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 ท่ี่�มา : https://hilight.kapook.com/view/39880

	 วัันสตรีีไทย	 ตรีงกัับวัันที�	 1	 สิงหาคม	 ซึ่่�งเป็็นวัันที�เป็ิดโอกัาส 
ใหผู้้้ห้ญิงิไทยมโีอกัาสแสดงถ่ึงควัามร้้ี	ควัามสามารีถึในกัารีพััฒนาป็รีะเทศ	
ป็รีะวััติควัามเป็็นมาเป็็นอย่างไรี	เรีามีข้้อม้ลมาฝากั
 
	 วัันสตรีีไทย
	 คงมีหลาย	 ๆ	 คน	 ที�ไม่รี้้วั่า	 วัันที�	 1	 สิงหาคม	 เป็็น	 วัันสตรีีไทย	 
ซึ่่�งเป็น็วัันที�เป็ดิโอกัาสใหผู้้้ห้ญิิงไทยมโีอกัาสแสดงถึง่ควัามรี้	้ควัามสามารีถึ
ในกัารีพััฒนาป็รีะเทศ	ควับค้่ไป็กัับกัารีสรี้างควัามเข้้มแข้็งให้สถึาบันสังคม
	 และให้สามารีถึเทียบเท่าสตรีีสากัลข้องหลายป็รีะเทศที�เจรีิญิแล้วั	 และ 
เพั่�อให้ทุกั	 ๆ	 คนได้รี้้จักัควัามสำาคัญิ	 และควัามเป็็นมาข้อง	 วัันสตรีีไทย	 
กัรีะป็ุกัดอทคอม	จ่งมีเรี่�องรีาวัเกัี�ยวักัับ	วัันสตรีีไทย	มาฝากั	

 

										วัันสตรีีไทย	ถึ้กัจัดตั�งข้่�นเพั่�อเทิดพัรีะเกัียรีติสมเด็จพัรีะนางเจ้าสิรีิกัิติ�	 
พัรีะบรีมรีาชิินีนาถึ	 พัรีะบรีมรีาชิชินนีพัันป็ีหลวัง	 เน่�องในวัันมหามงคล
	 12	 สิงหาคม	 ซึ่่�งเป็็นวัันเฉลิมพัรีะชินมพัรีรีษาข้องพัรีะองค์	 ด้วัยสำาน่กัใน 
พัรีะมหากัรีณุาธิคิณุที�ทรีงวัริียิะอตุสาหะ	ตรีากัตรีำาบำาเพัญ็ิพัรีะรีาชิกัรีณยีกัจิ
เพั่�อใหค้นไทยไดม้อีาชิพีั	และในป็	ี2546	สมเดจ็พัรีะนางเจา้สริีกิัติิ�	พัรีะบรีม
รีาชิินีนาถึ	พัรีะบรีมรีาชิชินนีพัันป็ีหลวัง	ได้พัรีะรีาชิทานให้วัันที�	1	สิงหาคม

	 ข้องทุกัปี็	 เป็็น	 “วัันสตรี่ไที่ย”	 และพัรีะรีาชิทานพัรีะรีาชิานุญิาตให้ใช้ิ	 
“ดอกคััที่ลี่ยา คัวั่นสิรีิกิติ�”	เป็็นดอกัไม้สัญิลักัษณ์วัันสตรีีไทย

										เม่�อวัันที�	1	สงิหาคม	2546	สมเดจ็พัรีะนางเจ้าสริีกิัติิ�	พัรีะบรีมรีาชินีินาถึ	
พัรีะบรีมรีาชิชินนพัีันป็หีลวัง	ไดพ้ัรีะกัรีณุาโป็รีดเกัลา้ฯ	ให	้สมเดจ็พัรีะกันิษฐา
ธิิรีาชิเจ้า	กัรีมสมเด็จพัรีะเทพัรัีตนรีาชิสุดาฯ	เสดจ็พัรีะรีาชิดำาเนินแทนพัรีะองค์
ทรีงเป็ิดงานวัันสตรีีไทย	ณ	อาคารีใหม่	สวันอัมพัรี	พัรีะรีาชิวัังดุสิต	พัรี้อมทั�ง
มีพัรีะรีาชิดำารีัส	4	ป็รีะกัารี	เน่�องในวัันสตรีีไทย

																		ป็รีะกัารีที�	1	พั่งทำาหน้าที�ข้องแม่ให้สมบ้รีณ์

																		ป็รีะกัารีที�	2	พั่งทำาหน้าที�แม่บ้านให้ดี

																		ป็รีะกัารีที�	3	พั่งรีักัษาเอกัลักัษณ์ข้องควัามเป็็นสตรีีไทย

																		ป็รีะกัารีที�	4	ฝึกัฝนตนเองให้มีควัามรี้้ควัามสามารีถึยิ�งข้่�น

														หากัสตรีีไทยทุกัคนตั�งใจป็ฏิิบัติหน้าที�ทั�ง	4	ป็รีะกัารีนี�ได้	กั็จะ 
ส่งผู้ลให้ครีอบครัีวัไทย	 สังคมไทย	 และป็รีะเทศชิาติมีควัามสุข้	 ควัามเจริีญิ	 
นำาไป็ส้ก่ัารีพััฒนาด้านอ่�น	ๆ 	อย่างตอ่เน่�อง	และสตรีไีทยจักัเป็น็ที�ยกัยอ่ง	ชิ่�นชิม
ข้องสังคมโลกัตลอดไป็	

By...Rabbit

เร่ื่�อง เร่ื่�อง เล่่าเล่่า
จากปกจากปก

วัันสตรีีไทยวัันสตรีีไทย
1 สิงหาคม
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	 เวลา	10.00	น.	วันศุุกร์์ที่่�	10	กร์กฎาคม	2563	อบจ. 
นคร์ร์าชสี่มา	 ร์่วม	 ปร์ะชุมคณะกร์ร์มการ์อำานวยการ์จัดการ์
แสีดงศุิลปกร์ร์มร์่วมสีมัยนานาชาติิ	Thailand	Biennale,	Korat	
2020	ณ	ห้้องปร์ะชุมสีำานักงานวัฒนธร์ร์มนคร์ร์าชสี่มา	อ.เมือง
	จ.นคร์ร์าชสี่มา
	 เ พืื่� อ ห้ า ร์ื อ แ ผน ง านสี่ ง เ สี ร์ิ ม ก า ร์ ที่่ อ ง เ ท่ี่� ย ว
	 โคร์งการ์พัื่ฒนาด้านการ์ท่ี่องเที่่�ยว	บร์ิการ์	 พัื่ฒนาการ์ติลาด	
ปร์ะชาสีัมพื่ันธ์	การ์ที่่องเที่่�ยว	ก่ฬาและเคร์ือข่่าย	กิจกร์ร์มย่อย
ติ่างๆ	 	 ข่องงานมห้กร์ร์มศิุลปกร์ร์มร์่วมสีมัยนานาชาติิ	 Thai-
land	Biennale,	Korat	 2020	 โดยม่	 นายวิเช่ยร์	 จันที่ร์โณทัี่ย	 
ผ้้ว่าร์าชการ์จังห้วัดนคร์ร์าชส่ีมา	 ให้้เก่ยร์ติิเป็นปร์ะธาน	 
ซึ่่�งม่ห้น่วยงานและองกร์ค์ติ่างๆในจังห้วัดนคร์ร์าชส่ีมาร์่วม
ปร์ะชุมคร์ั�งน่�ด้วย

		 วันที่่�		17		กร์กฎาคม			2563		เวลา	13.00		น.	ณ	ห้้อง	Comm-
mmunity	Roomm	ชั�น	4	ศุน้ยก์าร์คา้เซึ่นที่รั์ลพื่ลาซึ่า่นคร์ร์าชส่ีมา	ร้์อยติร์ห่้ญิิง	
ร์ะนองรั์กษ์	์	สุีวร์ร์ณฉว่	นายก	อบจ.นคร์ร์าชส่ีมา	พื่ร้์อมดว้ย	นายอนุวฒัน์
	 คณาจันที่ร์์	 ร์องนายก	อบจ.นคร์ร์าชส่ีมา	 ซึ่่�งด้แลรั์บผิดชอบส่ีวนงาน 
ดงักลา่ว	ไดป้ร์ะชมุช่�แจงเพื่ื�อมอบนโยบายและติดิติามผลการ์ดำาเนนิงาน
โคร์งการ์ท่ี่�มอบห้มาย	โร์งเร์ย่นในสัีงกัดที่ั�ง	58	แห้ง่	ติลอดจนรั์บฟังัปัญิห้า	
อุปสีร์ร์ค	ในการ์ที่ำางาน	โดย	นายก”นก”เน้นยำ�ามาติร์การ์ในการ์เฝ้้าร์ะวัง
และปอ้งกนัโควดิ-19	และโร์คไข่เ้ลอืดออก	ในสีถานศุก่ษ์า	ต้ิองดำาเนนิการ์ 
อย่างเข้่มข่้นและต่ิอเนื�อง	ห้้ามการ์์ดติกเด็ดข่าด	 เพื่ื�อสีร์้างความเชื�อมั�น
ให้้กับนักเร์่ยนและผ้้ปกคร์อง	 โดยม่คณะผ้้บร์ิห้าร์	 ผ้้อำานวยการ์สีำานัก	 
ผ้้อำานวยการ์กอง	เข่้าร์่วมปร์ะชุมอย่างพื่ร์้อมเพื่ร์่ยง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่อนการ์ปร์ะชุมจะเร์ิ�มข่่�น	 นายกองค์การ์บร์ิห้าร์ส่ีวนจังห้วัด
นคร์ร์าชส่ีมา	 ได้มอบเก่ยร์ติิบัติร์ให้้กับสีถานศุ่กษ์าในสีังกัด	ที่่�ได้ร์ับการ์
ร์ับร์องมาติร์ฐาน	โร์งเร์่ยน	อย.	น้อย	ปร์ะจำาปี		2563	ปร์ะกอบด้วย

#อบัจ.นครราชส่ิมา ร่วมปีระชุมคณะกรรมการอำนวยการ

  Thailand Biennale, Korat 2020By...Joobjang Deva
กิิจกิรรมกิิจกิรรม

 	 ระดัับดัีมาก
	1.โร์งเร์่ยนปร์ะที่าย
	2.โร์งเร์่ยนบัวลาย
	3.โร์งเร์่ยนอร์พื่ิมพื่์วิที่ยา
	4.	โร์งเร์่ยนเมืองยางศุ่กษ์า
	5.	โร์งเร์่ยนสีุข่ไพื่บ้ลย์วิร์ิยะวิที่ยา
	 	ระดัับดัี
	1.โร์งเร์่ยนปากช่อง	2
	2.	โร์งเร์่ยนปากช่องพื่ิที่ยาคม
	3.	โร์งเร์่ยนวังไม้แดงวิที่ยาคม
	4.	โร์งเร์่ยนห้นองบัวพื่ิที่ยาสีร์ร์ค์
		 สีำาห้ร์ับโคร์งการ์โร์งเร์่ยน	 อย.น้อย	 ม่วัติถุปร์ะสีงค์เพืื่�อให้้
นักเร์่ยนได้ช่วยเห้ลือเพื่ื�อนๆ	 คร์อบคร์ัว	 และชุมชน	 เพื่ื�อให้้ความร์้้ 
การ์บริ์โภคอย่างเห้มาะสีม	ปลอดภัย	เชน่	การ์ติร์วจสีอบอาห้าร์ที่่�จำาห้น่าย
ในสีถานศุ่กษ์า

#นายก “นก”#นายก “นก”ปีระชุมมอบันโยบัาย ปีระชุมมอบันโยบัาย 
ใหก้บััผู้้บ้ัริหารสิถานศึกษา ที่ั�ง 58 แหง่ เนน้ย��ามาตุรการปีอ้งกนัโควดิ-19ใหก้บััผู้้บ้ัริหารสิถานศึกษา ที่ั�ง 58 แหง่ เนน้ย��ามาตุรการปีอ้งกนัโควดิ-19

และโรคไข้เลือดออก  ยังคงเข้มข้นและตุ่อเนื�องและโรคไข้เลือดออก  ยังคงเข้มข้นและตุ่อเนื�อง ห้ามการ์ดตุก ห้ามการ์ดตุก
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“นายก นก” นำทััพผู้้�บริิหาริ อบจ.โคริาช“นายก นก” นำทััพผู้้�บริิหาริ อบจ.โคริาช

  ริ่วมสัังเกตการิณ์์ เปิิดเริียนวันแริก 1 ก.ค. ริ่วมสัังเกตการิณ์์ เปิิดเริียนวันแริก 1 ก.ค. 

