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	 วัันดิินโลก	(World	Soil	Day)	ไดิ้จััดิตั้ั�งขึ้้�นจัากการประชุุมขึ้ององค์์การ
อาหารและการเกษตั้รแห่งสหประชุาชุาตั้ิ	 (FAO)	 ค์รั�งที่่�	 144	 ระหวั่างวัันท่ี่�	 
11-15	 มิถุุนายน	 พ.ศ.	 2555	ณ	 สำานักงานใหญ่่องค์์การเกษตั้รและอาหาร 
แห่งสหประชุาชุาติั้	 กรุงโรม	 ประเที่ศอิตั้าล่	 โดิยในที่่�ประชุุมได้ิม่มติั้ให้จััดิตัั้�ง	 
“วัันดิินโลก”	 ขึ้้�นเพ่�อสนับสนุนให้เกิดิการรณรงค์์ด้ิานที่รัพยากรดิินอย่างจัริงจััง 
ในทีุ่กระดิับ	และเพ่�อให้วัันดิินโลกเป็นที่่�ร้้จัักในระดิับนานาชุาตั้ิ	โดิยไดิ้กำาหนดิให้
วัันดินิโลกตั้รงกับวัันที่่�	5	ธัันวัาค์มขึ้องทุี่กปี	ซึ่้�งเป็นวัันค์ล้ายวัันพระราชุสมภพขึ้อง
พระบาที่สมเดิ็จัพระปรมินที่รมหาภ้มิพลอดิุลยเดิชุ	ในหลวังรัชุกาลที่่�	9

	 โดิยเหตัุ้ผลท่ี่�กำาหนดิให้วัันท่ี่�	 5	 ธัันวัาค์มขึ้องทีุ่กปีเป็นวัันดิินโลก 
นั�น	 ส่บเน่�องมาจัากพระราชุกรณ่ยกิจัดิ้านการจััดิการที่รัพยากรดิินอย่างยั�งย่น
ขึ้องในหลวังรัชุกาลท่ี่�	 9	 ที่่�ได้ิที่รงปฏิิบัตั้ิมาอย่างตั้่อเน่�องและยาวันานจัน 
ปรากฎผลสำาเร็จัเป็นที่่�ประจัักษ์ไปที่ั�วัโลก
	 และในวัันท่ี่�	 16	 เมษายน	 พ.ศ.	 2556	 ศาสตั้ราจัารย์เก่ยรตั้ิค์ุณ 
ดิร.	สตั้่เฟน	นอร์ตั้ค์ลิฟฟ์	กรรมการบริหารสหภาพวัิที่ยาศาสตั้ร์ที่างดิินนานาชุาตั้ ิ
ไ ด้ิ เขึ้้า เฝ้้าที่้ลละอองธัุล่พระบาที่	 ที่้ลเกล้าที่้ลกระหม่อมถุวัายรางวััล	 
“นักวัิที่ยาศาสตั้ร์ดิินเพ่�อมนุษยธัรรม”	 (The	 Humanitarian	 Soil	 Scientist) 
เป็นพระองค์์แรกและพระองค์์เดิ่ยวัในโลก	และไดิ้ขึ้อพระบรมราชุานุญ่าตั้ให้วัันที่่�	
5	ธัันวัาค์มขึ้องทีุ่กปีเป็น	“วัันดิินโลก”	ตั้ั�งแตั้่นั�นมา

By...Rabbit

เร่ื่�อง เร่ื่�อง เล่่าเล่่า
จากปกจากปก

	 นอกจัากเหตัุ้ผลที่่�ในหลวังรัชุกาลที่่�	 9	 ไดิ้ที่รงปฏิิบัตั้ิพระราชุกรณ่ยกิจั
ดิ้านการจััดิการที่รัพยากรดิินอย่างยั�งย่นมาอย่างต่ั้อเน่�องแล้วั	 การกำาหนดิให้ 
วัันดิินโลกตั้รงกับวัันที่่�	 5	 ธัันวัาค์มยังเป็นการน้อมรำาล้กถุ้งพระมหากรุณาธัิค์ุณ
	และเพ่�อเป็นการถุวัายราชุสดิุดิ่พระเก่ยรตั้ิค์ุณขึ้องในหลวังรัชุกาลที่่�	9	อ่กดิ้วัย
	 และเพ่�อกระตัุ้น้ใหทั้ี่�วัโลกเหน็ถุ้งค์วัามสำาค์ญั่ขึ้องการจัดัิการที่รพัยากร
ดินิอยา่งยั�งย่น	ประเที่ศไที่ยและองค์ก์ารอาหารและการเกษตั้รแหง่สหประชุาชุาตั้ิ
	(FAO)	จั้งไดิ้ร่วัมกันจััดิให้ม่รางวััล	“World	Soil	Day	Award”	หร่อรางวััลในวััน 
ดิินโลกขึ้้�น	 โดิยมุ่งหวัังให้หลายประเที่ศทัี่�วัโลกได้ิม่การจััดิกิจักรรมเน่�องใน 
วัันดิินโลกขึ้้�นในทีุ่กๆ	 ปี	 อันจัะนำาไปส้่ค์วัามมั�นค์งที่างอาหารและการขึ้จััดิ 
ค์วัามอดิอยากหิวัโหย

	 สำาหรับกิจักรรมในวัันดิินโลกจัะแบ่งเป็น	 2	 ส่วันค่์อ	 กิจักรรม 
ดิา้นวิัชุาการ	เชุน่	การสัมมนาระดัิบประเที่ศและนานาชุาติั้	การจัดัิประชุมุวิัชุาการ
เพ่�อแลกเปล่�ยนแนวัคิ์ดิในการจััดิการที่รัพยากรดิินอย่างยั�งย่น	 การจััดิแสดิง
นิที่รรศการเก่�ยวักับพระราชุกรณ่ยกิจัด้ิานที่รัพยากรดิินขึ้องในหลวังรัชุกาลที่่�	 9	
และกิจักรรมเพ่�อรณรงค์์และให้ค์วัามร้้เร่�องการจััดิการที่รัพยากรดิินแก่เยาวัชุน
และประชุาชุนที่ั�วัไป	เชุ่น	การประกวัดิวัาดิภาพ	ถุ่ายภาพ	การจััดิจัำาหน่ายผลผลิตั้ 
จัากการที่ำาเกษตั้รอินที่ร่ย์	เป็นตั้้น

 ที่่�มา : https://plusprinting.bookplus.co.th/soilday62/
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By...Joobjang Deva
กิิจกิรรมกิิจกิรรม

ต้้อนรับัพนักงานใหม่ รายงานต้ัวต้้อนรับัพนักงานใหม่ รายงานต้ัว

เข่้าส่่รั�ว อบัจ.โคราชเข่้าส่่รั�ว อบัจ.โคราช
	 วัันน้�	 (วัันจัันทร์์ท้�	 19	ตุุลาคม	2563)	 เวัลา	09.00	น.	ณ	ห้้องปร์ะชุุม

ร์วัมใจั	 สำำานักการ์ชุ่าง	 องค์การ์บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	 ร์้อยตุร้์ห้ญิิง

ร์ะนองร์ักษ์์	สำุวัร์ร์ณฉวั้	นายกองค์การ์บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	มอบห้มาย

ให้้	นายอนุวััฒน์	 	คณาจัันทร์์	 ร์องนายกองค์การ์บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	

กล่าวัให้้โอวัาทพร์้อมมอบแนวันโยบายการ์ทำางานในองค์การ์บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััด

นคร์ร์าชุส้ำมาให้้กับบุคคลท้�ผ่่านการ์สำอบคัดเลือกเป็นพนักงาน	 สัำงกัดองค์การ์

บร์ิห้าร์ส่ำวันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	 โดยม้	 นายไพศาล	 สำมุทร์เผ่่าจัินดา	 ร์องปลัด

องค์การ์บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	 ร์ักษ์าร์าชุการ์แทนปลัดองค์การ์บร์ิห้าร์

สำ่วันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	 และนางวัร์ร์ณภา	นวัลฉิมพล้	 ผ้้่อำานวัยการ์กองการ์ 

เจั้าห้น้าท้�	พร์้อมด้วัยเจั้าห้น้าท้�กองการ์เจั้าห้น้าท้�ร์่วัมพิธี้

	 โดยในวัันน้�ม้ผ่้้ท้�ผ่่านการ์สำร์ร์ห้าและเลือกสำร์ร์เป็นพนักงานจั้าง	สำังกัด

องค์การ์บริ์ห้าร์ส่ำวันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มาในตุำาแห้น่งตุ่างๆ	 มาร์ายงานตัุวัเพื�อ 

ร์ับการ์จั้าง เ ป็นพนักงานจั้าง 	 จัำานวันทั� ง สิำ�น 	 88	 คน	 พร์้อมทั� ง ร์ับฟััง 

