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31 มี.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๓
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน #พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ และเป็นพระองค์แรกอันประสูติแต่
เจ้าจอมมารดาเรียม (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีสุลาไลย)
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ แรม ๑๐ ค�่ำ  เดือน ๔ ปีมะแม เวลาค�่ำ
สี่ทุ่มครึ่ง ตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐  เสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์
เดือน ๙ ขึ้น ๗ ค�่ำ ปีวอก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๓๖๗ (กระท�ำ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกเมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๓๖๗) ด�ำรงสิรริ าชสมบัติ
ได้ ๒๖ ปี ๒๕๕ วัน
พระบรมราชานุสาวรียพ
์ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ลานพลับพลา
มีเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลรวม ๕ คน มีพระราชโอรส มหาเจษฎาบดินทร์
ธิดาทั้งสิ้น ๕๑ พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค�่ำ ปีกุน
โทศก จุลศักราช ๑๒๑๒ เวลา ๗ ทุ่ม ๕ บาท ตรงกับวันที่ ๒ เมษายน
๒๓๙๔  สิริพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา

พระผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน “ทัดทานกระแสบ่าไหลของ
อารยธรรมตะวั น ตกเกรียงไกร ธ�ำรงความเป็นไทยให้ยั่งยืน
ในกระแสอั น เชี่ ย วกราก หยั่ ง รากอารยะยื น ยงมั่ น คงสื บ มา
สั่งสมเงินตราไถ่แผ่นดิน หลอมรวมชีวินทุกเชื้อชน ต้นแผ่นดิน
ถิ่นไทยได้ มั่ ง คั่ ง และร่ มเย็น”
ข้อมมูลจาก : https://9yaud.wordpress.com/2017/03/31/762/

เรือ
่ ง เล่า
จากปก
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อบจ.โคราช เพิ่มศักยภาพ
จัดอบรมพัฒนา ทักษะการผลิต และซ่อมแซม
กายอุปกรณ์เครื่องช่วยส�ำหรับคนพิการ

คุณขอมา จัดให้
อบจ. By...ติ๊งหน่อง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิต และซ่อมแซม
กายอุปกรณ์เครื่องช่วยส�ำหรับคนพิการ วันที่ 30 มี.ค.-5 เม.ย.62
โดยมี ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนางรังสิยา นุทกิจ ผูอ้ ำ� นวยการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต กล่าวรายงาน โดยมีท่านประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
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ผนึกกำ�ลัง 4 องค์กร
ร่วมทำ�

MOU

ลุยแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

MOU 4 องค์กรหลัก อบจ.นม. - สสจ.นม. - ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 9 นม.
และ รพ.จิตเวชฯ สร้างภูมิคุ้มกันวัยรุ่น ผนึกก�ำลัง “พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” ในพื้นที่ 25 อ�ำเภอ โดยเน้นพื้นที่ที่มี โรงเรียนสังกัด
อบจ.โคราช ทั้ง 58 โรงเรียน
วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น. ที่ รร.สบายโฮเทล อ.เมือง
จ.นครราชสี ม า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.)นครราชสี ม า
โดย ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา, ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา โดย นพ.นรินทร์รชั ต์ พิชญคามินทร์
นพ.สสจ.นครราชสีมา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา โดย นางนาตยา
ทฤษฎิคุณ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมาและ โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสี ม าราชนคริ น ทร์ โดย นพ.กิ ต ต์ ก วี โพธิ์ โ น ผอ.รพ.จิ ต เวช
นครราชสี ม าราชนคริ น ทร์ ท� ำ พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
เรื่อง “การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” รวม 4 ฉบับ เพื่อร่วมมือ
และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ รวมถึงการขยายผล
ด�ำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้นแบบ ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด
อบจ.นครราชสีมา
โดยพิ ธี MOU ครั้ ง นี้ มี นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิ ทั ก ษ์
หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข,
นางสุวรรณี สมปราชญ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ,
นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ และ
นางกิติมา ลี้สุรพลานนท์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ ลงชื่อในฐานะพยาน ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่มาร่วมท�ำข่าวเป็นจ�ำนวนมาก
“พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” ระหว่าง องค์กร
ราชการทั้ง 4 องค์กร มุ่งเน้นการด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อท�ำให้เกิดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา จะท�ำหน้าที่
สนับสนุนเชิงนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากร และบูรณาการแผนการ
ด� ำ เนิ น งาน พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและเครื อ ข่ า ยตามแนวทาง
การจัดบริการสุขภาพจิตวัยรุ่นแบบบูรณาการ รวมถึงเป็นผู้ประสานงาน
หลักระหว่างองค์กรระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
จัดท�ำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในระดับต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงเพื่อ
น�ำไปใช้ประโยชน์
ด้านศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ฯ สนับสนุนวิชาการ สื่อ เทคโนโลยี
ด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย สนับสนุนบุคลากร
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กิจก

