ทีอ่ยู	่:	38	หมู	่6	ต.บงึส�าโรง	อ.แก้งสนาม
นาง	จ.นครราชสมีา	30440

	 เบอร์ตดิต่อ	:	081-8328035

“รู้เขา   รู้เรา”( PART 3 )

“ รัฐบาลพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อเอาชนะโรคร้าย 

และช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชน ”
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By ... หญิง

10
	 เคยได้ยินแต่ปลาคาเวียร์	 แต่วันน้ีมาน�าเสนอ	 “มะนาวคาเวียร์	 “ 
	เค้าบอกมรีสชาตไิม่แพ้มะนาวบ้านเราเลยนะคะ	Finger	lime	หรอืมะนาวน้ิว
มอื	 	 เป็นมะนาวของประเทศออสเตรเลยี	และมหีลากหลายพันธ์ุ	 เป็นพืชพ้ืน
เมอืงและก็น�ามาขยายและเพาะพันธ์ุในบ้านของเราค่ะ		มท้ัีงหมด	18	สายพันธ์ุ	
ขนาดของล�าต้นสงู	2-7	เมตร		มะนาวนิว้	หรอืมะนาวคาเวยีร์		เน้ือมหีลายสสีนั
มาก	มลีกัษณะคล้ายกับถุงน�า้แตกเปาะๆในปากเหมอืนไข่ปลาคาเวียร์ไม่มผีดิ	
ผลและเนือ้มกีลิน่หอม	อโรม่า	 ต่างจากมะนาวทัว่ไปในบ้านเรา	 	การต่อยอด
จะท�าให้ตดิผลไวมากกว่า	เหมอืนการตอนก่ิงด้วยค่ะ	พ่อครวัมกัจะใช้ตกแต่ง
จานให้ดสูวยงาม	หรอื	 	น�า้มาเพ่ิมรสชาตใิห้กับอาหารจานโปรดให้มรีสชาติ
กลมกล่อมมากย่ิงข้ึน	 	ซึง่ก็มสีตีามความนยิม	 	ดงันีเ้ลยค่ะ	 	สเีรดเชมเปญ		 
จะมีเปลือกสีแดง	 เนื้อในแดงเข้ม	 รสเปรี้ยวจี๊ด	 	 พิงค์ไอซ์	 จะเปลือกสีชมพู	 
เนือ้ในสชีมพู		รสนุม่ละมนุ		จาลเิรด	จะมเีปลอืกสเีขยีวอ่อน	เนือ้สแีดงใส	เอมเมอรลั	 
จะมีเปลือกสีเขียวเข้ม	 เน้ือสีเขียว	 เทสตี้กรีน	 จะมีเปลือกเขียว	 เน้ือขาวใส	 
น�าผลแช่เย็นจดั	แล้วน�ามาขดูเปลอืกเป็นผงผสมในไอศกรมี	จะให้กลิน่หอม		
        
        
	 	 	 ท่ีมา...Google	Sites

Finger lime หรือ
“มะนาวน้ิวมือ”
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	 บ่อยครั้งท่ีเรำอยำกเซฟหน้ำเว็บเพจเป็นไฟล์	 PDF	 เช่น	 อยำกท�ำ 

เป็นตวัอย่ำงเวบ็เพือ่ท�ำรพีอร์ต	หรอือยำกเซฟเก็บไว้เป็นไฟล์ดจิิทัลเพือ่เก็บไว้อ่ำน	

แทนกำรปริืน้เป็นกระดำษ	แต่ไม่รูจ้ะท�ำอย่ำงไร	จะหำส่วนขยำยมำใช้ก็กลวัโดนแฝง

โฆษณำ	วนัน้ี	Techhub	มวีธีิง่ำย	ๆ	มำฝำกกัน

	 1.ไปท่ีหน้ำเว็บท่ีต้องกำรเซฟและไปท่ีปุ่มสำมจุดด้ำนขวำบนของ 

หน้ำเวบ็แล้วเลอืกค�ำสัง่	Print	หรอืกด	Ctrl+P

How to วิธเีซฟหน้าเว็บเพจเป็น PDF 

ด้วย Chrome

	 2.ระบบระให้ดภูำพ	Preview	ท่ีเรำก�ำลังจะเซฟ	

	 3.ตรงค�ำว่ำ	Destination	เลอืกเป็น	Save	as	PDF

 ท่ีมำ:	https://www.techhub.in.th/how-to-save-webpage-pdf-with-chrome/
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By...IT Sa Bel La

	 อย่างท่ีทราบกันด	ีในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19	ท�าให้กีฬาหลายๆ

