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วัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ 
...........

 21 ตุุลาคม

 “ต้องมีีทัันตแพทัย์์ไปชว่ัย์ชาวับ้้านทักุครั�งเน�่องจาก

คนไข้ในท้ัองถิ่�ินทุัรกันดาร เม่ี�อมีโีรคฟัันจะต้องทันทุักข์ทัรมีาน

และไม่ีสามีารถิ่ช่วัย์ตนเองได้ ดังนั�นต้องให้่มีีทัันตแพทัย์์ 

ไปช่วัย์โดย์ด่วัน” ทัันตแพทัย์์และบุ้คลากรจึงเป็นส่วันห่นึ�ง

ของทัีมีอาสาสมีัครของห่น่วัย์แพทัย์์ พอ.สวั. ตั�งแต่ปี พ.ศ. 
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	 วัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ	ตรงกัับวัันทั่�	21	ตุลาคม	ของทัุกัปีี	 

ซึ่่�งเป็ีนวัันพระราชสมภพของสมเด็็จย่่า	 พระมารด็าแห่่งกัารทัันตแพทัย์่ 

แผนไทัย่

	 สมเด็็จย่่า

	 ทักุัวัันท่ั�	21	ตลุาคม	ของทักุัปี	ีนอกัจากัเป็ีนวัันพระราชสมภพของ

สมเด็็จพระศร่นครินทัราบรมราชชนน่	ห่รือสมเด็็จย่่า	แล้วั	ย่ังเปี็นวัันสำาคัญ

อก่ัวันัห่น่�งในวังกัารทันัตแพทัย่ไ์ทัย่	นั�นคอื	วัันทัันตสาธารณสขุแห่ง่ชาต	ิซึ่่�ง

วัันด็ังกัล่าวัม่ควัามเปี็นมาอย่่างไรนั�น	เราม่คำาตอบ

	 จุด็เริ�มต้นทั่�แท้ัจริงของวัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ	 เกิัด็ข่�นในปี ี

พ.ศ. 	 2512	 เมื� อสมเ ด็็จย่่าทัรงกั่อ ตั� งห่น่วัย่แพทัย่์อาสาสมเด็็จ 

พระศร่นครินทัราบรมราชชนน่	 (พอ.สวั.)	 ข่�น	 เพื�อช่วัย่รักัษาพย่าบาล

ปีระชาชนในถิ่ิ�นทัุรกัันด็ารต่าง	ๆ	ทัั�วัปีระเทัศ	นอกัจากัน่�	พระองค์ทัรงเน้น 

ในเรื�องกัารบริกัารทัันตกัรรมด็้วัย่	 เนื�องจากัทัรงเห่็นวั่าคนในทั้องถิ่ิ�น

ทัุรกัันด็าร	 เมื�อปี่วัย่เกั่�ย่วักัับโรคฟััน	 จะไม่สามารถิ่ช่วัย่เห่ลือตัวัเองได้็เลย่	

ฉะนั�นต้องม่ทัันตแพทัย่์อย่่่ในส่วันของ	พอ.สวั.	ด็้วัย่

	 	ด็้วัย่เห่ตุน่�	พอ.สวั.	จ่งปีระกัอบไปีด็้วัย่

	 1.	แพทัย่์

	 2.	ทัันตแพทัย่์

	 3.	เภสัชกัร

	 4.	พย่าบาลเจ้าห่น้าทั่�สาธารณสุข

	 5.	สมาชิกัสมทับ

	 ส่วันกัารปีฏิิบัติห่น้าทั่�ตั�งแต่ครั�งแรกัของ	 พอ.สวั.	 เริ�มต้นเมื�อ 

วัันทั่�	 8	 ม่นาคม	 พ.ศ.	 2512	 ท่ั�บ้านด็อย่สามห่มื�น	 กิั�งอำาเภอเช่ย่งด็าวั	

จังห่วััด็เช่ย่งให่ม่	ขณะทั่�ปีัจจุบัน	ทัาง	พอ.สวั.	กั็ม่กัารขย่าย่เครือข่าย่อาสา 

อย่่างต่อเนื�อง	จนม่แพทัย่์อาสารวัม	55	จังห่วััด็	และม่อาสาสมัคร	พอ.สวั.	

ปีระมาณ	50,000	คนแล้วั

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กัระทัั�งปีี	 พ.ศ.	 2532	 ทัางคณะรัฐมนตร่เห่็นวั่าสมเด็็จย่่า 

ม่พระมห่ากัรุณาธิคุณทั่�ได็้พระราชทัานวัิชาช่พทัันตแพทัย่ศาสตร์	 และ 

ทัันตบุคลากัร	 จ่งได้็อนุมัติให่้วัันท่ั�	 21	 ตุลาคม	 ของทุักัปีี	 ซึ่่�งตรงกัับ 

วัันพระราชสมภพของสมเด็็จย่่า	เปี็นวัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ	นอกัจากัน่� 

ทัุกัคนย่ังได็้พร้อมใจถิ่วัาย่พระราชสมัญญาแกั่พระองค์เปี็น	 พระมารด็า 

แห่่งกัารทัันตแพทัย่์ไทัย่	อ่กัด็้วัย่

	 วัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ

	 กัิจกัรรมในวัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ

	 ตลอด็ห่ลาย่ปีีท่ั�ผ่านมา	 กัระทัรวังสาธารณสุข	 จะร่วัมกัับสถิ่าน

บริกัารพย่าบาลทัั�งภาครัฐ	 เอกัชน	 รวัมทัั�งมห่าวัิทัย่าลัย่ต่างๆ	 จัด็กิัจกัรรม 

ทั่�สอด็คลอ้งกัับวันัทันัตสาธารณสขุแห่่งชาตขิ่�น	เพื�อรว่ัมถิ่วัาย่เปีน็พระราชกัศุล

และเทัิด็พระเกั่ย่รติแด็่สมเด็็จพระศร่นครินทัราบรมราชชนน่	ทัั�งกัารให่้ควัามร่ ้

ด็้านสุขภาพช่องปีากั	 รณรงค์เรื�องทัันตสุขภาพ	 และให้่บริกัารทัันตกัรรม 

ฟัร่	ซึ่่�งแต่ละปีีกั็จะม่กัิจกัรรมทั่�แตกัต่างกัันไปี

	 ทัั�งห่มด็น่�คือควัามเปี็นมาของวัันทัันตสาธารณสุขแห่่งชาติ	 

ซึ่่�งแสด็งให้่เห็่นถ่ิ่งพระมห่ากัรุณาธิคุณของสมเด็็จย่่า	 ท่ั�ทัรงห่่วังใย่ในสุขภาพ

ของปีระชาชน

	 ภาพจากั	ม่ลนิธิแพทัย่์อาสาสมเด็็จพระศร่นครินทัราบรมราชชนน่

	 https://hilight.kapook.com/view/92359

By...Rabbit

เร่ื่�อง เร่ื่�อง เล่่าเล่่า
จากปกจากปก
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	 วัันที่่�	 27	กัันยายน	2563	 เวัลา	09.30	น.	ที่่�โรงเร่ยนวััดสุุที่ธ
จิินดา	ต.ในเมืือง	อ.เมืือง	จิ.นครราชสุ่มืา	 โรงเร่ยนวััดสุุที่ธจิินดา	ได้จิัด
พิิธ่มือบอาคารโรงอาหาร	และ	ถวัายผ้า้ป่า่กัารศึกึัษาสุามืคัค	่โดย	พิระครู
คุณสุารสุัมืป่ัน	 และดร.เบญจิวัรรณ	 ไกัรกัิตติภููมืิ	พิร้อมืคณะได้บริจิาค
ที่นุที่รพัิย	์สุมืที่บที่นุสุรา้งอาคารโรงอาหารรว่ัมืกัับโรงเรย่นวัดัสุทุี่ธจินิดา	
เพืิ�อถวัายเป็่นมุืที่ติาสัุกักัาระในวัาระที่่�พิระเดชพิระคุณพิระสุาสุนโสุภูณ	 
(หลวังปู่ใ่หญ่)	มือ่ยุวััฒนมืงคล	ครบ	8	รอบ	96	ปี่	โดยกัำาหนดที่ำาพิิธ่มือบ
อาคารโรงอาหาร	และถวัายผ้า้ป่า่กัารศึกึัษาสุามัืคค	่เพืิ�อจิดัหาทุี่นในกัาร

	 อบจิ.นครราชสุ่มืา	 จิัดโครงกัารอบรมืและศึึกัษาดูงานเพืิ�อ
พิัฒนาและขัับเคลื�อนกัารดำาเนินงานชุมืชนท่ี่องเท่ี่�ยวั	OTOP	นวััตวิัถ่
	 ป่ระชาชนที่ั�วัไป่	 รุ่นที่่�	 1	 อ.เมืืองนครราชสุ่มืา	 ,	 อ.ขัามืสุะแกัแสุงและ 
อ.บัวัลาย	ป่ระจิำาป่ี	2563
					วัันน่�	(วัันอาที่ติยท์ี่่�	13	กัันยายน	2563)	ร้อยตรห่ญงิระนองรกััษ	์สุวุัรรณฉว่ั 
	 นายกัองค์กัารบริหารสุ่วันจิังหวััดนครราชสุ่มืา	มือบหมืายให้นายวิัสุูตร	 
เจิรญิสุนัธิ�	รองนายกัองคก์ัารบรหิารสุว่ันจิงัหวััดนครราชสุม่ืา	เป่น็ป่ระธาน
ในพิิธ่เป่ิดโครงกัารโครงกัารอบรมืและศึึกัษาดูงานเพืิ�อพิัฒนาและ 
ขัับเคลื�อนกัารดำาเนนิงานชมุืชนที่อ่งเท่ี่�ยวั	OTOP	นวัตัวัถ่ิ	ป่ระชาชนทัี่�วัไป่
รุ่นท่ี่�	 1	 อ.เมืืองนครราชสุ่มืา	 ,	 อ.ขัามืสุะแกัแสุงและอ.บัวัลาย	ป่ระจิำาป่ี 
2563	ณ	บ้านดินวัังนำ�าเขั่ยวั	,	บ้านไร่คุณนาย	และวัิวั@วัังนำ�าเขั่ยวั	โดยมื่ 
นายศึุภูกัิจิ	พิรหมืลา	หัวัหน้าฝ่่ายศึูนย์ป่ระสุานงานที่้องถิ�น	 สุำานักัป่ลัด
องค์กัารบริหารสุ่วันจิังหวััดนครราชสุ่มืา	กัล่าวัรายงาน