ภายใต�สัถานการิณ์์โควิด – 19ภายใต�สัถานการิณ์์โควิด – 19
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	 #ภายห้ลังจากท่ี่�_ที่ม่นาฏมวยไที่ย	ร์ะดบัมธัยมศุก่ษ์าติอนติน้	โร์งเร์ย่น
มาบติะโกพื่ิที่ยาคม	สีังกัด	 องค์การ์บร์ิห้าร์สี่วนจังห้วัด	 (อบจ.)	 นคร์ร์าชสี่มา	 
ได้เข่้าร์่วมการ์แข่่งข่ัน	 “นาฏมวยไที่ยอ่ซึ่้ซึุ่”	 ร์อบภ้มิภาคติะวันออกเฉ่ยงเห้นือ	 
เมื�อวันที่่�	25	กร์กฎาคม	2563	ที่่�ผ่านมา	ณ	จ.อุดร์ธาน่	โดยก่อนห้น้าที่่�จะเดินที่าง
ไปแข่่งขั่น	 เด็กๆ	 ทุี่กคนติั�งใจฝึ้กซึ่้อมกันอย่างต่ิอเนื�อง	 จนกร์ะทัี่�งถ่งวันแข่่งขั่น	
ทีุ่กคนม่สีมาธิท่ี่�ด่	 เป็นท่ี่มเวิร์์คท่ี่�แข่็งแกร์่ง	ที่ำาให้้ท่ี่มนาฏมวยไที่ย	 ร์ร์.มาบติะโก
พื่ิที่ยาคม	 “คว้าร์างวัลชนะเลิศุ”	 ในร์ะดับภ้มิภาคติะวันออกเฉ่ยงเห้นือ	 และ 
ได้ไปติ่อในร์อบการ์แข่่งข่ันร์ะดับปร์ะเที่ศุ	 ในวันที่่�่�	 7	 -	 8	 พื่ฤศุจิกายน	 2563 
ที่่�เดอะมอลบางกะปิ	กร์ุงเที่พื่มห้านคร์

		 เวลา	 10.00	น.	 วันพื่ฤหั้สีบด่ที่่�	 9	 กร์กฎาคม	2563	 

นายวิสีต้ิร์	เจร์ญิิสัีนธ์	ร์องนายก	อบจ.นคร์ร์าชส่ีมา	ร่์วมพิื่ธ่ที่ำาบญุิ

คร์บร์อบ	40	ปี	ห้อการ์ค้าจังห้วัดนคร์ร์าชสี่มา	ณ	ห้้องโถง	ชั�น	1 

อาคาร์เฉลิมพื่ร์ะเก่ยร์ติิห้อการ์ค้าจังห้วัดนคร์ร์าชส่ีมา	ติ.บ้านเกาะ

	อ.เมือง	จ.นคร์ร์าชสี่มา

	 ที่างห้อการ์ค้าฯ	 ได้นิมนติ์พื่ร์ะมห้าเถร์ะชั�นผ้้ให้ญ่ิ 

ข่องจงัห้วัดนคร์ร์าชส่ีมา	จำานวน	9	ร์ป้	ที่ำาพิื่ธ่เจริ์ญิพื่ร์ะพื่ทุี่ธมนติ์ 

โดยม่ 	 นายอภินันที่์ 	 เผือกผ่อง	 ร์องผ้้ว่าร์าชการ์จังห้วัด

นคร์ร์าชส่ีมา	ให้เ้ก่ยร์ติเิปน็ปร์ะธานฝ้า่ยฆร์าวาสี	ซึ่่�งมห่้น่วยงาน 

และองกร์ค์ติ่างๆในจังห้วัดนคร์ร์าชสี่มาร์่วมงานคร์ั�งน่�ด้วย

อบัจ.นครราชสิ่มา ร่วมพิธี่ที่ำบัุญ

ครบัรอบั 40 ปีี 
หอการค้าจังหวัดนครราชสิ่มา

	 ความสีำาเร็์จคร์ั�งน่�	ไดก้ำาลงัใจที่่�ดจ่าก	ร้์อยติร์ห่้ญิิง	ร์ะนองรั์กษ์	์	สุีวร์ร์ณฉว่	 
นายก	อบจ.นคร์ร์าชสี่มา	และ	นายอนุวัฒน์		คณาจันที่ร์์	ร์องนายก	อบจ.	กำากับ
ด้แลด้านการ์ศุ่กษ์า	พื่ร้์อมคณะผ้้บริ์ห้าร์ทุี่กคน	 ซึ่่�งนอกจากให้้กำาลังใจในการ์
แข่่งข่ันแล้ว	 ยังได้ให้้การ์สีนับสีนุนท่ี่มนาฏมวยไที่ยมาโดยติลอด	 และนำามา 
สี้่ความสีำาเร็์จในก้าวแร์กร์ะดับภ้มิภาคติะวันออกเฉ่ยงเห้นือ	 ซึ่่�งห้ลังจากน่�ท่ี่ม
นาฏมวยไที่ย	ร์ะดบั	ม.ต้ิน	ร์ร์.มาบติะโกพื่ทิี่ยาคม	จะมวิ่นยัในการ์ฝ้กึซึ่อ้มมากข่่�น	 
เพื่ื�อเติร์ย่มตัิวเข้่าร์ว่มแข่ง่ขั่นในร์ะดับปร์ะเที่ศุ	และ	ติั�งใจที่่�จะคว้าชยัชนะกลับมา
ให้้ได้	 เพื่ื�อสีร์้างชือเสี่ยงให้้กับโร์งเร์่ยน	 และ	สีร์้างชื�อเสี่ยงในนามโร์งเร์่ยนสีังกัด
	อบจ.นคร์ร์าชสี่มา

ที่่มนาฏมวยไที่ย “รร.มาบัตุะโกพิที่ยาคม”

ได้ไปีตุ่อ หลังคว้ารางวัลชนะเลิศ
ระดับัภาคอ่สิาน     
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1.ไฟป่่าออสเตรีเลี่ย
	 เร์ิ�มติ้นกันท่ี่�ไฟัป่าออสีเติร์เล่ยซ่ึ่�งได้ปะทุี่มาตัิ�งแติ่ปลายปี	 2019	
ลุกลามยาวนานมาจนถ่งช่วงมกร์าคมปี	2020	คร์อบคลุมพื่ื�นที่่�	60,000	ติาร์าง
กิโลเมติร์	ห้ร์ือปร์ะมาณสีองเที่่าข่องปร์ะเที่ศุเบลเย่ยม	ไฟัป่าคร์ั�งน่�คร์่าช่วิติคน
ไปถ่ง	23	คน	และสีัติว์ป่าติายไปมากกว่า	480	ล้านติัว	บ้านเร์ือนเสี่ยห้ายไป 
มากกว่า	1,500	ห้ลัง	และสีถานการ์ณ์ก็ได้ค่อยๆ	คล่�คลายไปเมื�อม่ฝ้นติกห้นัก
ในห้ลายร์ัฐ	 ไฟัป่าออสีเติร์เล่ยถ้กจัดอันดับว่าร์ุนแร์งมากท่ี่�สีุดสีุดคร์ั�งห้น่�ง
ข่องโลก	 โดยถ้กยกว่าสีถานการ์ณ์เลวร์้ายกว่า	 ไฟัป่าอินโดน่เซึ่่ย	 และ	 ไฟัป่า 
อเมซึ่อน	ในบร์าซึ่ิล	ห้ลายเที่่าติัว	ซึ่่�งสี่วนห้น่�งก็เป็นผลกร์ะที่บมาจากภาวะโลก
ร์้อนที่่�ห้ลายปร์ะเที่ศุไม่ได้สีนใจที่่�จะเข่้าร์่วมแก้ไข่ปัญิห้ามากนัก	

2.นำ�าที่่วัมหนักในออสเตรีเลี่ย หนักสุดในรีอบ 100 ป่ี
	 อย้่ที่่�ออสีเติร์เล่ยเห้มือนเดิม	ปัญิห้าไฟัป่ายังไม่คล่�คลาย	ซึ่ำ�ามาเกิด
วิกฤติินำ�าที่่วม	 ในเมืองที่าวน์สีวิลล์	 ร์ัฐคว่นสี์แลนด์ข่องออสีเติร์เล่ย	 ปร์ะชาชน
กว่า	 20,000	 คร์อบคร์ัวติ้องอพื่ยพื่ห้น่กร์ะแสีนำ�า	 โดยร์ะดับนำ�าที่่วมขั่งยังคง 
สี้งกว่า	1	 เมติร์นับเป็นเห้ติุอุที่กภัยคร์ั�งให้ญิ่ที่่�สีุดในร์อบ	100	ปี	ม่จร์ะเข่้	สีัติว์
เลื�อยคลาน	และสีัติว์ม่พื่ิษ์ออกมาเป็นจำานวนมาก	จนถ่งข่ั�นที่่�ที่างการ์ปร์ะกาศุ
เติือนปร์ะชาชนให้้ร์ะมัดร์ะวังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

3.ป่ัญหาฝุุ่่น PM 2.5
	 ชว่งติ้นเดอืนมกร์าคม	ปัญิห้ามลภาวะที่างอากาศุ	PM	2.5	เป็น
ปัญิห้าติ่อคนกร์ุงเที่พื่และปริ์มณฑลอย่างห้นัก	 แม้ว่าติ้นเห้ติุข่องปัญิห้า 
จะเกดินำ�าฝ้มีอืข่องมนษุ์ย	์แติป่ญัิห้าน่�กเ็ป็นผลกร์ะที่บในวงกวา้งเนื�องจาก
ฝุ้่นละอองข่นาดเล็กเห้ล่าน่�สีามาร์ถผ่านเข้่าสี้่ร์ะบบห้ายใจและที่ำาให้้เกิด
ปัญิห้าสีุข่ภาพื่ติ่างๆ	ติามมาได้	 โดยช่วงวันท่ี่�	 7	มกร์าคม	2563	 เว็บไซึ่ติ์
ร์ายงานค่าฝุ้่นจิ�วร์ายชั�วโมงโดยกร์มควบคุมมลพื่ิษ์เผยข่้อม้ลค่าฝุ้่น 
ในห้ลายพื่ื�นที่่�ม่ค่าสี้งเกินมาติร์ฐานเฉล่�ย	24	ชั�วโมงซึ่่�งปร์ะเที่ศุไที่ยติั�งไว้ที่่� 
50	ไมโคร์กร์ัม/ล้กบาศุก์เมติร์	 (มคก./ลบ.ม.)	ห้นักสีุดพืุ่่งแติะ	121	มคก./ 
ลบ.ม.	 จากเห้ติุการ์ณ์น่�ที่ำาให้้เกิดภาวะกักติุนห้น้ากากอนามัยสีำาห้ร์ับ
ป้องกัน	PM	2.5	และใช้เวลาอย้่นานกว่าสีถานการ์ณ์จะคล่�คลายได้

