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ความเป็็นมาของวันโอโซนโลก
	 ในช่่วง	 20-30	 ปีีทีี่�ผ่่านมาได้้มีการนำาสารเคมีซีีเอฟซีี	 หรือ 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน	 (CFC	 :	 chlorofluorocarbon)	 จำำานวนมาก 
มาใช้่ในอตุสาหกรรมเครื�องที่ำาความเย็็น	 (เช่่น	 ตู้ เย็็น	 เครื�องปีรับอากาศ)	
และอตุสาหกรรมการผ่ลิตโฟม	ที่ำาให้มีซีีเอฟซีีระเหย็ขึ้้ �นสูบ่รรย็ากาศ	และ
ไปีที่ำาปีฏิิกิริย็ากับก๊าซีโอโซีน	 ที่ำาให้ก๊าซีโอโซีนถููกที่ำาลาย็	 จำนมีปีริมาณ 
ลด้ลงอย็า่งรวด้เร็ว
	 นอกจำากนี �ซีีเอฟซีีย็งัสลาย็ตวัได้้ย็าก	 จำ้งตกค้างในบรรย็ากาศ 
ได้้ย็าวนาน	ที่ำาให้ก๊าซีโอโซีนถูกูที่ำาลาย็ได้้อย็่างต่อเนื�องอีกด้้วย็	 เมื�อก๊าซี
โอโซีนลด้น้อย็ลงก็จำะที่ำาให้รังสีอลัตราไวโอเลตเข้ึ้าสูพื่ื้ �นโลกได้้มากจำง้เป็ีน
อนัตราย็ตอ่มนษุย์็อย็า่งมาก	 โด้ย็เฉพื้าะการเกิด้โรคมะเร็งทีี่�ผิ่วหนงั	ด้งันั �น
การกำาหนด้ให้มีวนัโอโซีนโลกขึ้้ �น	ก็เพืื้�อเป็ีนการพิื้ที่กัษ์บรรย็ากาศช่ั �นโอโซีน
	 นานาปีระเที่ศได้้ ร่วมกันจำัด้ที่ำาอนุสัญญาการปี้องกันช่ั �น
บรรย็ากาศโอโซีน	ขึ้้ �นในปีี	ค.ศ.	 1985	 (พื้.ศ.	 2528)	 เรีย็กวา่	 “อนสุญัญา
เวีย็นนา	 และพิื้ธีีสารว่าด้้วย็การเลิกใช้่สารที่ำาลาย็ช่ั �นโอโซีน”	 และจำดั้ให้ 
ลงนามใน	“พิื้ธีีสารมอนที่รีออล”	ขึ้้ �นในวนัทีี่�	16	กนัย็าย็น	ปีี	ค.ศ.	1987	(พื้.ศ.	 
2530)	 เป็ีนสว่นหน้�งขึ้องอนสุญัญาเวีย็นนา	ด้งันั �นองค์การสหปีระช่าช่าติ
	 จำ้งได้้ปีระกาศให้วนัทีี่�	 16	 กนัย็าย็นขึ้องที่กุปีี	 เป็ีน	 วนัโอโซีนโลก	ตั �งแต ่
ปีี	พื้.ศ.	2530	เป็ีนต้นมา
	 สาระสำาคญัขึ้องอนสุญัญาเวีย็นนานบัว่าเป็ีนข้ึ้อตกลงระหว่าง
ปีระเที่ศทีี่�มุ่งมั�นในการพิื้ที่กัษ์ช่ั �นโอโซีน	 และเป็ีนเครื�องมือที่างกฎหมาย็ 
ข้ึ้อแรก	 ทีี่�กลาย็เป็ีนรูปีแบบขึ้องการแก้ปัีญหาสิ�งแวด้ล้อมร่วมกนั	 ปัีจำจำบุนั
มีปีระเที่ศทีี่�ร่วมให้สตัย็าบนัแล้วรวม	191	ปีระเที่ศ	นั�นหมาย็ถูง้	ช่มุช่นโลก
สว่นใหญ่ได้้พื้ร้อมใจำกนัทีี่�จำะพิื้ที่กัษ์ช่ั �นโอโซีน
	 สำาหรับปีระเที่ศไที่ย็ได้้ร่วมลงนามในพื้ิธีีสารนี �	 เมื�อวันทีี่�	 15	
กนัย็าย็น	2531	และให้สตัย็าบนั	เมื�อวนัทีี่�	7	กรกฎาคม	2532	มีผ่ลบงัคบั
ใช้่ตอ่ปีระเที่ศไที่ย็เมื�อวนัทีี่�	2	ตลุาคม	2532
	 ผ่ลขึ้องพิื้ธีีสารในขึ้ั �นต้นสารเคมีทีี่�ถููกควบคุม	 คือ	 สาร	 CFC	
(Chlorofluorocarbon)	รวม	5	ช่นิด้	และสารฮาลอน	(Halon)	3	ช่นิด้	รวม
สารควบคมุที่ั �งสิ �น	8	ช่นิด้	ซี้�งสารเหลา่นี �ถูกูใช้่ในอตุสาหกรรมหลาย็ปีระเภที่	
เช่น่	สารที่ำาความเย็น็ในตู้ เย็น็	เครื�องปีรับอากาศ	ใช้่เป็ีนก๊าซีสำาหรับเป่ีาโฟม
	และเป็ีนฉนวนในโฟม	 รวมที่ั �งใช้่เป็ีนตวัที่ำาละลาย็ในการที่ำาความสะอาด้	 
ล้างคราบไขึ้มันสิ�งสกปีรกในชิ่ �นส่วนอิเล็กที่รอนิกส์	 หรือแม้แต่สารทีี่�อย็ู่
ในกระป๋ีองสเปีรย์็	 ส่วนสารฮาลอนใช้่เป็ีนสารด้บัเพื้ลิงในอปุีกรณ์ปี้องกนั
	และระงบัอคัคีภยั็	ซี้�งการใช้่สาร	CFC	ก็มีมากในการอตุสาหกรรม	นั�นคือ
อตุสาหกรรมยิ็�งพื้ฒันา	ก็จำะมีการที่ำาลาย็โอโซีนกนัมากเที่า่นั �น
          

เป้้าหมายของการกำาหนดวัันโอโซนโลก

	 1. 	 เพืื้�อกระตุ้ นให้ปีระเที่ศปีฏิิบัติต่ออนุสัญญาว่าด้้วย็การ
เปีลี�ย็นแปีลงสภาพื้ภมิูอากาศโลก

	 2.	 เพืื้�อช่ว่ย็กนัลด้ใช้่สารซีีเอฟซีี	และสารฮาลอน	ซี้�งเป็ีนตวัที่ำาลาย็
บรรย็ากาศโอโซีนในช่ั �นบรรย็ากาศ

เราจะทำำาอะไรเพื่่�อช่่วัยโลกได้บ้้าง
	 แม้จำะมีสนธิีสญัญาเพืื้�อลด้และเลิกการใช้่สารซีีเอฟซีีแล้ว	 แต่สาร 
ซีีเอฟซีีย็งัจำำาเป็ีนตอ่อตุสาหกรรมบางช่นิด้	จำง้ย็งัมีการใช้่ซีีเอฟซีีกนัอย็ูอี่กตอ่ไปี	
ก๊าซีโอโซีนก็ย็งัคงถูกูที่ำาลาย็อย็า่งตอ่เนื�อง	จำนสง่ผ่ลกระที่บเป็ีนภาวะโลกร้อน
อย็่างทีี่�มนษุย์็เรากำาลงัเผ่ชิ่ญอย็ู่ที่กุวนันี �	 เราในฐานะสมาชิ่กคนหน้�งขึ้องโลก 
จำะสามารถูช่ว่ย็ลด้สาร	CFC	ได้้โด้ย็

เล่อกซ่ �อ และใช้่เคร่�องป้รับ้อากาศทำ่�ม่สััญลักษณ์์ Non CFCs
	 หมั�นตรวจำเช็่กระบบแอร์รถูย็นต์ในอูที่ี่�ได้้มาตรฐาน	รวมที่ั �งหมั�นล้าง
ที่ำาความสะอาด้เครื�องปีรับอากาศบ้าน
	 ตู้ เย็น็เป็ีนเครื�องใช้่ไฟฟา้อีกช่นิด้หน้�งทีี่�ปีลอ่ย็สาร	CFC	ทีี่�จำะออกมา
ที่ำาลาย็ช่ั �นโอโซีนได้้	ด้งันั �นควรเปีลี�ย็นตู้ เย็น็ทีี่�ใช้่มานานกวา่	10	ปีี	และไมเ่ปิีด้
ตู้ เย็น็บอ่ย็	เพื้ราะจำะที่ำาให้ระบบที่ำาความเย็็นที่ำางานหนกั
	 เลิกใช้่อปุีกรณ์ทีี่�เป็ีนลกัษณะกระป๋ีองสเปีรย์็	 รวมที่ั �งวสัด้ทีุี่�ที่ำาจำาก
โฟมที่ั �งหลาย็	 ซี้�งมีสาร	CFC	 เป็ีนส่วนปีระกอบสำาคญัในการผ่ลิต	 และวสัดุ้
เหลา่นี �ย็งัย็อ่ย็สลาย็ได้้ย็ากอีกด้้วย็

	 ขึ้อขึ้อบคณุข้ึ้อมลูจำาก
	 -	tlcthai.com
	 -	buu.ac.th
	 -	ozonicinter.com
	 -	wikipedia.org
	 -	guideubon.com
	 -	vcharkarn.com

	 http://www.cheongdoi.go.th/news_detail.php?id=905&p=11

By...Rabbit

เร่ื่�อง เร่ื่�อง เล่่าเล่่า
จากปกจากปก

World Ozone Day
[16 กัันยายนของทีุ่กัปีี]
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	 วัันที่่�	14	กุุมภาพัันธ์์	2562	เวัลา	14.00	น.	ที่่�ห้้องประชุุม

สภาองค์์กุารบริห้ารส่วันจัังห้วััดนค์รราชุส่มา	 (สำานักุกุารชุ่าง)	 

ต.มะเรงิ	อ.เมอืง	จั.นค์รราชุสม่า	กุองกิุจักุารสภา	องค์ก์ุารบรหิ้ารสว่ัน

จังัห้วััด(อบจั.)นค์รราชุสม่า	จัดัประชุมุสภาองค์ก์ุารบริห้ารส่วันจังัห้วัดั

นค์รราชุส่มา	สมัยสามัญ	สมัยที่่�	1	ค์รั�งที่่�	1/2562	โดยม่ระเบ่ยบวัาระ

กุารประชุุม	13	วัาระ	และห้น่�งในระเบ่ยบวัาระกุารประชุุมนั�น	 วัาระ 

ที่่�	3	ไดกุ้ำาห้นดให้ม้กุ่ารเลอืกุตั�งประธ์านสภาฯ,	รองประธ์านสภาฯ	และ	

เลขานุกุารสภาฯ	แที่นตำาแห้น่งที่่�วั่าง

	 ในท่ี่�ประชุุม	 สมาชิุกุสภาฯ	 ได้ เสนอชุื�อ	 นายชุุณห์้

	ศิิริชุัยค์่ร่โกุศิล	ส.อบจั.อ.วัังนำ�าเข่ยวั	และ	นายวั่ระชุาติ	ทีุ่่งไผ่่แห้ลม	

ส.อบจั.อ.เสงิสาง	ซึ่่�งห้ลังจัากุไดเ้สนอชุื�อทัี่�ง	2	ค์นแลว้ั	เจัา้ห้น้าที่่�ไดใ้ห้้	

ส.อบจั.ที่่�เขา้รว่ัมประชุมุทัี่�ง	35	ค์น	ลงค์ะแนนเสย่งเพืั�อสรรห้าประธ์าน

สภาฯ	ค์นให้ม่	ผ่ลปรากุฏวั่า	นายชุุณห้์ฯ	ได้ค์ะแนน	20	ค์ะแนน	ส่วัน

นายวั่ระชุาติฯ	 ได้	 14	ค์ะแนน	 งดออกุเส่ยง	 1	ค์น	ส่งให้้นายชุุณห้์ฯ	 

นั�งแที่่นประธ์านสภาฯ	 จัากุนั�นได้ม่กุารเลือกุตั�งรองประธ์านสภาฯ	 

ค์นที่่�	 2	 และเลขานุกุารสภาฯ	 โดยผ้้่ที่่�ได้รับกุารเลือกุตั�งตำาแห้น่ง

รองประธ์านสภาฯ	 ค์นท่ี่�2	 ได้แกุ่	 นายนัฏฐชุัยฐ์	 ธ์นกุนกุนนที่ณ์ 

ส.อบจั.อ.เมือง	 เขต6	 ส่วันเลขานุกุารสภาฯ	 ได้แกุ่	 นางจุัฑาสัณห้ ์

ตั�งตร่วั่รกุ้ล	ส.อบจั.อ.บัวัลาย	ที่ั�งน่�	รองประธ์านสภาฯ	ค์นที่่�	1	ยังค์ง

เป็นค์นเดิม	ค์ือ	นายวัิส้ตร	เจัริญสันธ์ิ�	ส.อบจั.อ.จัักุราชุ	โดยผ่้้ที่่�ได้รับ

กุารเลอืกุตั�งที่ั�ง	3	ตำาแห้นง่	เริ�มปฏบิตัหิ้นา้ที่่�ที่นัที่ห่้ลงัไดร้บักุารรบัรอง

เป็นมติที่่�ประชุุมสภาฯ	อย่างเป็นเอกุฉัันที่์

	 ที่างด้าน	ร้อยตร่ห้ญิง	ระนองรักุษ์์	สุวัรรณฉัวั่	นายกุ	อบจั. 