ประเภทต้องเลือ่นการแข่งขนัไปก่อน	หน่ึงในนัน้ก็คอืกีฬาฟุตบอล	ซึง่เป็น 

กีฬายอดฮิตอันดับต้นๆของคนทั้งโลก	 ซึ่งหลายๆ	 ลีคก็มาตรการ 

ในการเลือ่นแตกต่างกันไป	

	 แต่ล่าสดุศกึฟุตบอลบนุเดสลกีา	ของประเทศเยอรมนั	ทีพั่ก

การแข่งขนัมาตัง้แต่วันท่ี	 13	มนีาคม	 ก็ได้ฤกษ์คมัแบก็เมือ่รบัไฟเขยีว

จากรฐับาลเยอรมนัให้สามารถกลบัมาฟาดแข้งได้ภายในช่วงครึง่หลัง

ของเดอืนพฤษภาคม	โดยจะแข่งขันแบบสนามปิดไร้แฟนบอล	อนญุาต

ให้มีเฉพาะผู้เก่ียวข้องที่จะเข้าสนามในวันแข่งได้ประมาณ	300	คน	

เฉพาะแค่นักเตะ	,	สตาฟฟ์	และทมีงานส่วนต่างๆ

	 เมือ่ค�าสัง่ออกมาอย่างเป็นทางการ	แฟนบอลท้ังสาวกบนุเดส	

ก็โล่งใจว่ามเีกมลกูหนงัให้ด	ูหลงัช่วงระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19	หลงั

จากไม่มีฟุตบอลให้ดูกว่า	 2	 เดือนด้วยกัน	ส่วนแฟนฟุตบอลลีคอื่นๆ 

ก็คงต้องอดใจรอสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ	 ว่าจะมีทีท่าว่า 

จะดีข้ึนเมื่อไหร่	 เพ่ือที่จะสามารถเปิดท�าการแข่งขันต่อไปให้แฟน

ฟุตบอลหายคดิถึง

กีฬาหลายๆประเภทต้องเล่ือนการแข่งขันไปก่อน 

เพราะ วิกฤตโรคโควิด-19
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ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
By...Angel

	 สวสัดค่ีะ	ในช่วงวกิฤตโควดิ-19	“อยู่บ้ำน	หยุด
เชือ้	เพือ่ชำต”ิ	มีบทสนทนำเก่ียวกับกำรสัง่อำหำรฟำสต์
ฟูด้มำฝำก	เป็นประโยคสนทนำง่ำยๆ	ใช้สัง่อำหำรท่ีร้ำน
หรอืส่ังแบบ	delivery					

	 A	:	Welcome,	what	would	you	like	to	order?	(ยินดต้ีอนรบัครบั	คุณอยำกสัง่อะไรครบั)																													

	 B	:	I	would	like	to	get	a	double	cheeseburger.	(ฉันอยำกได้ชสีเบอร์เกอร์สองชิน้ค่ะ)																											

	 A	:	Would	you	like	everything	on	it?	(คุณอยำกใส่รวมทุกอย่ำงใช่ไหมครบั)																																						

	 	B	:	I	would	like	everything	on	it,	thank	you.	(ฉนัต้องกำรใส่ทุกอย่ำงเลยค่ะ	ขอบคุณค่ะ)																							

	 A	:	Do	you	want	any	fries?	(คุณจะรบัมันฝรัง่ทอดด้วยไหมครบั)																																																						

	 B	:	Let	me	get	some	large	fries.	(เอำมันฝรัง่ทอดใหญ่ให้ฉนัค่ะ)																																																						

	 A	:	Would	you	like	anything	to	drink?	(คุณต้องกำรเครือ่งดืม่อะไรไหมครบั)																																																

	 B	:	I	want	a	glass	of	Pepsi?	(ฉันขอเปปซีแ่ก้วนึงค่ะ)																																																																						

	 A	:	OK,	just	moment	(โอเคครบั	รอสกัครูน่ะครบั)																																																																														

	 B	:	Thank	you.	(ขอบคุณค่ะ)

	 	 	 	 	 	 	 	 Credit.	Thai	Study	Guide
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ค�าส�านวนภาษาโคราชค�าส�านวนภาษาโคราช
เข่าใต้เข่าไฟ
อ่านว่า  เข่า - ใต้ - เข่า - ไฟ

หมายถึง ช่วงเวลาโพล้เพล้

ขะโม่ม
เป็นลักษณะอาการกินอาหารแบบมุมมาม 

หมายถึง   การกินอาหารใหญ่ๆ แบบรีบๆ ตะกละ

ภาพประกอบ : https://liveandlearneng.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

กะจ๊อกกะแจ๊ก
อ่านว่า  กะ - จ๊อก - กะ - แจ๊ก

หมายถึง สิ่งของ ที่มันดูน้อยนิด ไม่มามาย แต่อาจะมี

หลายช้ิน หรืออาการที่เราท�าโน่นนี่นิดๆหน่อย ไม่เป็น

ชิ้นเป็นอัน จุกจิก

ขะเหวา
เป็นกิริยาการข่วนให้เป็นลอย

หมายถงึ เป็นอาการข่วนหรอืท�าให้เป็นลอยด้วยเลบ็มอื หรอืโดยสตัว์ 

เช่นแมว

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สวัสดีค ่ะ	 KORAT	 NETWORK	 ฉบับนี้ขอเสนอ

ส�านวนต่างๆของโคราชท่ีอาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู	 ผู้คนภาคอื่นๆ	

หรือคนรุ ่นหลังๆ	 แล้ว	 ดังน้ันเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาษาโคราช

ของเราไว้ให้คงอยู่	 และยังสืบทอดต่อไป	 เราจะพยายามรวบรวม 

มาฝากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝากติดตามเราด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคราชค�าภาษาโคราช

“ขะโม่ม”
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

http://www.koratpao.go.th/
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คนต่อเทียน 
By...ต.ตา เตมิใจ

	 สวัสดีค่ะ	 คอลัมน์	 “คนต่อเทียน”	ประจ�าเดือนมิถุนายน	
2563	 ต.ตาขอเสนอบทความที่เสริมเติมพลังใจเรื่อง	 “น�้าใจ”		
คือ	 ความจริงใจท่ีไม่เห็นเพียงเรื่องของตัวเอง	 	 แต่เห็นอกเห็นใจ	 
เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์	มคีวามเอือ้อาทร	เอาใจใส่	ให้ความสนใจ 
ในความต้องการ	 ความจ�าเป็น	 ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อม 
ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน	
	 ผูท้ีม่นี�า้ใจ	คอื	ผูใ้ห้และผูอ้าสาช่วยเหลอืสงัคม	รูจ้กัแบ่งปัน	 
เสียสละความสุขส่วนตน	 เพ่ือท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น	 เข้าใจ	 เห็นใจ 
ผู้ที่มีความเดือดร้อน	อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย	สติปัญญา	
ลงมือปฏิบัติการ	 เพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
ให้เกิดขึ้นในชุมชน	 การที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัว	 ในสังคม	 
อย่างสงบสุข	 เราจ�าเป็นจะต้องเป็นผู ้มีน�้าใจ	 มีไมตรีต ่อคน 
ในครอบครัวของเรา	ต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัว
เราด้วย			การแสดงน�า้ใจ	ควร	“เริม่ทีต่วัเรา”	กับคนในครอบครวัก่อน	 
แล้วค่อยๆ	 ขยายวงกว้างออกไป	จนเรารู้สึกว่าเราเป็นจุด	 ๆ	หน่ึง 
ในสังคมที่มีโอกาสได้แสดงการมีน�้าใจไม่มากก็น้อยตามก�าลัง	 
ตามความรูส้กึท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกฝนการให้ต่อคนรอบข้างได้อย่าง
สุขใจเราลองมาถามตัวเอง	และทบทวนไปพร้อมกันว่า	เราได้แสดง
น�้าใจ	 กับคนท่ีอยู่รอบข้างอย่างจริงใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
ในทุกๆนาที	 ทุกๆวัน	 ทุกๆสัปดาห์	 หรือทุกๆเวลา	 ท่ีเราอยู่ร่วมกัน
กับคนอื่นบ้างหรือยัง	 เราทุกคนสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคน 
มีน�้าใจได้	ดังนี้

	 1.	จงเอาใจเขามาใส่ใจเราและแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่
เราต้องการให้คนอื่นแสดงต่อเรา	 จงท�าดีต่อคนอื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน	 ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งท่ี
ยิ่งใหญ่ก็ตาม	
	 2.	จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ			
	 3.	จงแสดงน�้าใจกับคนรอบข้าง
	 4.จงเสียสละก�าลังทรัพย์	 สติปัญญา	ก�าลังกาย	และ
เวลาให้แก่ผู้เดือดร้อน	ที่ต้องการพ่ึงพาอาศัยเรา	 โดยเป็นการ
กระท�าที่ไม่หวังผลตอบแทน
	 5.	จงมีนิสัยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน		
			 6.	 จงให้ความรักแก่คนอ่ืนๆ	 และให้ความร่วมมือ 
เมือ่เขาขอร้อง	หรือรูว่้าเขาก�าลงัล�าบากต้องการความช่วยเหลอื
การเป็นคนมีน�้าใจ	จะท�าให้เรามีจิตใจที่ดีงาม	 เบิกบานแจ่มใส	
ผิวพรรณผ่องใส	 มีมิตรสหายมาก	 ใครก็อยากคบหาสมาคม
ด้วย	เพราะความมีน�้าใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อน
มนุษย์	 ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข	 และหากเราซึ่งเป็นพ่อเป็น
แม่	ปู่ย่า	ตายาย	 ได้ฝึกตนเองและฝึกลูกหลาน	หรือเด็กทุกคน	
ที่อยู่รอบข้าง	ให้เป็นคนมีน�้าใจ	ครอบครัวของเรา	สังคมของเรา 
จะเป็นครอบครัว	 และเป็นสังคมท่ีน่าอยู่	 ท่ีมีแต่ความสันติสุข
โดยแท้	 เพราะ“	 น�้าใจน้ัน	 เกิดจาก....การให้	 และปรารถนา 
สิ่งที่ดีต่อกัน	 	 ให้...โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	แต่ผู้ท่ีย่ิงให้จะย่ิง 
ได้รับ	สิง่ทีไ่ด้รับ	คอื	ความอิม่ใจจากการได้เหน็รอยย้ิมอนัเป่ียมสขุ 
ของผู้รับ	นั่นเอง	...							

 “ ก�ำลังใจ มีไว้ให้ 
      น�ำ้ใจ มีไว้แบ่งปัน ”
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