By...Joobjang Deva

ในการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการด้านสุขภาพจิต ร่วมออกแบบ ยกระดับ
กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ร่วมในการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ตามแนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตวัย
รุน่ แบบบูรณาการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขทัง้ ในด้านการให้ขอ้ มูล
ข้อเสนอแนะ ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องในด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น ด�ำเนิน
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท�ำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น
ในระดับต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ในส่วนของ สสจ.นครราชสีมา จะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
ให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตปกติ ส่งเสริมและบ�ำบัดรักษาเด็กกลุ่มเสี่ยง
ที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต โรคจิ ต เวชเด็ ก และวั ย เรี ย น ให้ ก ลั บ เป็ น ปกติ ห รื อ
ให้ได้รบั การรักษาตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด ส่วน รพ.จิตเวชฯ
เป็นองค์กรหลักเช่นเดียวกันแต่จะเน้นด้านวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกองค์กร เพื่อให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้ตาม
แนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตวัยรุน่ แบบบูรณาการ ทัง้ ในด้านการให้บริการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตามดูแลต่อเนื่อง
“ทุ ก องค์ ก รตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ บทบาทขององค์ ก ร
ในการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีเครือข่ายสาธารณสุข
โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน และมีเจตนารมณ์รว่ มกันทีจ่ ะประสานความร่วม
มือในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน และขยายผล
การด�ำเนินงานในโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ให้ครอบคลุมทั้ง 58 แห่ง
รวมถึงให้ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”
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43 ชีวิต กับ 51 ชม. เข้ม
หลักสูตรนวด

“ตอกเส้น”
43 ผู้เข้ารับการอบรมนวด “ตอกเส้น” ตบเท้าเข้ารับใบเกียรติบัตร
หลังอบรมเข้ม 7 วัน 51 ชม. ด้านผู้เข้ารับการอบรมเผย การนวด “ตอกเส้น”
เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ และสามารถน�ำมาต่อยอดศาสตร์การนวดได้
เป็นอย่างดี
วันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น. ที่ รร.ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ.เมือง
จ.นครราชสี ม า นายไพศาล สมุ ท รเผ่ า จิ น ดา รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพนวดแผนไทย หลักสูตรนวด “ตอกเส้น” และประธานมอบเกียรติบัตร
ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมฯ จ�ำนวน 43 คน โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผูอ้ ำ� นวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางประสงค์ พรมขุนทด หน.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ พร้อมด้วย นางทรัพย์ลดา วงษายะ, นางสุมาลี เรือนแก้ว วิทยากร
ที่ให้ความรู้ตลอดการอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปิด มีตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวถึง
การได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ว่า เมื่อได้รับการติดต่อจาก อบจ.นครราชสีมา
เชิญให้เข้าร่วมรับการอบรม ก็ได้ตอบรับเข้าร่วมทันที เพราะปัจจุบัน ผู้เข้ารับ
การอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยอยู่แล้ว แต่ส�ำหรับหลักสูตร
นวด “ตอกเส้น” ถือเป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับพวกเรา ฉะนัน้ การทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วม
อบรมจึงถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกคน ที่ส�ำคัญ วิทยากรทั้ง 2 คน
เป็นผู้มากความรู้ มากประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดสู่ผู้รับการอบรม
ได้อย่างเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตามขอขอบคุณ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.
นครราชสีมา ที่ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการที่ดีมีประโยชน์ เพราะหลังจาก
จบหลักสูตรแล้ว ทุกคนมีใบเกียรติบัตรผ่านการอบรม สามารถน�ำความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดให้กับอาชีพของตนเองต่อไป
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อบจ.โคราช ร่วมภาคีเครือข่าย
ผนึกก�ำลังพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาวัยรุ่นวัยเรียน

วันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 10.00 น. ที่ รร.สบายโฮเทล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างทักษะชีวติ วัยรุน่ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครัง้
นี้เป็นกิจกรรมที่ 1 เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ก่อนด�ำเนินตามโครงการฯ โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารหรือเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขคู่เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่รับ
ผิดชอบงานสุขภาพจิต หรือ งานอนามัยโรงเรียน หรืองาน 400 โรงเรียน
400 โรงพยาบาล หรือที่ได้รับมอบหมาย จาก โรงพยาบาลชุมชน 25
แห่ง, สาธารณสุขอ�ำเภอ 25 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 45
แห่ง ทั้งสิ้นจ�ำนวน 110 เข้าร่วมประชุม
โครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ส�ำนัก ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 บ้านพักเด็ก

และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อรับนโยบายการด�ำเนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน จ.นครราชสีมา มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนด�ำเนินงานตามโครงการฯ และน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงาน
รวมไปถึงวางแผนการเชื่อมโยงบริการและการส่งต่อระหว่างสถาน
ศึกษากับเครือข่ายสาธารณสุข และ วางแผนการประสานงานทั้ง
ในพื้นที่ จนถึงระดับจังหวัด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 9 และโรง
พยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ให้ความรู้ตลอดการประชุม
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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สำ�นักปลัด อบจ.โคราช
ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง
ส� ำ นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
โดยนายตวงสิ ท ธิ์ อภิ ชั ย บุ ค คล หั ว หน้ า ส� ำ นั ก ปลั ด ฯ น� ำ หั ว หน้ า
ส่วนราชการ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประจ�ำอ�ำเภอ 32 อ�ำเภอ
ข้าราชการ และ พนักงานจ้าง กว่า 160 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์
2562 ที่ผ่านมา ณ จ.ระยอง โดยมี นายสุริน แสงทอง รองปลัด อบจ.
ระยอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ในสังกัด อบจ.ระยอง ให้การต้อนรับ
และให้เกียรติบรรยายสรุปถึงผลการด�ำเนินงานของ อบจ.ระยอง ด้วย
ส�ำหรับสถานที่ที่ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานนั้น วันแรก
ได้เดินทางไปที่ศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด�ำริ
ต.แม่น�้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (อ่างเก็บน�้ำดอกกราย) ดูงานและ
ฟังบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนการเดินทางในวันที่สอง คณะจาก อบจ.นครราชสีมา เข้าศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการวิถีชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอกเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจ�ำรุง
ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ก่อนที่จะเดินทางกลับ จ.นครราชสีมา
โดยสวัสดิภาพ
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รองนายก อบจ.โคราช
ลงพืน้ ทีพ
่ ร้อมคณะ
ตรวจเยีย
่ มและให้กำ� ลังใจ
ครู รร.ในสังกัดฯ
บ่ายวันนี้(26 ก.พ.62) นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา อีกทั้ง
สอบถามความพร้อมและการติวหลักสูตรให้แก่นักเรียนในห้วงการ
สอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 ของ รร.วังโป่งพิทยาคม, รร.หนองบัวพิทยาคม
โดยมี นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์ รอง ผอ.รร.คลองเมือง รักษาการใน
ต�ำแหน่ง ผอ.รร.วังโป่งพิทยาคม และ นางบุษกร ตะวัน ผอ.รร.หนองบัว
พิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
จากนั้น ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 2 แห่ง ได้น�ำคณะฯ เดินตรวจ
สอบสภาพสภาพอาคารเรียน ตรวจอาคารบ้านพักครู และบริเวณโดย
รอบโรงเรียนด้วย
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ทีมโต๊ะเล็ก รร.ปรางค์ทองวิทยา
คว้าโควต้า ป.ตรี ม.ราชภัฏโคราช