นค์รราชุส่มา	 ได้กุล่าวัแสดงค์วัามยินด่กุับ	ทีุ่กุค์นที่่�ได้รับเลือกุเข้ามา

ดำารงตำาแห้นง่ในสภา	อบจั.	อนัที่รงเกุ่ยรตแิห้ง่น่�	และพัรอ้มท่ี่�จัะรว่ัมมือ 

และกุารบ้รณากุาร	 ในกุารแกุ้ปัญห้า	 เพืั�อให้้	 จั.นค์รราชุส่มา	 ได้รับ

กุารพััฒนาในทีุ่กุๆ	ด้าน	เพัื�อประโยชุน์ของประชุาชุนในที่้องถิ่ิ�นต่อไป

	 ห้ลังจัากุดำาเนินกุารเลือกุตั�งในสภาเสร็จัสิ�น	 ที่่�ประชุุมได้

เสนอให้้วัันท่ี่�	 14	 สิงห้าค์ม	2562	 เป็นวัันเริ�มสมัยกุารประชุุมสภาฯ

	สมัยสามัญ	สมัยที่่�	2	ประจัำาปี	2562	และ	กุำาห้นดให้้วัันที่่�	14	กุ.พั.	 

2563	 เป็นวัันเริ�มประชุุมสภาฯ	สมัยสามัญ	สมัยที่่�	 1ประจัำาปี	 2563	 

ซึ่่�งมติในท่ี่�ประชุมุเห้น็ดว้ัยแบบเปน็เอกุฉันัท์ี่	จัากุนั�นประธ์านสภา	อบจั. 

นค์รราชุส่มา	ปิดกุารประชุุมสภา	ในเวัลา	16.00	น.

สจ.ชุุณห์” นั�งแที่่น ปีธ.สภา อบัจ.โคราชุ คนใหม่ 
By...Joobjang Deva

กิิจกิรรมกิิจกิรรม
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	 ณ	 ห้้องประชุุมเที่ศิบาลตำาบลดอนห้วัาย	 อำาเภอโนนส้ง	 จัังห้วััด
นค์รราชุสม่า	รอ้ยตรห่้ญงิระนองรกัุษ์	์สวุัรรณฉัว่ั	นายกุองค์ก์ุารบรหิ้ารสว่ันจังัห้วััด 
นค์รราชุส่มา	 มอบห้มายให้้นายวัิส้ตร	 เจัริญสันธิ์�รองนายกุองค์์กุารบริห้าร 
ส่วันจัังห้วััดนค์รราชุส่มา	 เป็นประธ์านในพัิธ่์ปิดโค์รงกุารส่งเสริมกุารประกุอบ
อาชุ่พัเสริม	ห้ลักุส้ตรกุารตอกุเส้น	ระยะที่่�	2	ประจัำาปีงบประมาณ	2563	รุ่นที่่�15 
อำาเภอโนนสง้	โดยมน่างรงัสยิา	นทุี่กุจิั	ผ่้อ้ำานวัยกุารกุองสง่เสรมิค์ณุภาพัชุวิ่ัต	อบจั. 
นค์รราชุส่มา	กุล่าวัรายงาน	และได้รับเกุ่ยรติจัากุหั้วัห้น้าส่วันราชุกุารในอำาเภอ
โนนส้ง	ร่วัมเป็นเกุ่ยรติในพัิธ์่	ได้แกุ่	นายบรรณด้ลย์	พั้นรัตนบัณฑิต	ปลัดอาวัุโส
อำาเภอโนนส้ง	,	นายสุพัรรณ์	บุตรวังศิ์นรา	นายกุเที่ศิบาลตำาบลดอนห้วัาย	และ
นางสุภาลักุษ์ณ์	พัรห้มลา	ห้ัวัห้น้าศิ้นย์ประสานงาน	อบจั.นค์รราชุส่มา	ประจัำา
อำาเภอโนนส้ง	 โดยม่ผ่้้ผ่่านกุารอบรมตอกุเส้น	 รุ่นที่่�	 15	 อำาเภอโนนส้ง	 จัำานวัน
	40	ค์น		
	 วัทิี่ยากุรผ้้่ให้้ค์วัามร้้ที่ั�งภาค์ที่ฤษ์ฎ่ีและภาค์ปฏิบตั	ิตลอดห้ลักุสต้ร	51	
ชุั�วัโมง	ค์ือ	อาจัารย์ที่รัพัย์ลดา	วังษ์ายะ	และอาจัารย์สุมาล่	เรือนแกุ้วั	
	 วััตถิุ่ประสงค์์ของโค์รงกุารฯ	 เพืั�อให้้ผ่้้อบรมม่ค์วัามร้้ค์วัามสามารถิ่
เรื�องกุารตอกุเส้น	สามารถิ่นำาไปใชุ้ในกุารด้แลสุขภาพัของตนเอง	ค์รอบค์รัวัและ 
สร้างงานสร้างอาชุ่พัเสริมให้้ตนเองได้

	 นท่ี่�	 21	สิงห้าค์ม	2563	 เวัลา	 ร้อยตร่ห้ญิง	 ระนองรักุษ์์	 สุวัรรณฉัว่ั	
นายกุองค์์กุารบริห้ารส่วันจัังห้วััดนค์รราชุส่มา	มอบให้้	นายประดิษ์ฐ์		กุิ�งโกุ้	รอง
นายกุ	อบจั.	เป็นประธ์านในพัิธ์่มอบบ้าน	ตามโค์รงกุารปรับสภาพัแวัดล้อมที่่�อย้่
อาศิยัสำาห้รบัค์นพักิุาร	ผ่้ส้ง้อาย	ุผ่้ป้ว่ัยที่่�อย่้ในระยะกุ่�งเฉัย่บพัลนั	และ	ผ่้ท่้ี่�มภ่าวัะ 
พั่�งพัิง	ประจัำาปี	2563	ณ	บ้าน	นางเปี�ยง		ชุ่องตะค์ุ	บ้านเลขที่่�	204	ม.	6	ต.สำานักุ
ตะค์ร้อ	อ.เที่พัารักุษ์์	จั.นค์รราชุส่มา
	 โค์รงกุารฯ	 ดังกุล่าวั	 เป็นค์วัามร่วัมมือระห้วั่าง	 องค์์กุารบริห้าร 
ส่วันจัังห้วััดนค์รราชุส่มา	ร่วัมกุับ	สำานักุงานห้ลักุประกุันสุขภาพัแห้่งชุาติ	จััดตั�ง
กุองทุี่นฟ้ื้�นฟ้ื้สมรรถิ่ภาพัจังัห้วััดนค์รราชุสม่า	เพืั�อให้ค้์นพิักุาร	ผ้้่สง้อายุ	ผ่้ป้ว่ัยท่ี่�อย่้
ในระยะกุ่�งเฉั่ยบพัลัน	และ	ผ่้้ที่่�ม่ภาวัะพั่�งพิัง	ได้รับบริกุารขั�นพัื�นฐาน	ให้้สามารถิ่
ดำารงชุ่วัิตประจัำาวัันได้อย่างปลอดภัย	และม่ค์ุณภาพัชุ่วัิตที่่�ด่ข่�น	อ่กุที่ั�ง	ยังได้รับ 
ค์วัามร่วัมมือร่วัมใจัจัากุห้ลายภาค์ส่วัน	 อาที่ิ	 ค์ณะที่ำางานประเมินกุาร 
ปรับสภาพัแวัดล้อมที่่�อย่้อาศัิยฯ	 ระดับอำาเภอ	 องค์์กุรปกุค์รองส่วันท้ี่องถิิ่�น	 
ห้น่วัยงานสาธ์ารณสุข	 ผ้้่นำาชุุมชุน	 และประชุาชุนในพืั�นท่ี่�	 ที่่�ร่วัมแรงร่วัมใจั	 
เสย่สละกุำาลงักุาย	กุำาลงัที่รพััย	์ซึ่่�งถืิ่อเปน็ค์วัามเอื�ออาที่ร	ที่ำาให้้	นางเปี�ยง		ชุอ่งตะคุ์	 
และค์รอบค์รัวั	ม่ค์ุณภาพัชุ่วัิตที่่�ด่ข่�นอย่างแที่้จัริง

อำเภอโนนสููงสูำเรื่็จหล่ักสููตรื่การื่ตอกเสู้นอำเภอโนนสููงสูำเรื่็จหล่ักสููตรื่การื่ตอกเสู้น
จาก อบจ.โคราชด้้วยความภาคภูมิใจจาก อบจ.โคราชด้้วยความภาคภูมิใจ

อบัจ.โคราชุ ลงพื้ื�นที่่�
ที่ำพื้ิธ่ส่งมอบับั้าน แกั่ผูู้้ด้้อยโอกัาสฯ
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วัันท่ี่�	 13	 สิงห้าค์ม	2563	 เวัลา	08.30	น.	ณ	 ห้้องประชุุม	 5505	อาค์าร	 5	ชุั�น
	 5	 กุรมส่งเสริมกุารปกุค์รองท้ี่องถิิ่�น	 วัังสวันสุนันที่า	ถิ่.นค์รราชุส่มา	 เขตดุสิต
	 กุรุงเที่พัมห้านค์ร	 #นายอนุวััฒน์__ค์ณาจัันที่ร์	 รองนายกุองค์์กุารบริห้ารส่วัน
จัังห้วััดนค์รราชุส่มา	 เป็นผ่้้แที่น	 ร้อยตร่ห้ญิง	 #ระนองรักุษ์์__สุวัรรณฉัว่ั	นายกุ
องค์์กุารบริห้ารส่วันจัังห้วััดนค์รราชุส่มา	 เข้ารับรางวััลผ่้้บริห้ารองค์์กุรปกุค์รอง
ส่วันท้ี่องถิิ่�นด่เด่นด้านกุารศ่ิกุษ์า	 โดยได้รับโล่รางวััลและใบประกุาศิเกุ่ยรติค์ุณ
	ที่ั�งน่�	ม่ผ่้้บริห้ารองค์์กุรปกุค์รองส่วันที่้องถิ่ิ�นได้รับกุารค์ัดเลือกุที่ั�งสิ�น	20	ค์น
	 	 	 	 	 #กุรมส่งเสริมกุารปกุค์รองที่้องถิ่ิ�น	 ร่วัมกุับ	 #ม้ลนิธ์ิชุ่วัยกุารศิ่กุษ์าที่้องถิ่ิ�น
	 ดำาเนินกุารค์ัดเลือกุผ่้้บริห้ารองค์์กุรปกุค์รองส่วันที่้องถิ่ิ�นด่เด่น	ด้านกุารศิ่กุษ์า
	และผ่้้อำานวัยกุารสำานักุ	/	กุองกุารศิ่กุษ์าด่เด่น	ประจัำาปี	2562	โดยพัิจัารณาค์ัด

ในโอกุาสวัันค์ล้ายวัันกุ่อตั�ง	รร.วััดสุที่ธ์จัินดา	ค์รบ	36	ปี

	วัันที่่�	28	สิงห้าค์ม	2563	เวัลา	08.30	น.	ณ	อาค์ารอนุสรณ์	93	

ปี	พัระธ์รรมโสภณ(โกุศิล

		สิรนิธฺ์โร)	โรงเรย่นวััดสุที่ธ์จันิดา	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จั.นค์รราชุสม่า

	พัระสาสนโสภณ	(โกุศิล		สิรินฺธ์โร)	ห้ลวังพั่อให้ญ่	เป็นประธ์าน

ฝ่า่ยสงฆ์	์ในพิัธ่์ที่ำาบุญค์ลา้ยวันักุ่อตั�งโรงเรย่นวััดสุที่ธ์จันิดา	ค์รบ	

36	ปี	ในวัันที่่�	28	สิงห้าค์ม	2563	โดยม่	นายศิุภฤกุษ์์		ห้งษ์์ภักุด่

	 ที่่�ปร่กุษ์านายกุองค์์กุารบริห้ารส่วันจัังห้วััดนค์รราชุส่มา	 เป็น

ประธ์านฝ่่ายฆ์ราวัาส	

ที่ั�งน่�ภายในบริเวัณพัิธ์่	ร.ต.ห้ญิง	ระนองรักุษ์์		สุวัรรณฉัวั่	นายกุ

	อบจั.นค์รราชุส่มา	นำาข้าราชุกุาร	และบุค์ลากุรในสังกุัด	อบจั

.นค์รราชุส่มา	ตั�งจัุดบริกุารอาห้ารค์าวั	ห้วัาน	นำ�าดื�ม	นำ�าห้วัาน	

ขนม	เบเกุอร่�	กุ๋วัยเต่�ยวั	ผ่ลไม้	ในนาม	“ค์รัวั	องค์์กุารบริห้ารส่วัน

จัังห้วััดนค์รราชุส่มา”	ไวั้สำาห้รับแขกุผ่้้ม่เกุ่ยรติ	ค์ณะค์ร้	นักุเร่ยน	

ผ่้้ปกุค์รอง	ให้้ได้รับประที่านฟื้ร่อ่กุด้วัย

อบัจ.โคราชุ เปีิด้ “ครัว อบัจ.”
แจกัอาหาร คาว หวาน นำ�าด้ื�ม ฟร่!!