ข้้อปฏิิบัตุิ,แนวันโยบายการ์ปฏิิบัตุิงานและนัดห้มายเข้้าร่์วัมปฐมนิเทศพนักงาน

ในวัันจัันทร์์ท้�	2	พฤศจัิกายน	2563	ตุ่อไป

	 ท้�	 ห้้องเอ็มซี้ซี้	 ฮอลล์	 ชุั�น	 3	 ห้้างสำร์ร์พสำินค้าเดอะมอลล์

	 นคร์ร์าชุสำ้มา	 นายวิัเชุ้ยร์	 	 จัันทร์โณทัย	 ผ้้่วั่าร์าชุการ์จัังห้วััด

นคร์ร์าชุสำ้มา	 เป็นปร์ะธีานการ์ปร์ะชุุมกร์มการ์จัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา

และห้ัวัห้น้าสำ่วันร์าชุการ์ปร์ะจัำาจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	 โดยปร์ะเด็น

ห้ลักๆ	จัะเน้นท้�ข้้อร์าชุการ์	ร์วัมถึึง	นโยบาย	ข้้อสำั�งการ์	ผ่้้วั่าร์าชุการ์

จัังห้วััดและร์องผ่้้วั่าร์าชุการ์จัังห้วััด	

	 นอกจัากน้� ในสำ่วันข้ององค์การ์บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััด

นคร์ร์าชุสำ้มา	 นายไพศาล	 	 สำมุทร์เผ่่าจิันดา	 ร์องปลัด	 รั์กษ์า

ร์าชุการ์แทนปลัด	ปฏิิบัตุิห้น้าท้�นายก	องค์การ์บริ์ห้าร์ส่ำวันจัังห้วััด

นคร์ร์าชุสำ้มา	 ในฐานะผ้้่อำานวัยการ์การ์เลือกตุั�งปร์ะจัำาองค์การ์

บร์ิห้าร์สำ่วันจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	กล่าวัแจั้งในท้�ปร์ะชุุมฯ	ด้านควัาม

คืบห้น้าแผ่นการ์เตุร์้ยมการ์เลือกตุั�งสำมาชุิกสำภาองค์การ์บร์ิห้าร์

สำ่วันจัังห้วััด	 และ	 นายกองค์การ์บริ์ห้าร์ส่ำวันจัังห้วััดนคร์ร์าชุส้ำมา	 

ท้�จัะดำาเนินการ์เปิดร์ับสำมัคร์ร์ะห้วั่างวัันท้�	2	-	6	พฤศจัิกายน	2563	

ณ	อาคาร์ชุาตุิชุายฮอลล์	สำนามก้ฬาเฉลิมพร์ะเก้ยร์ตุิ	80	พร์ร์ษ์า	5	

ธีันวัาคม	2550

ปีระชุมกรมการจังหวัดนครราชส่มา
ณ MCC Hall 3 เดอะมอล่ล่์โคราช
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	 สำานักงานค์ณะกรรมการการเล่อกตั้ั�ง(กกตั้.)ประจัำาจัังหวััดิ

นค์รราชุส่มา	ร่วัมกับ	องค์์การบริหารส่วันจัังหวััดิ(อบจั.)นค์รราชุส่มา

	 จััดิอบรมวิัที่ยากรค์ร้	 ก	 เพ่�อปฏิิบัตั้ิงานการเล่อกตัั้�งสมาชิุก 

สภาองค์์การบริหารส่วันจัังหวััดินค์รราชุส่มา	 และ	 นายกองค์์การ

บรหิารสว่ันจังัหวััดินค์รราชุสม่า	จัำานวัน	5	รุน่ๆ	170	ค์น	ซึ่้�งระหวัา่งวัันท่ี่�	

23	-	27	พฤศจัิกายน	2563	ณ	โรงแรมไอซึ่าน่าโค์ราชุ	โดิยไดิ้รับค์วัาม

อนเุค์ราะห์จัาก	พันตั้ำารวัจัโที่	ระพ่พงษ์	จิัรพัฒนาลักษณ์	ผ้้อำานวัยการ 

สำานักงานค์ณะกรรมการการเล่อกตัั้�งประจัำาจัังหวััดินค์รราชุส่มา		

พรอ้มค์ณะพนกังาน	ใหค้์วัามร้้แก่ผ้เ้ข้ึ้ารับการอบรมท่ี่�เรย่กวัา่วิัที่ยากร

จัังหวััดิ	 และวัิที่ยากรจัังหวััดิจัะได้ินำาค์วัามร้้ที่่�ได้ิรับไปถุ่ายที่อดิต่ั้อ 

ให้กับวิัที่ยากรอำาเภอ	 และ	 วัิที่ยากรอำาเภอที่ำาหน้าที่่�ถุ่ายที่อดิค์วัามร้ ้

แก่เจั้าพนักงานผ้้ดิำาเนินการเล่อกตั้ั�งประจัำาหน่วัยเล่อกตั้ั�งตั้่อไป	

	 ทัี่�งน่�การจััดิอบรมฯ	 ดัิงกล่าวั	 จัะที่ำาให้วิัที่ยากรจัังหวััดิ

เขึ้้าใจับที่บาที่	หน้าที่่�	ในฐานะผ้้ให้การฝ้ึกอบรมแก่วัิที่ยากรอำาเภอ

และเขึ้้าใจักระบวันการฝึ้กอบรม	 เพ่�อท่ี่�จัะไดิ้นำาไปถุ่ายที่อดิให้แก่

วัิที่ยากรอำาเภอ	 และ	 วิัที่ยากรอำาเภอก็จัะไดิ้นำาค์วัามร้้เหล่าน่�ไป

ถุ่ายที่อดิให้แก่เจั้าพนักงานผ้้ดิำาเนินการเล่อกตั้ั�งประจัำาหน่วัย 

เล่อกตัั้�ง	 ท่ี่�จัะตั้้องม่ค์วัามร้้ค์วัามเข้ึ้าใจัในกระบวันการเล่อกตัั้�ง 

สามารถุปฏิิบัติั้หน้าท่ี่�ได้ิอย่างม่ประสิที่ธิัภาพ	ลดิปัญ่หาข้ึ้อผิดิพลาดิ 

ในการเตั้ร่ยมการก่อนวัันเล่อกตั้ั�ง	 การดิำาเนินงานในระหวั่างการ

ออกเส่ยงลงค์ะแนนเล่อกตั้ั�ง	 และ	 การดิำาเนินการหลังปิดิการ 

ออกเส่ยงลงค์ะแนน	 รวัมทัี่�งการดิำาเนินการอ่�นใดิให้เป็นไป 

ดิ้วัยค์วัามเร่ยบร้อย	สามารถุประกาศผลการเล่อกตั้ั�งในระยะเวัลา

ท่ี่�กฎหมายกำาหนดิ	 จัะส่งผลให้การจััดิการเล่อกตัั้�งเป็นท่ี่�ยอมรับ

ขึ้องประชุาชุน

กกต. ร่่วมกบั อบจ.โคร่าช
จดัอบร่มวิทยากร่ครู่ ก

เพื่่�อให้้ความรู่้ด้านกร่ะบวนการ่การ่จดัการ่เลื่อกตั�ง
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	 วัันท้�	 6	 พฤศจิักายน	 2563	 เวัลา	 16.30	น.	 ท้�	 อาคาร์