4.การีแพรี่รีะบาดของ COVID-19
	 การ์แพื่ร์่ร์ะบาดข่องเชื�อไวร์ัสี	COVID	19	ยังไม่ที่ร์าบปัญิติ้นติอ
ที่่�ชัดเจนว่าเกิดจากสีาเห้ติุใด	 เร์าร์้้และร์ับที่ร์าบข่่าวน่�เมื�อช่วงต้ินปี	 2563	
ซึ่่�งอันที่่�จริ์งข่่าวน่�เร์ิ�มติ้นคร์ั�งแร์กคือช่วงปลายปี	 2562	แติ่ติอนนั�นที่ั�วโลก 
ไม่ได้มองว่าเป็นปัญิห้าคิดว่าสีถานการ์ณ์จะสีามาร์ถคล่�คลายไปได้เอง	 
จนกร์ะที่ั�งวันที่่�	12	มกร์าคม	2563	กร์ะที่ร์วงสีาธาร์ณสีุข่ข่องไที่ยปร์ะกาศุ
ว่าพื่บผ้้ป่วยห้ญิิงจากเมืองอ้่ฮั่ั�น	 ปร์ะเที่ศุจ่น	 ติิดเชื�อโควิด-19	 ในไที่ย 
คนแร์ก	 และจากนั�นมาสีถานการ์ณ์ก็ที่ว่ความรุ์นแร์งข่่�นเป็นลำาดับ
ไม่ใช่แค่ในปร์ะเที่ศุแต่ิเป็นปัญิห้าที่่�กร์ะที่บไปที่ั�วโลก	 ก่อให้้เกิดปัญิห้า 
ที่างเศุร์ษ์ฐกิจและอ่กมากมายติามมาจนถ่งทีุ่กวันน่�	 โดยติัวเลข่ข่องผ้้ติิด
เชื�อ	COVID	19	ที่ั�วโลกนับถ่งติอนน่�มากกว่า	33,546,651	คน	ร์ักษ์าห้าย
แล้ว	 24,876,169	และม่ยอดผ้้เส่ียช่วิติสีะสีมที่่�	 1,006,337	 ร์าย	 (ข่้อม้ล 
นับถ่งวันที่่�	29	กันยายน	2563)

ข้อบคุณข้้อม้ลจากั	:	http://www.thaismescenter.com/รีวัมภััยธิรีรีมชิาติสุดโหด-ที�โลกัไม่เคยเจอ-ป็ี-2020/

อ่านต่อฉบับหน้า

ตอนที่่� 1
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สัาริะน่าริ้� ค้่เมืองย่า
By...อ๋อมแอ๋ม

ปราสาท
เมืืองแขก

		 เป็็นป็รีาสาทข้อมที�มีข้นาดใหญิ่อีกัแห่งหน่�งข้องโครีาชิ	 เป็็น
ศาสนสถึานแบบศิลป็ะเข้มรี	 ก่ัอด้วัยอิฐป็นหินทรีาย	 แบ่งออกัเป็็น 
ส่วันต่างๆ	 	 ด้านหน้าล้อมรีอบ	 ด้วัยกัำาแพังแกั้วัและค้นำ�าคันด ิ
นอีกัชิั�นหน่�งเกั่อบรีอบ		จากัแนวัค้นำ�าคันดินออกัไป็นอกัสุด	มีซึ่ากัอาคารี
สองหลังสรี้างหันหน้าเข้้าหากััน	 อาคารีทั�งสองหลังนี�มีแนวักัำาแพัง	 
ล้อมรีอบ	 โบรีาณสถึานป็รีะกัอบด้วัยป็รีาสาท	 3	 หลัง	 ตั�งอย่้บน 
ฐานเดียวักััน	หันหน้าไป็ทางทิศเหน่อ	ป็ัจจุบันเหล่อเพัียงมณฑป็	

ม่ซุุ้�มป่รีะตูที่ิศเหนือ เข�า-ออก  
		 เม่�อครีาวั	ปี็พั.ศ.2533		ที�กัรีมศิลป็ากัรีเข้า้ทำากัารีบร้ีณะ	ข้ดุแต่ง 
ป็รีาสาทเม่องแข้กัได้พับทับหลังสลักัลายกั้านต่อดอกัซึ่่�งเทียบได้กัับ 
ลวัดลายในศิลป็ะเข้มรีโบรีาณสมัย	บัน	ทายศรีี	รีาวัป็ี	พั.ศ.1510-1550	
นอกัจากันี�ยงัพับศลิาจารีก่ัที�ถ้ึกันำามากัอ่เป็น็ฐานป็รีะตซ้ึุ่ม้ชิั�นนอกั	รีะบปุ็ี	 
พั.ศ.1514	และพั.ศ.1517	ที�สำาคัญิค่อ	ทับหลังรี้ป็เทวัดานั�งในซึุ่้มเหน่อ
หน้ากัาล	 มีสถึาป็ัตยกัรีรีมแบบเกัาะแกัร์ีในศิลป็ข้อม	 ซึ่่�งเป็็นยุคสมัย 
เดียวักัับป็รีาสาทโนนกั้่																
						นักัโบรีาณคดีจ่งสันนิษฐานจากัหลักัฐานที�พับทั�งหมดวั่าป็รีาสาท
แห่งนี�น่าจะเป็็นศาสนสถึาน	 ในคติฮิินด้หรี่อพัรีามณ์	 ที�สรี้างข่้�นในรีาวั 
พัุทธิศตวัรีรีษที�	16			เพั่�อป็รีะกัอบพัิธิีกัรีรีมถึวัายแด่พัรีะศิวัะ

ที�มา	 :	 https://sites.google.com/site/khxngdimeuxngsung-
nein/2-sthan-thi-thxng-theiyw/2-1-prasath-meuxng-khaek
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	 กลิ�นรั์กแร้์ห้รื์อกลิ�นเต๋ิานั�นสีามาร์ถเกิดข่่�นได้กับ 

ทีุ่กสีถานการ์ณ์	เช่น	อาการ์ร์้อน	ข่ณะออกกำาลังกาย	เวลาที่่�ร์้้สี่ก

ติื�นเต้ิน	 เป็นต้ิน	ซึ่่�งกลิ�นตัิวนั�นถือเป็นเร์ื�องสีำาคัญิต่ิอบุคลิคภาพื่ 

และความห้มั�นใจข่องคนทุี่กคน	 ฉะนั�นนอกจากกลิ�นตัิว 

จะไม่ เป็นท่ี่�ปร์าถนากับคนร์อบข่้างแล้วบางคร์ั� งอาจจะ 

ไม่เป็นที่่�ปร์าถนากับติัวเองด้วย

สาเหตุการีเกิดกลีิ�นตัวั

	 ความเป็นจริ์งแล้วสีาเห้ตุิห้ลักๆ	ที่่�ก่อนให้้เกิดกลิ�นตัิว

เลยก็คือ	 เชื�อแบคท่ี่เร์่ย	 ซึ่่�งนักวิที่ยาศุาสีติร์์ได้กล่าวไว้รั์กแร้์ 

เป็นห้น่�งในอวัยวะที่่�ร์้อนท่ี่�สุีดในร์่างกาย	 จ่งที่ำาให้้บริ์เวณน่� 

ผลิติเห้งื�อออกมามากกว่าบริ์เวณอื�นๆ	 และเพื่ร์าะสีาเห้ติุน่�เอง

ที่่�เป็นแห้ล่งที่่�ที่ำาให้้แบคที่่เร์่ยจ่งดำาร์งช่วิติอย่้ได้ด้วยสีาร์อาห้าร์

จากเห้งื�อที่่�ถ้กข่บัออกมา	โดยธร์ร์มชาติิแลว้ร์า่งกายมต่ิอ่มท่ี่�สีร์า้ง

เห้งื�อด้วยกัน	 2	 ชนิด	 อย่างแร์กคือ	 เคคร์่น	 แกลนด์	 (Eccrene	

Glands)และ	อะโพื่คร์่น	(Apocrine)

	 -	ติ่อมเห้งื�อ	เคคร์่น	แกลนด์	(Eccrene	Glands)	ติ่อม

ชนดิน่�มห่้นา้ที่่�ในการ์ผลติิเห้งื�อเพื่ื�อที่ำาให้ร้์า่งกายเยน็ลงเชน่	เวลา

อากาศุร์้อน	ห้ร์ือข่ณะออกกำาลังกาย	แติ่ว่าเห้งื�อเคคร์่นนั�นที่ำาให้้

ร์่างกายม่กลิ�นได้ไม่มาก

	 -	ติอ่มเห้งื�อ	อะโพื่คร์น่	(Apocrine)ซึ่่�งอะโพื่คร์น่นั�นเปน็เห้งื�อ 

ที่่�ร่์างกายผลิติออกมาใต้ิรั์กแร์้ห้รื์อติามข่้อพัื่บต่ิางๆ	 เช่น	 ง่ามมือ	 

ง่ามเที่้า	 ซึ่่�งอะโพื่คร์่นนั�นม่โปร์ติ่นะละไข่มันเป็นสี่วนปร์ะกอบ 

ผสีมอย่้	 และนั�นก็เป็นอาห้าร์อย่างด่สีำาห้รั์บเชื�อแบคที่่เร์่ย	 และ 

ติ่อมเห้งื�อน่�เองจะสี่งกลิ�นแร์งกว่าชนิดแร์ก

	 ฉะนั�นนอกจากน่�เห้งื�อทัี่�งสีองชนิดที่่�ว่ามานั�นยังม่กร์ด 

แลคติิคและกร์ดอย้เร่์ยผสีมอย่้ด้วย	 เมื�อที่ั�ง	 4	อย่างนั�นผสีมเข้่ากัน 

ก็จะที่ำาให้้แบคท่ี่เร์่ยนั�นดำาร์งอย่้ได้แล้วก็สีร้์างกลิ�นที่่�ร์ุนแร์งห้รื์อ 

กลิ�นอันไม่พื่่งปร์ะสีงค์ออกมาจากใติ้วงแข่นข่องเร์านั�นเอง

ขนรีักแรี�ที่ำาให�ตัวัเหม็นจรีิงหรีือ?