“ทีมฟุตซอล” รร.สังกัด อบจ.โคราช สุดเจ๋ง คว้าทุนเรียนฟรี ป.ตรี
ม.ราชภัฏโคราช ภายหลังท�ำผลงานทั้งระดับจังหวัด จนถึง ระดับประเทศ
ด้าน รองฯ อนุวฒ
ั น์ เผย เด็กเก่งทัง้ ด้านวิชาการ และ โดดเด่นด้านกีฬา เมือ่ โอกาส
ดี ๆ มาถึง อบจ. พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ที่ รร.ปรางค์ทองวิทยา (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
นครราชสีมา) อ.คง จ.นครราชสีมา นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.
นครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ท�ำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน จ�ำนวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักกีฬาฟุตซอล (ญ) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอล ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศ
นายอนุ วั ฒ น์ ฯ เปิ ด เผยว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า ยิ น ดี แ ละปลาบปลื้ ม
ทีน่ กั เรียนของ อบจ.นครราชสีมา ได้รบั โอกาสทางด้านการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้
ซึง่ ในครัง้ นีโ้ อกาสเป็นของนักกีฬาฟุตซอล(ญ) จาก รร.ปรางค์ทองวิทยา ได้รบั ทุน
เรี ย นฟรี ต ลอดหลั ก สู ต รตามโครงการคั ด เลื อ กผู ้ มี ค วามสามารถดี เ ด่ น
ทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2562 ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา จ�ำนวน 3 คน ที่น่าภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นคือ ในทีมฟุตซอลฯ
มีจ�ำนวน 5 คน ทราบว่า 3 คนได้รับทุนต่อในระดับ ป.ตรี อีก 1 คนเดินทาง
ตามครอบครัวไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวีเดน และ อีก 1 คน ก�ำลังศึกษา
ในระดับชั้น ม.5 ก�ำลังจะขึ้น ม.6 ตนมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการสนับสนุน
ในด้านที่ตนเองถนัดเป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนประสบความส�ำเร็จทั้งในด้านการ
เรียนและด้านกีฬาต่อไป
ในส่วนของการสนับสนุนด้านการศึกษาของ อบจ.นั้น ตนในฐานะ
รองนายกฯ ก�ำกับดูแลในส่วนของส�ำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่ง อบจ.นม. มีโรงเรียนในสังกัดฯ จ�ำนวน 58 โรงเรียน เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดมากที่สุด และนโยบาย ร.ต.หญิง ระนองรักษ์
สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม.ได้นำ� นโยบายด้านการศึกษาไว้ลำ� ดับต้นๆ ส่งเสริมทัง้
ด้านวิชาการ กีฬา และนันทนาการ ที่ผ่านมา อบจ.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ�ำทุกปี