ชุาตุิชุายฮอลล์	 สำนามก้ฬาเฉลิมพร์ะเก้ยร์ตุิ	 80	พร์ร์ษ์าฯ	อ.เมือง	

จั.นคร์ร์าชุสำม้า	นายไพศาล	สำนุทร์เผ่า่จันิดา	ผ่้อ้ำานวัยการ์การ์เลอืก

ตุั�งปร์ะจัำาองคก์าร์บร์หิ้าร์สำว่ันจังัห้วัดันคร์ร์าชุสำม้า	พร์อ้มเจัา้ห้นา้ท้�

ร์บัสำมคัร์ร์บัเลอืกตุั�ง	สำมาชุกิสำภาองคก์าร์บร์หิ้าร์สำว่ันจังัห้วััด	(สำ.อบจั

.)	 และ	นายกองค์การ์บริ์ห้าร์ส่ำวันจัังห้วััด(อบจั.)นคร์ร์าชุสำ้มา	 ได้

ทำาการ์ปิดร์ับสำมัคร์อย่างเป็นทางการ์	ห้ลังจัากดำาเนินการ์เปิดร์ับ

สำมัคร์ตุั�งแตุ่วัันท้�	2	–	6	พฤศจัิกายน	2563	

	 สำำาห้รั์บจัำานวันยอดผ้้่สำมคัร์สำมาชิุกสำภา	อบจั.นคร์ร์าชุส้ำมา	

ทั�ง	48	เข้ตุ	จัาก	32	อำาเภอ	ม้ผ่้้สำมัคร์จัำานวันทั�งสำิ�น		173	คน	สำ่วัน	ผ่้้

สำมัคร์นายก	อบจั.นคร์ร์าชุสำ้มา	ลงชุิงตุำาแห้น่ง	จัำานวัน	5	คน	เบอร์์

	1	ได้แก่	นายสำาธีิตุ		ปิตุิวัร์า,	เบอร์์	2	นางยลดา		ห้วัังศุภกิจัโกศล

,	เบอร์์	3	นายแพทย์สำำาเร์ิง		แห้ยงกร์ะโทก,	เบอร์์	4	นายวัิท้ร์		ชุาตุิ

ปฏิิมาพงษ์์		และ	ผ่้้สำมัคร์คนสำุดท้าย	เบอร์์	5	นายตุร์้เพชุร์	พร์ห้ม

นิตุิพันธีุ์	

	 อย่างไร์ก็ตุามห้ลังจัากปิดรั์บสำมัคร์อย่างเป็นทางการ์

แลว้ั	ผ้้่สำมัคร์แตุ่ละคนจัะมแ้นวัทางการ์ห้าเสำย้งเลอืกตุั�งในเข้ตุข้อง

ตุนเอง	แตุ่ทั�งน้�ทั�งนั�น	ตุ้องเป็นไปตุามบทกฎห้มายเลือกตุั�ง	ซีึ�งใน

สำ่วันข้อง	กกตุ.	ก็จัะคุมเข้้มและปฏิิบัตุิห้น้าท้�อย่างเคร์่งคร์ัด	 เพื�อ

ให้้การ์เลือกตุั�งดำาเนินไปด้วัยควัามโปร์่งใสำ	และ	ยุตุิธีร์ร์ม

ผอ.กกต้.ปีระจำ อบัจ.โคราช
ปีระกาศปีิดรับัสมัครสมาชิกสภา 
แล่ะนายก อบัจ. อย่างเปี็นที่างการ
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จ๋ิ๋�วกวา่กรุุงเทพฯ!! 10 อันัดับัปรุะเทศ พ้ �นท่�เล็ก็กรุะจ๋ิ๋�ดัรุ๋ดั ท่�สุดุัในโล็ก

 การุกำาหนดัความเป็นปรุะเทศได้ันั �น จิ๋ะต้้อังม่อังค์ปรุะกอับครุบ 4 อัย่า่ง 

ค้อั ม่ดัน๋แดัน ม่ปรุะชากรุ ม่รัุฐบาล็ แล็ะม่อัำานาจิ๋อัธ๋ิปไต้ย่ ท่�สุำาคญัค้อั จิ๋ะต้้อังได้ัรัุบ

การุย่อัมรัุบอัย่า่งเป็นทางการุจิ๋ากปรุะเทศอ้ั�นๆ ทั�วโล็กเสุย่่ก่อัน จิ๋งึจิ๋ะม่สุถานะเป็น

ปรุะเทศท่�แท้จิ๋รุ๋งได้ั แล็ะในปัจิ๋จิ๋บุนัม่ปรุะเทศท่�ได้ัรัุบการุรัุบรุอังอัย่า่งเป็นทางการุ

จิ๋ากนานาชาต้ก็๋ม่อัย่่ท่ั �งหมดั 193 ปรุะเทศด้ัวย่กนัคะ่  โดัย่สุามารุถแย่กอัอักต้าม

ทว่ป ได้ัดังัน่ �

 ทว่ปเอัเช่ย่ ม่ 48 ปรุะเทศ

 ทว่ปย่โุรุป ม่ 43 ปรุะเทศ

 ทว่ปอัเมรุ๋กาเหน้อั ม่ 22 ปรุะเทศ

 ทว่ปอัเมรุ๋กาใต้้ ม่ 13 ปรุะเทศ

 ทว่ปแอัฟรุ๋กา ม่ 53 ปรุะเทศ

 ดังันั �นหากคณุสุนใจิ๋ท่�จิ๋ะหาข้้อัมล่็เก่�ย่วกบัปรุะเทศท่�เล็็กท่�สุดุัในโล็ก

ต้ด๋ัต้ามอัา่นจิ๋ากบทความข้อังเรุาด้ัานล็า่งน่ �ได้ัเล็ย่คะ่

 

อันัดับัท่� 10 ปรุะเทศเกรุเนดัา (Grenada)

 ช้�อัน่ �ค้อัช้�อัข้อังปรุะเทศท่�ม่พ้ �นท่�เพ่ย่ง 348.5 ต้รุ.กม. ม่เม้อังหล็วง 

ช้�อั เซนต์้จิ๋อัร์ุเจิ๋สุ เป็นเกาะเล็็ก ๆ ในทะเล็แครุ๋บเบ่ย่น ต้ั �งอัย่่่ทางต้ะวันต้ก 

เฉ่ีย่งเหน้อัข้อังต้รุ๋น๋แดัดัแล็ะโต้เบโก ข้ึ �นช้�อัเรุ้�อังการุผล็ต๋้เครุ้�อังเทศ ค้อั ล็ก่จิ๋นัทน์เทศ  

(nutmeg) จิ๋นทำาให้ปรุะเทศเกรุเนดัาได้ัช้�อัว่าเป็นปรุะเทศผ่้ผล็๋ต้เครุ้�อังเทศใหญ่

อัันดัับสุอังข้อังโล็ก รุอังจิ๋ากปรุะเทศอ๋ันโดัน่เซ่ย่ ครัุ �งหนึ�งฝรัุ�งเศสุได้ัเข้้าย่ึดั 

เป็นอัาณาน๋คมสุำาเร็ุจิ๋ในป่ ค.ศ. 1649 ต้อ่ัมาสุนธ๋ิสุญัญา Treaty of Versailles  

ป่ 1783 สุ่งผล็ให้เปล่็�ย่นการุครุอับครุอังมาเป็นอังักฤษ เป็นเวล็าเก้อับ 200 ป่  

ก่อันได้ัรัุบเอักรุาชในป่ 1974

 

 อันัดับัท่� 9 ปรุะเทศมอัล็ต้า (Malta)

ม่ช้�อัอัย่่างเป็นทางการุว่า สุาธิารุณรัุฐมอัล็ต้า ม่พ้ �นท่�ข้นาดั 316 ต้รุ.กม.

ปรุะกอับด้ัวย่เกาะหล็กั 3 แห่ง ได้ัแก่ Gozo, Comino แล็ะ Malta ต้ั �งอัย่่ ่

ในทะเล็เมดั๋เต้อัร์ุเรุเน่ย่น ม่เม้อังหล็วงช้�อัเม้อังวลั็เล็ต้ต้า (Valletta) ถ้อัเป็น

สุถานท่�ท่อังเท่�ย่วท่�ม่ช้�อัเสุ่ย่งสุำาหรัุบสุภาพอัากาศท่�ม่แดัดัอัันแสุนสุบาย่  

หาดัทรุาย่ท่�สุวย่งาม แล็ะก๋จิ๋กรุรุมการุทอ่ังเท่�ย่วท่�ไมค่วรุพล็าดั

 อันัดับัท่� 8 มลั็ด่ัฟส์ุ (Maldives) หรุ้อั สุาธิารุณรัุฐมลั็ด่ัฟส์ุ

 ม่พ้ �นท่�เพ่ย่ง 300 กม. ปรุะกอับด้ัวย่หม่เ่กาะปะการัุงจิ๋ำานวนมาก

ในมหาสุมทุรุอ๋ันเด่ัย่ ต้ั �งอัย่่่ทางท๋ศต้ะวนัต้กเฉ่ีย่งใต้้ข้อังปรุะเทศอ๋ันเด่ัย่แล็ะ

ปรุะเทศศรุ่ล็งักา เป็นจิุ๋ดัหมาย่การุท่อังเท่�ย่วย่อัดัน๋ย่ม กล็าย่เป็นปรุะเทศ

อ๋ัสุรุะเม้�อัวนัท่� 26 กรุกฎาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) หล็งัจิ๋ากเป็นดัน๋แดัน

ในอัารัุกข้าข้อังอังักฤษเป็นเวล็า 79 ป่ ต้่อัมาได้ัย่กเล็๋กรุะบบสุุล็ต้่านแล็ะ 

ได้ัเปล็่�ย่นแปล็งการุปกครุอังเป็นรุะบอับปรุะชาธ๋ิปไต้ย่แบบสุาธิารุณรัุฐเม้�อั 

วนัท่� 11 พฤศจ๋ิ๋กาย่น ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)

ขึ้อบค์ุณขึ้้อม้ลจัาก	:	https://undubzapp.com/10ประเที่ศ-เล็กที่่�สุดิในโลก/

อ่่านต่่อ่ฉบัับัหน้า
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สาระน่่าร้� คู่้่เมืืองย่่า
By...อ๋๋อ๋มแอ๋๋ม