พิิธี่มอบัอาคารโรงอาหาร
ณ โรงเร่ยน้วัดสุที่ธีจิน้ดาBy...Joobjang Deva

กิิจกิรรมกิิจกิรรม

	 วััตถุป่ระสุงค์ขัองโครงกัารฯ	 เพืิ�อเพิิ�มืพิูนควัามืรู้เตร่ยมื 
ควัามืพิร้อมืในกัารบริหารจิัดกัารชุมืชนสูุ่ชุมืชนแบบพิออยู่	พิอกัิน	 อยู่ด่	 
กันิด	่และมืั�งมืศ่ึรสุ่ขุั	,	เพืิ�อเป่น็กัารแลกัเป่ล่�ยนป่ระสุบกัารณใ์นกัารที่ำางาน
ได้มื่กัารเร่ยนรู้กัารที่ำางานร่วัมืกัันเพืิ�อช่วัยเหลือซึึ่�งกัันและกัันในระดับ
ชมุืชน	และเพืิ�อใหป้่ระชาชนมืสุ่่วันรว่ัมืในกัารสุ่งเสุรมิืพิฒันากัารท่ี่องเท่ี่�ยวั
และกัระตุ้นเศึรษฐกัิจิตามืนโยบายแห่งรัฐ
	 กัลุ่มืเป่้าหมืาย	 คือ	 ป่ระชาชนในเขัตพืิ�นที่่� 	 อำาเภูอเมืือง
นครราชสุ่มืา	,	อำาเภูอขัามืสุะแกังแสุงและอำาเภูอบัวัลาย	อำาเภูอละ	160	
คน	รวัมืที่ั�งหมืด	480	คน
	 วัิที่ยากัรได้รับควัามือนุเคราะห์จิากัสุำานักังานพัิฒนาชุมืชน
จิังหวััดนครราชสุ่มืาร่วัมืให้ควัามืรู้ที่างวิัชากัารเรื�อง	 กัารขัับเคลื�อนงาน
ชมุืชนที่อ่งเที่่�ยวั	OTOP	นวััตวัถ่ิและมืก่ัจิิกัรรมืแบง่กัลุม่ืระดมืควัามืคดิเรื�อง
จิุดแขั็งขัองชุมืชนที่่องเท่ี่�ยวั	OTOP	นวััตวัิถ่ท่ี่�มื่ควัามืเป่็นอัตลักัษณ์เด่น 
ที่่�พิร้อมืรับกัารพิัฒนาศึักัยภูาพิในยุค	Thailand	4.0	

ข่ับัเคล่�อน้การดำเนิ้น้งาน้ชุุมชุน้ที่่องเที่่�ยว OTOP ข่ับัเคล่�อน้การดำเนิ้น้งาน้ชุุมชุน้ที่่องเที่่�ยว OTOP 

น้วัตุวิถี่ ปีระชุาชุน้ที่ั�วไปี รุ่น้ที่่� 1 น้วัตุวิถี่ ปีระชุาชุน้ที่ั�วไปี รุ่น้ที่่� 1 

ที่ำาห้องซ้ึ่อมืดนตร่	 ห้องป่ฏิิบัติกัารที่างภูาษา	 และมือบทุี่นกัารศึึกัษา 
ให้กัับนักัเร่ยนที่่�มื่ควัามืป่ระพิฤติด่	เร่ยนด่	แต่ขัาดแคลนทีุ่นที่รัพิย์	
	 	 	 	 ในสุ่วันขัององค์กัารบริหารสุ่วันจิังหวััด	 ร้อยตร่หญิง	 ระนองรักัษ์		
สุุวัรรณฉวั่	นายกัองค์กัารบริหารสุ่วันจิังหวััดนครราชสุ่มืา	มือบให้	นาง
จิารุวัรรณ		 เยื�อสุูงเนิน	 	รองผู้้อำานวัยกัารสุำานักักัารศึึกัษา	ศึาสุนาและ
วััฒนธรรมื	ร่วัมืเป่็นเกั่ยรติในพิิธ่	นอกัจิากัน่�	นายกั	อบจิ.	ได้มือบหมืาย
ให้	 สุำานักักัารช่าง	 อบจิ.นครราชสุ่มืา	 จัิดโรงครัวั	 อบจิ.	 เพืิ�อให้ผู้้ที่่�มืา 
ร่วัมืงาน	รับป่ระที่านอาหารด้วัย
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อบจ.โคราช เพิ่่�มทัักษะบุคลากรในสัังกัดอบจ.โคราช เพิ่่�มทัักษะบุคลากรในสัังกัด  
“เสริิมสริ้างและพัฒันาศักัยภาพับุุคลากริ”“เสริิมสริ้างและพัฒันาศักัยภาพับุุคลากริ”

	 วัันทั่�	21	กัันย่าย่น	2563	ทั่�ผ่านมา	ณ	โรงแรมแคนทัาร่	โคราช	

อ.เมอืงจ.นครราชสม่า	รอ้ย่ตรห่่ญงิ	ระนองรกััษ	์	สวุัรรณฉว่ั	เปีน็ปีระธานเปีดิ็	 

“โครงกัารฝึึกัอบรมกัารเสริมสร้างและกัารพัฒนาศักัย่ภาพบุคลากัร 

ในสังกััด็องค์กัารบริห่ารส่วันจังห่วััด็นครราชส่มา”	 โด็ย่ม่	 คณะผ้่บริห่าร

	ห่ัวัห่น้าส่วันราชกัาร	และ	ข้าราชกัาร	ในสังกััด็องค์กัารบริห่ารส่วันจังห่วััด็ 

(อบจ.)นครราชส่มา	จำานวัน	270	คน	เข้ารับกัารอบรม	

		 กัารอบรมครั�งน่�	 เพื�อให้่ผ่้เข้ารับกัารอบรมได้็แลกัเปีล่�ย่นเร่ย่น

ร่้ปีระสบกัารณ์	 “รับราชกัารอย่่างไรให้่ปีระสบควัามสำาเร็จจนเกัษ่ย่ณ

อายุ่ราชกัาร	 นำาไปีปีรับใช้ในกัารด็ำาเนินช่วิัต	 อันจะกั่อให้่เกัิด็ปีระโย่ชน ์

ตอ่ตนเองและสงัคม	มพ่ลงัในกัารทัำางานอย่่างมค่วัามสขุ	มท่ัศันคตทิั่�ด็ต่อ่งาน	 

ผ่้บริห่าร	 ห่ัวัห่น้างาน	 ห่น่วัย่งาน	 เพื�อนร่วัมงาน	 ผ่้มาใช้บริกัาร	 พร้อมทัั�ง 

ม่ควัามสามัคค่ในองค์กัร	 ให่้เปี็นองค์กัรท่ั�ม่ช่วิัต	 ม่ควัามรักั	 ม่กัารเร่ย่นร่้

	และม่กัารสื�อสารเชื�อมโย่งทั่�ด็่	สามารถิ่ถิ่่าย่ทัอด็ควัามร่้และปีระสบกัารณ์

ส่่คนรุ่นให่ม่	ให่้ม่ควัามพร้อมและสร้างควัามต่อเนื�องในกัารบริห่ารราชกัาร	

โด็ย่ได็้รับควัามอนุเคราะห่์จากั	อ.วั่ระพงศ์		ทัวั่ศักัด็ิ�	เปี็นวัิทัย่ากัรให่้ควัามร่้	

“พัฒนาควัามคิด็	พัฒนาช่วัิต	พัฒนางาน”	ตลอด็ทัั�งวััน
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	 วัันน่�	 25	 กัันยายน	 2563	 เวัลา	 18.00	 น.	 จิังหวััด
นครราชสุ่มืา	 โดยกัารไฟฟ้าสุ่วันภููมืิภูาค	 เขัต3	 ได้มื่กัารจิัด	 
พิิธิเป่ิดจิ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน	“โคราช	มืหานครไร้สุาย”	บริเวัณ
ถนนราชดำาเนิน	ณ	ลานอนุสุาวัร่ย์ที่้าวัสุุรนาร่	พิร้อมืกัับ	กัารนำา
เสุาไฟฟ้าต้นสุุดท้ี่ายออกัจิากัถนนราชดำาเนิน	ที่ำาให้เป็่น	 ถนน
ที่่�ไร้สุาย	 ไร้เสุา	 อย่างสุมืบูรณ์	 โดยมื่	 นางอมืลชา	ศึร่เนตรกูัล	
รกััษาราชกัารแที่นหัวัหนา้สุำานกััป่ลัด	องคก์ัารบรหิารสุว่ันจิงัหวััด
นครราชสุ่มืา	ร่วัมืเป่็นเกั่ยรติในพิิธ่ด้วัย

ลาแล้วเสา(ไฟ)สุดที่้าย
ข่อง ราชุดำเน้ิน้ 
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	 9.ไข้้ลาสซาระบาด็ที่่�ไนจ่เร่ย่	
	 สุำานกััข่ัาวัซิึ่นหวััรายงานเมืื�อวัันท่ี่�	13	กุัมืภูาพัินธ์	2563	วัา่ศึนูยค์วับคมุื
โรคแห่งชาติไนจิ่เร่ย	 (NCDC)	 เป่ิดเผ้ยวั่ามื่ผู้้เสุ่ยช่วัิตจิากักัารระบาดขัองไวัรัสุ 
ลาสุซึ่า	กัวั่า	70	ราย	จิากัจิำานวันผู้้ติดเชื�อที่่�ได้รับกัารยืนยันกัวั่า	472	ราย	และ 
พิบกัารระบาดใน	23	รัฐจิากัที่ั�งหมืด	36	รัฐขัองป่ระเที่ศึ	อัตรากัารเสุ่ยช่วัิตอยู่ที่่�
รอ้ยละ	14.8	โดยไวัรัสุลาสุซึ่าเป็่นกัารแพิร่กัระจิายผ่้านกัารสัุมืผั้สุนำ�าบาย	ปั่สุสุาวัะ	
และอุจิจิาระขัองหนู	ผู้ป้่ว่ัยมือ่ากัารคล้ายโรคไข้ัมืาลาเรย่	ข้ัอมูืลที่างระบาดวิัที่ยา
ระบุวั่าโรคไขั้ลาสุซึ่ามืักัระบาดที่่�ไนจิ่เร่ยช่วังฤดูแล้วัเดือนมืกัราคมื-เมืษายน

	 10.ซูเปอร์ไต้้ฝุ่่�นถล่มญี่่�ป่�น	
	 เมืื�อวัันที่่�	 6	กัันยายน	2563	มื่รายงานพิายุไต้ฝุ่่นไห่เสุินเขั้าใกัล้เกัาะ
โอกันิาวัาและเกัาะอามืามื-ิโอชมิืะ	ในจัิงหวัดัคาโกัชมิืะ	มืก่ัารสุั�งอพิยพิป่ระชาชน
กัว่ัา	 200,000	 คนจิากัป่ระมืาณ	104,000	 ครัวัเรือนในโอกิันาวัา	 ,คาโงชิมืะ, 
คุมืาโมืโตะและนางาซึ่ากิั	 โดยซูึ่เป่อร์ไต้ฝุ่่นลูกัน่�มื่ควัามืแรง	 182.5	 กัิโลเมืตร/
ชั�วัโมืง	ที่ำาให้เกัิดป่ริมืาณนำ�าฝ่นในเกัาะคิวัชูสุูงถึง	 600	 มิืลลิเมืตรภูายในเวัลา
	24	ชมื.	