อบจ.มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬา อบจ.นม. เบื้องต้นมีแนวทาง
ในการจัดตั้งศูนย์น�ำร่อง 10 ศูนย์กีฬา หนึ่งในนั้น รร.ปรางค์ทองวิทยา เป็นศูนย์ฯ
ฟุตซอล หญิง ด้วย ประกอบกับนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน ยังสร้างชื่อเสียง
จากการแข่งขันรายการต่างๆ มากมาย ตนจึงได้ก�ำชับให้ นายไพทูลย์ จักรแก้ว
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา รักษามาตรฐานตรงนีแ้ ละส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะทีด่ ยี งิ่ ๆ
ขึ้นไป ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทิ้งการเรียนเด็ดขาด ซึ่งทั้ง 5 คน ก็ไม่ท�ำให้
ผิดหวัง เพราะมีผลการเรียนทีด่ นี กั กีฬาได้รบั ทุนการศึกษาเป็นประจ�ำทุกปีการศึกษา
นายอนุวัฒน์ กล่าวในท้ายสุด
ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทีมฟุตซอลฯ จบการศึกษาในชั้น ม.6 จ�ำนวน
4 คน รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่น
ทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.วรรัตน์ กลิ่นทองหลาง ศึกษาต่อในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา, น.ส.วาสนา โกสุม ศึกษาต่อ
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา และ น.ส.สุมินตรา
เม็ดไธสง ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย
ส่ ว น น.ส.ทิ พ ย์ ทิ ส า ขอศรี ก ลาง เดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ประเทศสวี เ ดน และ
น.ส.นั น ทการนต์ หมอนพั ง เที ย ม นร.ชั้ น ม.5 ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ม.6
ที่ รร.ปรางค์ทองวิทยา
“ที ม นั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลหญิ ง รุ ่ น อายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี รร.ปรางค์ ท อง
วิทยา สังกัด อบจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย 1.น.ส. วาสนา โกสุม นร.ชั้น ม.6
ผลการเรียน 3.70 ต�ำแหน่ง ผู้รักษาประตู, 2.น.ส.ทิพย์ทิสา ขอศรีกลาง นร.ชั้น ม.6
ผลการเรียน 3.21 ต�ำแหน่ง กองหน้า, 3.น.ส.นันทกานต์ หมอนพังเทียม นร.ชั้น ม. 5
ผลการเรียน 3.93 ต�ำแหน่ง กองหน้า, 4.น.ส.วรรัตน์ กลิ่นทองหลาง นร.ชั้ น ม.6
ผลการเรียน 3.65 ต�ำแหน่ง กองหลัง และ น.ส.สุมินตรา เม็ดไธสง นร.ชั้น ม.6
ผลการเรียน 3.77 ต�ำแหน่ง กองหลัง โดยมี นายไพบูลย์ บัวจันอัฐ ต�ำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูช�ำนาญการ เป็นครูผู้ฝึกสอน”
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อบจ.โคราช พร้อมยกระดับ
สร้างมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดฯ

ส�ำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพือ่ ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาและผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562
ณ รร.แคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก ร้อยตรี
หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดโครงการ โดยมี นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.
นครราชสีมา นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ.ส�ำนักศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผูเ้ ข้ารับการอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิด
การอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้กับผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงแห่ง และ ครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 130 คน เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงจัดท�ำมาตรฐานการศึกษา การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อจะ
ได้พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่
ก�ำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน
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เข้มวิชาการ สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา
“ปรางค์ทองนิทรรศ’61”