เลอืกุผ่้บ้รหิ้ารองค์ก์ุรปกุค์รองสว่ันที่อ้งถิ่ิ�น	และผ่้อ้ำานวัยกุารสำานักุ	/	กุองกุารศิกุ่ษ์า
	 ท่ี่�ม่ค์วัามร้้	ค์วัามสามารถิ่	ม่วิัสัยที่ัศิน์	 และม่ผ่ลงานด้านกุารศิ่กุษ์าท่ี่�ประจัักุษ์์
	 เพืั�อเป็นกุารยกุย่องเชุิดชุ้เกุ่ยรติและเสริมสร้างขวััญกุำาลังใจัแกุ่ผ่้้บริห้ารองค์์กุร
ปกุค์รองส่วันที่้องถิ่ิ�นต่อไป
					#สำาห้รับพัิธ์่มอบรางวััลในค์รั�งน่�	ม้ลนิธ์ิชุ่วัยกุารศิ่กุษ์าที่้องถิ่ิ�น	ด้านกุารจััดกุาร
ศิกุ่ษ์า	จัดัพิัธ่์มอบรางวัลั	และใบประกุาศิเกุ่ยรติค์ณุ	“รางวััลผ้้่บริห้าร	อปที่.	ดเ่ด่น
ด้านกุารศิ่กุษ์า”	 จัากุม้ลนิธิ์ชุ่วัยกุารศิ่กุษ์าที่้องถิิ่�น	 ในวัันท่ี่�	 13	สิงห้าค์ม	2563	
โดยผ่้้เข้ารับรางวััลเข้ารับรายงานตัวัตั�งแต่เวัลา	07.00	 –	08.00	น.	และ	พัิธ์่มอบ
รางวััลเริ�มเวัลา	10.00	น.	ม่ผ่้้ที่่�ผ่่านกุารค์ัดเลือกุเข้ารับโล่และใบประกุาศิจัำานวัน		
25	ค์น	แบ่งออกุเป็น	2	ประเภที่	ได้แกุ่		
					#ประเภที่ที่่�	1	ผ่้้บริห้าร	อปที่.ด่เด่น	ด้านกุารศิ่กุษ์า	จัำานวัน	20	ค์น	มาจัากุ
	ภาค์เห้นือ	5	ค์น,	ภาค์ตะวัันออกุ	3	ค์น,	ภาค์ตะวัันตกุ	1	ค์น,	ภาค์อ่สาน	3	ค์น	
และภาค์ใต้	8	ค์น	ซึ่่�ง	1	ใน	3	ค์นจัากุภาค์อ่สานที่่�ได้รับค์ัดเลือกุเป็นผ่้้บริห้ารจัากุ
องค์ก์ุารบรหิ้ารสว่ันจังัห้วััดนค์รราชุสม่า	ซึ่่�งบรหิ้ารจัดักุารดา้นกุารศิกุ่ษ์าโรงเรย่น
ในสังกุัดฯ	ที่่�ม่จัำานวันมากุถิ่่ง	58	แห้่ง	
					#ส่วันประเภที่ที่่�	2	ได้แกุ่	ผ่้้อำานวัยกุารสำานักุ	/	กุองกุารศิ่กุษ์าด่เด่น	จัำานวัน	5	
ค์น	จัากุภาค์อ่สาน	1	ค์น,	ภาค์ตะวัันตกุ	1	ค์น	และ	ภาค์ใต้	3	ค์น

ผูู้้บัริหาร อบัจ.โคราชุ คว้าโล่รางวัล
อปีที่.ด้่เด้่น ด้้านกัารศึึกัษา ปีระจำ ปีี 62
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5.น้ำำ��ท่่วมครั้้�งใหญ่่ใน้ำอิิน้ำโดน้ำีเซีียเสีียชีีวิตกว่� 60 คน้ำ
	 เป็นเห้ตุกุารณ์นำ�าท่ี่วัมรุนแรงในกุรุงจัากุาร์ตาเมืองห้ลวังของ
อินโดน่เซึ่่ย	 เมื�อชุ่วังต้นปี	 2563	สาเห้ตุเริ�มมาจัากุฝ่นท่ี่�ตกุอย่างห้นักุกุ่อนชุ่วัง
ปีให้ม่ที่ำาให้้เกุิดนำ�าที่่วัมฉัับพัลันและดินถิ่ล่มในกุรุงจัากุาร์ตาและเมืองเลบัค์	 
ที่างใต้สุดของเกุาะชุวัา	 โดยโฆ์ษ์กุสำานักุงานจััดกุารภัยพัิบัติแห้่งชุาต ิ
ของอินโดน่เซึ่่ยเปิดเผ่ยวั่า	 จัำานวันผ่้้ เส่ยชุ่วัิตอย่างเป็นที่างกุารเพิั�มข่�น
มากุกุวั่า60	รายและยังม่ผ่้้ส้ญห้ายอ่กุจัำานวันมากุด้วัย

6.แผ่่น้ำดิน้ำไหวครั้้�งใหญ่่ใน้ำตุรั้กี
	 ชุว่ังปลายเดือนมกุราค์ม	2563	มร่ายงานเกิุดเห้ตุแผ่น่ดินไห้วัรุนแรง
ขนาด	6.8	แม็กุนิจั้ด	ในเมืองซึ่่ฟื้ริซึ่	(Sivrice)	จัังห้วััดเอลาซึ่ือ	(Elazig)	ตั�งอย้่
ที่างตะวัันออกุของประเที่ศิตุรกุ่เป็นเห้ตุให้้อาค์ารบ้านเรือนพัังที่ลายเส่ยห้าย
จัำานวันมากุ	 ส่งผ่ลให้้ม่ผ่้้เส่ยชุ่วิัตอย่างน้อย	 18	 ราย	 และได้รับบาดเจั็บอ่กุ 
ห้ลายร้อยค์นโดยแผ่่นดินไห้วัค์รั�งน่�สร้างแรงสั�นสะเที่ือนไปไกุลถ่ิ่งประเที่ศิ 
เพืั�อนบ้านอย่างซึ่เ่รย่	เลบานอน	และอหิ้ร่าน	สำานักุงานด้านกุารจัดักุารเห้ตุดว่ัน 
และภัยพิับัติของตุรกุ่	 (AFAC)	 เปิดเผ่ยว่ัา	 ภายห้ลังเกิุดแผ่่นดินไห้วั 
ม่อาฟื้เตอร์ชุ็อกุตามมามากุถิ่่ง	60	ค์รั�ง

7.ฝููงต้�กแตน้ำน้ำ้บล้้�น้ำบุกแอิฟรั้ิก�ตะว้น้ำอิอิก
 ชุ่วังปลายเดือนมกุราค์ม	 2563	 เกุิดเห้ตุกุารณ์ฝ่้งตั�กุแตน 
นับล้านบินผ่่านแอฟื้ริกุาตะวัันออกุ	 โดยตั�กุแตนเห้ล่าน่�ห้ิวักุระห้ายอย่าง
ห้นักุองค์์กุารอาห้ารและเกุษ์ตรแห่้งสห้ประชุาชุาติ	 (FAO)	ประมาณกุาร
วั่า	 ตั�กุแตนห้น่�งฝ่้งในเค์นยา	 กุินพืั�นที่่�ประมาณ	 2,400	ตารางกุิโลเมตร
	ห้รือพัื�นที่่�เกุือบขนาดของกุรุงมอสโกุ	ซึ่่�งห้มายค์วัามวั่าในพัื�นที่่�น่�สามารถิ่
ม่ตั�กุแตนได้ถ่ิ่ง	 200,000	ล้านตัวั	 ทุี่กุวัันๆ	 วัันแต่ละตัวักิุนอาห้ารเที่่ากุับ
นำ�าห้นักุของตัวัเองกุารโจัมต่ของตั�กุแตนในเอธ์ิโอเปียและโซึ่มาเล่ย 
ค์รั�งน่�	 รุนแรงที่่�สุดในรอบ	25	ปี	 และเลวัร้ายท่ี่�สุดในเค์นยาในรอบ	70	ปี
ตามรายงานของ	FAO

8.พ�ยุฝูน้ำหน้ำ้กสีุดใน้ำรั้อิบ 100 ปีีถล้่มบรั้�ซีิล้
	 สำานักุข่าวัเอเอฟื้พ่ัรายงานวัา่เมื�อวัันที่่�	26	มกุราค์ม	2020	เกุดิพัาย ุ
ฝ่นตกุห้นักุในที่างใต้ของบราซึ่ิลท่ี่�ที่ำาให้้เกิุดนำ�าที่่วัมฉัับพัลันและดินถิ่ล่ม
ตามมาท่ี่�รัฐม่นัสเชุไรส์โดยประชุาชุนร่วัม	 3,500	 ค์นถ้ิ่กุสั�งอพัยพัและ 
มผ้้่่เสย่ชุว่ัติแลว้ัไมต่ำ�ากุวัา่	30	ราย	ถิ่อืเปน็พัายฝุ่นที่่�เกุดิข่�นตกุห้นกัุมากุที่่�สดุ
เที่่าที่่�เค์ยถ้ิ่กุวััดมาในรอบ	110	 ปี	 สถิ่าบันอุตุนิยมวัิที่ยาแห้่งชุาติบราซึ่ิลชุ่� 
แค์่ภายใน	 24	 ชุั�วัโมงเท่ี่านั�นภายในเบโลโอร่ซึ่อนต่	 เมืองเอกุประจัำารัฐ 
ม่นัสเชุไรส์ถิ่้กุวััดได้	172	มิลลิเมตร	ห้รือเกุือบ	7	นิ�วั

ขอบคุุณข้อมููลจาก : http://www.thaismescenter.com/รวมูภััยธรรมูชาติิสุุดโหด-ที่่�โลกไมู่เคุยเจอ-ปีี-2020/

อ่านติ่อฉบับหน้า

ตอนที่่� 2
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า
By...อ๋อมแอ๋ม

ภาพเก่่า
เล่่าโคราชในอดีีต

ขอิบคุณข้อิมูล้จ�ก : https://www.nrru.ac.th/pictures/show_subwork.php?t=61

 สุมูเด็จฯ กรมูพระยาดำารงราชานุภัาพ เสุด็จไปีติรวจราชการ

มูณฑลนคุรราชสุ่มูา และมูณฑลอุดรอ่สุาน ร.ศ.125 พ.ศ.2449 ก่อนท่ี่�

ที่่านไปีติรวจราชการมูณฑลนคุรราชสุ่มูา และมูณฑลอุดร ช่วง ธันวาคุมู

 - มู่นาคุมู 2449 ( นับอย่างใหมู่ติ้องปีี 2450 นับแต่ิมูกราคุมู) ซึ่่�งต้ิอง 

โดยสุารรถไฟจากกรุงเที่พไปีโคุราชนั�นที่า่นไดท้ี่ำาหนงัสุอื กราบบงัคุมูทูี่ลจาก

ศาลาว่าการมูหาดไที่ฉบับที่่� 2569/11432 ถ่งพระบาที่สุมูเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เรื�องคุวามูเจริญของเมูืองนคุรรราชสุ่มูา หลังจาก จากการมู่รถไฟไว้ ในวันที่่� 

21 มูกราคุมู รศ. 121 ( พ.ศ. 2445 นับอย่างใหมู่ติ้องปีี 2446 )