	 11.ไต้้ฝุ่่�น	“ไมสัก”	ถล่มเกาหล่ใต้้	
	 วัันที่่�	 4	กัันยายน	2563	พิายุไต้ฝุ่่น	 “ไมืสุักั”	พิัดถล่มืพิื�นที่่�ชายฝ่ั�ง
ขัองเกัาหล่ใต้	ที่ำาให้มื่ผู้้เสุ่ยช่วัิตแล้วัอย่างน้อย	2	คน	กัระที่บ	2.7	แสุนหลังคา
เรือนไมื่มื่ไฟฟ้าใช้	และต้องยกัเลิกั	950	 เที่่�ยวับิน	ผ้ลขัองพิายุลูกัน่�ที่ำาให้เกัิด
ฝ่นตกัหนักัและกัระแสุลมืแรง	 จินต้นไมื้	 ป่้ายโฆษณาและเสุาไฟฟ้าหักัโค่น	
สุ่งผ้ลให้กัระแสุไฟฟ้าดับที่ั�งในเมืืองปู่ซึ่านและบนเกัาะเชจิู	 กัระที่บบ้านเรือน	
270,000	หลัง	

	 12.นำ�าที่่วมอย่่างหนักใน	3	ประเที่ศแถบเอเชี่ย่ใต้้	 
	 รายงานจิากัสุำานักัข่ัาวัเอเอฟพ่ิเมืื�อวัันที่่�	 19	กัรกัฏิาคมื	2020	 ว่ัา
เกัิดนำ�าที่่วัมืดินถล่มืใน	3	ชาติเอเช่ยใต้	 เสุ่ยช่วัิตกัวั่า	220	คน	บาดเจิ็บเกัือบ 
130	คน	และสุูญหายเกัือบ	50	คน	ซึ่ึ�งจิากัฝ่นที่่�ตกัหนักัที่ำาให้ตึกัถล่มื	3	หลัง
ในมืุมืไบ	มื่ป่ระชาชนตกัค้างในพิื�นที่่�นำ�าที่่วัมืมืากักัวั่า	 1	ล้านคน	 โดยเนป่าล 
ม่ืผู้้เสุ่ยช่วิัตมืากัท่ี่�สุุดโดยยอดอย่างเป็่นที่างกัารขัองผู้้เสุ่ยช่วิัตในเนป่าล	117	คน
	เป่็นผ้ลจิากัฝ่นที่่�ตกัหนักัในช่วัง	2-3	วัันที่่�ผ้่านมืาที่ำาให้นำ�าในแมื่นำ�าที่่�ไหลผ้่าน
เขั้าที่่วัมืพิื�นที่่�	ป่ระชาชนไร้ที่่�อยู่อาศึัยกัวั่า	3,600,000	คน	

ขอบคุณข้อม่ลจากั	:	http://www.thaismescenter.com/รวัมภัย่ธรรมชาติสุด็โห่ด็-ทั่�โลกัไม่เคย่เจอ-ปีี-2020/

อ่านต่อฉบับห่น้า

ตอนที่่� 3
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สัาระน่าร้� ค้่เมืองย่่า
By...อ๋๋อ๋มแอ๋๋ม

ภาพเก่่า
เล่่าโคราชในอดีีีีต

	 วัันท่ั�	 2-4	 พฤศจิกัาย่น	 พ.ศ.2498	 เสด็็จพระราชด็ำาเนิน
พรอ้มด้็วัย่สมเด็จ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินน่าถิ่ไปีทัรงเย่่�ย่มราษฎร
ทั่�จังห่วััด็นครราชส่มา	 เสด็็จพระราชด็ำาเนินทั่�วั่ากัารอำาเภอพิมาย่ 
ทัรงเย่่�ย่มราษฎร	ทัอด็พระเนตรปีราสาทัพิมาย่

	 วัันทั่�	2-4	พฤศจิกัาย่น	พ.ศ.	2498	พระบาทั
สมเด็็จพระปีรมินทัรมห่าภ่มิพลอดุ็ลย่เด็ช	 รัชกัาล 
ทั่�	9	เสด็็จพระราชด็ำาเนินพร้อมด็้วัย่สมเด็็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน่นาถิ่	 เสวัย่พระกัระย่าห่ารกัลางวััน 
ทั่�ไทัรงาม	ซึ่่�งกัรมชลปีระทัานจัด็ถิ่วัาย่
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	 หลายคนอาจิจิะเคยรู้สึุกัง่วังนอนในช่วังเวัลากัลางวััน	

และหลายคนกั็พิยายามืต่อสุู้กัับควัามืง่วัง	พิยายามืป่ลุกัตัวัเอง

ให้ตื�นด้วัยวัิธ่ต่างๆ	 เช่น	กัารดื�มืกัาแฟ	กัารดื�มืเครื�องดื�มืชูกัำาลัง	

ล้างหน้าล้างตา	เป่็นต้น	แต่รู้หรือไมื่วั่าจิริงๆ	แล้วักัารง่บหลับนั�น

เป่น็วัธ่ิท่ี่�ดท่ี่่�สุดุ	ที่่�จิะชว่ัยใหเ้รารูสุ้กึัสุดชื�นได	้และหากัจิะใหไ้ดผ้้ล

เต็มืที่่�กัารง่บหลับจิะต้องอยู่ในระยะเวัลาที่่�เหมืาะสุมืนั�นเอง

วงจรการนอนหลับแบ่งออกเป็น	4	ระย่ะ

	 1.	 ระยะท่ี่�หนึ�งเป็่นระยะที่่�เป่ล่�ยนจิากักัารตื�นไป่สุู่กัาร

นอน	ในระยะน่�หาถูกัป่ลุกัให้ตื�นจิะที่ำาให้รู้สุึกัวั่ายังไมื่ได้นอน

	 2.	ระยะที่่�สุองเป่็นเหมืือนระยะขัองกัารนอนหลับอย่าง

แที่้จิริง	 หรือเป็่นช่วังหลับตื�นๆ	 ที่่�ยังไม่ืมื่กัารฝั่น	 จึิงที่ำาให้กัาร

หลับในระยะน่�สุามืารถถูกัป่ลุกัให้ตื�นได้โดยง่าย

	 3.	 ระยะท่ี่�สุามืเป่็นช่วังท่ี่�หลับลึกัลงไป่	 และเป่็นระยะ

ท่ี่�เริ�มืจิะป่ลุกัให้ตื�นค่อนขั้างยากัขัึ�น	 หากัถูกัป่ลุกัจิะที่ำาให้รู้สุึกั

งัวัเง่ย

	 4.	 ระยะที่่� สุ่�จิะเป่็นช่วังท่ี่�หลับลึกัที่่�สุุดและระยะน่� 

เป่็นระยะที่่�ป่ลุกัยากัที่่�สุุด	ซึ่ึ�งในระยะน่�เองจิะเป่็นช่วังที่่�มื่กัารฝ่ัน

เกัิดขัึ�น

ควรง่บหลับก่�นาที่่ถึงจะด็่ที่่�ส่ด็?

	 1.กัารง่บ	10-20	นาที่่	จิะที่ำาให้ร่างกัายตื�นตัวัและเพิิ�มืพิลัง

ใหร้า่งกัายรูสึุ้กัสุดชื�นได้ดใ่นช่วังเวัลาน่�จิะสุามืารถป่ลุกัให้ตื�นได้งา่ย

	 2.กัารง่บ	 30	 นาที่่	 แต่วั่าในกัารง่บหลับนาน	 30	 นาท่ี่	 

หากัที่ำาใหต้ื�นขัึ�นมืามืักัจิะมื่อากัารเหมืือนกัารแฮงคโ์อเวัอร	์ซึ่ึ�งที่ำาให้

ร่างกัายรู้สุึกัเฉือยๆ	ไมื่ป่ระป่ร่�ป่ระเป่ร่า

	 3.กัารงบ่	60	นาที่	่ชว่ังน่�กัารนอนจิะมืผ่้ลตอ่กัารสุ่งคลื�นสุั�นๆ

ตอ่สุมืองอยูใ่นระยะหลบัลึกั	มื่ผ้ลตค่วัามืจิำาที่ำาใหจ้ิดจิำาขัอ้มืูลตา่งๆ	

ได้ด่ขัึ�น	แต่กัารตื�นขัองช่วังเวัลาน่�จิะรู้สุึกัง่วัเง่ยและตื�นยากักัวั่าป่กัติ

	 4.กัารง่บ	90	นาท่ี่หรอืกัารครบวังจิรกัารหลบั	ชว่ังน่�เป่น็กัาร

หลับที่่�สุมืบูรณ์	 สุมืองจิะได้พัิกัเต็มืท่ี่�	 ช่วัยในเรื�องขัองควัามืจิำา	 

ควัามืคิดริเริ�มืสุร้างสุรรค์	 และยังที่ำาให้ร่างายนั�นสุดชื�นกัระป่ร่� 

กัระเป่ร่าอ่กัด้วัย

	 ขัอบคุณข้ัอมูืลจิากั	:	https://www.kidteung.com/เรื�องน่ารู/้ 

ควัรง่บหลับกั่�นาที่่ถึงจิะด่ที่่�สุุด.html

Health corner
By...Tingnong
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ปราชญ์์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่่าโม