ภาพเก่่า
เล่่าโคราชในอดีีีีต

ขึ้อบค์ุณขึ้้อม้ลจัาก	:	https://www.nrru.ac.th/pictures/show_subwork.php?t=61

	 บริเวัณน่�	 เป็นชุ่องสำาหรับขึ้้ามไปมา	 ระหวั่างเม่องสระบุร่กับมณฑลนค์รราชุส่มาแตั้่โบราณ	 ไปไดิ้แตั้ ่
โดิยเดิินเที่้า	จัะใชุ้ล้อเกวั่ยนหาไดิ้ไม่	ดิ้วัยที่างตั้้องเดิินตั้ามสันเขึ้าบ้าง	ตั้ามไหล่เขึ้าบ้าง	ค์นเดิินตั้ามปกตั้ินั�นตั้ั�งแตั้่ตั้ำาบล
แก่งค์อย	ตั้้องค์้างค์่นในป่าน่�ถุ้ง	2	ค์่น	ถุ้งจัะพ้น”	“สมเดิ็จัพระปิ�นเกล้าเจั้าอย้่หัวั	ที่รงเค์ยพระราชุดิำาริไวั้วั่า	ไม่ค์วัรเร่ยก 
ดิงพญ่าไฟเพราะให้ค์นค์รั�นค์รา้ม	จัง้ที่รงกราบท้ี่ลพระบาที่สมเด็ิจัพระจัอมเกล้าเจ้ัาอย่้หวัั	ขึ้อใหเ้ปล่�ยนชุ่�อจัาก	ดิงพญ่าไฟ	
เป็นดิงพญ่าเย็น	แตั้่ค์นหลายๆค์นก็ยังค์งเร่ยกวั่า	ป่าดิงพญ่าไฟอย้่ดิั�งเดิิม

	 การสร้างที่างรถุไฟสาย	กรุงเที่พฯ	–	นค์รราชุส่มา	รัฐบาล 
พิจัารณาเห็นว่ัาจุัดิแรกที่่�สมค์วัรจัะสร้างที่างรถุไฟเชุ่�อมกับเม่อง 
หลวังขึ้องไที่ยกอ่นอ่�น	ค์อ่	นค์รราชุสม่า	ดิงันั�นในเดิอ่นตั้ลุาค์ม	2433	 
จั้งที่รงพระกรุณาโปรดิเกล้าฯ	 ให้ก่อตัั้�งกรมรถุไฟขึ้้�น	 สังกัดิอย่้ใน 
กระที่รวังโยธัาธิัการม่พระเจ้ัาน้องยาเธัอ	เจ้ัาฟ้ากรมขุึ้นนริศรานุวััติั้วังศ์	 
ที่รงเป็นเสนาบดิ	่และนาย	เค์.	เบท็ี่เก	ชุาวัเยอรมัน	เปน็เจ้ัากรมรถุไฟ
พรอ้มกนันั�นไดิ	้เปดิิประม้ลสรา้งที่างรถุไฟสายกรงุเที่พ	–	นค์รราชุสม่า	
เป็นสายแรก	ณ	ที่่�ที่ำาการรถุไฟกรุงเที่พฆ
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	 กินกาแฟัอย่างไร์ให้้ม้ปร์ะโยชุน์	 กาแฟัม้ปร์ะโยชุน์	 อะไร์กับ
ร์่างกาย	 และ	 ดื�มกาแฟัแล้วัชุ่วัยให้้ห้ายง่วังจัริ์งห้ร์ือไม่	 กาแฟัม้โทษ์ 
ตุ่อร์่างกายอย่างไร์บ้าง	
	 ในกาแฟัม้ทั�งปร์ะโยนชุ์และโทษ์	ห้ากร์ับปร์ะทานมากเกินไป 
ก็จัะให้้โทษ์ตุ่อร่์างกาย	 เพร์าะฉะนั�นองศ์การ์อาห้าร์และยาปร์ะเทศ
สำห้ร์ัฐอเมร์ิกา	จัึงได้กำาห้นดปร์ิมาณค่าข้องคาเฟัอ้นท้�ไม่ม้โทษ์ตุ่อร์่างกาย
ห้ากดื�มไม่เกิน	300	มิลลิกร์ัมตุ่อวััน	ห้ร์ือไม่ควัร์เกิน	3	แก้วันั�นเอง	คาเฟัอ้น 
ม้ผ่ลตุ่อร์่างกายโดยตุร์ง	ห้ากดื�ม	 50-200	 มิลลิกร์ัมจัะชุ่วัยทำาให้้ร์่างกาย
ร์้้สำึกตุื�นตุัวั	และสำดชุื�นกำาลังด้
	 แตุ่ห้ากดื�มในปร์ิมาณ	 200-500	 ห้รื์อเร์้ยกวั่าข้นาดกลาง	 
อาจัทำาให้้ร่์างกายเกิดควัามเคร์ย้ด	ปวัดหั้วั	ใจัสำั�น	กร์ะวันกร์ะวัาย	ไปจันถึึง
นอนไมห่้ลบัได้	ยิ�งถ้ึาทานในปริ์มาณท้�สำง้ข้ึ�นถึึง	1000	มิลลิกร์มัตุ่อวันัข้ึ�นไป 
คาเฟัอ้นยิ�งจัะกลายเป็นพิษ์ให้้โทษ์ตุ่อร์่างกายทันท้	 จัะทำาให้้ร์่างกาย 
เร์ิ�มกร์ะสำับกร์ะสำ่าย	 หั้วัใจัเตุ้นเร์็วั	 เคลื�อนใสำ้	 เบื�ออาห้าร์	 และปัสำสำาวัะ 
บ่อยข้ึ�น
	 กาแฟัม้ปร์ะโยชุน์
	 เพร์าะฉะนั�นถึ้าอยากทานกาแฟัให้้เกิดปร์ะโยนชุ์	 ห้รื์อแก้ง่วัง	
แนะ่นำาให้ท้านกาแฟัคร์ั�งละนอ้ยๆเพื�อกร์ะจัายการ์ดื�มออกไปในแตุล่ะคร์ั�ง
	ห้ร์ือแก้วัเล็กๆ	แตุ่สำามาร์ถึทานได้เร์ื�อยๆ	ค่อยๆจัิบไปท้ละนิดเพร์าะกาแฟั
จัะเร์ิ�มออกฤทธีิ�ห้ลังจัากดื�มไปแล้วั	15	นาท้	และการ์ดื�มแบบน้�ก็จัะชุ่วัยให้ ้
ร์่างกายข้องเร์าตุื�นตุัวัได้ยาวันานกวั่าการ์ดื�มท้เด้ยวัคร์ั�งล่ะมากๆ	 แตุ ่
ข้้อสำำาคัญิให้้ปร์ิมาณข้องคาเฟัอ้นร์วัมกันแล้วัไม่เกิน	 300	 มิลลิกร์ัมตุ่อวััน 
จัะด้ท้�สำุด	 และผ่ลเสำ้ยอ้กอย่างสำำาห้ร์ับคอกาแฟัท้�ชุอบทานกาแฟั 
ตุอนท้องวั่าง

	 คาเฟัอ้นในกาแฟัจัะเร่์งห้ลั�งกร์ดในกร์ะเพร์าะออกมา	 ซีึ�งจัะทำาให้้
กร์ะเพร์าะข้องเร์าร์ะคายเคืองอย่้บ่อยๆจันกลายเป็นโร์คกร์ะเพร์าะได้ในท้�สำุด	
เพร์าะฉะนั�นจัึงไม่ควัร์ทานกาแฟัตุอนท้องวั่างกันนะค่ะ	อย่างน้อยๆก็ควัร์จัะม้
ข้นมทานควับค้่กับกาแฟัไปด้วัยจัะด้กวั่า	ห้ร์ือค่อยๆจัิบ	ห้ลังทานอาห้าร์ห้ลัก
จัะด้ท้�สำุด	และท้�สำำาคัญิอ้กอย่างการ์ดื�มกาแฟัในปร์ิมาณมากๆ
	 เพื�อห้วัังจัะกร์ะตุุ้นให้้ได้งานเย่อะๆ	 จันอดห้ลับอดนอน	 ยิ�งทำาให้้
ร์่างกายตุ่อตุ้าน	สำมองข้องเร์าก็จัะยิ�งยำ�าแย่ปร์ะสำิทธีิภาพในการ์ร์ับร์้้ห้มดลงได ้
ในท้�สุำด	 สำำาห้รั์บคอกาแฟัท้�ทานกันอย่้เป็นปร์ะจัำา	 แน่ะนำาให้้ทานอาห้าร์ท้�ม้ 
แห้ล่งแคลเซี้�ยมมากๆ	 เพื�อไปทดแทนแคลเซี้�ยมท้�สำ้ญิเส้ำยไปกับการ์ปัสำสำาวัะ 
ท้�ม้จัำานวันคร์ั�งมากข้ึ�น
	 เพื�อลดควัามเสำ้�ยงตุอ่การ์เป็นโร์คกร์ะดก้พรุ์น	ห้ร์อืถึา้เปน็ไปได้ควัร์ใชุ้
นม	แทนคร์้มเท้ยมจัะด้กวั่านะค่ะ	และข้้อสำำาคัญิอ้กอย่างในกร์ะบวันการ์ผ่ลิตุ
กาแฟัจัะมอ้นมุล้อสิำร์ะเกดิข้ึ�น	เพร์าะฉนั�นเร์าควัร์ทานผ่กัผ่ลไมเ้พื�อกำาจัดัอนมุล้
อิสำร์ะออกจัากร์่างกายท้�มากับกาแฟั	พร์้อมทั�งดื�มนำ�าให้้มากข้ึ�นเพื�อชุดเชุยนำ�า 
ท้�สำ้ญิเสำ้ยไปกับการ์ปัสำสำาวัะนะค่ะ	ด้วัยควัามปร์าถึนาด้ค่ะ	
	 ตุิดตุามเร์ื�องร์าวัทั�งห้มดข้องร์ายการ์	คร์ัวัคุณตุ๋อย	ร์ายการ์โทร์ทัศน์
ท้�สำอนส้ำตุร์	 และวิัธี้การ์ทำาอาห้าร์ออกอากาศ	 ทุกวัันจัันทร์์-ศุกร์์	 เวัลา	 13.40	
-	 14.10	น.	 แตุ่สำำาห้ร์ับแฟันๆท้�พลาดชุม	 ติุดตุามชุม	คร์ัวัคุณตุ๋อย	 ย้อนห้ลัง	 
ได้ทางอินเทอร์์เน็ตุ

 https://www.kidteung.com/เรื่่�องน่่ารื่้�/กาแฟมีีปรื่ะโยชน่์.html

Health corner
By...Tingnong

กิิน่กิาแฟอย่่างไร

ให้้มืีประโย่ชน่์
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ปราชญ์์ ชาวบ้้าน่
By... ต.ตา หลานย่่าโม