KKorat Networkorat Network 99Online MagazineOnline Magazine

	 ในปจััจับุนัน่�โรค์ภยักุลายเปน็สิ�งใกุลต้วััที่่�ค์อยถิ่ามห้าเราอย่้เสมอ	
เราจัง่ตอ้งดแ้ลสขุภาพักุนัให้ด้เ่ปน็พัเิศิษ์	บางค์นอาจัจัะสรรห้าอาห้ารเสรมิ
ห้รืออาห้ารบำารุงต่าง	 ๆ	 เพืั�อบำารุงให้้ม่สุขภาพัที่่�ด่	 ที่ั�งๆ	 ที่่�จัริงแล้วักุารม่
สขุภาพัดอ่าจัเป็นเรื�องใกุล้ตวัักุว่ัาท่ี่�ค์ณุค์ดิ	นำาเอาเรื�องนา่ร้เ้กุ่�ยวักัุบสขุภาพั
ที่่�ด่มากุฝ่ากุกุัน	อยากุม่สุขภาพัที่่�ด่

 กล้้วย ชี่วยล้ดอิ�ก�รั้ท่้อิงอิืดได้
กุ่อนท่ี่�จัะไปด้กัุนว่ัากุล้วัยชุ่วัยลดอากุารท้ี่องอืดได้อย่างไร	 เรามาร้้จัักุกัุบ
อากุารท้ี่องอืดกัุนกุ่อน	ท้ี่องอืดเป็นอากุารท่ี่�เกิุดแกุ๊สจัำานวันมากุในกุระเพัาะ
อาห้าร	บางค์รั�งกุ็เกุิดจัากุกุารรับประที่านโซึ่เด่ยมมากุเกุิน	 และเจั้ากุล้วัย
น่�ล่ะค์่ะที่่�จัะชุ่วัยที่ำาให้้อากุารที่้องอืดบรรเที่าลงได้	 เพัราะกุล้วัยม่ปริมาณ
โพัแที่สเซึ่่ยมส้ง	 ซึ่่�งจัะไปจััดกุารกุับผ่ลกุระที่บที่่�เกุิดจัากุโซึ่เด่ยมส่วันเกุิน
ที่ำาให้้อาห้ารที่้องอืดเบาบางลง	 แต่ถิ่้าค์ุณไม่อยากุที่้องอืดละกุ็	 ห้ล่กุเล่�ยง
อาห้ารที่่�ม่เกุลือห้รือโซึ่เด่ยมมากุเกุินไปตั�งแต่แรกุจัะด่กุว่ัา	 จัะได้ไม่ต้อง
มานั�งอ่ดอัดไงล่ะ

 น้ำำ��ใน้ำร่ั้�งก�ยจะท่ำ�ให้น้ำำ��หน้้ำกต้วขอิงคุณจะข้�น้ำล้งอิย่�ง
น้ำ้อิยว้น้ำล้ะ 1 - 2 กิโล้กรั้้ม 
	 ค์ุณเค์ยสงสัยบ้างห้รือไม่วั่าที่ำาไมเวัลาที่่�ชุั�งนำ�าห้นักุในตอนเชุ้า
และตอนเยน็ถ่ิ่งตา่งกุนั	ทัี่�ง	ๆ 	ที่่�กุไ็มไ่ด้กุนิเยอะมากุมาย	แตนั่�นกุเ็ปน็เพัราะ 
นำ�าห้นักุของนำ�าในร่างกุายท่ี่�มาจัากุอาห้ารท่ี่�ม่รสเค็์มห้รือภาวัะม่ประจัำาเดือน 
ของคุ์ณที่่�ที่ำาให้้นำ�าห้นักุเห้ลา่น่�ข่�นห้รือลงตลอดเวัลา	แตถ่ิ่า้ห้ากุคุ์ณต้องกุาร
ที่่�จัะจัดักุารกุบัเจัา้นำ�าห้นกัุของนำ�าที่่�มใ่นรา่งกุายละกุ	็ค์ณุค์วัรจัะไปปรกุ่ษ์า
แพัที่ย์เพัื�อใชุ้ยาขับปัสสาวัะกุ็ได้ค์่ะ

 ก�รั้น้ำ้�งอิยู่ก้บท่ี�ม�กกว่�ว้น้ำล้ะ 11 ชี้�วโมงท่ำ�ให้อิ�ยุสี้�น้ำล้ง
กุารนั�งที่ำางานอย่้กัุบโต๊ะตลอดเวัลาโดยไม่ลุกุไปไห้นทัี่�งวัันอาจัจัะที่ำาให้้
ค์ุณอายุสั�นลงโดยที่่�ไม่ร้้ตัวั	 นั�นกุ็เป็นเพัราะวั่าเมื�อร่างกุายของเราไม่ได้
ขยับเขยื�อนไปไห้นเลยก็ุอาจัจัะกุ่อให้้เกุิดปัญห้าสุขภาพัได้	 ไม่วั่าจัะเป็น
ปญัห้าเกุ่�ยวักัุบระบบเผ่าผ่ลาญ	ระบบย่อยอาห้าร	ระบบขับถ่ิ่าย	ห้รือแม้แต่
ระบบไห้ลเวั่ยนเลือด	ดังนั�นถิ่้าอยากุจัะม่อาุยที่่�ยืนยาวั	กุ็ห้มั�นลุกุจัากุโต๊ะ
ที่ำางานบ้างนะค์ะ	แค์่เพ่ัยงลุกุไปเข้าห้้องนำ�ากุ็ชุ่วัยได้มากุ	ห้รือถิ่้าไม่อยากุ
ลุกุกุ็ลองยืดเส้นยืดสายที่่�โต๊ะที่ำางานด้นะค์ะ	กุ็ชุ่วัยได้เห้มือนกุันค์่ะ

 ชี�เขียวชี่วยสีรั้้�งเสีรั้ิมก�รั้ท่ำ�ง�น้ำขอิงสีมอิงได้
	 เราร้้กุันด่วั่าชุาเข่ยวัม่ประโยชุน์มากุมาย	โดยเฉัพัาะเจั้าชุาเข่ยวัน่�ม่
สารต้านอนุมล้อิสระอย้ส่ง้	จัง่ชุ่วัยป้องกัุนกุารเกิุดโรค์มะเร็งได้	แตอ่กุ่ประโยชุน์
ห้น่�งท่ี่�สำาค์ญักุค็์อื	ชุาเข่ยวัชุว่ัยสรา้งเสรมิกุารที่ำางานของสมองไดอ้กุ่ดว้ัย	โดยม่
กุารศิ่กุษ์าห้น่�งพับวั่าค์นที่่�ดื�มชุาเข่ยวัเป็นประจัำาจัะชุ่วัยที่ำาให้้ม่ค์วัามจัำาด่กุวั่า 
ผ่้้ที่่�ไม่เค์ยดื�มเลย	ได้ร้้แบบน่�แล้วักุ็ร่บห้าชุาเข่ยวัมาดื�มด่กุวั่านะค์ะ

 น้ำำ��ต�ล้ ท่ำ�ให้อิ�ก�รั้ชี่วงมีปีรั้ะจำ�เดือิน้ำเล้วรั้้�ย
	 ห้ลายค์นมักุคิ์ดว่ัากุารรับประที่านของห้วัานในชุ่วังม่ประจัำาเดือน 
จัะชุ่วัยให้้อากุารต่าง	ๆ	ที่่�เกุิดในชุ่วังม่ประจัำาเดือนลดลง	แต่ที่่�จัริงแล้วัมันน่�ล่ะ
ตัวัร้ายที่่�ที่ำาให้้อากุารเห้ล่านั�นยิ�งแย่ลง	 เพัราะกุารรับประที่านนำ�าตาลมากุเกุิน
ไปจัะไปที่ำาให้แ้มกุนเ่ซึ่ย่มในรา่งกุายลดลง	ที่ำาให้ท้ี่อ้งอดื	ซึ่่�งที่อ้งอดืเปน็อากุาร 
ท่ี่�ค์ุณค์งไม่อยากุจัะเป็นในชุ่วังม่ประจัำาเดือนแน่	 ๆ	 ดังนั�นถิ่้าม่ประจัำาเดือน
เปล่�ยนจัากุของห้วัานมาที่านของว่ัางท่ี่�ด่ต่อสุขภาพัอย่างเชุ่นผ่ลไม้จัะด่กุว่ัา
นะค์ะ

 
 ข้�วโอิ๊ตชี่วยให้อิ�รั้มณ์ดี
	 เชุื�อวั่าใค์ร	 ๆ	 กุ็ค์งอยากุจัะม่เชุ้าและวัันที่ำางานที่่�สดใสใชุ่ไห้มค์ะ	
อยากุจัะบอกุว่ัาข้าวัโอ๊ตชุ่วัยได้ค์่ะ	 เพัราะข้าวัโอ๊ตนั�นจัะไปชุ่วัยเพิั�มระดับของ
เซึ่โรโที่นิน	 (Serotonin)	 ในสมอง	ซึ่่�งสารชุนิดน่�เป็นสารท่ี่�ชุ่วัยที่ำาให้้อารมณ์ด่
ไดค้์ะ่	ฉัะนั�นมื�อเชุา้ค์รั�งห้นา้ลองห้าขา้วัโอ๊ตมารบัประที่านเปน็อาห้ารเชุา้นะค์ะ

 

 ก�รั้อิอิกกำ�ล้้งก�ยต้�งแต่ว้ยรุ่ั้น้ำจะช่ีวยให้มีคว�มจำ�ดีเมื�อิแก่ต้วล้ง
	 กุารเริ�มออกุกุำาลังกุายตั�งแตย่งัห้นุม่ยังสาวั	นอกุจัากุจัะที่ำาให้้สขุภาพั
ร่างกุายแข็งแรงสืบไปจันถิ่่งอนาค์ตแล้วั	กุ็ยังเป็นผ่ลด่ต่อสมองอ่กุด้วัย	เพัราะ
ม่กุารศิ่กุษ์าพับวั่ากุารออกุกุำาลังกุายเป็นประจัำาในชุ่วังอายุ	20	ปีเป็นต้นไปจัะ
ชุ่วัยให้้ม่ค์วัามจัำาที่่�ด่แม้วััยจัะล่วังเลยไปถิ่่ง	40	ห้รือ	50	ข่�นไปแล้วักุ็ตาม
	 สขุภาพัร่างกุายของเราเป็นสิ�งท่ี่�สำาค์ญั	ห้ากุเราดแ้ลรักุษ์ามนัอย่างด่
กุจ็ัะชุว่ัยให้้สุขภาพัจัติใจัของคุ์ณดต่ามไปด้วัย	แตถ้่ิ่าห้ากุคุ์ณปล่อยปละละเลย
มันกุ็อาจัจัะที่ำาให้้ที่ั�งกุายและใจัของค์ุณแย่ลง	ห้ลังจัากุนั�นโรค์ภัยต่าง	ๆ	กุ็จัะ
ถิ่ามห้า	ดังนั�นกุ่อนที่่�จัะต้องเส่ยเงิน	และเส่ยเวัลาไปกุับโรค์ภัยเห้ล่านั�น	กุ็ค์วัร
ห้ันกุลับมารักุสุขภาพัตนเองมากุ	ๆ	นะค์ะ
	 ที่่�มา	 : 	 h t tps: / /smi le insure.co. th/b logs/7-ประโยชุน์ 
ด้แลสุขภาพัประจัำาวััน

Health corner
By...Tingnong7 ประโยชน์

ดู้แลสุขภาพประจำวัน
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	 ภายห้ลังจัากุท่ี่�ที่างชุลประที่านได้มกุ่ารขอค์วัามร่วัมมือกัุบเกุษ์ตรกุรในพืั�นที่่�
ตดิกัุบลุม่นำ�าลำาตะค์อง	ขอให้ห้้ยุดกุารเพัาะปลกุ้ข้าวันาปรัง	เนื�องจัากุปรมิาณนำ�ากัุกุเกุบ็
ที่่�เห้ลืออย้่	105.519	ล้านล้กุบาศิกุ์เมตร	ค์ิดเป็น	33.55	เปอร์เซึ่็นต์	ของค์วัามจัุกุักุเกุ็บ 
314.49	 ล้านล้กุบาศิก์ุเมตร	 นั�นไม่เพ่ัยงพัอต่อกุารจััดส่งให้้กุับเกุษ์ตรกุรที่ำากุาร 
เพัาะปล้กุข้าวันาปรังได้	 เนื�องจัากุต้องรักุษ์าปริมาณนำ�ากุักุเกุ็บไวั้ใชุ้ในกุารอุปโภค์
บริโภค์เป็นห้ลักุ	 ดังนั�นจั่งขอค์วัามร่วัมมือกัุบเกุษ์ตรกุรให้้งดปล้กุข้าวันาปรังแล้วั 
ห้ันไปปลุกุพัืชุใชุ้นำ�าน้อยแที่น
	 ลา่สดุ	เกุษ์ตรกุรในพืั�นที่่�บา้นมะกุอกุ	ห้ม้ท่่ี่�	9	ตำาบลสม่มุ	อำาเภอเมือง	จังัห้วััด
นค์รราชุส่มา	 ก็ุได้ม่กุารปรับเปล่�ยนพืั�นที่่�ท่ี่�เค์ยใชุ้เป็นพืั�นที่่�เพัาะปล้กุข้าวันาปี	 หั้นมา
ที่ำาเป็นพัื�นที่่�ปล้กุพัืชุผ่ักุสวันค์รัวั	อาที่ิ	ต้นกุะเพัรา,	ผ่ักุสลัด,	แตงกุวัา,	ต้นห้อม,มะเขือ
	และใบโห้ระพัา	ในชุ่วังที่่�ไม่ได้ม่กุารเพัาะปล้กุข้าวันาปรัง	ห้ลังจัากุที่่�ที่างอำาเภอ	และ
ที่างชุลประที่านขอค์วัามร่วัมมอื	ที่ั�งน่�	ก็ุเพืั�อเอาไว้ัจัำาห้น่ายเพืั�อห้ารายได้เสริมในชุ่วังท่ี่� 
ไม่ได้เพัาะปล้กุข้าวันาปรัง	 อ่กุทัี่�งก็ุยังสามารถิ่เอาไว้ับริโภค์ในค์รัวัเรือนเพืั�อลด 
ค์่าใชุ้จั่ายในค์รัวัเรือนได้อ่กุที่างห้น่�ง