 “แรกๆ	ใครก็หาว่าบ้า	 ม่ท่ี่�ด็ินด็่ๆ	 เอามาปลูกสวนป�า	ปลูกไปเม่�อไรจะโต้
	 เชี่�อสิย่ังไงก็ไปไม่รอด็”	 คำาพิูดเหล่าน่�หญิงแกัร่งคนน่�	 ไมื่เคยลืมื	 แต่	ณ	ป่ัจิจิุบัน	 คำาพิูด 
สุบป่ระมืาที่เหล่าน่�	 ได้ถูกัพิิสูุจิน์แล้วัว่ัาไม่ืเป็่นควัามืจิริง	 หากัคนเรามืุ่งมืั�น	 และมื่แบบแผ้น
	อย่างไรแล้วัควัามืสุำาเร็จิกั็อยู่ไมื่ไกัล
	 คุณธวััลรัตน์	คำากัลาง	เกัษตรกัรด่เด่น	ป่ี	2561	อยู่บ้านเลขัที่่�	91/1	หมืู่ที่่�	6	ตำาบล
วัังกัะที่ะ	อำาเภูอป่ากัช่อง	จัิงหวััดนครราชสุม่ืา	หญงิผู้ร้กััต้นไมื	้รักัป่า่	ชอบสุเ่ขัย่วัเป่น็ชว่ัติจิติใจิ
	 เล่าถึงควัามืเป็่นมืาขัองสุวันป่่าว่ัา	 แรกัเริ�มืพืิ�นท่ี่�ตรงน่�พิ่อกัับแมื่อพิยพิมืาจิากัอำาเภูอสูุงเนิน	 
แล้วัมืาได้งานเฝ่้าสุวันที่่�ตำาบลวัังกัะที่ะ	 แต่เวัลาผ้่านไป่เจิ้าขัองที่่�จิะย้ายบ้านไป่อยู่ท่ี่�อื�น 
จิึงเอ่ยป่ากัขัายที่่�ให้กัับพิ่อแมื่ขัองตน	พิ่อกัับแมื่จิึงตกัลงซึ่ื�อ	แต่ตอนนั�นซึ่ื�อแบบเงินผ้่อน	โดยมื่ 
พิ่อแมื่และพิ่�น้องช่วัยกัันผ้่อน	ที่่�ดินจิำานวัน	 100	 ไร่	 และเมืื�อตนมื่ครอบครัวัพ่ิอแมื่กั็แบ่งสุัน 
ป่ันสุ่วันที่่�ให้กัับเราและพิ่�น้องอ่กั	6	คน	คุณธวััลรัตน์	ได้รับสุ่วันแบ่งที่่�ดินมืา	24	ไร่	เพิื�อนำามืา
ป่ลูกัป่่าที่่�ตนเองรักัและสุร้างครอบครัวัต่อไป่
	 แรกัเริ�มืป่ลูกัสุวันป่่า	เพิราะควัามืชอบไมื่ได้คิดอะไร
	 คณุธวััลรตัน	์เป่น็คนชอบป่า่	ชอบสุเ่ข่ัยวั	ชอบควัามืสุงบขัองป่า่	อยู่แลว้ัตั�งแตแ่รกั
	ดังนั�น	เมืื�อมื่พิื�นที่่�จิึงไมื่ลังเลที่่�จิะป่ลูกั	ป่ลูกัอะไรกั็ได้ที่่�เป่็นสุ่เขั่ยวั	ป่ลูกัแบบไมื่ได้คิดอะไร	ไมื่
ได้คิดถึงกัำาไรขัาดทีุ่น	เริ�มืจิากักัารป่ลูกัสุวันป่่ากัับสุามื่	คือ	คุณชัชนรินที่ร์	อ่อนราษฎร์	ช่วัยกััน 
ที่ำาสุองคน	เริ�มืจิากัเงินทีุ่นน้อย	อะไรที่่�ได้มืาฟร่กั็นำามืาป่ลูกักั่อนเลย	ไป่ขัอจิากักัรมืป่่าไมื้บ้าง
หรือหาซึ่ื�อไมื้หอมืราคาถูกัมืาป่ลูกั	 เริ�มืป่ลูกัสุะสุมืมืาเรื�อยๆ	 เมืื�อที่ำาจินลงตัวั	ตนที่ั�งคู่จิึงค่อย
เริ�มืแบ่งงานกัันชัดเจินขัึ�น	 คือเรามื่ลูกัสุองคน	 เราเป็่นแม่ืบ้านเล่�ยงลูกั	 ขัายขัอง	สุามื่ที่ำาสุวัน 
ถ้าวั่างเรากั็ไป่ช่วัยสุามื่ที่ำา
	 ป่ลูกัป่่า	3	อย่าง	ป่ระโยชน์	4	อย่าง	ที่ำาน้อย	แต่ได้มืากั
	 ป่ลูกัป่่า	3	อย่าง	ป่ระโยชน์	4	อย่าง	พิูดง่ายๆ	คือ
	 ป่ระโยชน์ที่่�	1	คือ	สุามืารถกัินได้
	 ป่ระโยชน์ที่่�	2	นำามืาใช้งาน	ตัดเป่็นฟืน	หรือใช้สุร้างบ้านเรือน
	 ป่ระโยชน์ที่่�	3	ขัายสุร้างรายได้
	 ป่ระโยชน์ท่ี่�	4	คือ	กัารช่วัยฟื�นฟรูะบบนิเวัศึ	สัุงเกัตได้งา่ยๆ	จิากัตอนเริ�มืมืาอยู่ใหม่ื
ตรงน่�ยังไมื่มื่ลำาธาร	ไมื่มื่นำ�า	แต่พิอป่่าอุดมืสุมืบูรณ์ลำาธารกั็เกัิดขัึ�นมืาเอง
	 “คำาว่า	 ‘สวนป�า’	คือเน้นควัามืหลากัหลายเพืิ�อฟื�นฟูระบบดิน	ตอนท่ี่�เริ�มืมืาอยู่
ใหมื่ๆ	คือดินไมื่มื่คุณภูาพิ	เป่็นดินที่่�เสุ่ย	มื่แต่หิน	เราต้องป่ลูกัป่่า	ป่ลูกัต้นไมื้ยืนต้น	หยุดกัาร
ไถ	ต้องเริ�มืป่ลูกัป่่าเน้นระบบนิเวัศึมืากัที่่�สุุด	คือ
	 ป่ลูกัแบบไมื่เป่็นแถวัเป่็นแนวัเพิื�อป่้องกัันดินชะล้าง
	 ตน้ไม้ืแตล่ะชนดิจิะไมืซ่ึ่ำ�าป่ระเภูที่กััน	ป่ลกูัสุลบักัันไป่	ตอ้งมืไ่มืโ้ตเรว็ั	โตชา้	ที่รงพุ่ิมื	
สุลับกัันไป่	และต้องมื่ไมื้รุ่นที่่�สุองคือไมื้เร่�ยดิน”	
	 เจิ้าขัองบอกัและเล่าต่ออ่กัวั่า
	 “โดยท่ี่�สุวันป่่าขัองเราป่ลูกัไมื้มืากักัวั่า	 200	 ชนิด	 แบ่งออกัเป่็น	 3	 ป่ระเภูที่ 
คือ	 ไมื้โตเร็วั	 ไมื้โตป่านกัลาง	 ไมื้โตช้า	ย่อยออกัมืาเป่็นไมื้กิันได้	 ไมื้ใช้งาน	และไม้ืเศึรษฐกิัจิ
	แยกัออกัมืาเป่็น	2	ชนิด	คือ
	 ชนิดที่่�	1	ไมื้ต้นทีุ่น	คือไมื้ที่่�ลงแรงป่ลูกัหรือไมื้ที่่�ต้องใช้งบป่ระมืาณ
	 ชนิดท่ี่�	 2	 ไม้ืกัำาไร	 คือไมื้ที่่�โตขัึ�นมืาเองจิากักัารที่ิ�งเมืล็ดจิากัไมื้อื�นๆถือเป่็น 
ไมื้พิลังงาน	ที่ำาถ่าน	ที่ำาฟืน	สุร้างบ้าน	ซึ่ึ�งจิะใช้ป่ระโยชน์ได้ต่างกััน	เริ�มืต้นที่่�
	 ไมื้โตช้า	ตะเค่ยนที่อง	มืะค่าโมืง	ลำาดวัน	พิะยูง	ชิงชัน
	 ไมื้โตป่านกัลาง	สุักั	ป่ระดู่	ยางนา	คือไมื้ที่่�มื่อายุ	10	ป่ีขัึ�นไป่
	 ไมื้โตเร็วั	ขั่�เหล็กั	สุะเดา	ตะกัู	กัระถินเที่พิา	กัระถินณรงค์
	 ไมื้กัินผ้ล	ขันุน	มืะมื่วัง	ลำาไย	สุะตอ	ชมืพิู่	ละมืุด	เหล่ยง	มืะนาวั	มืะกัรูด	มืะพิร้าวั	
กัล้วัย	มืะละกัอ	ลูกัเน่ยง	สุ้มืโอ	มืะเฟือง	ขันุน	น้อยหน่า
	 ไมื้พิลังงาน	ไผ้่หวัาน	ไผ้่บง	ไผ้่กัิมืซึุ่่ง	ไผ้่เล่�ยง	กัระถิน	ตัดไป่ที่ำาฟืน	หรือสุร้างบ้าน”
	 กัารนำาไมื้ที่่�ป่ลูกัมืาใช้ป่ระโยชน์และสุร้างรายได้
	 ต้องบอกัก่ัอนเลยว่ัา	 ไมื้ที่่�สุวันป่่าขัองคุณธวััลรัตน์	 ไมื่มื่กัารใช้สุารเคมื่ใดๆ	 ทัี่�ง
สิุ�นเน้นธรรมืชาติ	 และที่ำาปุ่�ยหมืักัไวั้ใช้เอง	 โดยกัารเก็ับเศึษใบไม้ืที่่�ร่วังมืารวัมืกััน	 แล้วัหมืักั 
มืาใช้ป่ระโยชน์ใสุ่ในแป่ลงผั้กับ้าง	 โคนต้นไม้ืบ้าง	ซึ่ึ�งก็ัถือว่ัาได้ผ้ลด่พิอสุมืควัร	 ดังนั�น	ที่่�สุวัน 
จิึงมื่ต้นทีุ่นตำ�า	สุร้างรายได้พิอเล่�ยงครอบครัวัได้ไมื่ขััดสุน