	 ความเป็นจริ์งแล้วการ์ม่ข่นใต้ิรั์กแร้์ไม่ได้เป็นสีาเห้ตุิห้ลัก

ข่องการ์เกิดกลิ�นตัิวแต่ิอย่างใด	และนอกจากน่�ข่นร์ักแร้์ยังสีามาร์ถ

ชว่ยลดกลิ�นตัิวได้เพื่ร์าะเห้งื�อที่่�ออกมานั�นจะไปเกาะที่่�ข่นรั์กแร้์แที่นที่่�

จะไปเกาะท่ี่�ผวิห้นงั	การ์ท่ี่�เห้งื�อไปเกาะที่่�ข่นนั�นที่ำาให้เ้ห้งื�อนั�นแห้้งเร์ว็

กว่าเกาะที่่�ผิวห้นังก็จะที่ำาให้้กลิ�นติัวน้อยลงได้อ่กด้วย

Health corner
By...Tingnong

ขนริักแริ้
ทัำให�ตัวเหม็นจริิงหริือ?

ข้อบคุณภัาพัป็รีะกัอบจากั		:	https://hd.co.th/5-natural-deodorant-products	

ข้อบคุณข้้อม้ลจากั	:	https://www.kidteung.com/ข้นรีักัแรี้ทำาให้ตัวัเหม็นจรีิงหรี่อ.html
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ปิริาชญ์ ชาวบ�าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

	 คอลัมน์ปร์าชญิ์ชาวบ้าน	ปร์ะจำาเดือนสีิงห้าคม	 	2563	 	ติ.ติาข่อนำาเสีนอ
เร์ื�องร์าวข่องปร์าชญ์ิชาวบ้านผ้้เช่�ยวชาญิด้านการ์ปั�นดินเผา	 ผ้้สีืบที่อดภ้มิปัญิญิา 
ด้านการ์ปั�นดินเผามาติั�งแติ่ร์ุ่นป้่ย่าติายายและมุ่งเน้นจะถ่ายที่อดการ์ปั�นดินเผา 
จากร์ุ่นสี้่ร์ุ่นเพื่ื�อให้้เคร์ื�องปั�นดินเผาด่านเกว่ยนอย้่ค้่เมืองโคร์าชสีืบไป
 ป่รีะวััติคัวัามเป่็นมา 
	 ผ้้ให้ญิ่เม่�ยน	สีิงห้์ที่ะเล	 เล่าว่า	 “เร์ิ�มที่ำาเคร์ื�องปั�นดินเผามาติั�งแติ่ปี	 2520	
เป็นเวลา	40	กว่าปี	 โดยสืีบที่อดมาจากร์ุ่นป้่ร์ุ่นย่าสีืบติ่อมาถ่งร์ุ่นพ่ื่อซ่ึ่�งเป็นแร์งจ้งใจ
ที่่�สีำาคัญิ	 เร์่ยกว่า	 ตัิ�งแติ่จำาความได้ก็เห้็น	 พื่่อปั�นดินแล้ว	 นับเป็นความภาคภ้มิใจ 
ที่่�ได้สีืบที่อดภ้มิปัญิญิามาจากบร์ร์พื่บุร์ุษ์และช่วิติเร์าเกิดมาคลุกคล่กับธร์ร์มชาติิ	
ธร์ร์มชาติจิะเปน็คร์ส้ีอนเร์า	ไมไ่ดเ้ร์ย่นปั�นท่ี่�ไห้นใชป้ร์ะสีบการ์ณฝ์้กึฝ้นมาลว้นๆ	ติั�งแติ่
เร์ิ�มคัดดินมาปั�นจนมาปั�นเป็นร์้ปร์่างติ่างๆ	
 รีางวััลีที่่�ภาคัภูมิใจ 
	 1.ร์างวัลที่ายาที่ช่างศุิลปห้ัติถกร์ร์ม	 ปี	 2561	 ปร์ะเภที่	 เคร์ื�องดิน	 
(เคร์ื�องปั�นดินเผา)จากศุ้นย์สี่งเสีร์ิมศุิลปาช่พื่		ร์ะห้ว่างปร์ะเที่ศุ	
	 2.ร์างวัลสีุดยอดภ้มิปัญิญิาสีินค้าห้น่�งติำาบลห้น่�งผลิติภัณฑ์	(OTOP)
	 3.ร์างวัลคนด่ศุร์่โคร์าช	 ปี	 2561	 ด้านภ้มิปัญิญิาด้านเคร์ื�องปั�นดินเผา	
ด้านการ์เป็นปร์าชญิ์ชาวบ้านด้านเคร์ื�องปั�นดินเผาได้เป็นวิที่ยากร์ได้ไปสีอนปริ์ญิญิา
โที่ท่ี่�มห้าวิที่ยาลัยร์ำาไพื่พื่ร์ร์ณ่	 ติั�งแติ่กร์ะบวนการ์ปั�นดินจนเผาไฟั	 เป็นการ์ปั�น
เคร์ื�องปั�นดนิเผาแบบงา่ยๆ			ปจัจบุนัผ้ใ้ห้ญิเ่ม่�ยน	สีงิห้ท์ี่ะเล	ยงัคงปั�นงานนกฮั่ก้ดนิเผา
ฉลุโคม	เน้นความสีมจร์ิง	เน้นความละเอ่ยดสีวยงาม	ก็ยังปั�นเร์ื�อยๆ	และเร์ิ�มออกแบบ
ชิ�นงานติามความติ้องการ์ข่องล้กค้า
	 คติิปร์ะจำาใจ	 คือ	 ช้าๆได้พื่ร้์าเล่มงาม	 โบร์าณเร์าเผาเติาเร์าติ้องใจเย็น	
เพื่ร์าะเวลาเผาเร์าจะอย่้กับไฟัใจเร์าต้ิองไม่ร์อ้นเห้มือนไฟั	เพื่ร์าะถ้าใจเร์าร้์อนเห้มือนไฟั	 
ชิ�นงานแติกห้มด	ดงันั�นเวลาเผางานเร์าติอ้งมใ่จที่่�เยอืกเยน็		กวา่จะไดเ้คร์ื�องปั�นดนิเผา
มาสีักชิ�นงาน	ติ้องผ่านกร์ะบวนการ์ธาติุที่ั�ง	4	คือ	ดิน	นำ�า	ลม	ไฟั	คือ	เอาดินมาผสีมกับ
นำ�าถ่งจะเห้น่ยว	เวลาเผาก็ติ้องอาศุัยลมกับไฟั	ชิ�นงานถ่งจะสีุกสีวยงาม	

 ฝุ่ากถึึงผูู้�อ่าน
	 คำาว่า	ดินด่านเกว่ยน	 เป็นห้น่�งในคำาข่วัญิข่องจังห้วัดนคร์ร์าชสี่มา
	ที่่�ม่ว่า	 “เมืองห้ญิิงกล้า	ผ้าไห้มด่	ห้ม่�โคร์าช	ปร์าสีาที่ห้ิน	ดินด่านเกว่ยน”	ดัง
นั�นผมจ่งอยากให้้อย่้ค้่กับโคร์าชสีืบไป	ก็อยากให้้เด็กร์ุ่นให้ม่ท่ี่�สีนใจได้เข่้ามา
เร์่ยนร์้้เร์ื�องการ์ปั�นเคร์ื�องปั�นดินเผาท่ี่�บ้านข่องผ้้ให้ญิ่ได้ติลอดเวลา	 เป็นความ 
ภาคภ้มิใจมาก		ที่่�คร์ั�งห้น่�งในช่วิติผมได้ที่ำาห้น้าที่่�สีืบที่อดงานปั�นดินเผาจากร์ุ่น
สี้ร่์ุน่	ผมเปน็จติิอาสีาที่่�พื่ร์อ้มถา่ยที่อดความร์้เ้ร์ื�องการ์ปั�นเคร์ื�องปั�นดนิเผาให้ก้บั
ผ้้ที่่�สีนใจ	โดยม่20	กร์ะที่ร์วงมาติิดติ่อให้้เป็นวิที่ยากร์เป็นปร์ะจำา	
	 ติอนน่�ได้ถ่ายที่อดความร์้้น่�ให้้กับล้กชายสีองคนได้สีืบที่อดงาน 
ด้านการ์ปั�นดินด่านเกว่ยน	 	 ได้ถ่ายที่อดวิธ่การ์จับดินอย่างไร์ไม่ให้้ติิดมือ 
	 ม่เที่คนิคการ์ปั�นดินที่่�พื่ร้์อมถ่ายที่อดให้้ผ้้สีนใจ	 ล่าสีุดได้เป็นวิที่ยากร์สีอนผ้้
เข่้าปร์ะกวดนางสีาวไที่ยร์อบ	12	คนสีุดที่้ายที่่�มาร์่วมกิจกร์ร์มในฐานการ์เร์่ยน
ร์้้	ณ	บ้านโคร์าช	
	 “กว่าจะได้งานแติ่ละชิ�นมา	เร์าจะม่ความสีุข่ในงาน	เร์าจะม่โอกาสี
ลุ้นว่างานจะงดงามแค่ไห้นและเกิดความภาคภ้มิใจในท่ี่�เร์าได้ที่ำาในสีิ�งที่่� 
เป็นภ้มิปัญิญิาที่่�ได้สีืบที่อดมา	 เป็นชิ�นงานที่่�เป็นเอกลักษ์ณ์ที่่�เป็นฝ้ีมือข่องเร์า
และได้ให้้คนอื�นได้ชื�นชมผลงานข่องเร์าด้วย	 	 ถ้าล้กห้ลานเร์าไม่สีืบที่อดติ่อ 
ก็อาจจะห้ายไป	 แติ่ก็ข่่�นอย่้กับกำาลังซึ่ื�อด้วย	 แติ่เร์าก็พื่ยายามสืีบที่อดไม่ให้้
สีญ้ิห้ายไปเพื่ร์าะเคร์ื�องปั�นดนิเผาข่องเร์าถ้กสีะสีมมานานตัิ�งแต่ิสีมยับร์ร์พื่บุร์ษุ์
กว่า	400	ปี”
 สนใจติดต่อ 
	 ผ้ใ้ห้ญิเ่ม่�ยน		สีงิห์้ที่ะเล		ปร์าชญิช์าวบา้นดา้นการ์ปั�นเคร์ื�องปั�นดนิเผา		
ที่่�ที่ำาการ์ผ้ใ้ห้ญิบ่า้น	บา้นเลข่ที่่�	104	ห้ม้	่7	บา้นดา่นชยั	ติำาบลดา่นเกวย่น	อำาเภอ
โชคชัย	จังห้วัดนคร์ร์าชสี่มา	
	 โที่ร์.087-2546791	
	 สีามาร์ถเข่้าชมสีินค้าได้ที่่�		Facebook	:	ดินบ้านเอ็ง

ผู้้�ใหญ่่เม้�ยน  สิิงห์ทะเล  

ปราชญ์่ชาวบ้�านด้�านกิารป้�นเคร่�องป้�นดิ้นเผู้า

คนด้้ศร้โคราช สิาขาภู้มิป้ญ่ญ่าด้�านศิลปะและ

หัตถกิรรม ประจำาปี 2561
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	 วันที่่�	 20	 พื่ฤษ์ภาคม	 2563	 ท่ี่�ห้้องปร์ะชุม

สีำานักการ์ช่าง	 องค์การ์บร์ิห้าร์สี่วนจังห้วัด(อบจ.) 

นคร์ร์าชส่ีมา	 ติ.มะเร์ิง	 อ.เมือง	 จ.นคร์ร์าชส่ีมา

	 ร์.ติ.ห้ญิิง	 ร์ะนองรั์กษ์์	 สุีวร์ร์ณฉว่	 นายก	 อบจ.