	 นางจัันที่ร์	 ประณ่ตพัลกุรัง	 	 อายุ	 53	 ปี	 เกุษ์ตรกุรบ้านมะกุอกุ	 
เปิดเผ่ยว่ัา	 เดิมท่ี่พืั�นท่ี่�ท่ี่�ตนเองได้ปล้กุผั่กุสวันค์รัวัอย่้น่�	 เค์ยเป็นพืั�นที่่�ที่่�ใชุ้ 
ในกุารเพัาะปลุกุข้าวันาปี	 แต่เมื�อที่างอำาเภอและชุลประที่านขอค์วัามร่วัมมือ
ในกุารให้้เกุษ์ตรกุรงดเพัาะปล้กุข้าวันาปรัง	 เนื�องจัากุปริมาณนำ�าท่ี่�เห้ลืออย่้ 
เพืั�อไว้ัในกุารอุปโภค์บริโภค์	 ตนเองก็ุพัร้อมที่่�จัะรับเปล่�ยนพืั�นที่่�เพัาะปล้กุ 
โดยได้ย่ดห้ลักุตามรอยพั่อห้ลวังเศิรษ์ฐกุิจัพัอเพ่ัยง	 คื์อกุารปล้กุผั่กุนานาชุนิด
ในพัื�นที่่�เพัาะปล้กุของตนเอง	ซึ่่�งสามารถิ่ลดค์่าใชุ้จั่ายในค์รัวัเรือน	โดยกุารเกุบ็
ผ่ลผ่ลิตภายในพืั�นที่่�เพัาะปล้กุของตนเองมาบริโภค์	และเมื�อเห้ลือก็ุสามารถิ่ 
ท่ี่�จัะนำาไปจัำาห้น่ายเพืั�อห้ารายได้เสริมจัากุกุารขายผ่ักุสวันค์รัวัให้้กุับพั่อค้์า
แมค่์า้ตามตลาดตา่งๆ	ในราค์ากุโิลกุรมัละ	20-25	บาที่	กุถ็ิ่อืวัา่เพ่ัยงพัอในชุว่ังท่ี่� 
ไม่ได้เพัาะปล้กุข้าวันาปรัง
	 ที่่�มา	มติชุนออนไลน์
	 https://www.matichon.co.th/region/news_456357

ชุาวโคราชุยึด้หลักัศึกั.พื้อเพื้่ยง 
หันปีลูกัผู้ักัสวนครัวหลากัชุนิด้ 

แที่นที่ำนาปีรัง

ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม
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โรงเรียนเตรียมอุด้มศึึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 
จัด้กิจกรรมเรียนรู�วิถีีชีวิตชาวนา

ตามปรัชญาเศึรษฐกิจพอเพียง (ด้้านการด้ำนา)

By : tewtewBy : tewtew

โรงเร่ยนเตร่ยมอุดมศิ่กุษ์าน้อมเกุล้า	นค์รราชุส่มา	จััด

โค์รงกุารอบรมเชุิงปฏิบัติกุาร	 กุารเร่ยนร้้วัิถ่ิ่ชุาวันา

											นำาค์ณะค์ร้และนักุเร่ยนชุั�น	ม.4	เขา้ร่วัมกิุจักุรรม

กุารเร่ยนร้้วัิถิ่่ชุาวันาตามปรัชุญาเศิรษ์ฐกิุจัพัอเพ่ัยง

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(กุารดำานา)	ประจัำาปี	2563	ในวัันที่่�	28	

กุรกุฎีาค์ม	2563	เป็นกุารศิ่กุษ์าค์วัามเป็นมาของกุาร

ที่ำานา								กุวั่าจัะได้ข้าวัมานั�นม่ค์วัามเป็นมาอย่างไร

	 เป็นกุารสืบสานประเพัณ่พืั�นถิิ่�นให้้เห็้นว่ัาชุาวันาม่

ค์วัามยากุลำาบากุแค์่ไห้นกุวั่าจัะได้ข้าวัมา	ซึ่่�งเป็นกุาร

เร่ยนร้้วัิถิ่่ชุาวันาตามปรัชุญาเศิรษ์ฐกุิจัพัอเพั่ยง
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ภาครัฐไอซ์์แลนด้์
เปีิด้โปีรเจคที่์สนับัสนุนให้ปีระชุาชุน
กัร่ด้ร้องปีลด้ปีล่อยความเคร่ยด้

 ก�รั้ท่่อิงเที่�ยวขอิงภ�คร้ั้ฐปีรั้ะเท่ศไอิซ์ีแล้น้ำด์ ได้เปิีดต้ว

แคมเปีญ่ที่�มีชืี�อิว่� ‘Looks Like You Need to Let It Out’ โดยคอิน้ำเสี

ปีท์่หล้้กคือิ เปิีดโอิก�สีให้ปีรั้ะชี�ชีน้ำท้่�งหล้�ย สี�ม�รั้ถส่ีงเสีียงกรีั้ด

ร้ั้อิง หรืั้อิเสีียงตะโกน้ำที่�ต้อิงก�รั้รั้ะบ�ยคว�มอ้ิดอ้ิ�น้ำต้น้ำใจหล้�ยๆ 

อิย่�งใจจิตใจอิอิกม� ผ่่�น้ำเว็บไซีต์ https://lookslikeyouneediceland.

com/

 โดยท่�งเว็บไซีต์จะเก็บบ้น้ำท้่กเสีียงกรีั้ดร้ั้อิงแล้ะเสีียง

ตะโกน้ำต่�งๆ เอิ�ไว้ แล้้วจะน้ำำ�ไปีเปิีดผ่่�น้ำล้ำ�โพงที่�หน้้ำ�น้ำำ��ตกที่�

บริั้เวณธ�รั้น้ำำ��ตก Snaefellsjokull ใน้ำอุิท่ย�น้ำแห่งชี�ติ เพื�อิให้ผู้่คน้ำ

ได้รู้ั้ส้ีกว่� ต้วเอิงได้เดิน้ำท่�งอิอิกไปีตะโกน้ำปีล่้อิยอิ�รั้มณ์ที่�หน้้ำ�น้ำำ��

ตกจริั้งๆ

 ที่�ผ่่�น้ำม� ไอิซ์ีแล้น้ำด์ก็เป็ีน้ำปีรั้ะเท่ศหน้้ำ�งที่�ต้อิงล็้อิค

ด�วน์้ำเพื�อิป้ีอิงก้น้ำก�รั้แพร่ั้รั้ะบ�ดขอิง COVID-19 แล้ะส่ีงผ่ล้ให้

ผู้่คน้ำไม่สี�ม�รั้ถอิอิกไปีใช้ีชีีวิตภ�ยน้ำอิกได้ต�มปีกติ รั้วมถ้งไม่

สี�ม�รั้ถเดิน้ำท่�งอิอิกไปีท่่อิงเที่�ยวต�มธรั้รั้มชี�ติเหมือิน้ำที่�เคย

ท่ำ�ได้ ด้งน้้ำ�น้ำ แคมเปีญ่นี้ำ�จ้งดูเหมือิน้ำว่�จะตอิบโจท่ย์ท้่�งเรืั้�อิง

ก�รั้ช่ีวยให้ผู้่คน้ำได้มีโอิก�สีปีล้ดปีล่้อิยคว�มเครีั้ยดที่�ต้อิงเจอิ

ม�ตล้อิดท้่�งปีีอิอิกไปี แล้ะช่ีวยโปีรั้โมท่สีถ�น้ำที่�ท่่อิงเที่�ยวไปี

ใน้ำเวล้�เดียวก้น้ำ

แหล่้งที่�ม� : https://thematter.co/brief/brief-1595667604/118531
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ล่องแก่งวังกระทะ
อันซีีนครบุรี

ที ่โคราชที ่โคราช
ชิว...ไหนด้ีชิว...ไหนด้ี

By..นาฬิกา ทราย

 แมู้นำ�า ในเขื� อนมููลบนจะเจอวิกฤติแห้งแล้ งมูากในรอบ 

หลายสุิบปีี แติ่ติ้นนำ�าก็ยังซึ่่อนคุวามูสุวยงามูของธรรมูชาติิไว้เสุมูอ

 เมูื�อเข้าสุู่ช่วงกลางของฤดูฝนแล้ว แติ่ปีีน่�ฝนมูาน้อยกว่าทีุ่กๆ ปีี 

เขื�อนในโคุราชแที่บจะนำ�าแห้งกันหมูดทีุ่กเขื�อน สุถานที่่�เล่นนำ�า นำ�าติกติ่าง ๆ

 ก็ติ้องถูกเลื�อนออกไปีติามูผลกระที่บที่่�เกิดข่�น จากฟ้าฝนไมู่เปี็นใจ แติ่ก็ยัง

ด่ ที่่�สัุปีดาห์ที่่�ผ่านมูา พอมู่ฝนติกติิดต่ิอกันบนเขาบ้าง ที่ำาให้ติ้นนำ�าลำาธาร

ติ่างๆ เริ�มูมู่นำ�าเติิมูเขื�อนกันบ้างแล้ว

 และจะขาดไมู่ได้เลย สุายนำ�าแห่งช่วิติในช่วงฤดูฝน ที่่�เราๆน่กถ่ง 

นั�นก็คุือแก่งวังกระที่ะแห่งคุรบุร่ นั�นเอง 

 ที่่�น่�เปี็นแหล่งที่่องเที่่�ยวท่ี่�สุามูารถที่ำากิจกรรมูที่างนำ�าอ่กแห่ง 

ของอำาเภัอคุรบรุ ่ดง่ดดูใหนั้กที่อ่งเท่ี่�ยวมูาเย่�ยมูชมู สุรา้งรายไดใ้หก้บัชมุูชน

ในที่้องถิ�น  การล่องแก่ง ถือเป็ีนกิจกรรมูที่างนำ�ายอดฮิิติของนักท่ี่องเที่่�ยว

ติลอดระยะที่างของการล่องแก่ง จะมู่อุปีสุรรคุติ่างๆท่ี่�นักที่่องเท่ี่�ยวจะได้

เผชิญที่ั�งโขดหิน และอุโมูงคุ์ติ้นไมู้ เหมูาะสุำาหรับผู้ที่่�ชอบการผจญภััยและ

คุวามูที่้าที่าย  ซึ่่�งหลังจากน่�ที่างชุมูชนจะได้มู่การเข้าไปีปีรับสุภัาพลำาธาร

ให้มู่คุวามูปีลอดภััยเพื�อให้นักที่่องเที่่�ยวได้เข้าไปีที่่องเที่่�ยวได้โดยสุะดวก

 สุำาหรับการเดินที่างก็ไมู่ยาก สุามูารถดูเสุ้นที่างบน Google 

Maps เพื�อศ่กษาเสุ้นที่างล่วงหน้าก่อนออกเดินที่างได้เลย เมูื�อเข้าเขติ

หมูู่บ้านติลิ�งชันแล้ว สุัญญาณโที่รศัพที่์อาจไมู่คุ่อยมู่เที่่าไรนัก 

 แก่งวังกระที่ะติั�งอยู่ที่่�บ้านติลิ�งชัน หมูู่ที่่� 11 ติ.จระเข้หิน อ.คุรบุร่

 จ.นคุรราชสุ่มูา เปี็นติ้นกำาเนิดแมู่นำ�ามููล ของปีระเที่ศไที่ย ก่อนไหลลงเขื�อน

มููลบน และสุิ�นสุุดที่่�แมู่นำ�าโขง ติ.บ้านด่าน อ.โขงเจ่ยมู จ.อุบลราชธาน่ 

 ข้อิมูล้ / ภ�พ : https://namotrips.com , https://www.