	 ประโย่ชีน์ที่่�ได็้ค่อ
	 กัารใช้ป่ระโยชน์จิากัไมื้ท่ี่�ป่ลูกัระยะแรกั	 จิะใช้ป่ระโยชน์จิากัไมื้กัำาไร 
ที่่�ขัึ�นมืาเอง	อยา่ง	กัระถนิ	ถ้าตอ้งกัารใชง้านเรากัต็ดัไป่เผ้าถา่น	สุรา้งรายได	้กัระสุอบละ	 
300	บาที่	หากัแบ่งขัายเป่็นถุงเล็กั	ถุงละ	30	บาที่	คือที่่�น่�จิะมื่รายได้จิากักัารขัายถ่าน
ที่กุัวััน	และนอกัเหนือจิากักัารขัายถ่าน	เราก็ัยงัสุามืารถมืร่ายได้จิากักัารขัายนำ�าสุม้ืควััน
ไมื้จิากัถ่าน	ถ่านผ้ลไมื้	และที่ำาเป่็นผ้งถ่านมืาที่ำาปุ่�ยกั็ได้
	 สุร้างรายได้จิากักัารเกั็บไมื้ผ้ล	ไมื้โตเร็วั	มืาขัาย	อย่างเช่น	ขัายหน่อไมื้สุด
หรือหน่อไมื้ดอง	มื่รายได้จิากักัารขัายสุะตอ	ขัายมืะนาวั	หรือผ้ลไมื้แช่อิ�มืท่ี่�ที่างสุวัน
นำามืาแป่รรูป่สุร้างมืูลค่าเพิิ�มื	เนื�องจิากัผ้ลผ้ลิตที่่�มื่น้อย	อย่างเช่น	หน่อไมื้มื่แค่	วัันละ 
40-50	กัิโลกัรัมื	แที่นที่่�เราจิะขัายได้เงินกัิโลกัรัมืละ	8	บาที่	เรากั็เอามืาแป่รรูป่ที่ำาเป่็น
หน่อไมื้ดอง	หน่อไมื้นึ�ง	เพิิ�มืมืูลค่า	หรือถ้าตัดไมื่ที่ันกั็ป่ล่อยให้ขัึ�นลำา	เรากั็ใช้ป่ระโยชน์
จิากัลำาได้	 ถือเป็่นกัารแก้ัป่ัญหาผ้ลผ้ลิตล้นตลาดด้วัย	 ใช้ป่ระโยชน์จิากัไม้ืโตช้า	 คือ	 
ไมื้พิะยูง	 ไมื้มืะค่า	 ไมื้ชนิดน่�เราจิะนำามืาใช้ตอนที่่�ลูกัโตขัายเป่็นทีุ่นกัารศึึกัษา	 เพิราะ
เป่็นไมื้ที่่�มื่ราคาสุูงเป่็นเกัษตรกัรกั็สุามืารถมื่เงินสุ่งลูกัเร่ยนจิบป่ริญญาได้	 หากัมื่กัาร
วัางแผ้นที่่�ด่	อย่างที่่�เกัริ�นไวั้วั่า	เป่็นเกัษตรกัรกั็สุามืารถหารายได้สุ่งลูกัเร่ยนจิบสุูงๆ	ได้
อยา่งสุบาย	หากัมืก่ัารวัางแผ้นที่่�ด่	ยกัตัวัอยา่งพิ่�ธวััลรตัน	์และพิ่�ชชันรนิที่ร	์ไดบ้อกัเลา่ 
ถึงแผ้นจิัดกัารเรื�องกัารศึึกัษาขัองลูกัที่ั�ง	 2	คน	 ให้ผู้้เขั่ยนฟังกั็ต้องอึ�งควัามืคิดขัองพิ่� 
ที่ั�งสุอง	พิ่�ทัี่�งสุองบอกัวั่า	 กั่อนจิะที่ำาอะไร	ทีุ่กัอย่างต้องมื่กัารวัางแผ้น	 ไมื่ใช่แค่เรื�อง
กัารที่ำาเกัษตร	 เรื�องครอบครัวักั็เช่นกััน	หลายคนมืองวั่าอาช่พิเกัษตรกัรรมืได้เงินน้อย	
แต่เหนื�อย	ซึ่ึ�งกั็จิริงแต่ไมื่ทัี่�งหมืด	 เราต้องคิดแล้วัวั่าหากัอาช่พิเกัษตรกัรรมืเป่็นอาช่พิ 
ที่่�เรารักั	เราจิะที่ำาอย่างไร	ใหอ้าชพ่ิที่่�เรารักัสุามืารถเล่�ยง	ครอบครัวัเราได้	อยา่งแรกัคือ
	 ที่ั�งสุองคนเริ�มืจิากักัารศึกึัษา	กัารศึกึัษาท่ี่�ดท่ี่่�สุดุคอื	โรงเรย่นที่่�ใกัล้บา้นที่่�สุดุ
	เพิราะสุามืารถใกัล้ชิดหรือคุยกัับคุณครูขัองลูกัได้	แต่ถ้าเราเห่อตามืกัระแสุ	คิดวั่าลูกั
ต้องเร่ยนโรงเร่ยนที่่�ด่ที่่�สุุด	โรงเร่ยนป่ระจิำาอำาเภูอ	ซึ่ึ�งอยู่ไกัลจิากับ้าน	50-60	กัิโลเมืตร
เด็กัจิะเหนื�อย	และถือเป็่นกัารลงทุี่นท่ี่�ไม่ืเห็นผ้ล	วัางแผ้นป่ลูกัป่่าเพืิ�ออนาคตลูกั	ที่่�น่� 
มื่พิื�นที่่�ป่ลูกัป่่าที่ั�งหมืด	24	ไร่	แบ่งเป่็น	6	แป่ลง	แป่ลงละ	4	ไร่	แป่ลงที่่�	1	พิื�นที่่�บนสุุด 
เป่น็พืิ�นที่่�ลาดชนั	คอื	เป่น็ป่า่ป่ลอ่ย	เอาไวัเ้กับ็กัำาไรกันิ	คือไดไ้มืท่้ี่�ไมืต่อ้งป่ลกูั	ใชห้ลกัักัาร
ขัองศึาสุตร์พิระราชา	ป่ลูกัในที่่�บนที่่�สุุดกั่อน	เสุร็จิแล้วัให้ลูกัไมื้หล่นมืาขัึ�นใหมื่	ไวั้เกั็บ
กัินรายวััน	หรือตัดมืาเผ้าถ่านที่ำาฟืน	แป่ลงที่่�	2	ถัดลงมืาเมืื�อลูกัเกัิดเราจิะป่ลูกัแป่ลงน่�
กั่อน	4	ไร่	ป่ลูกัไมื้โตช้า	ไร่ละ	200	ต้น	4	ไร่	เที่่ากัับ	800	ต้น	ถ้าลูกัโตมืา	จิบ	มื.6	อายุ
	18	ป่ี	เที่่ากัับต้นไมื้มื่อายุ	18	ป่ี	ต้นน่�จิะต่ราคา	สุักัต้นละ	5,000	บาที่	800	ต้น	เขัาจิะ
มื่เงิน	4	ล้านบาที่	เงิน	4	ล้านบาที่น่�	กั็เกั็บไวั้ให้เขัาเป่็นทีุ่นกัารศึึกัษาสุำาหรับลูกัคนที่่�	1
แป่ลงที่่�	 3	 ป่ลูกัไมื้โตช้าไว้ัอ่กั	 4	 ไร่	 ให้ลูกัสุาวัคนท่ี่�	 2	 จัิดสุันปั่นสุ่วันให้เที่่ากัับลูกั 
คนที่่�	1	ทีุ่กัอย่าง	แป่ลงที่่�	 4	และแป่ลงที่่�	 5	 เป่็นแป่ลงด้านล่าง	แบ่งไวั้ให้อ่กัคนละ	4	
ไร่	 คนละ	 800	ต้น	 สุ่วันน่�เกั็บไว้ัให้สุำาหรับกัารแยกัเรือน	หรือใครอยากัจิะขัายและ 
นำาเงนิไป่เรย่นต่อกัไ็ด	้หรือเกับ็ไวัสุ้รา้งเรือนกัแ็ลว้ัแตล่กูัที่ั�งสุอง	แป่ลงที่่�	6	แป่ลงสุุดที่า้ย
	คือสุ่วันขัองสุามื่และภูรรยา	แบ่งไวั้ป่ลูกัผ้ักัสุวันครัวั	ที่ำานา	ป่่าป่ล่อย	เกั็บกัินรายวััน
ไป่	“แค่	4	ไร่	กั็เหนื�อยแล้วัสุำาหรับคนแกั่	2	คน”	นับวั่าเป่็นกัารวัางแผ้นครอบครัวัและ
ตัวัอย่างเกัษตรกัรด่เด่นมืากัๆ
	 สำาหรับท่ี่านท่ี่�สนใจการปลูกสวนป�า	หรอ่อย่ากได้็แง่คดิ็การใช้ีชีวิ่ต้
ที่่�ด็่	สามารถโที่ร.ปรึกษาหร่อเข้้าไปเย่่�ย่มชีมที่่�สวนค่ณธวัลรัต้น์	คำากลาง	และ	
ค่ณชีัชีนรินที่ร์	อ่อนราษฎร์	โที่ร.	(082)	141-5474						  

เกษตริกริโคริาชเกษตริกริโคริาช  
ปลูกสวนป่า 1 ไริ่ ได้้ 1 ล้านปลูกสวนป่า 1 ไริ่ ได้้ 1 ล้าน
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ขอแสัดงความย่่นดีกับคนเก่ง 
โรงเรีย่นหนองง้เหลือมพิ่่ทัย่าคม By : tewtewBy : tewtewเกษตริกริโคริาชเกษตริกริโคริาช  

ปลูกสวนป่า 1 ไริ่ ได้้ 1 ล้านปลูกสวนป่า 1 ไริ่ ได้้ 1 ล้าน
	 เมืื�อวัันจัินที่ร์ที่่� 	 10	 สิุงหาคมื	 2563	 นายป่ระสุาต

ร์เสุาไธสุง	 ผู้้อำานวัยกัารสุถานศึึกัษาโรงเร่ยนหนองงูเหลือมื

พิิที่ยาคมื	 พิร้อมืด้วัย	 นายสุุรชัย	 ไตรรงค์	 รองผู้้อำานวัยกัาร

สุถานศึึกัษา	 คณะครูร่วัมืแสุดงควัามืยินด่กัับท่ี่มืนักักัร่ฑา

โรงเร่ยนหนองงู เหลือมืพิิที่ยาคมื	 ในรายกัาร 	 “ร้อย่แก่น 

สารสินธ์่	 จูราสสิค	มาราธอน	2020”	 	 โดยมื่นายชูชาติ	 ชวันงู

เหลือมื	เป่็นผู้้ฝ่ึกัสุอน

	 ซึ่ึ�งผ้ลกัารแขั่งขัันออกัมืาดังน่�

	 1.เด็กัหญิงเบญจิรัตน์	ชำากัรมื	ชนะเลิศึอันดับที่่�	1	

	 วัิ�งระยะที่าง	10.5	กัิโลเมืตร	รุ่นอายุไมื่เกัิน	15	ป่ี	หญิง	

	 2.เด็กัหญิงป่ิยวัรรณ	ป่ะที่าระนัง	รองชนะเลิศึอันดับที่่�	1	

	 วัิ�งระยะที่าง	10.5	กัิโลเมืตร	รุ่นอายุไมื่เกัิน	15	ป่ี	หญิง

	 3.เด็กัหญิงณัฐวัด่	แดนงูเหลือมื	รองชนะเลิศึอันดับที่่�	2	

							 วัิ�งระยะที่าง	10.5	กัิโลเมืตร	รุ่นอายุไมื่เกัิน	15	ป่ี	หญิง			

	 เครดิตขั่าวั	:	เพิจิโรงเร่ยนหนองงูเหลือมืพิิที่ยาคมื	

	 สุำานักักัารศึึกัษา	ศึาสุนา	และวััฒนธรรมื
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	 1.	 #กัล้องโที่รศัึพิท์ี่มืือถือ...ย้อนไป่เมืื�อราวัปี่	 พิ.ศึ.2533	 ท่ี่มืนักั

วิัที่ยาศึาสุตร์ขัอง	Jet	Propulsion	Laboratory	 (JPL)	นาซ่ึ่า	 ได้คิดค้นกัล้องขันาด

เล็กัเพืิ�อติดตั�งบนยานอวักัาศึสุำาหรับงานสุำารวัจิที่างวิัที่ยาศึาสุตร์	สุมัืยนั�นอย่าว่ัาแต่

โที่รศัึพิท์ี่มืือถือเลยครับ	แค่โที่รศัึพิท์ี่บ้านในบ้านพืิ�นท่ี่�ยังไม่ืรู้จัิกัเลย	และควัามืคิดนั�น

ก็ัได้รับกัารต่อยอดจินมืาสูุ่กัล้องมืือถือท่ี่�ให้เราได้เซึ่ลฟี�กัันนั�นเอง

	 2.	#เลนส์ุกัันรอยข่ัดข่ัวัน...แรกัเริ�มืมืาจิากันักัวิัที่ยาศึาสุตร์จิากัศูึนย์วิัจัิย

เลวิัสุ	 (Lewis)	นาซ่ึ่า	 ได้พัิฒนาวิัธ่กัารเคลือบวััสุดุด้วัยเพิชรแข็ังสุำาหรับอากัาศึยาน	

ต่อมืากัระบวันกัารดังกัล่าวัได้รับกัารพัิฒนาอย่างต่อเนื�องและม่ืกัารจิดสิุที่ธิบัตรเป็่น

ท่ี่�เร่ยบร้อย

	 3.	 #เครื�องซ่ึ่ท่ี่สุแกัน...กัารเดินที่างในห้วังอวักัาศึท่ี่�มืืดสุนิที่จิำาเป็่นต้อง

ม่ืเครื�องมืือช่วัยเหลือกัารมืองเห็นเพืิ�อช่วัยในกัารนำาที่าง	 นักัวิัที่ยาศึาสุตร์จิากั	JPL	 

นาซ่ึ่าจึิงได้คิดค้นกัารถ่ายภูาพิอวักัาศึด้วัยรังสุ่	 เป็่นเที่คนิคกัารได้มืาซึึ่�งข้ัอมูืลโดย 

ไม่ืต้องอาศัึยแสุงอาทิี่ตย์	 ต่อมืาพัิฒนากัลายมืาเป็่นเครื�องซ่ึ่ท่ี่แสุกันและใช้กััน 

อย่างแพิร่หลายในที่างกัารแพิที่ย์ในปั่จิจุิบัน

	 4.	 #หลอดไฟเอลอ่ด่...แรกัเริ�มืนาซ่ึ่าพัิฒนาหลอด	 LED	 แสุงสุ่แดง 

ขึั�นเพืิ�อใช้ในกัารวิัจัิยกัารป่ลูกัพืิชในสุถาน่อวักัาศึและกัระสุวัยอวักัาศึ	 ต่อมืาที่าง