นคร์ร์าชสี่มา	 พื่ร์้อมด้วย	 นายอนุวัฒน์	 คณาจันที่ร์์	

ร์องนายก	อบจ.นคร์ร์าชส่ีมา	ร่์วมปร์ะชุมผ้อ้ำานวยการ์

สีถานศุ่กษ์าโร์งเร์่ยนในสีังกัด	อบจ.นคร์ร์าชส่ีมา	 ทัี่�ง	

58	แห้่ง	โดยแบ่งการ์ปร์ะชุมเป็น	3	ช่วงเวลา	คร์าวละ	 

2	 กลุ่ม	 ทัี่�งสิี�น	 6	 กลุ่มโร์งเร์่ยนเพื่ื�อที่ำาความเข่้าใจ 

ในสี่วนข่องการ์เร์่ยน	การ์สีอน	ร์ะบบออนไลน์	ก่อนที่่� 

จะม่การ์เปิดภาคเร์่ยนในวันท่ี่�	 1	 กร์กฎาคม	 2563 

	 น่�	 โดยผ้้อำานวยการ์สีถานศุ่กษ์า	 และ	 ตัิวแที่นคร้์ 

ที่่� เข่้ าร์่ วมปร์ะชุม 	 ได้ ร์ับการ์ติร์วจวัดอุณห้ภ้มิ	 

สีวมห้น้ากากอนามัย	และนั�งปร์ะชุมโดยการ์เว้นร์ะยะห่้าง 

ที่างสีังคมอย่างเข่้มงวด

	 ในที่่�ปร์ะชุม	 นายก	 อบจ.	 และ	 ร์องนายก

	 อบจ.	 ได้กำาชับให้้ผ้้อำานวยการ์สีถานศุ่กษ์า	 คร์้

	 และบุคลากร์ที่างการ์ศุ่กษ์า	 ได้ที่ำาความเข้่าใจใน

“นายก อบจ.โคริาช” ปิริะชุมผู้้�อำนวยการิสัถานศึึกษา

ทำำความเข้้าใจเกี่่�ยวกี่ับกี่ารเร่ยนกี่ารสอนออนไลน์
พริ้อมมอบคริุภัณ์ฑ์์ฯ ปิ้องกันเชื�อไวริัสัโควิด - 19

By : tewtewBy : tewtew

ร์ะบบการ์เร์่ยน	 การ์สีอนออนไลน์	 เพื่ื�อให้้เกิดความร์้้

ความเข่้าใจและสีื�อสีาร์กับผ้้เร์่ยนได้อย่างม่ปร์ะสีิที่ธิภาพื่

	 พื่ร์้อมกันน่�ได้มอบวัสีดุครุ์ภัณฑ์วิที่ยาศุาสีติร์์ห้รื์อการ์

แพื่ที่ย์ฯ	 และห้น้ากากอนามัย	 แก่สีถานศุ่กษ์าที่ั�ง	 58	

โร์งเร์่ยน	 เพืื่�อป้องกันควบคุมเชื�อไวร์ัสีโควิด	 –	 19	 ร์วมไปถ่ง 

การ์ป้องกันควบคุมโร์คไข้่เลือดออกและโร์คติิดต่ิออื�นๆ	 

ที่่�อาจเกิดข่่�นในสีถานศุ่กษ์า	 นอกจากน่�	 ผ้้บร์ิห้าร์	 อบจ. 

ยังได้แจ้งให้้ผ้้อำานวยการ์โร์งเร์่ยนได้ร์ับที่ร์าบแนวที่าง 

การ์บร์ิห้าร์จัดการ์ด้านการ์ศุ่กษ์าในช่วงท่ี่�ม่การ์แพื่ร่์ร์ะบาด

ข่องเชื�อไวร์ัสีโควิด	 –	 19	 โดยเน้นยำ�าคำาสัี�งข่องกร์มส่ีงเสีร์ิม 

การ์ปกคร์องที่้องถิ�น	 เรื์�อง	 แจ้งงดจัดกิจกร์ร์มสี่งเสีร์ิม

ศุักยภาพื่การ์จัดการ์ศุ่กษ์าท้ี่องถิ�น	 ปร์ะจำาปีงบปร์ะมาณ 

พื่.ศุ.	 2563	 และให้้ทีุ่กโร์งเร์่ยนถือปฏิบัติิอย่างเคร์่งคร์ัด 

ติ่อไป
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บัริษัที่ด่ไซน์ในฮ่่องกง
ลองเสินอแบับัรถรางที่่�ช่วยปี้องกัน

การแพร่กระจายเชื�อโรค

	 ร์ถร์าง	 เป็นร์ะบบข่นส่ีงสีาธาร์ณะสีำาคัญิในฮ่ั่องกง	 ท่ี่�เปิด 

ให้้บริ์การ์มามากกว่าร้์อยปี	โดยด่ไซึ่น์ข่องตัิวร์ถร์างทัี่�วไปนั�นยังเป็นแบบ

ดั�งเดิม	คือคล้ายๆ	กับข่บวนร์ถไฟั	แต่ิม่	2	ชั�น		บริ์ษั์ที่	Ponti	Design	Studio	

(บริ์ษั์ที่ออกแบบผลิติภัณฑ์ในฮ่ั่องกง	ท่ี่�ก่อตัิ�งโดยนักออกแบบชาวอิติาล่	

อันเดร่์ย	ปอนติิ)	จ่งเสีนอไอเด่ย	‘ร์ถร์าง’	ท่ี่�อาจนำามาใช้ได้ในยุคห้ลังโควิด

	โดยด่ไซึ่น์ข่องร์ถร์างนั�น	ไม่เพ่ื่ยงร้์ปลักษ์ณ์ภายนอกท่ี่�จะม่ความทัี่นสีมัย

มากข่่�น	ภายในยังออกแบบเพืื่�อร์องรั์บมาติร์การ์เว้นร์ะยะห่้างที่างสัีงคม

	 (social	distancing)	 ทัี่�งการ์ที่ำาเบาะให้้ผ้้โดยสีาร์ไม่หั้นห้น้าเข้่าห้ากัน	

การ์ที่ำาตัิวร์ถให้้เปิดโล่งเพืื่�อรั์บแสีงจากภายนอก	ท่ี่�สีำาคัญิ	คือการ์ออกแบบ

ให้้เป็นร์ถร์างไร้์คนขั่บ	จ่งช่วยเพิื่�มพืื่�นท่ี่�ในตัิวร์ถข่่�นไปอ่ก

	 ไม่เพ่ื่ยงเท่ี่านั�น	 บริ์ษั์ที่น่�ยังออกแบบชานชาลาข่องร์ถร์าง 

ให้้เปิดโล่งเพืื่�อให้้อากาศุถ่ายเที่ได้สีะดวก	 และให้้จ่ายเงินผ่านร์ะบบ 

ไร้์สัีมผัสี	(contactless)	ด้วยบัติร์	Octopus	บนชานชาลา	ก่อนข่่�นส่้ีตัิวร์ถ

“มาตรีกัารีเว้ันรีะยะห่างทางสังคม	ซ่ึ่�งจำากััดเสรีีภัาพัในกัารีเดินทาง

และป็ฏิิสัมพัันธ์ิรีะหว่ัางผู้้้คน	 ถ่ึอเป็็นควัามท้าทายในกัารีออกัแบบ

	 และทำาให้เรีาต้องหันมาคิดใหม่เกีั�ยวักัับกัารีออกัแบบพ่ั�นที�

สาธิารีณะ”	ปอนติิกล่าว

	 อย่างไร์ก็ติาม	ร์ถร์างน่�เป็นเพ่ื่ยงข้่อเสีนอข่องบริ์ษั์ที่น่�เฉยๆ	

ยังไม่ม่ผ้้ม่อำานาจในฮ่ั่องกงรั์บไปพิื่จาร์ณาว่าจะนำามาใช้จริ์ง

	 ด้ด่ไซึ่น์ร์ถร์างยุคห้ลังโควิดน่�ได้ท่ี่�:	https://www.dezeen.

comm/2020/07/20/ponti-design-studio-driverless-tramm-concept-

hong-kong

แหล่ีงท่ี่�มา : https://thematter.co/brief/brief-1595404830/118223

https://www.dezeen.com/2020/07/20/ponti-design-studio-driv-

erless-tram-concept-hong-kong/
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ทัี ่โคริาชทัี ่โคริาช
ชิว...ไหนดีชิว...ไหนดี

By..นาฬิกา ทราย

	 โดยทำาตามขั้�นตอนข้องแอป็พัลิเคชัิน	เล่อกัอุทยานแห่งชิาติ	

เล่อกัวััน	และช่ิวังเวัลา	กัรีอกัข้้อม้ลส่วันบุคคล	และรัีบรีหัสกัารีจอง	

มาเที�ยวัแล้วัอย่าล่มป็ฏิิบัติตามกัฎรีะเบียบ

	 อย่าล่มแสกัน	“ไที่ยชนะ”	ก่ัอนเข้้าออกัด้วัยนะคะ

ห้ามล่มสิ�งสำาคัญิ	หน้ากัากัผู้้าหร่ีอหน้ากัากัอนามัย	เจลแอลกัอฮิอล์	

เว้ันรีะยะห่าง	 และขั้บขี้�อย่างป็ลอดภััย	ควัามเร็ีวัรีถึ	60	 กิัโลเมตรี/

ชัิ�วัโมง	เพ่ั�อสัตว์ัป่็าข้องเรีา

 #ไที่ยชนะเรีาจะผู่้านวิักฤตน่�ไป่ด�วัยกัน

	 ข้อบคุณข้้อม้ลและร้ีป็ภัาพั	:	เพัจ	อุทยานแห่งชิาติเข้าใหญ่ิ

	-	Khao	Yai	National	Park

ท่ี่องเที่่�ยวแบับั New Normal
จองผู่้านแอปี QueQ เพื�อเข้าอุที่ยานแห่งชาตุิ
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	 ม่เห้ติุผล	5	ข่้อที่่�ที่ำาให้้เงินสีามาร์ถ”ง้าง”ความยุติิธร์ร์มได้

	 1.	 การ์ปร์ะกันติัว	 เมื�อเกิดการ์กร์ะที่ำาความผิดและจับกุมติัวข่่�น	 สีิ�งแร์ก 

ที่่�ต้ิองใช้เพืื่�อแลกกับอิสีร์ภาพื่วินาที่น่ั�นคือ	“เงินปร์ะกันตัิว”	ยิ�งโที่ษ์สีง้ก็ติอ้งใช้เงินปร์ะกัน

ติัวมาก	สีำาห้ร์ับคนร์วย	เร์ื�องน่�ไม่ใช่ปัญิห้า	ข่ณะที่่�คนจนนั�นแสีนลำาบากในการ์ติ่อสี้้กับ 

ข่ั�นติอนกร์ะบวนการ์ยุติิธร์ร์มก็ลดฮั่วบฮั่าบแล้ว

	 2.จ้างที่นายความ	 การ์ติ่อสี้้คด่	 	 เร์าติ้องเติร์่ยมติัวติั�งแติ่เร์ิ�มติ้น	 โดยม่