onbnews.today
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เคุรื�องมูือที่่�ที่รงอานุภัาพมูากที่่�สุุดสุำาหรับการนำาพาองคุ์กร

เรื�อง : ผศ.ดร.ว่รณัฐ โรจนปีระภัา ภัาพ : pixabay

ที่่�มูา : https://40plus.posttoday.com/dhamma/27298/

	 ค์ำาน่�ปัจัจัุบันเป็นที่่�นิยมใชุ้กุันมากุ	และไม่ใชุ่ใชุ้กุันแค์่เป็นเพ่ัยงในเรื�องของกุารสื�อ

ค์วัามห้มาย	แตเ่ลยออกุไปจันกุลายเป็นสิ�งที่่�เรย่กุว่ัา	“วัาที่กุรรม”	อันเป็นเค์รื�องมอืที่่�ที่รงอานุภาพั

มากุที่่�สุดเค์รื�องมือห้น่�งในปัจัจับุนัสำาห้รบักุารนำาพัาองค์ก์ุรดำาเนินกุารเพืั�อไปส้เ่ป้าห้มายที่่�วัางไว้ั

	 ห้ากุองค์์กุรใดสร้างวัาที่กุรรมได้ด่	 กุระที่บใจัผ้้่รับสาส์น	 โอกุาสท่ี่�องค์์กุรนั�น 

จัะบรรลุวััตถิุ่ประสงค์์ท่ี่�ตั�งไวั้ก็ุม่ส้ง	 ตัวัอย่างท่ี่�เด่นชุัดที่่�สุด	 กุ็ค์ือในกุารรณรงค์์ห้าเส่ยงท่ี่�แต่ละ

พัรรค์กุารเมืองล้วันแข่งกุันผ่ลิตวัาที่กุรรมออกุมาให้้โดนใจัผ่้้ม่สิที่ธิ์�ลงค์ะแนนเส่ยงให้้มากุท่ี่�สุด	

ซึ่่�งห้ากุพัรรค์ใดที่ำาสำาเร็จั	วัาที่กุรรมตรงใจัค์นลงค์ะแนน	พัรรค์นั�นแที่บจัะชุนะลอยตัวัยกุที่่มกุัน

เขา้สภากุนัที่เ่ดย่วั	โดยวัาที่กุรรมท่ี่�ถ้ิ่กุนำามาใชุ้มากุก็ุมกัุจัะเกุ่�ยวักัุบกุารเรย่กุร้องสิที่ธิ์ค์วัามเสมอ

ภาค์ตัวัอย่างท่ี่�ค์ุ้นห้้กุ็เชุ่นกุารรณรงค์์เรื�อง	 “ค์วัามเสมอภาค์ที่างกุารศิ่กุษ์า”	 “ค์วัามเสมอภาค์

ที่างสังค์ม”	ห้รือที่่�ได้ยินมานานที่่�สุดกุ็ค์ือ	“ค์วัามเสมอภาค์ที่างเพัศิ”	ฯลฯ	นักุกุารเมืองต้องกุาร

ค์ะแนนจัากุค์นกุลุ่มไห้นกุ็จัะชุ้นโยบายห้รือสร้างวัาที่กุรรมข่�นมาสำาห้รับค์นกุลุ่มนั�นจันมากุ 

เข้าสังค์มเริ�มเลยมาถ่ิ่งภาวัะท่ี่�อาจัเร่ยกุได้วั่าเสพัติด	 “สิที่ธิ์�แห้่งค์วัามเสมอภาค์”	 น่�	 ม่กุาร

เค์ลื�อนไห้วั	 เร่ยกุร้องสิที่ธิ์�อันพ่ังม่ของตนในทุี่กุกุลุ่มค์นไม่เว้ันแม้กุระที่ั�งเด็กุท่ี่�เพ่ัยงเริ�มร้้ค์วัามก็ุ

เริ�มมกุ่ารที่วังสิที่ธิ์�แห้ง่ค์วัามเป็นเดก็ุกุนัให้เ้ห็้นบ้างแลว้ั	ไมอ่ยากุจัะนกุ่ต่อถ่ิ่งอนาค์ตว่ัากุารเรย่กุ

ร้องสิที่ธ์ิืนร้จัะยิ�งที่วั่ค์วัามรุนแรงไปถิ่่งขนาดไห้น

รู้เขารู้เขา รืู่เ้รื่า รืู่เ้รื่า
Stay Here

	 ไม่อยากุพั้ดกุ็ขอยังไม่พั้ดแล้วักุันนะค์รับ	เพัราะในค์้่ขนานกุันกุับสิที่ธ์ิ�

น่�ยังม่อ่กุสิ�งที่่�ต้องค์ำาน่งถิ่่งไม่แพั้กุันห้รือมากุกุวั่าสิ�งนั�นค์ือ	“ห้น้าที่่�”	วั่ากุันตามจัริง

แล้วัห้น้าที่่�น่�สำาค์ัญกุว่ัาสิที่ธิ์เส่ยอ่กุอาจัถ่ิ่งขั�นพ้ัดได้วั่าถ้ิ่าใค์รไม่ปฏิบัติห้น้าที่่�ก็ุไม่

ค์วัรจัะได้สิที่ธิ์�นั�นด้วัยซึ่ำ�า	 ห้ากุสังค์มใดสมาชิุกุในสังค์มนั�นม่แต่กุารใชุ้สิที่ธิ์�	 เร่ยกุ

รอ้งสทิี่ธิ์�โดยไมส่นใจัห้น้าที่่�สงัค์มนั�นยอ่มไปไมร่อด	เกุดิเปน็ยคุ์เขญ็ข่�นอย่างแนน่อน	

แตป่ญัห้าคื์อเวัลาใชุ้วัาที่กุรรมเรามักุพ้ัดแต่ดา้นของกุารเรย่กุร้องสทิี่ธิ์�จันอาจัละเลย

กุารพั้ดถิ่่งเรื�องห้น้าที่่�อันพั่งกุระที่ำา	ที่ำาให้้ม่ไม่น้อยที่่�ไม่ได้ที่ำาห้น้าที่่�เพัราะไม่ร้้วั่าตน

ม่ห้น้าที่่�

	 เห้มือนจัะวักุวันแต่ค์ือ	ค์วัามจัริง	 เอาที่่�ใกุล้ตัวัพัวักุเราชุาวัพัุที่ธ์น่�กุ็ได้	

ชุาวัพุัที่ธ์เราได้สทิี่ธิ์�อย่างเสมอภาค์ในกุารใชุ้ประโยชุนจ์ัากุค์ำาสอนของพัระพุัที่ธ์เจัา้

	มส่ทิี่ธิ์�ท่ี่�จัะปฏบัิติตามค์ำาสอนในศิาสนาจันสามารถิ่พัน้ที่กุุขอ์ยา่งสิ�นเชิุง	แตห่้ลาย

ค์นเองกุอ็าจัไมร่้ว่้ัาเรากุม็ห่้นา้ที่่�ตอ่พัระศิาสนาเรย่กุว่ัา	“อบุาสกุธ์รรม	5”	ห้รือห้น้าที่่�

ห้้าประกุารที่่�อุบาสกุ	-	อุบาสิกุาพั่งกุระที่ำาอันประกุอบด้วัย

	 1.	 ศิรัที่ธ์า	 ซึ่่�งศิรัที่ธ์าน่�มุ่งไปที่่�ค์วัามมั�นค์งต่อพัระพัุที่ธ์ศิาสนาค์วัาม

มั�นค์งในพัระรัตนตรัยพัระพัุที่ธ์พัระธ์รรมและพัระสงฆ์์

	 2.	ศิ่ล	ค์ือกุารไม่เบ่ยดเบ่ยนโดยม่สังค์มศิ่ลห้้าข้อเป็นขั�นตำ�าไม่ฆ์่าสัตวั์

ไม่ลักุขโมย	ไม่ประพัฤติผ่ิดในกุาม	ไม่โกุห้กุ	และไม่ดื�มนำ�าเมา

	 3.	ไมถ่ิ่อืมงค์ลตื�นข่าวั	ค์อื	มุง่ห้วัังจัากุกุารกุระที่ำาและกุารงาน	มิใชุ่จัากุ

โชุค์ลางและสิ�งที่่�ตื�นกัุนวัา่ขลงัศัิกุดิ�สทิี่ธิ์�	(ขอ้น่�นา่พัจิัารณาเป็นพัเิศิษ์ว่ัาพัระพัทุี่ธ์องค์์

ตรัสไวั้ถ่ิ่งเรื�องน่�อย่างชุัดเจันวั่าเป็นค์ุณสมบัติอันยอดเย่�ยมแต่ในปัจัจัุบันด้เห้มือน

จัะกุลับที่างกัุนกุลายเป็นชุาวัพุัที่ธ์จัำานวันมากุไปถืิ่อมงค์ลตื�นข่าวั	 ไปเชุื�อในเรื�องที่่�

ไม่ม่เห้ตุผ่ลรองรับกุันมากุเห้ลือเกุิน)

	 4.	ไมแ่สวังห้าที่กัุขิไณยภ์ายนอกุห้ลักุค์ำาสอนน่�	คื์อกุารไมแ่สวังห้าห้รอื

ไปยด่มั�นค์ำาสอนอื�นนอกุเห้นือจัากุพัระพุัที่ธ์ศิาสนาที่่�อาจัที่ำาให้เ้กุดิไขว้ัเขวัเดินห้ลง

ที่างออกุไปได้ไกุล

	 5.	กุระที่ำาค์วัามสนับสนุนในพัระศิาสนาน่�เป็นเบื�องต้น	ค์ือ	ขวันขวัาย

ในกุารอุปถัิ่มภบ์ำารงุพัระพุัที่ธ์ศิาสนาเพัื�อให้พ้ัระพุัที่ธ์ศิาสนามค่์วัามเข้มแข็งมค่์วัาม

มั�นค์งสามารถิ่กุ่อประโยชุน์ให้้กุับมห้าชุนได้ดั�งพัระปณิธ์านของพัระพัุที่ธ์องค์์

	 ลองสำารวัจักัุนดค้์รับว่ัาเราได้ที่ำาห้นา้ท่ี่�อุบาสกุ	อุบาสกิุาน่�ค์รบถ้ิ่วันห้รอื

ยัง	อย่าเอาแต่จัะใชุ้สิที่ธ์ิ�โดยไม่ที่ำาห้น้าที่่�นะค์รับ

ปีรั้ะว้ตคว�มเป็ีน้ำม�
 บ้�น้ำสีรั้ะจ้น้ำท่ร์ั้เป็ีน้ำหมู่บ้�น้ำด้�งเดิมอิ�ยุกว่� 200 ปีี มีชืี�อิเรีั้ยกอีิกอิย่�งว่�  
“บ้�น้ำตล้�ดน้้ำอิย” เดิมที่เคยมีคว�มอุิดมสีมบูรั้ณ์แต่ต่อิม�ปีี 2508 เกิดภ�วะแห้งแล้้ง ท่ำ�ให้
รั้�ษฎรั้หนี้ำภ้ยไปีท่ำ�ง�น้ำกรุั้งเท่พฯ ทิ่�งให้บ้�น้ำสีรั้ะจ้น้ำท่ร์ั้กล้�ยเป็ีน้ำบ้�น้ำร้ั้�ง แล้ะใน้ำปีี 2527 
รั้�ษฎรั้เริั้�มท่ยอิยกล้้บถิ�น้ำฐ�น้ำเดิม คร้ั้�น้ำไม่มีง�น้ำท่ำ�จ้งน้ำำ�เศษผ้่�ที่�น้ำำ�ม�จ�กโรั้งง�น้ำที่�กรุั้งเท่พฯ
ม�ด้งเอิ�เส้ีน้ำด้�ยอิอิก ท่อิเป็ีน้ำผ้่�ห่มจำ�หน่้ำ�ย ต่อิม�ได้ท่ดล้อิงน้ำำ�ถุงเท้่�ท่ำ�เป็ีน้ำตุ๊กต�แขวน้ำ
ห�บเร่ั้ข�ยต้วล้ะ 4-5 บ�ท่ พร้ั้อิมก้บพ้ฒน้ำ�รูั้ปีแบบสีีส้ีน้ำให้สีวยง�ม แล้ะผ่ลิ้ตเพิ�มม�กข้�น้ำ
จน้ำได้ร้ั้บคว�มสีน้ำใจจ�กรั้�ษฎรั้เข้�ม�ขอิเรีั้ยน้ำรู้ั้ แล้้วน้ำำ�ไปีท่ำ�เป็ีน้ำรั้�ยได้เสีริั้มก้น้ำต่อิๆม�

ความเสมอภาค

By ... แอ๊ด้ด้�ารวยรวยอ่านแล้วอ่านแล้ว

ตดิต่อิสีอิบถ�ม
 24 หมู่ 11 ตำ�บล้กรั้ะทุ่่มรั้�ย อิำ�เภอิปีรั้ะท่�ย จ้งหว้ดน้ำครั้รั้�ชีสีีม� 
30180
 ตดิต่อิ : คุณฮวย ปีรั้ะสีทิ่ธิน์้ำ
 โท่รั้ :  081-967-9769

กลุ่่�มแปรรูปจากต้้นกก
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ผูู้้บัริหาร Apple แนะนำว่าควรใชุ้ AirTag 

สำหรับัติด้ตามสิ�งของ 
หากัไม่จำเปี็นอย่าใชุ้ติด้ตามคนหรือสัตว์

ท่ี�ม� : https://www.itmoamun.com/ผู่้บรั้ิห�รั้-apple-แน้ำะน้ำำ�ว่�ควรั้ใ/

	 ห้ลังจัากุท่ี่�	AirTag	 เปิดตัวัไปไม่นาน	ห้ลายค์นหั้วัใส	 เอามัน

ไปใชุ้ติดตามค์นและสัตว์ัเล่�ยง	 ซ่ึ่�งนั�นที่ำาให้้นาย	Kaiann	Drance	 รอง

ประธ์านฝ่่ายกุารตลาดผ่ลิตภัณฑ์	 iPhone	 ทัี่�วัโลกุ	และ	Ron	Huang	

ผ้้่อำานวัยกุารอาวุัโสด้านกุารตรวัจัจัับและกุารเชืุ�อมต่อของ	Apple	 ต้อง

ออกุมาเตือนว่ัา	ในเรื�องน่�	ดังน่�

	 จุัดขายสำาคั์ญอย่างห้น่�งของ	AirTag	คื์อค์วัามเป็นส่วันตัวัของ

ผ้้่ใชุ้งาน	 ถ่ิ่งแม้จัะม่ค์นพับ	AirTag	แต่พัวักุเขาจัะไม่สามารถิ่จัับค่้์กัุบ

		iPhone		ของพัวักุเขาได้	ถ้ิ่าไม่ใชุ่เจ้ัาของท่ี่�แท้ี่จัริง

	 AirTag	 ใชุ้เค์รือข่าย	Find	My	ของ	Apple	 ซ่ึ่�งโฮสต์อุปกุรณ์

	Apple	 เกืุอบพัันล้านเค์รื�อง	ที่ำาให้้ประสบกุารณ์ทัี่�งห้มดปลอดภัยและ

เป็นส่วันตัวั

	 กุระบวันกุารทัี่�งห้มดน่�ได้รับกุารเข้ารหั้สแบบ	end-to-end	เพืั�อ

ให้้ไม่ม่ใค์รนอกุจัากุเจ้ัาของ	AirTag	สามารถิ่เข้าถ่ิ่งตำาแห้น่งปัจัจุับันห้รือ

ในอด่ตของ	AirTag	ได้

	 AirTag	 เพืั�อติดตามสิ�งของไม่ใชุ่เด็กุๆ	และสัตว์ัเล่�ยง	 ถ้ิ่า

ต้องกุารติดตามเด็กุแนะนำาให้้ผ้้่ปกุค์รองใชุ้	Apple	Watch	ท่ี่�ม่กุาร

ตั�งค่์าค์รอบค์รัวัเพืั�อค้์นห้าบุตรห้ลาน

	 ส่วันกุรณ่กุารติดตามสัตว์ัเล่�ยง	Kaiann	Drance	กุล่าวัว่ัา	

สามารถิ่ติดตามได้ในที่างเที่ค์นิค์แต่ต้องอย่้ในเค์รือข่าย		Find	My

ห้ากุม่เจ้ัาของ	AirTag	นำาไปใชุ้กัุบสัตว์ัเล่�ยง	ต้องมั�นใจัว่ัา	สัตว์ัเล่�ยง

ของพัวักุเขาต้องเข้าไปในชุ่วังของอุปกุรณ์ในเค์รือข่าย		Find	My		เพืั�อ

ท่ี่�จัะสามารถิ่ติดตามตำาแห้น่งได้

และน่�ก็ุคื์อข่าวัท่ี่�น่าสนใจัเกุ่�ยวักัุบ	AirTag	 ท่ี่�เราอยากุนำาเสนอให้้

เพืั�อนๆ	 ได้ที่ราบในค์รั�งน่�	 เมื�อได้ที่ราบแล้วัใค์รท่ี่�หั้วัใส	 คิ์ดจัะนำา	

AirTag	ไปใชุ้ผิ่ดวััตถุิ่ประสงค์์กุารออกุแบบก็ุระวัังกัุนไว้ัด้วัย	เพัราะ

สินค้์าจัะไม่รับประกัุนค์วัามปลอดภัยนะค์รับ
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	 เป็นระยะเวัลาร่วัม	2	 เดือนแล้วั	 ท่ี่�เกุมกุ่ฬาทัี่�วัโลกุต้องถ้ิ่กุสั�งให้้ห้ยุดแบบไม่ม่ข้อแม้

	 ด้วัยเจ้ัาไวัรัสมห้าภัยอย่างโค์วิัด-19	 ซ่ึ่�งส่งผ่ลกุระที่บอย่างรุนแรงในระดับไม่ใชุ่ก็ุใกุล้เค่์ยงกัุบยุค์

สงค์รามโลกุเมื�อร่วัม	100	ปีท่ี่�แล้วั	ซ่ึ่�งถ่ิ่งแม้ว่ัา	ณ	เข็มนาฬิกุากุระดิกุน่�จัะม่ค์วัามพัยายามอย่างมากุ

ท่ี่�จัะที่ำาให้้กุ่ฬากุลับมาเริ�มต้นแข่งขันได้อ่กุค์รั�ง	แต่ด้เห้มือนเราทุี่กุค์นจัะต้องยอมรับว่ัากุ่ฬาค์งจัะไม่

กุลับมา	‘เห้มือนเกุ่า’	ได้ในเร็วัๆ	น่�

	 ระห้ว่ัางน่�ไปจันถ่ิ่งวัันท่ี่�มนุษ์ย์จัะเอาชุนะโค์วิัด-19	 ได้	 เราค์งจัะได้เห็้นกุารปรับตัวักัุน

มากุมายท่ี่�จัะเกิุดข่�นในวังกุารกุ่ฬา	 ซ่ึ่�งพัอจัะเริ�มม่ให้้เห็้นบ้างแล้วั	 จ่ังอยากุรวับรวัมเอามาฝ่ากุให้้พัอ

เห็้นไอเด่ยว่ัา	New	Normal	ของเกุมกุ่ฬานับจัากุวัันน่�เป็นต้นไปจัะม่ห้น้าตาอย่างไรบ้าง

	 เส่ยงเชุ่ยร์จัำาลอง

ปัญห้าให้ญ่ของเกุมกุ่ฬาในเวัลาน่�คื์อ	กุารท่ี่�แฟื้นๆ	จัะไม่สามารถิ่เข้ามาชุมกุารแข่งขันในสนามได้

	และสำาห้รับกุารแข่งขันท่ี่�ม่กุารถ่ิ่ายที่อดสดไปทัี่�วัโลกุ	แต่ไม่ม่แฟื้นบอลปรากุฏในสนาม	 ถืิ่อเป็นฝั่น

ร้าย	เพัราะนอกุจัากุภาพัจัะไม่สวัยงามแล้วั	‘เส่ยง’	ก็ุเป็นปัญห้าเห้มือนกัุน

	 ว่ัาแล้วัสถิ่าน่โที่รทัี่ศิน์กุ่ฬาท่ี่�ม่ชืุ�อเส่ยงระดับโลกุอย่าง	Fox	 (และสถิ่าน่อื�นๆ

)	จ่ังพัยายามห้าที่างออกุและคิ์ดถ่ิ่งกุารใชุ้เส่ยงเชุ่ยร์ปลอม	(Fake	Crowd	Noise)	ค์ลอไป

ในระห้ว่ัางกุารถ่ิ่ายที่อดสด	โดยเส่ยงเชุ่ยร์นั�นจัะม่ห้ลายสถิ่านกุารณ์	เชุ่น	เส่ยงเฮ	เส่ยงโห่้

	ไปจันถ่ิ่งค์ำาสบถิ่ทัี่�งห้ลายท่ี่�อาจัจัะถ้ิ่กุใส่ลงไปด้วัย

	 ขณะท่ี่�ในเยอรมน่ท่ี่�ฟุื้ตบอลบุนเดสล่กุากุำาลังจัะกุลับมาในสุดสัปดาห์้น่�

	สโมสรท่ี่�กุำาลังที่ดสอบแอปพัลิเค์ชัุนท่ี่�เร่ยกุว่ัา	myApplause	แฟื้นๆ	จัะสามารถิ่เลือกุได้

ว่ัาพัวักุเขาต้องกุารจัะส่งเส่ยงเชุ่ยร์,	 ส่งเส่ยงโห่้,	ปรบมือ,	 ร้องเพัลง	ห้รือเป่าปากุ	 ในชุ่วัง

เวัลาต่างๆ	ในเกุม

	 นั�นห้มายค์วัามว่ัา	สมมติห้ากุท่ี่มบุกุมาได้สวัย	แต่จับสกุอร์ไม่ลง	คุ์ณก็ุยังกุด

	CLAP	เพืั�อปรบมือให้้กุำาลังใจัได้	ห้รือกุรรมกุารแจักุใบเห้ลืองมั�วั	ก็ุกุด	WHISTLE	เพืั�อเป่า

ปากุได้	

	 เร่ยกุว่ัาถ่ิ่งจัะไม่ได้เข้าไปในสนาม	แต่ก็ุยังม่ส่วันร่วัมได้	เข้าท่ี่าด่เห้มือนกัุนนะ	

5 สิ่งใหม่สไตล์ New Normal 
ของกีฬายุคโควิด้-19

https://thestandard.co/5-new-normal-for-sport-style-in-coronavirus-era/

อ่านต่อฉบัับัหน้า
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 ก�รั้ท้่กท่�ย/แน้ำะน้ำำ�ตว้

Hello,	my	name	is	‘….’.		สวััสด่ฉัันชืุ�อ….

Nice	to	meet	you.			ยินด่ท่ี่�ได้ร้้จัักุ

How	are	you?			คุ์ณสบายด่ไห้ม?

Fine	thanks,	and	you?			ฉัันสบายด่	แล้วัคุ์ณล่ะ?

I’m	okay,	thank	you.			ฉัันสบายด่	ขอบคุ์ณ

Where	are	you	from?			คุ์ณมาจัากุไห้น?

I’m	from	Thailand.			ฉัันมาจัากุประเที่ศิไที่ย

What’s	your	job?			คุ์ณที่ำางานอะไร?

How	old	are	you?			คุ์ณอายุเท่ี่าไห้ร่?

I’m	twenty-five	years	old.			ฉัันอายุ	25	ปี

When	is	your	birthday?			คุ์ณเกิุดวัันไห้น?

Fourth	of	July.			วัันท่ี่�	4	กุรกุฎีาค์ม

Do	you	have	a	mobile	phone?			คุ์ณม่โที่รศัิพัท์ี่มือถืิ่อใชุ่ไห้ม?

Yes,	I	do.			ใชุ่	ฉัันม่

How	long	have	you	been	here	for?			คุ์ณอย่้ท่ี่�น่�นานแค่์ไห้นแล้วั

What’s	your	nationality?			คุ์ณถืิ่อสัญชุาติอะไร?

How	tall	are	you?			คุ์ณส้งเท่ี่าไห้ร่?

What	is	your	weight?			คุ์ณนำ�าห้นักุเท่ี่าไห้ร่?

Everybody	can	be	my	friend.			ทุี่กุค์นสามารถิ่เป็นเพืั�อนกัุบฉัันได้

So	we’ve	met	again,eh?			เราจัะได้พับกัุนอ่กุใชุ่ไห้ม?

By...Angel

	 ในสถิ่านกุารณ์ท่ี่�ต้องพ้ัดภาษ์าอังกุฤษ์จัริงๆ	บางค์รั�งเราก็ุอาจัจัะน่กุ	ประโยค์

ภาษ์าอังกุฤษ์พืั�นฐาน	ไม่ออกุข่�นมาซึ่ะอย่างงั�น	วัันน่�เราเลยรวับรวัม	100	ประโยค์พืั�น

ฐานท่ี่�ใชุ้กัุนในชุ่วิัตประจัำาวััน	มาให้้ได้ลองฝึ่กุกัุน	โดยจัะแบ่งเป็น	5	พัาร์ที่ง่ายๆ	ดังน่�

ภาพประกอบจาก : https://www.fluentu.com/blog/english/how-to-improve-spoken-english/

รวม 100 ประโยคภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 

ที่่�ใช้้ในช้่วิตประจำำาวัน

  ง�น้ำอิดเิรั้ก/เวล้�ว่�ง

What	have	you	been	doing?			ชุ่วังน่�คุ์ณที่ำาอะไรบ้าง?