บริษัที่	Quantum	Devices	ได้นำามืาเป็่นต้นแบบพัิฒนาอุป่กัรณ์ท่ี่�ชื�อว่ัา	WARP-10	 

รักัษาอากัารบาดเจ็ิบขัองกัล้ามืเนื�อ	 และภูายหลัง	 LED	 แสุงสุ่ต่างๆก็ัได้ถูกั 

พัิฒนาขึั�น	 ขันาดเล็กัลงและใช้พิลังงานน้อยลง	จินนำาไป่สุร้างหน้าจิอท่ี่�ม่ืแสุงจิากั

ด้านหลัง	ต่อมืาเที่คนิคดังกัล่าวัได้ใช้เพืิ�อพัิฒนาเป็่นหน้าจิอสุมืาร์ที่โฟนและโที่รทัี่ศึน์

หลายรุ่นในปั่จิจุิบัน

	 5.	#ผ้้าห่มืฟอยล์	หรือ	#ผ้้าห่มืฉุกัเฉิน...หากัใครนึกัไม่ืออกัก็ัให้นึกัถึงตอนท่ี่�

ผ้้าห่มืท่ี่�ท่ี่มืหมูืป่่าใช้ในถำ�าระหว่ัางรอเจ้ิาหน้าท่ี่�ช่วัยเหลือออกัจิากัถำ�านะครับ	ซึึ่�งพัิฒนา 

มืาจิากัฉนวันกัันควัามืร้อนจิากัดวังอาทิี่ตย์ใช้กัับดาวัเท่ี่ยมืหรือยานอวักัาศึท่ี่�ป่ฎิบัติ

ภูาระกิัจิในอวักัาศึ	 ต่อมืาได้กัลายมืาเป็่นอุป่กัรณ์ช่วัยช่วิัตอย่างหนึ�งท่ี่�จิะขัาด 

เสุ่ยมิืได้ในงานกู้ัภัูยและกัารให้ควัามืช่วัยเหลือ	ป่ระโยชน์ขัองฟอยล์ก็ัเพืิ�อกัักัเก็ับ

ควัามืร้อนภูายในร่างกัายคนเราไม่ืให้ออกัสูุ่สิุ�งแวัดล้อมืมืากัเกิันไป่	จินที่ำาให้เกิัดภูาวัะ

ตัวัเย็นหรืออุณหภููมิืกัายตำ�าผิ้ดป่กัติ	(Hypothermia)	ท่ี่�อาจิเป็่นอันตรายถึงช่วิัตได้

	 6.	#เครื�องดูดฝุ่่น...ในช่วังยุคแห่งกัารสุำารวัจิดวังจัินที่ร์	นาซ่ึ่าร่วัมืกัับบริษัที่

	Black	&	Decker	 ได้ร่วัมืกัันออกัแบบและพัิฒนาอุป่กัรณ์เก็ับชิ�นสุ่วันตัวัอย่างหิน 

จิากัดวังจัินที่ร์	 ภูายใต้โครงกัาร	 Apollo	 ต่อมืาในปี่พิ.ศึ.	 2522	 ไอเด่ยดังกัล่าวั 

ได้ถูกัพัิฒนาต่อยอดจินกัลายเป็่นเครื�องดูดฝุ่่นท่ี่�เราใช้อยู่ตามืบ้านในปั่จิจุิบัน

	 7 . 	 # เค รื� อ ง วััด อุณห ภูู มิื อินฟรา เ รด . . . นา ซ่ึ่ า ร่ วัมื กัับบ ริ ษัที่

	 Diatek	 พัิฒนาเครื�องวััดอุณหภููมิืร่างกัายผ่้านที่างหู	 โดยอาศัึยคลื�นอิน

ฟาเรดเพืิ�อตรวัจิวััดค่าพิลังงานท่ี่�ได้จิากัแก้ัวัหูขัองนักับินอวักัาศึ	 ต่อมืาเครื�อง

ดังกัล่าวักัลายเป็่นต้นแบบกัารพัิฒนาเครื�องวััดอุณหภููมิือินฟราเรด

ในปั่จิจุิบันและถูกันำาไป่ใช้งานหลากัหลายยิ�งขึั�น	 เช่น	 กัารตรวัจิสุอบ

อุณหภููมิืขัองอาหารจิานร้อน	 อุณหภููมิืขัองชิ�นสุ่วันต่างๆขัองร่างกัาย

	 อุณหภููมิืนำ�าหล่อเย็น	 รวัมืถึงที่างกัารแพิที่ย์	 เป็่นต้น	และได้ถูกัวัางจิำาหน่าย 

ในท้ี่องตลาดเป็่นครั�งแรกัในปี่	พิ.ศึ.	2534

	 8.	 #หูฟังแบบไร้สุาย...ไอเด่ยแรกัเริ�มืมืาจิากัเพืิ�ออำานวัยควัามื

สุะดวักันักับินอวักัาศึในระหว่ัางป่ฎิบัติภูารกิัจิ	และเพิิ�มืควัามืป่ลอดภัูยในกัาร

ป่ฎิบัติภูารกิัจิจิากัสุายต่างๆ	 ต่อมืาเมืื�อปี่	พิ.ศึ.2505	 ก็ัได้นำามืาใช้กัับนักับิน 

สุายกัารบิน	United	Airlines	 และพินักังานควับคุมืกัารจิราจิรที่างอากัาศึ 

ในเวัลาต่อมืา

	 9.	 #อาหารแช่แช็งแห้ง...หนึ�งในสิุ�งท่ี่�นาซ่ึ่าได้ทุ่ี่มืทุี่นที่ำากัารวิัจัิย 

อย่างหนักัหน่วัง	 ก็ัคือเรื�องอาหารท่ี่�จิะให้นักับินอวักัาศึใช้ที่านในอวักัาศึ	 

ม่ืหลากัหลายเที่คโนโลย่ท่ี่�ถูกันำามืาใช้	 ซึึ่�งหนึ�งในนั�นคือ	กัารแช่แข็ังแห้ง	 คือ

	กัารเอาควัามืชื�นออกัจิากัวััสุดุท่ี่�แช่แข็ังแล้วั	 ในขัณะท่ี่�มัืนยังคงอยู่ในสุภูาพิ

เดิมื	 รักัษารูป่ร่างและโครงสุร้างไว้ัเหมืือนเดิมื	 รวัมืถึงรักัษาคุณค่าที่างอาหาร 

ให้คงเดิมืได้ถึง	98%	ในขัณะท่ี่�นำ�าหนักัขัองอาหารลดเหลือเพ่ิยง	20%	ปั่จิจุิบัน

ไอเด่ยดังกัล่าวัม่ืควัามืสุำาคัญมืากัในธุรกิัจิสุ่งออกัอาหาร

	 10.	#เมืาส์ุ...

	 ย้อนไป่ในช่วังยุคต้นคริสุต์ที่ศึวัรรษ	1960	นักัวิัจัิยนาซ่ึ่าได้พิยายามื

คิดค้นวิัธ่ท่ี่�จิะที่ำาให้คอมืพิิวัเตอร์ตอบสุนองได้ด่ยิ�งขึั�น	 ซึึ่�งเป็่นเครื�องมืือสุำาคัญ

สุำาหรับกัารคำานวัณในภูารกิัจิต่างๆขัองนาซ่ึ่าท่ี่�ต้องอาศัึยกัารพิิมืพ์ิป้่อนคำาสัุ�ง

อย่างเด่ยวัในขัณะนั�น	 ต่อมืาได้ม่ืกัารนำาเสุนอไอเด่ยกัารจัิดกัารข้ัอมูืลผ่้านจิอ

คอมืพิิวัเตอร์	 ซึึ่�งก็ันำามืาสูุ่กัารป่ระดิษฐ์เมืาส์ุควับคุมืกัารสัุ�งกัารผ่้านหน้าจิอ	

เป็่นต้นแบบกัารพัิฒนาจินเป็่นเมืาส์ุไร้สุาย	แป้่นควับคุมื	รวัมืถึงหน้าจิอสัุมืผั้สุ

ในปั่จิจุิบัน	แม้ืว่ัาเมืาส์ุจิะไม่ืเป็่นผ้ลผ้ลิตท่ี่�เก่ั�ยวัข้ัองกัับกัารสุำารวัจิอวักัาศึโดยตรง

แต่ก็ันับว่ัาเป็่นควัามืก้ัาวัหน้าท่ี่�สุำาคัญท่ี่�ที่ำาให้ภูารกิัจิขัองนาซ่ึ่าป่ระสุบควัามื

สุำาเร็จิ	สุะท้ี่อนให้เห็นถึงควัามืพิยายามืในกัารแก้ัปั่ญขัาขัองมืนุษย์เรา

	 ทัี่�งหมืดน่�	 บอกัได้เลยว่ัายังเป็่นแค่สุ่วันเล็กัๆในอ่กัหลากัหลาย

นวััตกัรรมืท่ี่�เป็่นผ้ลพิลอยได้จิากักัารพัิฒนาเที่คโนโลย่อวักัาศึ	จิะได้เห็นว่ัา 

สิุ�งป่ระดิษฐ์บางชิ�นท่ี่�ได้คิดค้นขึั�นมืาในอด่ต	 เพืิ�อเพ่ิยงแก้ัไขัปั่ญหาท่ี่�เกิัดขึั�น 

ซึ่ำ�าๆเดิมืๆ	แต่มัืนได้เป่ล่�ยนช่วิัตเราให้สุะดวักัขึั�นแล้วัในปั่จิจุิบัน

 อ้างอิง	เว็ับไซึ่ต์	Jet	Propulsion	Laboratory	(JPL),	NASA
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ทีั� โคราชทีั� โคราช
ช่ว...ไหนดีช่ว...ไหนดี

By..นาฬิิกา ทราย

	 ให้่อาห่ารสัตว์ั

	 ถ่ิ่าย่ภาพมุมสวัย่	

	 วิัวัก้ัอด่็	บรรย่าย่กัาศก้ัอด่็

	 บอกัต่อชวันเพื�อน	ๆ	พ่�	ๆ	น้อง	ๆ	มากัันเย่อะ	ๆ

	 ศ่กัษาวิัธ่ทัำาเกัษตรกัรรมตามห่ลักัปีรัชญาเศรษฐกิัจพอเพ่ย่ง

	 ศ่นย์่สาธิตฯ	เร่ย่นร้่	ส่่ธรรมชาติ	#นอกัห้่องเร่ย่น	คือ	กัารเปิีด็โลกักัว้ัาง

แห่่งกัารเร่ย่นร้่	ภ่มิปัีญา	วิัถ่ิ่ช่วิัต	รากัเห่ง้าแห่่งควัามพอเพ่ย่ง

	 เปิีด็แล้วั	09.00	-	18.00	น.