ทิ�งชีวิตในโร่งงาน กลืบัมาทำเกษตร่ผสม
ผสาน ร่ายได้ดีปีีลืะ 3-4 แสน

	 ห้ นุ่ ม โค ร์าชุ เจั้ า ข้องสำวัน เกษ์ตุร์ผ่สำมผ่สำาน	 

ชุาวัเทพารั์กษ์์	 โคร์าชุ	บอกลาอาชุ้พร์ับจ้ัางในโร์งงาน	ทิ�งเงิน

เดือนละห้มื�นกว่ัาบาท	 ผั่นชุ้วิัตุกลับมาอย่้บ้านนอกกับพ่อแม ่

ทำาไร่์อ้อยส้้ำภัยแล้งไม่ไห้วั	 เลยหั้นมาทดลองทำาเกษ์ตุร์ 

ผ่สำมผ่สำาน	ร์ับร์ายได้ปีละ	3-4	แสำนบาท

	 นายสำมเดชุ	 อุดมวิัทย์	 อายุ	 42	 ปี	 ชุาวับ้านห้ม้่	 2	 

ตุ.วัังยายทอง	อ.เทพารั์กษ์	์จั.นคร์ร์าชุสำม้า	นำาผ่้ส้ำื�อข้า่วัไปชุมสำวัน 

เกษ์ตุร์ผ่สำมผ่สำานข้องตุนเองบนเนื�อท้�	7	ไร์	่ท้�มท้ั�งกลว้ัยนำ�าว้ัาพนัธ์ุี

มะลิอ่อน	มะละกอพันธีุ์ฮอลแลนด์	และแข้กดำา	ร์วัมทั�งมะนาวั

จัำานวันมาก	 โดยทั�งห้มดเป็นพืชุใชุ้นำ�าน้อย	 ใชุ้วิัธ้ีตุ่อท่อแป๊บ 

นำานำ�าเข้้าไปทั�วัไร์่

	 และ	 กล่าวัตุ่อว่ัา	 ก่อนห้น้าน้�ตุนทำางานโร์งงาน 

ในเข้ตุอตุุสำาห้กร์ร์มสำรุ์นาร์	้จั.นคร์ร์าชุสำม้า	นาน	8	ปีโดยมร้์ายได้

เดือนละ	1	ห้มื�นบาทเศษ์	แตุ่ไม่พอใชุ้กับค่าคร์องชุ้พ	ปร์ะกอบ

กับ	นายห้ล	นางฉำาฉา	พ่อและแม่อายุมาก	76	และ	67	ปี	ตุาม

ลำาดับไม่ม้ใคร์ด้แล	 เนื�องจัากพ้�น้องคนอื�นๆ	แยกคร์อบคร์ัวัไป

ท้�มา	:	https://www.thairath.co.th/content/591517

ห้มดแล้วั	 จัึงออกมาอย่้บ้านนอกกับพ่อแม่	 พร์้อมปร์ะกอบอาชุ้พ 

ทำาไร์อ่อ้ยเกอืบร์อ้ยไร์	่แตุ	่2-3	ปี	ห้ลงัสำ้ภ้ยัแลง้ไมไ่ห้วั	อก้ทั�งไดผ้่ลผ่ลติุ

น้อยแทบไม่คุ้มทุน	จัึงห้ันมาแบ่งพื�นท้�	7	ไร์่	โดยใชุ้เวัลาวั่างจัากการ์

ทำาไร์อ่อ้ย	8	เดือน	ทดลองทำาเกษ์ตุร์ผ่สำมผ่สำาน	ตุามแนวัคดิเศร์ษ์ฐกจิั

พอเพ้ยงข้องในห้ลวัง	 จัึงทดลองปล้กกล้วัย	มะละกอมะนาวั	 และ 

พืชุผ่ักอื�นๆ

	 ผ่่านมาสำามาร์ถึตุัดกล้วัย	 และเก็บมะละกอส่ำงข้ายตุลาด 

สำรุ์นคร์	อ.เมอืงจั.นคร์ร์าชุสำม้า	ทกุสำปัดาห้	์มร้์ายไดเ้ฉล้�ยเดอืนละ	2-4	

ห้มื�นบาท	ห้ร์ือคำานวัณแล้วัตุกปร์ะมาณปีละ	3-4	แสำนบาท	เมื�อเห้็น

ร์ายได้แล้วันับวั่าเป็นร์ายได้ท้�ด้มาก	จัึงเตุร์้ยมลดเนื�อท้�การ์ปล้กอ้อย

ลงอก้	40	ไร์	่เพื�อข้ยายการ์ทำาเกษ์ตุร์ผ่สำมผ่สำานให้้เต็ุมร์ป้แบบมากข้ึ�น
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พิิธีีมือบ้เกิีย่รติิบ้ัติรแกิ่ทีีมืน่ักิกิีฬาฟุติซอล
ทีี�คู่ว้ารางวัลรองชน่ะเลิศ อัน่ดัับ้ 1 By : tewtewBy : tewtew

	 ผ่้้บร์ิห้าร์โร์งเร์้ยนวัังไม้แดงพิทยาคม	ทำาพิธี้มอบ

เก้ยร์ตุิบัตุร์แก่ท้มนักก้ฬาฟัุตุซีอล	 ท้�ควั้าร์างวััลร์องชุนะ

เลิศ	อันดับ	 1	การ์แข้่งข้ันก้ฬานักเร์้ยน	นักศึกษ์า	จัังห้วััด 

นคร์ร์ชุส้ำมา	 ปร์ะจัำาปี	 2563	 ชุนิดก้ฬาเซีปักตุะกร์้อ	 	ณ	 

สำนามก้ฬา	 ภายในจัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	 อำาเภอเมือง

นคร์ร์าชุสำ้มา	จัังห้วััดนคร์ร์าชุสำ้มา	ร์ะห้วั่างเดือน	สำิงห้าคม

	-	กันยายน	2563
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 6. Air Taxi

 innovation 2020 Air Taxi by Uber

	 เห็้นแท็กซ้ี�บนท้องถึนนบ่อยแล้วั	 ถึึงเวัลาท้�แท็กซ้ี�บนอากาศตุ้อง 

ฉายแวัวับ้าง	 ซึี�งครั์�งน้�ถืึอเป็นปร์ะวััติุศาสำตุร์์ท้�	 Hyundai	 จัับมือกับ	Uber	 พัฒนา 

Air	 Taxi	 ซึี�งเป็นเครื์�องบินท้�ไม่ตุ้องใชุ้รั์นเวัย์	 แตุ่ใชุ้โร์เตุอร์์ขั้บเคลื�อนแทน	แถึมยังม้ 

ควัามเง้ยบ	 ไม่ส่ำงเส้ำยงร์บกวันผ้้่อื�น	 โดยห้นึ�งลำาสำามาร์ถึบร์ร์จุัผ้้่โดยสำาร์ได้	5	คน	 ซึี�ง

ทาง	Uber	 ม้แพลนว่ัาจัะนำามาให้้บริ์การ์ในย่านธุีร์กิจัท้�ตุ้องการ์ควัามเร่์งร้์บ	แตุ่เจัอ

ปัญิห้าร์ถึติุด	และค่าใชุ้บริ์การ์	Air	taxi	ก็ถ้ึกกว่ัาเฮลิคอปเตุอร์์แน่นอน	อ้กทั�งเป็นมิตุร์ 

กับสิำ�งแวัดล้อม	 เพร์าะใชุ้พลังงานไฟัฟ้ัา	และยังสำะดวักร์วัดเร็์วัอ้กด้วัย	 ซึี�งโดยเฉล้�ย

แล้วัร์ะยะทาง	19	กิโลเมตุร์	ใชุ้เวัลาเดินทางเพ้ยง	10	นาท้	เท่านั�น

 7. Vision S by SONY

	 Vision	S	ถืึอว่ัาเป็น	Innovation	ท้�เซีอร์์ไพร์ส์ำผ้้่คนในงาน	CES	ห้นักมาก

เพร์าะผ้้่คิดค้นก็คือ	 SONY	 ผ้้่ผ่ลิตุชัุ�นนำาด้านเส้ำยง	ภาพ	 วิัด้โอ	ห้รื์อควัามบันเทิง 