ที่นายความเข่้ามาให้้คำาปร์่กษ์าช่วยเห้ลือแที่บทีุ่กข่ั�นติอน	โดยเฉพื่าะคด่ให้ญิ่ๆ	จำาเป็น

เห้ลือเกนิต้ิองที่ำาอย่างร์อบคอบและร์อบด้าน	คนร์วยสีามาร์ถจ้างที่นายเก่งๆท่ี่�เต็ิมไปด้วย 

สีายสีัมพื่ันธ์	กว้างข่วาง		ข่ณะที่่�ฝ้ั�งคนจน	น้อยคนจะม่เงินจ้างที่นายความ	

	 3.ปร์ะวิงเวลาได้ยาวนานกว่า	 เงินถือเป็นตัิวปร์ะวิงเวลาในการ์ต่ิอสี้้คด่	 

โดยสีามาร์ถข่อเลื�อนพื่จิาร์ณาคดเ่พื่ร์าะที่นายป่วย	แติค่นจนมเ่งินจำากดั	ปร์ะวิงเวลานาน

ไม่ได้	 เนื�องจากติ้องเส่ียค่าใช้จ่ายมากมายในการ์เดินที่างมาศุาลและจ้างที่นายความ

แติ่ละคร์ั�ง	 	 บางร์ายเลือกยอมรั์บผิดโดยภาร์ะจำายอม	 เมื�อเห้็นว่าการ์ติ่อสี้้ไม่คุ้ม 

กับเงินที่องที่่�ติ้องเสี่ย

	 4.ช่องที่างกฎห้มาย	 กฎห้มายเปิดช่องว่าถ้าผ้้กร์ะที่ำาความผิดสีำาน่กผิด	 

พื่ร์้อมกับบร์ร์เที่าความเสี่ยห้าย	 ศุาลสีามาร์ถใช้ดุลพื่ินิจลงโที่ษ์สีถานเบาได้	 	 โดย 

รืู่เ้ขารืู่เ้ขา รืู่เ้รื่า รืู่เ้รื่า
By...นักริบสักีากี 

คนร์วยนั�นมักจ่ายเงินให้้กับค้่กร์ณ่จนเป็นที่่�พื่อใจ	ที่ำาให้้ศุาลเห้็นว่าผ้้กร์ะที่ำา

นั�นสีำาน่กผิดแล้ว	ข่ณะที่่�คนจนสีำาน่กผิดแล้วเช่นกัน	แติ่ไม่ม่ปัญิญิาบร์ร์เที่า

ความเสี่ยห้ายให้้เห้ยื�อ

	 5.ร์ะบบอุปถัมภ์	 เสี้นสีาย	พื่วกพื่้อง	คนร์วยมักม่เคร์ือข่่าย	ร์้้จัก

ผ้้อำานาจกว้างข่วาง	ติลอดช่วิติข่องคนเห้ล่านั�นบร์ิจาคเงินซึ่ื�ออุปกร์ณ์ให้้กับ

สีำานักงานและองค์กร์ติ่างๆมากมายจนเกิดเป็นร์ะบบอุปถัมภ์	 ช่วยเห้ลือ

เกื�อก้ล	 และอาจม่ความเกร์งใจติ่อกันในการ์ที่ำาห้น้าท่ี่�	 ผิดกับพื่วกคนจน	 

อย่าว่าแติ่บร์ิจาค	เงินจะกินยังไม่ม่

“เร์ื�องพื่วกน่�เป็นเร์ื�องข่องเงินล้วนๆ	 ไม่ที่างติร์งก็ที่างอ้อม	 คนจนไม่ม่เงิน	 

ไม่ม่พื่วก	บางร์ายไม่ม่ความร์้้อ่ก	 คนร์วยกร์ะซึ่ิบเบาๆ	 ได้ยินกันที่ั�งสีังคม

	 คนจนติะโกนห้น้าโร์งพื่ักอาจไม่ม่ใคร์ได้ยินเลย	 กฎห้มายไม่ได้บอกว่า

คนร์วยติ้องได้ร์ับโที่ษ์น้อยห้ร์ือมากกว่าคนจน	 แติ่ติ้องเข่้าใจว่าการ์ม่เงิน 

มันสีามาร์ถนำาพื่าติัวเองให้้ร์อดได้	สีร์้างโอกาสี	และอาจได้ร์ับการ์สีนับสีนุน

มากกว่า	 พื่วกเข่าใช้เงินที่ำางาน	 เห้มือนท่ี่�ม่ใคร์เคยเปร์่ยบเปร์ยไว้ว่า	 

‘ถ้าเงินพื่้ด	ความยุติิธร์ร์มจะเง่ยบ’	

เร่�องราวของผลิิตภััณฑ์์/ภูัมิปััญญา

	 จำานวนสีมาชิก	40	คน

การจััดัการ

	 กลุ่มได้จัดตัิ�งข่่�นตัิ�งแต่ิ	 เมษ์ายน	2536	 โดยได้รั์บงบปร์ะมาณจากการ์ศุ่กษ์า 

นอกโร์งเร่์ยน	จำานวน	3,000	บาที่	แต่ิได้ล้มเลิกไป	จนในเดือนธันวาคม	2543	 เจ้าห้น้าท่ี่� 

พัื่ฒนาชุมชนได้ให้้คำาแนะนำาและส่ีงเสีริ์มให้้	 	นางสีอิ�ง	ที่ะน้อม	ปร์ะธานและสีมาชิกกลุ่ม 

ได้ร์วมตัิวกันเพืื่�อที่ำาผลิติภัณฑ์ออกจำาห้น่ายอ่กครั์�ง	จนได้รั์บการ์คัดเลือกจากกิ�งอำาเภอส่ีดา

	นำาผลิติภัณฑ์เข้่าปร์ะกวดอาห้าร์เสีริ์มไอโอด่นร์ะดับจังห้วัดในปี	2544	 โดยได้รั์บร์างวัล 

ชนะเลิศุอันดับ	1	ข่องจังห้วัด	ในอาห้าร์ปร์ะเภที่ผลไม้	คือ	“มะยมเชื�อม”

เมื�อ “อำนาจเงิน” 
อย้่เหนือ “ความยุตุิธีรรม”

By ... แอ๊ดด�ารื่วยรื่วยอ่านแล�วอ่านแล�ว กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพัขนมบ้้านโนนเมือง

การรวมกล่ิ�ม

	 สีมาชิกจะมาร์วมกันที่ำาข่นมทุี่ก	ๆ	 วัน	และนำาออกจำาห้น่าย 

ทุี่ก	ๆ	วัน	ติามปริ์มาณท่ี่�ล้กค้าสัี�ง	10	ห้ม่้	3	บ้านโนนเมือง	ติ.ส่ีดา	กิ�งอ.ส่ีดา

	จ.นคร์ร์าชส่ีมา	30430

ติดต่อ : นางสอิ�ง ที่ะน�อม

โที่รี :  089-6287993

อ่เมลี:  sida.cddorat@hotmail.com
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	 การ์ม่สุีข่ภาพื่ร่์างกายที่่�แข่็งแร์งและพื่ฤติิกร์ร์มสุีข่ภาพื่ท่ี่�ด่	 

เป็นสีิ�งที่่�ช่วยเสีริ์มสีร์้างภ้มิคุ้มกันข่องร์่างกายให้้สีามาร์ถติ่อสี้้กับโร์คภัย

ติ่างๆ	ได้อย่างเติ็มปร์ะสีิที่ธิภาพื่

	 การ์ร์ักษ์าร์ะยะห่้างร์ะห้ว่างติัวเองและผ้้อื�น	 เป็นสีิ�งท่ี่�ทีุ่กคน 

ควร์ที่ำา	ไมว่า่จะไดส้ีมัผสัีเชื�อห้ร์อืไม	่ซึ่่�งร์วมถ่งการ์ห้ลก่เล่�ยงการ์จบัมอืเล่�ยง 

การ์สีัมผัสีใกล้ชิดกัน	 ควร์อย่้ห้่างจากผ้้อื�นอย่างน้อย	 1	 เมติร์	 เล่�ยงไป 

ในสีถานท่ี่�แออัดห้รื์อเสี่�ยงติ่อการ์ติิดเชื�อ	 และสีิ�งสีำาคัญิท่ี่�สีุดคือการ์พัื่ก 

อย่้บ้านห้ากร์้้สี่กไม่สีบาย	การ์เว้นร์ะยะห้่างที่างสีังคม	จะช่วยชะลอการ์ 

กร์ะจายข่องไวร์ัสี	ซึ่่�งที่ำาให้้ที่ร์ัพื่ยากร์เพื่่ยงพื่อติ่อผ้้ที่่�จำาเป็นติ้องใช้

ข�อม้ล : กริมควบคุมโริค

10

วิธีีปิ้องกันตัวเองและสัังคมวิธีีปิ้องกันตัวเองและสัังคม

จากโริคติดต่อโควิด-19จากโริคติดต่อโควิด-19

	 การ์ป้องกันตัิวเองและสัีงคมจากการ์ 

ติิดเชื�อไวรั์สีโคโร์นาสีายพัื่นธ์ุให้ม่	 ห้รื์อ	 โควิด

-19	 เป็นมาติร์การ์ท่ี่�ปร์ะชาชนทุี่กคนควร์ที่ำาและ 

ให้้ความร่์วมมือ	เพืื่�อช่วยป้องกันและลดความเส่ี�ยง

ในการ์เกิดโร์ค	 ร์วมถ่งลดการ์แพื่ร่์กร์ะจายเชื�อ 

ในสัีงคม	ซ่ึ่�งมาติร์การ์ดังกล่าวสีามาร์ถที่ำาได้	ดังน่�
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โอกาสิมาถึงแล้ว!! นักศึกษาสิามารถเร่ยนคอร์สิด่ ๆ 

จากมหาวิที่ยาลัยชั�นนำที่ั�วโลก จาก Coursera ได้แล้ว

ตุั�งแตุ่วันน่� – 30 กันยายน 2563

ที่่�มา : https://www.beartai.com/news/itnews/443481

Coursera เปิ่ดให�นักศ่กษาลีงที่ะเบ่ยนเร่ียนได�ฟร่ี ช่วังวิักฤต

 COVID-19

	 เมื�อห้ลายเดือนก่อน	 Coursera	 แพื่ลติฟัอร์์มการ์เร่์ยน

ออนไลน์ชั�นนำาข่องโลก	 ได้ม่การ์ติอบกลับกับวิกฤติการ์แพื่ร่์ร์ะบาดข่อง

ไวรั์สีโคโร์นา	 โดยการ์ให้้สีถานศุ่กษ์าทัี่�วโลกสีามาร์ถลงที่ะเบ่ยนเข้่าใช้

แพื่ลติฟัอร์์ม	Coursera	 for	Cammpus	ได้ฟัร่์	ๆ	 เพืื่�อนำามาเป็นส่ีวนเสีริ์ม

การ์เร่์ยนร้้์ให้้กับนิสิีติ	นักศุ่กษ์าในสีถาบันนั�น	ๆ	ในร์ะห้ว่างวิกฤติน่�

 ล่าสุีดเมื�อต้ินเดือนท่ี่�ผ่านมา	Coursera	ออกมาปร์ะกาศุ

ผ่าน	 Blog	 เปิดให้้นิสิีติ	 นักศุ่กษ์า	 สีามาร์ถลงที่ะเบ่ยนเข้่าใช้

แพื่ลติฟัอร์์มได้ฟัร่์	ๆ	 โดยมห้าวิที่ยาลัยไม่จำาเป็นต้ิองร่์วมโคร์งการ์	

Coursera	for	Cammpus	เพ่ื่ยงลงที่ะเบ่ยนผ่านอ่เมลข่องมห้าวิที่ยาลัย

เท่ี่านั�น

	 ผ้้เร่์ยนจะสีามาร์ถเข้่าถ่งบที่เร่์ยนจากมห้าวิที่ยาลัยชั�น

นำาทัี่�วโลกได้	เช่น	University	of	Michigan,	Yale	University,	และ	

Duke	University	และคอร์์สีสีำาห้รั์บ	Professional	Certificates	จาก	

Google	ห้รื์อ	SAS	ร์วมถ่งเมื�อเร่์ยนคอร์์สีต่ิาง	ๆ	จบ	ผ้้เร่์ยนจะได้รั์บ
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By...IT Sa Bel La