	 ศ่นย์่สาธิตเกัษตรกัรรมตามห่ลักัปีรัชญาเศรษฐกิัจพอเพ่ย่ง	 

ค่าย่สุรนาร่		อำาเภอเมืองฯ	จังห่วััด็นครราชส่มา

	 โทัรศัพท์ั:	081	789	6495

	 ประชาชน	นกัท่อ่งเท่่�ยว	ชาวจังัหวดันครราชสีม่า	แหเ่ท่่�ยวชมศูนูย์

สีาธิิตการเกษตรกรรมตามหลักัปรัชญาเศูรษฐกิจัพอเพ่ยง	คา่ยสีรุนาร่	อยา่ง

คกึคกั	นอกจัากจัะเป็นแหลัง่เร่ยนรู� เกษตรกรรมแหง่ใหมใ่นคา่ยท่หารแลั�ว	 

ยงัตอ่ยอดพฒันาให�เป็นแหลัง่ท่อ่งเท่่�ยวตามโครงการ	ARMY	LAND	 ท่่�ม่ 

มมุสีวยๆ	ให�ได�เช็คอินถ่่ายรูป	จิับกาแฟนั�งพกัผ่อ่นหยอ่นใจั	แลัะชมมหศัูจัรรย์

ความงามของธิรรมชาตใิบบวัยกัษ์ท่่�รับนำ �าหนกัสีามารถ่นั�งได�

	 เม่�อวนัท่่�30	สีงิหาคม	2563	พลัตร่	เก่ยรติศูกัดิ�	วิเวก	ผู่�บญัชาการ

มณฑลัท่หารบกท่่�	21	เปิดเผ่ยวา่	ศูนูย์สีาธิิตการเกษตรกรรมตามหลักัปรัชญา

เศูรษฐกิจัพอเพ่ยงคา่ยสีรุนาร่	แหลัง่ท่อ่งเท่่�ยวใหมใ่นคา่ยท่หารแหง่น่ �	เพิ�งเปิด

ให�ประชาชนท่ั�วไปได�เข�าชมเม่�อชว่งปลัายป่	2562	ท่่�ผ่า่นมา	ม่ท่ั �งศูนูย์สีาธิิต

เกษตรกรรม	แลัะให�ความรู�ด�านปรัชญาเศูรษฐกิจัพอเพ่ยง	การท่ำาเกษตร

ท่ฤษฎ่ีใหม	่ศูนูย์ท่ดลัองปลักูพ่ชผ่กัสีมนุไพร	 พ่ชผ่กัตามฤดกูาลั	แลัะการ 

เลั่ �ยงสีตัว์	 ท่่�เน�นให�กำาลังัพลัสีานตอ่พระราชประสีงค์ของพระบาท่สีมเดจ็ั

พระบรมชนกาธิิเบศูร	มหาภูมิูพลัอดลุัยเดชมหาราช	บรมนาถ่บพิตร	ในหลัวง

รัชกาลัท่่�	 9	น�อมนำาแนวพระราชดำาริ	 ปรัชญาเศูรษฐกิจั	 ไปสีูก่ารปฏิิบตั ิ

ดำาเนินการให�เป็นรูปธิรรม	 เพ่�อให�สีามารถ่ถ่่ายท่อดองค์ความรู�ภูายในศูนูย์ฯ 

สีูป่ระชาชนภูายนอกคา่ยได�	

	 ท่่�มา	:	https://www.nationtv.tv/main/content/378793007

ชุ่วิตุวิถ่ีใหม่ เท่ี่�ยวไกลก็ไม่ปีลอดภัย  

หาท่ี่�พัิกผ่อน้ใกล้ๆ อุ่น้ใจ ใน้รั�วที่หาร  
มาเท่ี่�ยวศ้ัน้ย์สาธิีตุการเกษตุรกรรมค่ายสุรน้าร่ 
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การจัด็การ

	 ม่ืกัารจัิดกัารเรื�องกัารบรรจุิภัูณฑ์ให้ด่ขึั�นกัว่ัาเดิมื	 เมืื�อก่ัอนขัาย

เป็่นฟอง	ปั่จิจุิบันบรรจุิถาดพิลาสุติกั	ถาดโฟมื	

	 ติดฉลากัขัองกัลุ่มื	ได้รับกัารยกัเว้ันกัารขัอ	อย.	เพิราะไม่ืม่ือยู่ใน

อาหารหมืวัดท่ี่�ต้องขัอในกัารลงทุี่นขัองกัลุ่มื	

	 ม่ืเงินกัองทุี่นกัลุ่มืให้สุมืาชิกักู้ัหมุืนเว่ัยน	และได้รับกัารพิิจิารณา

ให้กู้ัยืมืจิากักัองทุี่นหมู่ืบ้านเกิัดจิากักัารรวัมืตัวัเกัษตรกัร	และอาช่พิอื�น	ๆ	

หลายอาช่พิ	ซึึ่�งอยู่ในพืิ�นท่ี่�เด่ยวักััน	2	หมู่ืบ้าน	แยกักัันผ้ลิต	รวัมืกัันจิำาหน่าย

โดยใช้กัองทุี่นขัองกัลุ่มืและอื�น	ๆ

By ... แอ๊ดดำรวย่รวย่อ่านแล้วอ่านแล้ว กลุ่มแม่บุ้านโคกศัิลา

ช่ีมชีน

1.	กัลุ่มืออมืที่รัพิย์เพืิ�อกัารผ้ลิต

2.	กัลุ่มืเยาวัชน

3.	กัลุ่มืไข่ัเค็มืพิอกัโคกัศิึลา

64	หมู่ื	1	 บ้านโคกัศิึลา	ตำาบลธงชัยเหนือ	อำาเภูอปั่กัธงชัย

	จัิงหวััดนครราชสุ่มืา	30150

ติดต่อ	:	คุณลำาไพิร	ป่ร่ดาวิัจิิ

โที่ร	:		084-4749567	044-283728,	089-8653702



KKorat Networkorat Network 1515Online MagazineOnline Magazine

  

แฮกเกอร์ได้เผยแพิร่ภาพิ 
แผน้ผังด่ไซน้์ข่อง MacBook Pro 2021

 ซ่�งเปี็น้ข่้อม้ลลับั เผยให้เห็น้รายละเอ่ยดที่่�สำคัญ

ที่่�มา	:	https://www.itmoamun.com/ผู้้บริหาร-apple-แนะนำาว่ัาควัรใ/

	 สุวััสุด่คอไอท่ี่	และชาวัแม็ืคบุ�คทุี่กัคน	 วัันน่�เราม่ืสิุ�งท่ี่�น่าสุนใจิ 

จิะมืานำาเสุนอให้พิวักัคุณได้ที่ราบ	ซึึ่�งนั�นก็ัคือแผ้นผั้งด่ไซึ่น์ขัอง	MacBook	

Pro	2021	เผ้ยให้เห็นพิอร์ต	HDMI,	ช่องอ่านกัาร์ด	SD	และ	MagSafe	 

ซึึ่�งมัืนจิะม่ืควัามืน่าสุนใจิอย่างไร	ใครอยากัรู้	ตามืมืาดูกัันเลย

	 สุรุป่ข้ัอมูืลและรายละเอ่ยดท่ี่�น่าสุนใจิเก่ั�ยวักัับเรื�องน่�	ได้ดังน่�

	 ภูาพิแผ้นผั้งท่ี่� คุณกัำาลังจิะได้เห็นต่อไป่น่�มืาจิากักัลุ่มื 

แฮ็กัเกัอร์ท่ี่�ใช้ชื�อ	REvil	กัำาลังแบล็กัเมืล์	Quanta	ซัึ่พิพิลายเออร์ขัอง	Apple 

พิวักัเขัาโดยอ้างว่ัาม่ืไฟล์ท่ี่�สุำาคัญอยู่ในมืือ	และได้เร่ยกัเงินค่าไถ่ถึง	50	

ล้านดอลลาร์สุหรัฐ	หรือราวั	6	 พัินล้านบาที่	แลกักัับกัารเก็ับควัามืลับ

จิากัไฟล์ท่ี่�ดึงออกัมืาได้

	 ทัี่�งน่�หนึ�งในไฟล์ท่ี่�กัลุ่มืแฮ็กัเกัอร์แชร์ออกัมืา	แสุดงให้เห็น

แผ้นผั้งด่ไซึ่น์ขัอง	MacBook	Pro	 รุ่นใหม่ื	 ท่ี่�คาดว่ัาจิะเปิ่ดตัวัในปี่

	 2021	นอกัจิากัน่�ยังม่ืเอกัสุารท่ี่�อ้างอิงถึงสุเป่กัแล็ป่ท็ี่อป่รุ่นใหม่ื

ขัอง	Apple	ท่ี่�ม่ืชื�อรหัสุ	J314	และ	J316	โดยยืนยันว่ัา	MacBook	

Pro	รุ่นใหม่ื	ท่ี่�จิะม่ื	MagSafe,	HDMI	และช่องเสุ่ยบกัาร์ด	SD	ด้วัย

และน่�ก็ัคือ	 เรื�องราวัท่ี่�น่าสุนใจิท่ี่�เราอยากัแจ้ิงให้เพืิ�อนๆ	 ได้ที่ราบ 

ในครั�งน่�	 ทัี่�งน่�เหล่า	REvil	 ได้ขู่ัว่ัาจิะเผ้ยแพิร่ข้ัอมูืลออกัมืาทุี่กัวััน

	 ถ้าหากั	Quanta	ไม่ืยอมืจ่ิายเงิน	 ซึึ่�งเรื�องน่�จิะเป็่นอย่างไรก็ัคงต้อง

ติดตามืกัันต่อไป่
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By...IT Sa Bel La

กองเช่ีย่ร์จำาแลง

	 หลายคนน่าจิะพิอได้เห็นข่ัาวัท่ี่มืก่ัฬาท่ี่�ม่ืกัารผ้ลิตคัตเอาต์เป็่นรูป่แฟนบอลจิำานวันมืากั

ไป่ติดตั�งไว้ัในสุนามืแข่ัง	เหมืือนในสุนามืเบสุบอลท่ี่�ไต้หวััน	หรือท่ี่�พ่ิกักัว่ัาอย่างท่ี่มืฟุตบอลในเบลารุสุ

ใช้หุ่นจิำาลอง	(ก็ัหุ่นลองเสืุ�อนั�นแหละ)	ใสุ่เสืุ�อผ้้าหลากัหลายท่ี่มืป่ระจิำากัารบนอัฒจัินที่ร์	เพืิ�อช่วัยสุร้าง

บรรยากัาศึได้

	 แต่ท่ี่�เยอรมืน่	(อ่กัแล้วั)	พิวักัเขัาไป่ไกัลกัว่ัานั�น	เมืื�อท่ี่มื	‘สิุงห์หนุ่มื’	โบรุสุเซ่ึ่ย	มึืนเชนกัลัด

บักั	ซึึ่�งอยู่อันดับ	4	และม่ืลุ้นไป่แชมืเปี่ยนส์ุล่กัในฤดูกัาลหน้า	ปิ่�งไอเด่ยแจ่ิมืๆ	ด้วัยกัารเปิ่ดให้แฟนบอล

จ่ิายเงินเพืิ�อซืึ่�อคัตเอาต์รูป่ตัวัเองไป่ติดตั�งในสุนามืโบรุสุเซ่ึ่ยป่าร์กั	เร่ยกัว่ัา	‘Pappkamerad’

	 โดยแฟนบอลท่ี่�อยากัม่ืรูป่ตัวัเองในสุนามืก็ัให้จ่ิายเงินราวั	19	ยูโร	แล้วัจิะได้ม่ืรูป่ตัวัเอง