Who	is	your	favourite	singer?			คุ์ณชุอบนักุร้องค์นไห้น?

What	kind	of	music	do	you	like?			คุ์ณชุอบเพัลงแนวัไห้น?

I	like	pop	music.			ฉัันชุอบเพัลงป๊อป

What’s	your	favorite	food?			คุ์ณชุอบอาห้ารแบบไห้น?

What’s	your	favorite	movie?			ห้นังเรื�องโปรดของคุ์ณคื์อเรื�องอะไร?

What’s	your	favorite	sport?			คุ์ณชุอบกุ่ฬาอะไร?

My	favourite	sport	is	football.			กุ่ฬาโปรดของฉัันคื์อ	ฟุื้ตบอล

What	animals	do	you	like?			คุ์ณชุอบสัตว์ัอะไร?

I	like	dogs.			ฉัันชุอบสุนัข

What	kind	of	fruit	do	you	like?			คุ์ณชุอบผ่ลไม้อะไร?

Do	you	like	bananas?			คุ์ณชุอบกุล้วัยไห้ม?

I	like	watching	TV.			ฉัันชุอบด้โที่รทัี่ศิน์

I	really	like	gardening.			ฉัันชุอบกุารปล้กุต้นไม้มากุๆ

I	love	the	cinema.			ฉัันชุอบไปด้ห้นังท่ี่�สุด

I	enjoy	travelling.			ฉัันชุอบกุารเดินที่าง

I’m	interested	in	photography.			ฉัันสนใจักุารถ่ิ่ายภาพั

I	read	a	lot.			ฉัันอ่านเยอะมากุ	(ฉัันชุอบอ่าน)

How	many	languages	can	you	speak?			คุ์ณสามารถิ่พ้ัดได้กุ่�ภาษ์า

Can	you	sing?			คุ์ณร้องเพัลงได้ไห้ม?

https://www.wallstreetenglish.in.th/เรีียนภาษาอัังกฤษ/ปรีะโยคภาษาอัังกฤษ-พื้้�นฐา/
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ค�าส�านวนภาษาโคราชค�าส�านวนภาษาโคราช
เป๋นด้้วงเป๋นแมง 
อ่านว่่า   เป๋๋น - ด้้วง - เป๋๋น - แมง

หมายถึึง  มีราคีี เป็๋นหญิิงทีี่�เสีียคีวามบริสุีที่ธิิ์�แล้้ว

กระร่ะกระราย
เป็็นลักิษณะกิารท่ี่�ม่ไม่เยอะ แต่เล็กิน้อยป็ระป็ราย

หมายถึึง   ม่ป็ระป็ราย

 เป๋นหม่อเข่าหม่อแก๋ง 
อ่านว่่า   เป๋๋น - หม่อ - เข่่า - หม่อ - แก๋๋ง

หมายถึึง เป็๋นแม่บ้านแม่เรือน

กระต๋อย 
เป็็นลักิษณะของสิิ่�งเล็กิๆ ท่ี่�เกิินมา ม่ออกิมาเกิินท่ี่�จะเป็็น

หมายถึึง  ติ�งเน้�อท่ี่�ผิิว่หนัง

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สวััสด่ค์ ่ะ	 KORAT NETWORK	 ฉับับน่�ขอเสนอ

สำานวันต่างๆของโค์ราชุท่ี่�อาจัจัะฟื้ังไม่ค์่อยจัะค์ุ้นห้้	 ผ่้้ค์นภาค์อื�นๆ	

ห้รือค์นรุ ่นห้ลังๆ	 แล้วั	 ดังนั�นเพืั�อเป็นกุารอนุรักุษ์์ภาษ์าโค์ราชุ

ของเราไวั้ให้้ค์งอย้่	 และยังสืบที่อดต่อไป	 เราจัะพัยายามรวับรวัม 

มาฝ่ากุกุนัในทุี่กุๆ	เล่ม	ฝ่ากุตดิตามเราด้วัยนะค์ะ

ค�าภาษาโคราชค�าภาษาโคราช

“กระต๋อย”
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           สวนบริหารงานคลัง  สํานักการคลัง  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา   
                                                   รวมกับ                        
                เจาหนาที่ศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
                     ประจําอําเภอทุกอําเภอ   ไดดําเนินการเรงรัดจดัเก็บรายได,   
        จัดทําทะเบียนคุมรายไดทุกประเภท จดัทําสถิติและรายงานขอมูลเกี่ยวกับรายได    
                       ปงบประมาณ  2563 ประจําเดอืน  สิงหาคม   2563  

รายการ   ประมาณการรายรับ        รับตั้งแตตนป   
    1  ตลุาคม  2562 -  
   31  สิงหาคม  2563 

            รับจริง  
  เดือน สิงหาคม  2563 

1. รายไดจัดเก็บเอง      152,635,000.00     183,428,100.11       15,486,927.08 
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและ 
    จัดสรรให อปท.  

1,447,365,000.00  1,300,227,089.36                94,048,112.00           

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

    เงินอุดหนุนทั่วไป  
    ที่นํามาตราขอบัญญัติ 

2,155,079,200.00     1,959,593,700.00                 52,581,000.00                            

                 รวม 3,755,079,200.00 3,443,248,889.47   162,116,039.08 
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 3,611,789,089.47  162,116,039.08 

         สรุป  รายได (ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงคและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปงบประมาณ 2563  ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2562–31 สิงหาคม 2563 คิดเปนรอยละ 91.70 ของยอด 

ประมาณการรายรับ ตามขอบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563   
  
                      ฝายพัฒนารายได สวนบริหารงานคลัง สํานักการคลัง 
                                   โทร/โทรสาร 0-4424-3042 
 

ประชาสััมพัันธ์์ ผลงาน กิิจกิรรม

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

	 สวััสด่ค์่ะค์อลัมน์	 “ค์นต่อเที่่ยน”ประจัำาเดือนกุันยายน	 2563	

ต.ตาขอเสนอบที่ค์วัามเรื�อง	“ค์วัามรับผ่ิดชุอบ”	ซึ่่�งห้มายถิ่่ง	กุารยอมรับ

ผ่ลท่ี่�เกุิดจัากุกุารกุระที่ำาใด	ๆ	 ทัี่�งที่่�ตนเองกุระที่ำาห้รือผ่้้อื�นกุระที่ำา	 ไม่วั่า

เด็กุห้รือผ่้้ให้ญ่ต้องม่ค์วัามรับผ่ิดชุอบต่อตนเอง	ค์รอบค์รัวั	และสังค์ม	ผ่้้

มค่์วัามรบัผ่ดิชุอบจัะเกุดิผ่ลดต่อ่ตนเองที่ำาให้ต้นเองมค่์วัามสขุ	สงัค์มกุม็่

ค์วัามสงบสุขด้วัย	ผ่้้ใดขาดค์วัามรับผ่ิดชุอบ	ผ่ลเส่ยกุ็จัะที่ำาให้้เราเส่ยใจั	

ฉัะนั�นจั่งค์วัรฝ่ึกุนิสัยให้้เป็นผ่้้ม่ค์วัามรับผ่ิดชุอบ

	 ค์วัามรับผ่ิดชุอบ	 เป็นค์ำาท่ี่�ม่ค์วัามห้มายล่กุซึ่่�ง	 คื์อ	 กุารร้้จัักุ

ห้น้าที่่�ของตนเอง	วั่าค์วัรที่ำาอะไร	ให้้เห้มาะสม	ถิ่้กุต้องตามจัุดมุ่งห้มาย	

ถ้ิ่กุกุาลเที่ศิะ	ห้รอืห้มายถ่ิ่ง	ลกัุษ์ณะของบคุ์ค์ลที่่�แสดงออกุถ่ิ่งค์วัามเอาใจั

ใส	่จัดจ่ัอ	ตั�งใจั	มุง่มั�นต่อห้น้าที่่�กุารงาน	กุารศิกุ่ษ์าเล่าเรย่น	และกุารเป็น

อย่้ของตนเอง	ตลอดจันสังค์มอย่างเต็มค์วัามสามารถิ่	 เพืั�อให้้บรรลุผ่ล

สำาเร็จัตามค์วัามมุ่งห้มายในเวัลาที่่�กุำาห้นด		ยอมรับผ่ลกุารกุระที่ำาที่ั�งผ่ล

ด่และผ่ลเส่ยที่่�เกุิดข่�นรวัมที่ั�งปรับปรุงกุารปฏิบัติให้้ด่ข่�นด้วัย	

ขออัญเชิุญพัระบรมราโชุวัาที่ของพัระบาที่สมเด็จัพัระเจ้ัาอย่้หั้วั	รชัุกุาลท่ี่�	

9	ในพัธ่ิ์ประราชุที่าน	ปรญิญาบตัรแกุผ่่้ส้ำาเรจ็ักุารศิกุ่ษ์าของมห้าวัทิี่ยาลยั

เกุษ์ตรศิาสตร์	ณ	ห้อประชุุมมห้าวิัที่ยาลัยเกุษ์ตรศิาสตร์	 ในวัันที่่�	 16	

กุรกุฎีาค์ม	2519	ดังน่�

	 “	 ...กุารที่ำางานให้้ม่ประสิที่ธ์ิผ่ลและให้้ดำาเนินไปได้โดย

ราบรื�นนั�นจัำาเป็นอย่างยิ�ง	ต้องที่ำาด้วัยค์วัามรับผ่ิดชุอบอย่างส้ง		ไม่

บดิเบือนข้อเที่จ็ัจัริงไม่บดิเบือนจุัดประสงค์ท์ี่่�แท้ี่จัริงของงาน		สำาค์ญั

ที่่�สุด	 	ต้องเข้าใจัค์วัามห้มายของค์ำาวั่า	 	 “	ค์วัามรับผ่ิดชุอบ	”	 	 	 ให้้

ถิ่้กุต้อง		ขอให้้เข้าใจัวั่า		“	รับผ่ิด	”			ไม่ใชุ่รับรางวััล	ห้รือ		ค์ำาชุมเชุย

	 	กุารร้้จัักุรับผ่ิดห้รือยอมรับร้้วั่าอะไรผ่ิดพัลาดเส่ยห้ายและเส่ยห้าย

เพัราะอะไร		เพ่ัยงใดนั�น	มป่ระโยชุน์ที่ำาให้้บุค์ค์ลร้้จักัุพิัจัารณาตนเอง		

ยอมรบัค์วัามผ่ดิของตนเองโดยใจัจัรงิ		เปน็ที่างท่ี่�จัะชุว่ัยให้แ้กุไ้ขให้ม่

	 	ส่วันกุารร้้จัักุรับผ่ิดชุอบห้รือร้้อะไรถิ่้กุ	อันได้แกุ่	ถิ่้กุต้องตามค์วัาม

มุ่งห้มายถิ่้กุตามห้ลักุวัิชุากุาร	ถิ่้กุตามวัิธ์่กุารนั�น																						ม่

ประโยชุน์	ที่ำาให้้ที่ราบแจั้งวั่า		จัะที่ำาให้้งานสำาเร็จัสมบ้รณ์ได้อย่างไร		

จัักุได้ถิ่ือปฏิบัติต่อไป	นอกุจัากุนั�นเมื�อเข้าใจัค์วัามห้มายค์ำาวั่า	“	รับ

ผ่ิดชุอบ	”	ตามนัยดังกุล่าวัแล้วั		ผ่้้ที่่�เข้าใจัซึ่่�งในค์วัามรับผ่ิดชุอบค์ือ

ห้น้าที่่�ที่่�ได้รับมอบห้มายให้้ที่ำา	 จัะห้ล่กุเล่�ยงละเลยไม่ได้	 	 จั่งใค์ร่ขอ

ให้้บัณฑิตศิ่กุษ์าและสังวัรระวัังในค์วัามรับผิ่ดชุอบให้้	มากุที่่�สุด	 ผ้้่

ใดมค่์วัามรับผ่ดิชุอบ	จัะสามารถิ่ประกุอบกุารงานให้บ้รรลุผ่ลสำาเรจ็ั		

ตามที่่�มุ่งห้มายไวั้ได้อย่างแน่นอน	”	

“ไม่ใช่ฟ้า  ไม่ใช่ดนิ หรอืใคร ท่ีจะมาก�าหนดชวิีตของเรา  

เรา คือ ผูก้�าหนดชะตากรรมของตนเอง

ดงันัน้ เม่ือเราเป็นผูก้ระท�า   ผลของการกระท�าน้ัน

จงึเป็นความรบัผดิชอบของเรา

หากเราต้องการให้สิง่ดีๆ เกดิขึน้  เราก็ต้องท�าแต่สิง่ทีด่ทีีถู่กต้อง”
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