	 นับตัิ�งแต่ิการ์ติร์วจพื่บการ์แพื่ร่์ร์ะบาดข่องโร์คไวรั์สี-19	ในเดือนธันวาคม	ปี	2562	จนถ่ง

ติอนน่�						เป็นเวลา	8	เดือนแล้ว	สีห้ปร์ะชาชาติิ	ห้รื์อย้เอ็น	ได้ที่ำาการ์วิจัย	พื่บว่า	โควิด-19	นอกจากจะ

ส่ีงผลกร์ะที่บต่ิอด้านสุีข่ภาพื่	และเศุร์ษ์ฐกิจทัี่�วโลกแล้ว	ยังม่อ่กห้น่�งอุติสีาห้กร์ร์มท่ี่�ได้รั์บผลกร์ะที่บไม่

แพ้ื่กัน	นั�นก็คือ	อุติสีาห้กร์ร์มก่ฬา	 	 	 	 	 	

	 UN	เผยแพื่ร่์ข้่อความ	ชื�อ	The	immpact	of	COVID-19	on	sport,	physical	activity	and	

well-being	and	its	effects	on	social	developmment	แปลเป็นไที่ยคือ	ผลกร์ะที่บข่อง	โควิด-19	ใน

ก่ฬา	ทัี่�งในด้านการ์ออกกำาลังกาย	การ์สีร้์างเสีริ์มสุีข่ภาพื่	และการ์พัื่ฒนา	เมื�อวันท่ี่�	15	ม่นาคม	ร์ะบุ

ว่า	ม้ลค่าอุติสีาห้กร์ร์มก่ฬาทัี่�วโลกในแต่ิละปี	ม่ม้ลค่าร์วมท่ี่�	7.5	แสีนล้านเห้ร่์ยญิสีห้รั์ฐฯ	ห้รื์อร์าว	23.6	

ล้านล้านบาที่

	 ม้ลค่าดังกล่าว	ไม่ได้ห้มายร์วมเพ่ื่ยงแค่การ์แข่่งขั่นก่ฬาท่ี่�เกิดข่่�น	ทัี่�งในร์ะดับอาช่พื่	และ

สีมัคร์เล่น	แต่ิยังม่อุติสีาห้กร์ร์มร์อง	ท่ี่�เก่�ยวข้่องอย่้มากมาย	ทัี่�งเรื์�องการ์ค้าปล่ก	การ์บริ์การ์	การ์ท่ี่อง

เท่ี่�ยว	การ์ข่นส่ีง	และการ์สืี�อสีาร์กร์ะจายเส่ียง	ฯลฯ	 ซ่ึ่�งการ์ร์ะงับการ์แข่่งขั่น	 ส่ีงผลให้้ธุร์กิจใกล้เค่ยง

ทัี่�งห้มด	 ต้ิองถ้กร์ะงับไปพื่ร้์อมๆ	 กันสีำาห้รั์บร์ายได้ห้ลักจากอุติสีาห้กร์ร์มก่ฬา	จำาแนกร์ายได้ท่ี่�เส่ียไป

ออกเป็น	4	ส่ีวน	ซ่ึ่�งห้ากจำาแนกร์ายละเอ่ยดแล้ว	โควิด-19	ที่ำาให้้ม้ลค่าข่องการ์แข่่งขั่นนั�น	เส่ียห้ายไป

เกือบห้น่�งล้านล้านดอลาร์์สีห้รั์ฐฯ	(ปร์ะมาณ	31.25	ล้านล้านบาที่)	จำาแนกในร์ายละเอ่ยดดังน่�		 	

      

	 1.	ร์ายได้จากการ์แข่่งขั่น	23	%	171,000	ล้านดอลลาร์์สีห้รั์ฐฯ	(5.34	ล้านล้านบาที่)

	 2.	ร์ายได้จากร้์านค้าก่ฬา	36%	270,000	ล้านดอลลาร์์สีห้รั์ฐฯ	(8.44	ล้านล้านบาที่)

	 3.	ค่าธร์ร์มเน่ยมเข้่าสีปอร์์ติคลับ	/	ยิม	15%	115,000	ล้านดอลลาร์์สีห้รั์ฐฯ	(3.59	ล้าน

ล้านบาที่)

COVID-19 COVID-19 
กี่ับผลกี่ระทำบวงกี่ารกี่่ฬาทำั�วโลกี่กี่ับผลกี่ระทำบวงกี่ารกี่่ฬาทำั�วโลกี่

	 4.	การ์ข่ายอาห้าร์,	เครื์�องดื�ม,	การ์พื่นัน	26%	200,000	ล้านดอลลาร์์สีห้รั์ฐฯ	

(6.25	ล้านล้านบาที่)

	 ติอนน่�สีถานการ์ณ์การ์แพื่ร่์ร์ะบาดทัี่�วโลก	ยังคงไม่ส้้ีด่นัก	โดยเฉพื่าะในห้ลาย

ปร์ะเที่ศุ	แต่ิว่าก็เริ์�มม่มาติร์การ์ผ่อนปร์นออกมา	ที่ำาให้้ก่ฬา	เริ์�มกลับเข้่าส่้ีวงจร์การ์แข่่งขั่น

ให้ม่	 ในร้์ปแบบ	new	normmal	 โดยการ์ก่ฬาแห่้งปร์ะเที่ศุไที่ย	 (กกที่.)	 ได้เติร่์ยมแผนฟ้ั�นฟ้ั	

และเย่ยวยา	ด้านก่ฬา	ห้ลังการ์แพื่ร่์ร์ะบาด	โควิด-19	ออกมาแล้ว	แถลงการ์ณ์ไปเมื�อวันท่ี่�

	6	เมษ์ายน	ท่ี่�ผ่านมา	ม่ทัี่�งการ์ปรั์บกร์ะบวนการ์เบิกจ่ายเงินสีนับสีนุนสีมาคม	ให้้ม่ความ

ร์วดเร็์ว	การ์วางแผนเก็บตัิวนักก่ฬา	 ในร้์ปแบบให้ม่	และการ์ให้้ความช่วยเห้ลือบุคลากร์

ที่างก่ฬา	ท่ี่�ได้รั์บผลกร์ะที่บจากโควิด-19	ซ่ึ่�งเรื์�องน่�	พื่ลเอกปร์ะวิติร์	วงษ์์สุีวร์ร์ณ	ร์องนายก

รั์ฐมนติร่์	ท่ี่�กำากับด้แลงานด้านก่ฬา	ได้เห็้นชอบ	และม่คำาสัี�งออกมาแล้ว	ในวันท่ี่�	29	เมษ์ายน	

2563	เรื์�องการ์ให้้	กกที่.	รั์บผิดชอบช่วยเห้ลือเย่ยวยา	บุคลากร์ก่ฬา	ท่ี่�ได้รั์บผลกร์ะที่บจาก

โควิด-19

	 เข้่าส่้ีเดือนสิีงห้าคมแล้ว	กับความห้วังเรื์�อง	วัคซ่ึ่น	ป้องกันโร์คโควิด-19	ท่ี่�ม่

ออกมาเป็นร์ะยะ	ล่าสุีดปร์ะเที่ศุรั์สีเซ่ึ่ย	ปร์ะกาศุเติร่์ยมเปิดให้้ปร์ะชาชนรั์สีเซ่ึ่ยเข้่ารั์บวัคซ่ึ่น

ได้ภายในเดือนน่�	ห้รื์ออย่างช้าคือเดือนกันยายน	ในข่ณะท่ี่�อ่กห้ลายชาติิ	ทัี่�งสีห้รั์ฐอเมริ์กา

	จ่น	ญ่ิ�ปุ่น	และไที่ย	คาดการ์ณ์ว่า	อย่างเร็์วท่ี่�สุีด	วัคซ่ึ่น	จะที่ำาสีำาเร็์จในเดือนตุิลาคม	แต่ิทัี่�งน่�

ยังไม่ร์วมร์ะยะเวลาในการ์ที่ดสีอบผลข้่างเค่ยงอ่กด้วย
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ตัวัอย่างบที่สนที่นา

Sample 1 :

A	:	Excuse	mme.	Could	you	give	mme	directions?	 	 (ข่อโที่ษ์ครั์บช่วยบอก

ที่างผมห้น่อย)

B	:		Where	are	you	going?	(คุณกำาลังจะไปท่ี่�ไห้นคะ)

A	:	I’mm	looking	for	the	Emmerald	Buddha	Temmple.	(ผมกำาลังมองห้าวัดพื่ร์ะ

แก้วอย่้ครั์บ)

B:		Go	straight	to	the	next	intersection	and	turn	right.	(ติร์งไปเรื์�อยๆ	จนถ่ง

ส่ี�แยกห้น้า	แล้วเล่�ยวข่วาค่ะ)

A	:	Thank	you	very	mmuch.	(ข่อบคุณมากครั์บ)

Sammple	2	:

A:	Can	you	tell	mme	where	the	railway	station	is?		(บอกผมห้น่อยได้ไห้ม

	สีถาน่ร์ถไฟัไปที่างไห้น)

B	:	Yes,	go	straight	ahead	until	you	reach	the	intersection.	Don’t	turn.	