ตุ่าง	 ๆ	 นั�นเอง	 ไม่ม้ใคร์คาดคิดว่ัาจัะมาผ่ลิตุร์ถึยนต์ุพลังงานไฟัฟ้ัา	 ซึี�งตุอนน้�คือ 

ร์ายล่าสุำดแซีง	 Tesla	 ไปแล้วั	ควัามอลังการ์ข้อง	Vision	S	 คือม้เซีนเซีอร์์ร์อบคัน 

ถึึง	 33	 จุัด	 คอยห้ล้กเล้�ยงสิำ�งก้ดข้วัาง	 คนเดินเท้า	 เป็นตุ้น	 อ้กทั�งได้นำาจุัดเด่น 

ข้องตัุวัเองด้านเส้ำยงและภาพมาอย่้ในตัุวัร์ถึ	อย่างเชุ่นจัอดิสำเพลย์	 ร์ะบบเส้ำยงแบบ	 

360	องศา	สำามาร์ถึเชืุ�อมตุ่อได้ตุลอดเวัลา	ตุอบโจัทย์คนรั์กการ์เดินทางและห้ลงให้ล

ในคุณภาพเส้ำยงท้�เพร์าะ	ๆ

 8. WHITESHARK MIX – underwater Scooter by Sublue

	 innovation	2020	WHITESHARK	MIX	-	underwater	Scooter	by	Sublue

นวััตุกร์ร์ม	2020	 ท้�ชุ่วัยให้้การ์ดำานำ�าสำนุกยิ�งขึ้�น	 ถึึงแม้ว่ัาจัะดำานำ�าไม่เป็น	 ซึี�ง	Sublue	

ให้้ฉายานามสำก้ตุเตุอร์์ใตุ้นำ�าตัุวัน้�ว่ัา	Whiteshark	MiX	 เพร์าะแห้วักว่ัายได้คล่องตัุวั

ใครจะไปีคิดว่ามันเปี็นไปีได้  
CES 2020  

เห้มือนกับฉลาม	 เป็นสำก้ตุเตุอร์์ใตุ้นำ�าท้�เล็กท้�สุำดในโลก	นำ�าห้นักเบา	สำะดวักตุ่อ

การ์พกพา	 ท้�สำำาคัญิสำามาร์ถึดำานำ�าได้ลึกถึึง	 40	 เมตุร์	 ด้วัยมอเตุอร์์เล็กจิั�วัแตุ่ 

ทร์งพลัง	ม้ควัามเร็์วัข้นาด	1.5	เมตุร์	/	วิันาท้	แถึมม้ท้�ติุดกล้องไว้ัถ่ึายโลกใตุ้นำ�า	 

เก็บปร์ะสำบการ์ณ์การ์ดำานำ�าข้องเร์าได้อ้กด้วัย	 เพ้ยงแค่ใชุ้สำองมือกดปุ�ม 

ท้�ด้ามจัับก็ทะยานลงส่้ำใตุ้นำ�าอย่างเมามันได้

 9. AO Air

 innovation 2020 AO Air

	 ไม่ร้้์ว่ัาฝุุ่�น	PM	2.5	จัะห้ายไปเมื�อไร์	แถึมมาตุร์การ์ป้องกันก็ยังไม่ม้

ปร์ะสิำทธิีภาพเท่าท้�ควัร์	แตุ่บอกเลยว่ัานวััตุกร์ร์ม	AO	Air	เอาอย่้ชัุวัร์์	เพร์าะเป็น

ห้น้ากากท้�สำามาร์ถึฟัอกอากาศบริ์สุำทธิี�ได้	และออกแบบมาเป็นห้น้ากากใสำเพื�อ

ให้้เร์าได้เห็้นร์อยยิ�มข้องกันและกันแม้ตุ้องใส่ำห้น้ากากตุลอดเวัลา

	 จุัดเด่นข้อง	AO	Air	คือม้ตัุวักร์องด้านซ้ีายและข้วัา	ซึี�งม้พัดลมเป็น

ตัุวัด้ดอากาศ	ทำาห้น้าท้�คล้ายปอดเพื�อฟัอกอากาศให้้บริ์สุำทธิี�	 สำามาร์ถึกร์อง

ฝุุ่�นข้นาดเล็กได้มากกว่ัาห้น้ากากทั�วัไปถึึง	50	 เท่า	และกร์องได้ส้ำงสุำดถึึง	240	

ลิตุร์	/	นาท้	แถึมตัุวักร์องใชุ้งานได้นาน	1	เดือนเลยท้เด้ยวั	ไม่ตุ้องเปล้�ยนบ่อย 

เห้มือนห้น้ากากอนามัย

 10. T1 Townew Smart Trash by Xiaomi

 innovation 2020 T1 Townew Smart Trash by Xiaomi

	 อ้กห้นึ�งนวััตุกร์ร์มให้ม่	 2020	 ท้�น่าสำนใจัจัากแบร์นด์	 Xiaomi	 

ท้�ตุอนน้�ปล่อย	 Innovation	 ออกมาไม่ห้ยุดห้ย่อน	แก้ปัญิห้าได้ห้ลายอย่าง	 

ห้นึ�งในนั�นคือ	 T1	 Townew	 Smart	 Trash	 ถัึงข้ยะอัจัฉริ์ยะท้�แก้ปัญิห้า 

คนไม่อยากมือเลอะห้รื์อติุดกลิ�นข้ยะเวัลามัดปากถุึง	 เพร์าะเจ้ัา	T1	Townew	

Smart	 Trash	 ตัุวัน้�สำามาร์ถึซ้ีลพร้์อมทั�งเปล้�ยนถุึงให้้ทันท้	 ให้้เร์าห้ยิบถุึงข้ยะ

ออกไปทิ�งได้เลย	แถึมไม่ตุ้องเห้ย้ยบเพื�อเปิดฝุ่าถัึงอ้กด้วัย	แค่ใชุ้มือปัดผ่่านฝุ่า

ก็เด้งให้้ใส่ำข้ยะได้เลย

ท่ี่�มา : https://thomasthailand.co/innovation/innovation-2020/
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ทีี� โคู่ราชทีี� โคู่ราช
ชิว...ไห้น่ดีัชิว...ไห้น่ดีั

By..นาฬิิกา ทราย

 สุำาหรัุบรุ่ปแบบการุเดัน๋ทางในย่คุน๋วนอัร์ุมลั็ ท่�นบัเป็นสุว่นหนึ�งข้อัง

แนวคด๋ัใหมท่่�นกัทอ่ังเท่�ย่วทั�วโล็กคาดัหวงัวา่จิ๋ะม่การุนำามาใช้ในอันาคต้อันั

ใกล้็ ม่ดังัน่ �

 – บตั้รุผา่นข้ึ �นเครุ้�อังแบบอ๋ัเล็ก็ทรุอัน๋กส์ุ (E-boarding Pass) (44%)

 – ห้อังนำ �าไรุ้สุมัผสัุ (43%)

 – การุเดัน๋ทางไรุ้สุมัผสัุจิ๋ากสุนามบน๋ถงึโรุงแรุม (40%)

 – การุไมม่่ท่�นั�งต้รุงกล็างในการุคมนาคม (36%)

 – หนงัสุอ้ัเดัน๋ทางสุขุ้ภาพ (Digital Health Passport) (35%)

 ท่�มา : https://www.bltbangkok.com/poll/28463/

เท่ี่�ยวยุคนิวนอร์มัล่
ต้้องเจออะไรบ้ัาง ?
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 “...การปลููกป่า 3 อย่่าง แต่่ให้้ประโย่ชน์์ 4 อย่่าง ซ่ึ่�งได้้ไม้ผลู  
ไม้สร้างบ้้าน์ แลูะไม้ฟืืน์น้์�น์ สามารถให้้ประโย่ชน์์ได้้ถ่ง 4 อย่่าง คืือ น์อกจาก
ประโย่ชน์์ใน์ต้่วเองต่ามชื�อแลู้ว ย้่งสามารถให้้ประโย่ชน์์อ้น์ท่ี่� 4 ซ่ึ่�งเป็น์ข้้อสำาค้ืญ 
คืือ สามารถช่วย่อนุ์ร้กษ์์ดิ้น์แลูะต้่น์น์ำ�าลูำาธารด้้วย่...”
	 พร์ะร์าชุดำารั์สำข้องพร์ะบาทสำมเด็จัพร์ะบร์มชุนกาธิีเบศร์	มห้าภ้มิพล 
อดุลยเดชุมห้าร์าชุ	บร์มนาถึบพิตุร์	เมื�อวัันท้�	7	มกร์าคม	พ.ศ.	2523	ณ	โร์งแร์มริ์นคำา
	อ.เมือง	จั.เชุ้ยงให้ม่
 ประโย่ชน์์ข้องป่า 3 อย่่าง ประโย่ชน์์ 4 อย่่าง