ขันาดใกัล้เค่ยงตัวัจิริงไป่ติดตั�งอยู่บนอัฒจัินที่ร์	โดยตอนน่�ม่ืกัารติดตั�งไป่แล้วักัว่ัา	4,500	คน	และยัง

ม่ืออร์เดอร์เข้ัามืาอ่กั	12,000	คน

	 งานน่�ไม่ืใช่ได้แค่แฟนบอลท่ี่�ได้แสุดงออกัถึงควัามืรักัและกัารสุ่งกัำาลังใจิผ่้าน

ป้่ายคัตเอาต์ขัองตัวัเอง	แต่ยังช่วัยกิัจิกัารโรงพิิมืพ์ิในท้ี่องถิ�นท่ี่�ก็ัได้รับผ้ลกัระที่บจิากัโควิัด

-19	ด้วัย

	 “เมืื�อคุณเข้ัามืาในสุนามื	อย่างน้อย	3-4	 วิันาท่ี่แรกั	 คุณแยกัไม่ืออกัหรอกั

ว่ัานั�นไม่ืใช่คนจิริงๆ”	มืาร์คัสุ	 ตูรามื	 บุตรชายนักัเตะในตำานาน	 ลิลิยอง	 ตูรามื	 เล่าถึง

ป่ระสุบกัารณ์ท่ี่�ม่ืควัามืหมืายอย่างยิ�งท่ี่�อย่างน้อยเขัาก็ัได้เห็นแฟนๆ	ในสุนามื

	 แม้ืว่ัาจิะไม่ืใช่ตัวัจิริงก็ัตามื

	 (สุ่วันในกัารถ่ายที่อดสุด	บรรดาล่กัต่างๆ	กัำาลังคิดถึงกัารใสุ่	CG	 เข้ัาไป่ใน

	Wide	Shot	เพืิ�อให้ดูเหมืือนสุนามืเต็มื)

5 สั่�งใหม่สัไตล์ New Normal 
ของกีฬายุ่คโคว่ด-19

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

อ่านต่้อฉบับหน้า
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Everyone,	let’s	go			ท่ี่กคนไปกันเถอะ

Please	take	me	to	this	address.			ช่ีวย่พาฉันไปต้ามท่ี่�อยู่่น่�หน่อย่

Behind	the	bank.			ด้็านหลังธนาคาร

Across	from	the	bank.			อยู่่ต้รงข้้ามกับธนาคาร

Be	careful	driving.			โปรด็ระมัด็ระวังข้ณะขั้บรถ

I	need	to	go	home.			ฉันอย่ากกลับบ้าน

Walk	for	about	10	minutes.			เดิ็นไปประมาณ	10	นาท่ี่

Do	you	know	where	the	toilet	is?			ค่ณรู้ไหมว่าห้องนำ�าอยู่่ไหน?

It’s	very	far	from	here.			มันอยู่่ไกลจากท่ี่�น่�มาก

It’s	on	the	other	side	of	the	park.			อยู่่อ่กด้็านหนึ�งข้องสวน

Cross	the	road.			ข้้ามถนน

You	have	to	go	that	way.			ค่ณเดิ็นไปที่างนั�นได้็เลย่

At	the	end	of	the	road.			ส่ด็ถนน

Turn	left	at	the	next	corner.			เล่�ย่วซ้าย่ท่ี่�หัวม่มข้้างหน้า

You’re	going	to	the	wrong	way.			ค่ณกำาลังไปผิิด็ที่างแล้ว

Go	over	the	bridge.			เดิ็นข้้ามสะพานไป

How	can	 I	get	 to	 the	Grand	Place?	 	 	 ฉันจะเดิ็นที่างไปพระราชีวังได้็

อย่่างไร?

Get	in	the	car.			ขึ้�นรถเลย่

Don’t	forget	to	fasten	the	seat	belt.			อย่่าล่มคาด็เข็้มขั้ด็นิรภััย่ด้็วย่

I’ll	take	you	to	the	bus	stop.			ฉันจะพาค่ณไปท่ี่�ป้าย่รถเมล์

By...Angel

ภัาพประกอบจาก	:	https://www.fluentu.com/blog/english/how-to-improve-spoken-english/
	 ในสุถานกัารณ์ท่ี่�ต้องพูิดภูาษาอังกัฤษจิริงๆ	 บางครั�งเราก็ัอาจิจิะ 

นึกั	ป่ระโยคภูาษาอังกัฤษพืิ�นฐาน	 ไม่ืออกัขึั�นมืาซึ่ะอย่างงั�น	 วัันน่�เราเลยรวับรวัมื 

100	ป่ระโยคพืิ�นฐานท่ี่�ใช้กัันในช่วิัตป่ระจิำาวััน	มืาให้ได้ลองฝึ่กักััน	 โดยจิะแบ่งเป็่น	 

5	พิาร์ที่ง่ายๆ	ดังน่�

รวม 100 ประโยคภาษาอัังกฤษ
พื้้�นฐาน ที่่�ใช้้ในช้่วิิตประจำำาวิัน

การเดิ็นที่าง ซ่�อข้อง/ถามราคา

ตอันที่่� 2

I’ll	pay.			ฉันจะจ่าย่เอง

What	do	you	want	to	eat?			ค่ณอย่ากกินอะไร?

What	are	you	looking	for?			ค่ณกำาลังมองหาอะไร?

I’m	looking	for	shoes.			ฉันกำาลังมองหารองเท้ี่าอยู่่

I’m	just	looking.			ข้อดู็ก่อน

Can	I	try	it	on?			ข้อลองได้็ไหม?

It’s	just	right.			พอด่็แล้ว

I’ll	take	this	one.			เอาตั้วน่�ล่ะ

I	like	it	very	much.			ฉันชีอบมันมาก

I’ll	take	it.			จะเอาอันน่�

This	is	the	last	piece!			น่�ชิี�นส่ด็ท้ี่าย่แล้วนะ

Today	is	the	last	day	of	promotion.			โปรโมชัีนวันน่�วันส่ด็ท้ี่าย่

That	seems	expensive.			ดู็ท่ี่าจะแพงไปหน่อย่

Do	you	have	a	less	expensive	one?			ค่ณม่แบบอ่�นท่ี่�ถูกกว่าน่�ไหม?

What	size	do	you	wear?			ค่ณใส่ไซส์อะไร?

How	much	is	it?			ราคาเท่ี่าไหร่?

Can	you	give	me	a	discount?			ลด็ราคาหน่อย่ได้็ไหม?

This	is	a	special	price	for	you.			อันน่�เป็นราคาพิเศษแล้ว

Do	you	deliver?			ม่บริการส่งข้องไหม?

Does	it	have	a	warranty?			ม่ประกันหร่อเปล่า?

 https://www.wallstreetenglish.in.th/เร่ย่นภัาษาอังกฤษ/ประโย่คภัาษา

อังกฤษ-พ่�นฐา/
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คำสัำนวนภาษาโคราชคำสัำนวนภาษาโคราช
ปรุ�งหอข่�นเป�นครัว
อ่๋านว่่า   ปรุ๋๋�ง - หอ - ข่ึ่�น - เป๋น - ครัุ๋ว

หมาย่ถึึง  พููดเกิินจริุ๋ง

กะทัา
เป็็นลักิษณะขอ๋งพ้ื้�นดิิน หร้อ๋ทุ่่่งนาเว่ลานำ�าแห้งมีส่่ว่นคว่ามเค็ม

จากินำ�าเกิาะแห้งทีุ่�ผิิว่ดิิน ลอ๋กิเป็็นแผ่ินขาว่ๆ 

หมาย่ถึึง   เกิล้อ๋ ทีุ่�แห้งเกิาะอ๋ย่่่บนผิิว่พ้ื้�นดิินเว่ลานำ�าแห้ง

 บุ�ญ์ก่�งถึ่งกั�น
อ่๋านว่่า   บุ๋๋�ญ - ก่ิ�ง - ถ่ึง - กัิ�น

หมาย่ถึึง ถ้ึามีีวาสนาได้ครุ๋องคู�

ขนมเสั่น 
ช้ื่�อ๋ขอ๋งอ๋าหารพ้ื้�นทีุ่� ส่มัย่ก่ิอ๋นชื่าว่บ้านนิย่มโม่แป้็ง แล้ว่บีบเป็็นเส่้น 

โลย่ลงนำ�าเด้ิอ๋ดิเพ้ื้�อ๋ให้เส้่นส่่กิ ทุ่ำานำ�าย่าราดิ ทุ่าน

หมาย่ถึึง  ขนมจีนนำ�าย่า ช้ื่�อ๋เรีย่กิหร้อ๋ลักิษณะนำ�าย่าแตกิต่างไป็ตาม

พ้ื้�นทีุ่�

ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สุวััสุด่ค่ะ	 KORAT NETWORK 	 ฉบับน่�ขัอเสุนอ

สุำานวันต่างๆขัองโคราชท่ี่�อาจิจิะฟังไม่ืค่อยจิะคุ้นหู	 ผู้้คนภูาคอื�นๆ

	 หรือคนรุ่นหลังๆ	 แล้วั	 ดังนั�นเพืิ�อเป็่นกัารอนุรักัษ์ภูาษาโคราช

ขัองเราไว้ัให้คงอยู่	 และยังสืุบที่อดต่อไป่	 เราจิะพิยายามืรวับรวัมื 

มืาฝ่ากักัันในทุี่กัๆ	เล่มื	ฝ่ากัติดตามืเราด้วัยนะคะ

คำภาษาโคราชคำภาษาโคราช

“กะทัา”
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           สวนบริหารงานคลัง  สํานักการคลัง  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา   
                                                   รวมกับ                        
                เจาหนาที่ศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
                     ประจําอําเภอทุกอําเภอ   ไดดําเนินการเรงรัดจดัเก็บรายได,   
        จัดทําทะเบียนคุมรายไดทุกประเภท จดัทําสถิติและรายงานขอมูลเกี่ยวกับรายได    
                       ปงบประมาณ  2563 ประจําเดอืน  กันยายน   2563  
 

รายการ   ประมาณการรายรับ        รับตั้งแตตนป   
    1  ตุลาคม  2562 -  
   30  กันายน  2563 

            รับจริง  
  เดือน กันยายน  2563 

1. รายไดจัดเก็บเอง      152,635,000.00     198,384,499.54       14,956,399.33 
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและ 
    จัดสรรให อปท.  

1,447,365,000.00  1,401,599,088.26              101,371,998.90           

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

    เงินอุดหนุนทั่วไป  
    ที่นํามาตราขอบัญญัติ 

2,155,079,200.00     2,066,120,700.00                106,527,000.00                            

                 รวม 3,755,079,200.00 3,666,104,287.80   222,855,398.23 
4. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 
      ตามวัตถุประสงค 
      (ไมตองนํามาตราขอบัญญัติ) 

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

          
 
            - 
               
          
            - 

      
 
    168,786,700.00 
                
 
               - 

 
 
           246,500.00 
       
 
              -       

                รวม             -    168,786,700.00              246,500.00              
         รวมรายไดทั้งสิ้น 3,755,079,200.00 3,834,890,987.80    223,101,898.23 

         สรุป  รายได (ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงคและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปงบประมาณ 2563  ตั้งแต

วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563     คิดเปนรอยละ  97.63    

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

ประชาสััมพัันธ์์ ผลงาน กิิจกิรรม สัำานักิคลัง

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