Go	on	straight	ahead.	You’ll	comme	to	another	intersection.	Then	turn	

right.	You’ll	see	the	railway	station	in	front	of	you.	(ค่ะ	เดนิติร์งไปจนกว่า

จะถง่สี่�แยก	อย่าเล่�ยว	เดนิติร์งไปข้่างห้น้าอก่	คณุจะมาถง่อก่สี่�แยกห้น่�ง	แล้ว

เล่�ยวข่วา	คณุจะเห้น็สีถานร่์ถไฟัอย้ต่ิร์งห้น้าคณุเลย)

A	:Thank	you	very	mmuch.	(ข่อบคณุมากครั์บ)

B	:	You	are	welcomme.	(ยนิดค่่ะ)

Credit: สำานักวิัที่ยาการี การีป่รีะป่าส่วันภูมิภาคั 

By...Angel

ภาพป่รีะกอบ : https://learning4live.com/ถึามที่างว่ัายากแลี�วั-ถึ�าจะบ/ 

	 เคยเจอสีถานการ์ณ์เวลาร์อร์ถเมล์	ห้รื์อเดนิเล่นอย่้ท่ี่�สียาม	

แล้วมช่าวต่ิางชาติเิดนิเข้่ามาสีอบถามที่างกันไห้ม?	บางคนที่ำาตัิวไม่ถ้ก

ฟัังออกบ้างไม่ออกบ้าง	ไม่ร์้จ้ะช่วยเห้ลืออย่างไง	วันน่�ร์วบร์วมปร์ะโยค

การ์บอกที่างมาให้้ทุี่กคนได้ฝึ้กง่ายๆ	กันค่ะ

บทสนทนาเกี่่�ยวกี่ับกี่ารถามทาง
(Asking for directions)



KKorat Networkorat Network 1919Online MagazineOnline Magazine

ค�าสั�านวนภาษาโคริาชค�าสั�านวนภาษาโคริาช
ไข่ริ่างริัง 
อ่านว่า   ไข่่ - ร่่าง - รั่ง

หมายถึง  ไข่่ท่ี่�ฟัักไม่่เป้้นตััว

กริะแด�ง
เป็นลักิษณะร้ปลักิท้�ออกิมาเล็กิกิว่าท้�ควรจะเป็น 

หมายถึง   แคระแกิร็น

 ไข่ละหล้ด 
อ่านว่า   ไข่่ - ละ - หลูด

หมายถึง ไข่่ท่ี่�ตักออกม่าก่อนถึึงเวลา

กริะชอก 
เป็นกิิริยากิารท้�นำ�า หร่อ ของเหลวหกิออกิจากิภูาชนะ

หมายถึง  นำ�าหร่อของเหลว หกิ ออกิมา เพราะโด้นกิระแทกิ หร่อ

   เขย่าจนหกิ

ค�าคม ภาษาโคริาช
By...Rabbit 

	 สีวัสีด่ค ่ะ	 KORAT NETWORK	 ฉบับน่�ข่อเสีนอ

สีำานวนติ่างๆข่องโคร์าชท่ี่�อาจจะฟัังไม่ค่อยจะคุ้นห้้	 ผ้้คนภาคอื�นๆ	

ห้ร์ือคนรุ์่นห้ลังๆ	 แล้ว	 ดังนั�นเพืื่�อเป็นการ์อนุรั์กษ์์ภาษ์าโคร์าช

ข่องเร์าไว้ให้้คงอย้่	 และยังสืีบที่อดติ่อไป	 เร์าจะพื่ยายามร์วบร์วม 

มาฝ้ากกันในที่กุๆ	เล่ม	ฝ้ากติดิติามเร์าด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคริาชค�าภาษาโคริาช

“กริะแด�ง”
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           สวนบริหารงานคลัง  สํานักการคลัง  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา   
                                                   รวมกับ                        
                เจาหนาที่ศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
                     ประจําอําเภอทุกอําเภอ   ไดดําเนินการเรงรัดจดัเก็บรายได,   
        จัดทําทะเบียนคุมรายไดทุกประเภท จดัทําสถิติและรายงานขอมูลเกี่ยวกับรายได    
                       ปงบประมาณ  2563 ประจําเดอืน  กรกฎาคม  2563  

รายการ   ประมาณการรายรับ        รับตั้งแตตนป   
    1  ตลุาคม  2562 -  
   31 กรกฎาคม  2563 

            รับจริง  
  เดือน กรกฎาคม  2563 

1. รายไดจัดเก็บเอง      152,635,000.00     167,941,173.03       21,565,820.95 
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและ 
    จัดสรรให อปท.  

1,447,365,000.00  1,206,178,977.36              117,388,783.75           

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

    เงินอุดหนุนทั่วไป  
    ที่นํามาตราขอบัญญัติ 

2,155,079,200.00     1,907,012,700.00                 52,589,000.00                            

                 รวม 3,755,079,200.00 3,281,132,850.39   191,543,604.70 
4. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 
      ตามวัตถุประสงค 
      (ไมตองนํามาตราขอบัญญัติ) 

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

          
 
            - 
               
          
            - 

      
 
  168,540,200.00 
                
 
               - 

 
 
              - 
       
 
              -       

                รวม             -    168,540,200.00                 -               
         รวมรายไดทั้งสิ้น 3,755,079,200.00 3,449,673,050.39  191,543,604.70 

         สรุป  รายได (ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงคและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปงบประมาณ 2563  ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม  2562 - 31 กรกฎาคม  2563  คิดเปนรอยละ  87.38  ของ 

ยอดประมาณการรายรับ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2563   
                      ฝายพัฒนารายได สวนบริหารงานคลัง สํานักการคลัง 
                                   โทร/โทรสาร 0-4424-3042 
 
 

ปัระชาสััมพัันธ์์	ผลิงาน	กิจักรรม

http://www.koratpao.go.th/
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คนต�อเทียน	
By...ต.ตา เตมิใจ

	 สีวสัีดค่่ะคอลัมน์	“คันต่อเท่ี่ยน”ป่รีะจำาเดอืนสิงหาคัม 2563 

ต.ตาขอเสนอบที่คัวัามเรีื�อง “คัวัามตั�งใจ” 

	 ซึ่่�งเป็นสีิ�งสีำาคัญิในการ์ที่ำางานทุี่กอย่างให้้สีำาเร์็จ	 ห้ลายคร์ั�ง 

ท่ี่�เร์าตัิ�งใจที่ำาอะไร์สีักอย่าง	 แติ่เกิดที่้อ	 เกิดอุปสีร์ร์ค	 สีิ�งห้น่�งท่ี่�เร์า 

ติ้องย่ดเห้น่�ยวไว้ให้้มั�น	ก็คือความติั�งใจ		เชื�อแน่ว่าเมื�อไห้ร์่ที่่�เร์ายังย่ดมั�น

อย้่กับความติั�งใจ	สีิ�งนั�นย่อมปร์ะสีบความสีำาเร์็จได้โดยง่าย	

	 ดังนั�น”คัวัามตั�งใจ”	 จ่งเป็นเคล็ดลับปร์ะการ์สีำาคัญิข่อง 

ผ้้ที่่�ติ้องการ์ปร์ะสีบความสีำาเร็์จในช่วิติ	 	 แติ่ความติั�งใจนั�นติ้องปร์ะกอบ

ไปด้วยความมุ่งมั�นและความใสี่ใจเสีมอจ่งจะสีำาเร์็จผลและจะเป็น 

ความสีำาเร์็จที่่�สีวยสีดงดงาม	 เพื่ร์าะความใส่ีใจ	 ช่วยให้้เร์าไปถ่ง 

จุดมุ่งห้มายอย่างสีำาเร์็จได้โดยไม่ติ้องที่ำาร์้ายใคร์

	 บางคร์ั�งการ์ปร์ะสีบความสีำาเร็์จติอ้งแลกมาดว้ยความเจบ็ปวด

	ติ้องฆ่าน้อง	ติ้องฟั้องนาย	ติ้องข่ายเพื่ื�อน		ฯลฯ	การ์ปร์ะสีบความสีำาเร์็จ

ที่่ามกลางความเจ็บปวดข่องคนมากมายเช่นน่�	 แม้จะที่ำาให้้เร์าปร์ะสีบ

ความสีำาเร็์จข่่�นอย่้ในจุดสี้งสุีดได้แค่นานไห้น	 สุีดที่้ายก็ติ้องอย่้อย่าง 

ไร์้ความสีุข่	

	 ความใส่ีใจจะช่วยให้้ความติั�งใจไม่แข็่งกร์ะด้าง	 เป็นติัวที่่�ลด

ที่อนความที่ะเยอที่ะยานท่ี่�พุ่ื่งเร์็วเกินไปให้้เคลื�อนที่่�ไปด้วยความเร์็วท่ี่�

เห้มาะสีม	เพื่ิ�มความร์ะมัดร์ะวังให้้กับช่วิติ	และช่วยให้้เร์าไม่ที่้อแที่้	ห้ร์ือ

ที่้อถอยอ	 	 เมื�อต้ิองพื่บเจอกับอุปสีร์ร์คให้ญ่ิๆ	 ท่ี่�ยากจะผ่านพ้ื่น	ความ

ใส่ีใจจะที่ำาให้้เร์ามองเห็้นที่างออกได้โดยง่าย	 แม้ว่าอุปสีร์ร์คจะยากแค่

ไห้นก็ติาม	

	 ถ้าเปร์่ยบช่วิติเสีมือนการ์ข่ับร์ถ	 	 เร์าติ้องม่จุดมุ่งห้มายที่่�จะไป

เสีมอ	 ข่ณะข่ับ	 เร์าก็ติ้องเห้ย่ยบทัี่�งเบร์กและคันเร์่ง	 ไม่ม่ที่่�ไห้นท่ี่�เร์าจะ

เห้ย่ยบแติ่คันเร์่งแล้วไปถ่งได้โดยปลอดภัย	ห้รื์อถ้ามัวแติ่เห้ย่ยบเบร์ก

บ่อยๆ	ก็คงไป														ไม่ถ่งสีักที่่	เร์าจ่งติ้องข่ับร์ถแห้่งช่วิติด้วยความ

สีมดุล	จ่งไปถ่งท่ี่�ห้มายได้ในเวลาท่ี่�กำาห้นดไว้	 และไปถ่งอย่างปลอดภัย

ด้วยเช่นกัน	

	 ห้ากทีุ่กคนม่ความตัิ�งใจ	 เอาใจใสี่	 และศุ่กษ์าห้าความร์้้

ในการ์กร์ะที่ำาใดๆ	ก็ติาม	ย่อมสี่งผลให้้งานที่่�ที่ำาปร์ะสีบความสีำาเร์็จ	

ที่ำาให้้ม่กำาลังใจที่่�จะปฏิบัติิงานอื�นติ่อไป	แติ่ห้ากงานที่่�ที่ำาไม่ปร์ะสีบ

ความสีำาเร์็จ	 ซึ่่�งม่สีาเห้ติุมาจากการ์กร์ะที่ำาข่องตินเอง	บุคคลนั�นจะ

ติ้องยอมรั์บและแสีดงความรั์บผิดชอบและห้าที่างปรั์บปรุ์งแก้ไข่ไม่

ให้้ข้่อผิดพื่ลาดข่่�นอ่ก	 ซึ่่�งจะที่ำาให้้เป็นที่่�ยอมรั์บและไว้ใจจากเพืื่�อน

ร์่วมงานและบุคคลอื�นๆ

	 เพื่ร์าะฉะนั�นห้ากเร์ิ�มติ้นด้วยความติั�งใจ	 ก้าวไปด้วยความมุ่งมั�น	

พื่ร์้อมกับความใสี่ใจติ่อสีิ�งนั�นและ																	ไม่ถอดใจเพื่ร์าะที่้อแที่้

เสี่ยก่อน	สีิ�งท่ี่�ติั�งใจไว้	 ไม่ว่าจะยากสัีกเพ่ื่ยงใด	 ย่อมปร์ะสีบความ

สีำาเร์็จอย่างแน่นอน

ติั�งใจ	ปร์ะติ้แห้่งชัยชนะ			มุ่งมั�น	ก้าวสี้่ฝ้ันอย่างมั�นใจ			ใสี่ใจ...สีำาเร์็จ

ได้อย่างสีวยงาม

										by	Daaw	Chonlada

					ข่อข่อบคุณข่้อม้ลจาก	chicmministry.comm

 “ ความต้ั้�งใจ ม่�งม้�น ใส่�ใจ ทำำาส่่�งใดก็็ส่ำาเร็็จ”
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