พอกิน์
	 คือ	การ์ปล้กตุ้นไม้ท้�กินได้	ร์วัมทั�งใชุ้เป็นยาสำมุนไพร์	ไม้ในกลุ่มน้�	 เชุ่น	แค
มะรุ์ม	ทุเร้์ยน	สำะตุอ	ผั่กห้วัาน	ฝุ่าง	แห้้ม	กล้วัย	ฟัักข้้าวั	ไม้ผ่ลตุ่าง	ๆ

พอใช้
	 คือ	การ์ปล้กตุ้นไม้ให้้เป็นป�าไม้	สำำาห้รั์บทำาเครื์�องใชุ้สำอยในครั์วัเรื์อน	อาทิ
	ทำาฟืัน	เผ่าถ่ึาน	ทำางานหั้ตุถึกร์ร์ม	ห้รื์อทำานำ�ายาซัีกล้าง	ไม้ในกลุ่มน้�	เชุ่น	มะคำาด้ควัาย
	ห้วัาย	ไผ่่	ห้ม้เห้ม็น

พออยู่่
	 คือ	การ์ปล้กตุ้นไม้ท้�ใชุ้เนื�อไม้และไม้เชิุงเศร์ษ์ฐกิจัให้้เป็นป�า	ไม้กลุ่มน้�เป็นไม้
อายุยืนเพื�อใชุ้สำร้์างบ้าน	ทำาเครื์�องเรื์อน	ตุ้นไม้กลุ่มน้�	เชุ่น	ตุะเค้ยนทอง	ยางนา	สัำก	พะย้ง	
พยอม

พอร่มเย็่น์
	 คือ	ปร์ะโยชุน์อย่างท้�	 4	 	 ท้�เกิดจัากการ์ปล้กป�า	 3	อย่าง	 จัะชุ่วัยฟืั�นฟ้ั 
ร์ะบบนิเวัศดินและนำ�าให้้กลับมาอุดมสำมบ้ร์ณ์	ร่์มรื์�น	และฉำ�าเย็นขึ้�นมา
	 การ์ปล้กป�า	5	ร์ะดับแบบกสิำกร์ร์มธีร์ร์มชุาติุ
	 ปร์ะกอบด้วัยตุ้นไม้ห้ลากห้ลายชุนิดพันธ์ุี	โดยเร์าสำามาร์ถึจััดแบ่งตุามร์ะดับ
ชุ่วังควัามส้ำงและร์ะบบนิเวัศได้	5	ร์ะดับ	ดังน้�

ปี่า 3 อย่าง ปีร่ะโยชน์ 4 อย่าง
“...การ่ปีลืูกปี่า 3 อย่าง แต่ให้้ปีร่ะโยชน์ 4 อย่าง
ซึ่่�งได้ไม้ผลื ไม้สร่้างบ้าน แลืะไม้ฟืืนนั�น สามาร่ถให้้ปีร่ะโยชน์ได้ถ่ง 4 อย่าง

	 ไม้ส้ำง	เป็นกลุ่มไม้เรื์อนยอดส้ำงสุำดและอายุยืน	ไม้ในร์ะดับน้�	
เชุ่น	ตุะเค้ยน	ยางนา	เต็ุง	รั์ง	
	 ไม้กลาง	เป็นกลุ่มตุ้นไม้ท้�ไม่ส้ำงนัก	ไม้ในร์ะดับน้�	ได้แก่	บร์ร์ดา
ไม้ผ่ลท้�เก็บกินได้	เชุ่น	มะม่วัง	ข้นุน	มังคุด	กร์ะท้อน	ไผ่่	สำะตุอ
	 ไม้เตุ้�ย	 เป็นกลุ่มตุ้นไม้พันธ์ุีพุ่มเตุ้�ย	ไม้ในร์ะดับน้�	 เชุ่น	พริ์ก
	มะเขื้อ	กะเพร์า	ติุ�วั	ผั่กห้วัานบ้าน	เห้ล้ยง
	 ไม้เลื�อยเร้์�ยดิน	ไม้ในร์ะดับน้�เป็นตุร์ะก้ลไม้ล้มลุกท้�ทอดยอด
เลื�อยได้	เชุ่น	พริ์กไทย	ร์างจืัด	ฟัักทอง	แตุงกวัา
ไม้หั้วัใตุ้ดิน	ไม้หั้วัอย่้ใตุ้ดิน	ไม้ในร์ะดับน้�	คือ	มัน	เผื่อก	กลอย	กวัาวัเครื์อ
	ขิ้ง	ข่้า
 https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/knowl-

edge/case-study-detail.php?id=21

·Õè¾Íà¾ÕÂ§·Õè¾Íà¾ÕÂ§·Õè¾Íà¾ÕÂ§
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	 วัันน้�เราม้ีสิินค้้าตััวัใหม่ีมีาแนะนำา	 ซ่ึ่�งนั�นก็็คื้อ	Moment	

AirTag	Mounts	อุปก็รณ์์เสิริมีสิำาหรับ	AirTag	ท้ี่�ที่ำาออก็มีาได้้อย่่าง

น่าสินใจ	ใค้รท้ี่�สินใจอย่าก็ได้้ก็็ตัามีมีาดู้ราย่ละเอ้ย่ด้กั็นได้้เลย่

	 สิรุปข้้อมูีลและราย่ละเอ้ย่ด้ท้ี่�น่าสินใจเก้็�ย่วักั็บ	Moment	

AirTag	Mounts	ได้้ดั้งน้�

	 Moment	 AirTag	Mounts	 ถููก็ออก็แบบมีาให้ยื่ด้ติัด้กั็บ

ก็ระเป๋า	 เสืิ�อผ้้า	 หรือ	 สิิ�งข้องต่ัางๆ	 ด้้วัย่ก็าวั	 เน้นซ่ึ่อนไว้ัไม่ีให้ 

ใค้รรู้ว่ัาม้ีก็ารติัด้	AirTag	ไว้ั	และน้�ก็็คื้อ	Moment	AirTag	Mounts		

ท้ี่�เราอย่าก็แนะนำาให้เพืื่�อนๆ	 ได้้รู้จัก็ในค้รั�งน้�	 ก็็หวัังว่ัาจะเป็น 

ท้ี่�ชืื่�นชื่อบถููก็ใจสิำาหรับเจ้าข้อง	AirTag	ทุี่ก็ค้น	สิำาหรับใค้รท้ี่�สินใจ

อย่าก็ได้้ก็็สิามีารถูสัิ�งซืึ่�อล่วังหน้าได้้แล้วั	 ตัั�งแต่ัวัันน้�เป็นต้ันไป	 

ก่็อนจะเริ�มีจัด้ส่ิงในเดื้อนก็รก็ฎาค้มี	 2021	 ราค้า	 14.99	 -	 19.99	 

ด้อลล่าร์สิหรัฐ	หรือราวั	470	-	630	บาที่

 https://www.itmoamun.com/แนะนำา-moment-airtag-

mounts-อุปก็รณ์์เสิริมีสิำา/

แนะนำ Moment AirTag Mounts 

อุปีกรณ์เสริมสำหรับั AirTag 
ใช้ยึดต้ิดกับักระเปี๋าเส่�อ
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By...IT Sa Bel La

วิถ่ปฏิิบ้้ติ่ให้ม่
	 ปฏิิเสำธีไม่ได้ว่ัาสำนามก้ฬาไม่ใชุ่สำถึานท้�ท้�สำะอาดท้�สุำด	คร์าบเห้งื�อไคล	นำ�าลาย	 เสำมห้ะ

	เลือด	อะไร์ไม่ร้้์เต็ุมไปห้มด	ลามไปถึึงห้้องนำ�า	ห้้องอาบนำ�า	ห้้องแตุ่งตัุวั	เก้าอ้�	ท้�นั�ง	ฯลฯ	เพร์าะคนมา

เล่นก้ฬาไม่ได้มาโร์งพยาบาล	เรื์�องควัามสำะอาดน้�เป็นสิำ�งท้�คำานึงถึึงน้อยมาก	ถ้ึาไม่เลวัร้์ายจัริ์งๆ

	 แตุ่ห้ลังจัากน้�การ์จัะเล่นก้ฬา	 ควัามสำะอาดตุ้องมาเป็นลำาดับแร์ก	 โดยเฉพาะ

สำาธีาร์ณ้ปโภคตุ่างๆ	ห้้องนำ�า	ห้้องอาบนำ�า	เก้าอ้�	ไปจันถึึงพื�นสำนาม	จัะตุ้องม้การ์ทำาควัามสำะอาดฆ่่า

เชืุ�ออย่างสำมำ�าเสำมอ	อย่างเชุ่น	 เวัท้มวัย	สำนามฟุัตุบอล	สำนามบาสำเกตุบอล	จัะม้พื�นท้�แค่ไห้นก็ตุ้อง

ทำาควัามสำะอาด	ม้การ์พ่นฆ่่าเชืุ�อทุกจุัด

	 แน่นอนว่ัาก่อนเข้้ามาเล่นก้ฬาก็ตุ้องม้การ์ตุร์วัจัเช็ุกอุณห้ภ้มิด้วัย	บางท้�จัะม้การ์	‘ฆ่่าเชืุ�อ

’	ก่อนเข้้าสำถึานท้�	และตุ่อไปน้�ข้วัดนำ�าข้องใคร์ข้องมันเด็ดข้าด	(ใคร์ชุอบฉกข้วัดนำ�าเพื�อนไปกินตุ้องเลิก

นิสัำยน้�!)

	 ถึึงมันอาจัจัะด้โอเวัอร์์ไปบ้างท้�จัะตุ้องทำาควัามสำะอาดกันในร์ะดับนั�น	แตุ่

เพร์าะโควิัด-19	 มันทำาให้้เร์าร้้์ว่ัา	ห้ากปร์ะมาทนิดเด้ยวัก็เกมโอเวัอร์์ได้	 ดังนั�น	 น้�จัะเป็น

พฤติุกร์ร์มให้ม่ท้�จัะเกิดขึ้�น	ร์วัมถึึงการ์ปรั์บพฤติุกร์ร์มบางอย่าง	เชุ่น	การ์จัับมือ	การ์ฉลอง

ร่์วัมกัน	เป็นตุ้น	พวักน้�ก็ตุ้องงด

	 อ้กพฤติุกร์ร์มท้�เกิดขึ้�นแล้วัคือ	การ์ฝึุ่กซ้ีอมแบบทางไกลผ่่านร์ะบบ	Zoom	ซึี�ง

เป็นสิำ�งท้�เกิดขึ้�นในชุ่วังท้�ผ่่านมา	และสำามาร์ถึจัะเกิดขึ้�นได้อ้กทุกเมื�อห้ากม้การ์ร์ะบาดร์ะลอก	

2	ห้รื์อ	3	ห้รื์อ	4	ซึี�งมันอาจัจัะไม่ถึึงกับเห้มือนปกติุ	แตุ่อย่างน้อยด้วัยเทคโนโลย้ก็ทำาให้้การ์

ฝึุ่กซ้ีอมแบบนักก้ฬาอาชุ้พยังพอทำาได้อย่้แบบวััดผ่ลได้ด้วัย	ซึี�งแน่นอนว่ัาถ้ึานักก้ฬาอาชุ้พ

ทำาได้	คนทั�วัไปก็ทำาตุามได้เชุ่นกัน	(ตุอนน้�ก็เริ์�มม้เทร์นเนอร์์แบบออนไลน์แล้วันะ!)

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

อ่าน์ต่่อฉบ้้บ้ห้น้์า

5 สิ�งให้มื่สไติล์ New Normal 
ของกิีฬายุ่คู่โคู่วิดั-19
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By...Angel

ท่ี่�มาจาก : http://th.interscholarship.com/mickeyeduzones/2072

 Spontaneous reactions

ประโย่คืแบ้บ้ใช้ต่อบ้โต้่กลู้บ้ใน์ท้ี่น์ท่ี่

Thank you - ข้อบ้คุืณ

You’re welcome - ด้้วย่คืวามยิ่น์ด่้

Bless you! - พระเจ้าคุ้ืมคืรองคุืณ

(เป็น์คืำาอวย่พรท่ี่�พูด้เมื�อบุ้คืคืลูอื�น์ม่อาการจาม เพราะสม้ย่

ก่อน์เชื�อก้น์ว่า

ข้ณะท่ี่�คืน์เราจามน้์�น์วิญญาณสามารถออกจากร่างได้้

 ที่ำาให้้อาจม่โรคืภ้ัย่ได้้ง่าย่)

Congratulations - ข้อแสด้งคืวามยิ่น์ด่้ด้้วย่น์ะ

Sorry ( apologize ) - ข้อโที่ษ์

Sorry? ( say it again ) - อะไรน์ะ

ต่อ่นที่่� 1
Greetings and farewells.

การท้ี่กที่าย่ แลูะการบ้อกลูา 

Good morning - อรุณสว้สดิ้�

Morning - สว้สด่้ต่อน์เช้า

Hello - ห้ว้ด้ด่้

Hi guys! - ไงพวก

How do you do? - เป็น์ไงบ้้าง

Goodbye - ลูาก่อน์

Bye - บ้าย่

Have a nice day - โชคืด่้น์ะ

Enjoy your day - ข้อให้้สนุ์กน์ะว้น์น่์�

See you tomorrow - เจอก้น์พรุ่งน่์�น์ะ

Take care - ดู้แลูต้่วเองด้้วย่

100 ประโยคภาษาอ่ังกฤษ
สำำาหรัับัใช้้ในห้อ่งเรั่ยน
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คู่ำสำน่วน่ภาษาโคู่ราชคู่ำสำน่วน่ภาษาโคู่ราช

กิิ�น่น่่ามืร่อน่น่อน่ไฟ
อ่๋านว่่า   ก๋ิ๋�น - น่าม - ร่่อน - นอน - ไฟ

หมาย่ถึึง  กิ๋าร่อยู่่่ไฟของหญ๋ิงแม่ลู่กิ๋อ่อน

โห้ง่มืๆ
เป็็นลักิษณะอ๋ากิารกิิริย่ากิารเดิินคนเดีิย่ว่จิงจัง หรือ๋เดิินแบบตั�งใจ

หมาย่ถึึง   กิารเดิินด่่ิมๆ

แกิ๊ะห้ัวเลาเกิาห้ัวห้ญ์้า
อ่๋านว่่า   แก๊ิ๋ะ - หัว - เลูา - เกิ๋า - หัว - หญ้ิา

หมาย่ถึึง หมดหนทางท่�จะด๋�นร่นต่่อไป    

สีห้ย่ืดั , ไสห้ย่ืดั 
เป็็นคำาเป็รีย่บเทีีย่บกิารแสดิงกิริย่าอ๋ากิาร หว่าดิเสีย่ว่ น่ากัิว่ ไม่น่าดูิ

หมาย่ถึึง  หว่าดิเสีย่ว่, ไม่น่าดูิ สย่ดิสย่อ๋ง

คู่ำคู่มื ภาษาโคู่ราช
By...Rabbit 

	 สำวััสำด้ค่ะ	 KORAT NETWORK 	 ฉบับน้�ข้อเสำนอ

สำำานวันตุ่างๆข้องโคร์าชุท้�อาจัจัะฟัังไม่ค่อยจัะคุ้นห้้	 ผ้้่คนภาคอื�นๆ

	 ห้รื์อคนรุ่์นห้ลังๆ	 แล้วั	 ดังนั�นเพื�อเป็นการ์อนุรั์กษ์์ภาษ์าโคร์าชุ

ข้องเร์าไว้ัให้้คงอย่้	 และยังสืำบทอดตุ่อไป	 เร์าจัะพยายามร์วับร์วัม 

มาฝุ่ากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝุ่ากติุดตุามเร์าด้วัยนะคะ

คู่ำภาษาโคู่ราชคู่ำภาษาโคู่ราช

“ โห้ง่มืๆ”
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           สวนบริหารงานคลัง  สํานักการคลัง  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา   
                                                   รวมกับ                        
                เจาหนาที่ศูนยประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
                     ประจําอําเภอทุกอําเภอ   ไดดําเนินการเรงรัดจดัเก็บรายได,   
        จัดทําทะเบียนคุมรายไดทุกประเภท จดัทําสถิติและรายงานขอมูลเกี่ยวกับรายได    
                     ปงบประมาณ  2564 ประจําเดือน  พฤศจิกายน   2563  
 
 

รายการ   ประมาณการรายรับ        รับตั้งแตตนป   
1 -30 พฤศจิกายน  2563 
  

            รับจริง  
เดือน  พฤศจิกายน  2563 

1. รายไดจัดเก็บเอง      148,000,000.00     28,201,009.32       14,987,622.66 
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและ 
    จัดสรรให อปท.  

1,152,000,000.00     41,009,431.78                  25,298,763.46           

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

    เงินอุดหนุนทั่วไป  
    ที่นํามาตราขอบัญญัติ 

2,057,000,000.00       708,420,200.00                          708,420,200.00          

                 รวม 3,357,189,800.00   777,630,641.10    748,706,586.12   
4. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 
      ตามวัตถุประสงค 
      (ไมตองนํามาตราขอบัญญัติ) 

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

          
 
            - 
               
          
            - 

      
 
    93,551,400.00      
                
 
               - 

 
 
     93,551,400.00                 
       
 
              -       

                รวม             -     93,551,400.00            93,551,400.00     
         รวมรายไดทั้งสิ้น 3,357,189,800.00  871,142,041.10    842,217,986.12 

             สรุป รายได (ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงคและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปงบประมาณ 2564 ตั้งแต

วันที่  1 -30  พฤศจิกายน  2563 คิดเปนรอยละ  23.16 ของยอดประมาณการรายรับ ตามขอบัญญัติงบประมาณ        

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 
                                         
 

ฝายพัฒนารายได สวนบริหารงานคลัง สํานักการคลัง 
                                                      โทร/โทรสาร 0-4424-3042 

ประชื่าสิัมีพื่ันธ์์	ผ้ลงาน	ก็ิจก็รรมี	สิำานัก็ก็ารค้ลัง

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