“ปรางค์ ท องนิ ท รรศ” กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
หนึ่งในการแสดงศักยภาพทางการศึกษา รร.ปรางค์ทองวิทยา สังกัด อบจ.
โคราช
วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. ที่ รร.ปรางค์ทองวิทยา (สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
นายอนุวฒ
ั น์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ปรางค์ทองนิทรรศ” ประจ�ำปีการศึกษา 2561
โดยมี นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผอ.รร.ปรางค์ทองวิทยา พร้อมด้วย รองผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นายอนุวัฒน์ฯ กล่าวว่า ในการสนับสนุนด้านการศึกษา ร.ต.หญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ
โดยที่ผ่านมา นั้น ตนได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิชาการ หรือ ด้านกีฬา รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา มีการพัฒนาขึ้นตามล�ำดับ
ตรงนี้ถือเป็นอีกก้าวของความส�ำเร็จในระดับการศึกษาท้องถิ่น และในครั้งนี้
ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น การแสดงถึ ง ศั ก ยภาพด้ า นวิ ช าการผ่ า นกระบวนการ
จัดนิทรรศการของ รร.ปรางค์ทองวิทยา เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีใ่ ห้ครูและนักเรียน
แสดงออกทางวิชาการ โดยมีการจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทั้งด้านทักษะ
ทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และน�ำความรู้ไปใช้เสริมแนวคิดสร้างสรรค์
งานใหม่ๆ หรือน�ำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายอนุวัฒน์ฯ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
โดยรอบบริเวณงาน จากนั้น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสนามฟุตซอล และ
เปิดการแข่งขันฟุตซอล (ชาย – หญิง) อย่างเป็นทางการ
ส�ำหรับการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงให้เป็นถึงผลงานครู นักเรียน โรงเรียน
ด้ า นวิ ช าการ ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ
โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วย
งานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทัง้ ได้เชิญ รร.ประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
จ�ำนวน 14 โรงเรียน ร่วมแข่งขันทักษะกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 11 รายการ, การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย - หญิง)
และ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล
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คุณแม่จรัส มิ่งมหิศร
ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท�ำหมี่พิมาย ต้นต�ำรับโบราณ
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

“ต้องสู้ถึงจะประสบความส�ำเร็จ”

คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน ประจ�ำเดือนมีนาคม 2562 ต.ตาขอน�ำเสนอเรือ่ งราวของปราชญ์
ชาวบ้านในด้านการท�ำเส้นหมี่พิมายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของอ�ำเภอพิมาย ซึ่งเกิดจากการผลิต
ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านท่าแดง ต�ำบลสัมฤทธิ์ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีประธานกลุ่ม คือ คุณแม่จรัส มิ่งมหิศร ผู้ที่เป็นดั่งปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตเส้นหมี่แบบโบราณดั้งเดิมและมีความตั้งใจในการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อร่วมมือกัน
สร้างงาน สร้างอาชีพท�ำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้เสริมอีกด้วย
ความเป็นมา
คุณแม่จรัส มิง่ มหิศร อายุ 76 ปี ปัจจุบนั เป็นประธานคณะกรรมการกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตรบ้านท่าแดง ต�ำบลสัมฤทธิ์ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความตั้งใจที่จะตั้งกลุ่ม
สมาชิกในหมูบ่ า้ น ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2528 เพือ่ ส่งเสริมให้สตรีแม่บา้ นท่าแดง มีอาชีพเสริมทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้
ในครัวเรือน และเพื่อให้มีเงินกองทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับคุณแม่จรัสมีพื้นฐานความรู้
เดิมในเรื่อง การแปรรูปอาหาร ในช่วงแรกทางกลุ่มจะผลิตข้าวเกรียบเพื่อจ�ำหน่ายเท่านั้น
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านท�ำหมี่ไปงานวัดงานบุญ แม่จรัสและสมาชิกกลุ่ม
ก็เลยอยากท�ำเส้นหมี่พิมายขึ้น และมีเคหะกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาเสริมความรู้ให้กับ
กลุ่มสมาชิกและทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท ให้การก่อสร้างโรงเรือนและ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โม่ เตา แผงตาก และฝึกสอนการพัฒนาคุณภาพ ในช่วงแรกรวบรวมสมาชิก
ได้จ�ำนวน 30 คน ร่วมกันผลิตและจ�ำหน่ายหมี่พิมายเพื่อจ�ำหน่ายภายในหมู่บ้านและต�ำบล
ต่อมากรมการพัฒนาชุมชนได้สง่ เสริมในเรือ่ งการจดทะเบียนผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการชุมชน
ซึ่งทางกลุ่มจึงได้จดทะเบียน เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 อีกทั้งได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภอพิมาย ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นและได้น�ำพืชผักผลไม้ต่างๆ
ที่มีอยู่มากมายจึงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากกลุ่มอื่น อีกทั้งส่วนราชการต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ออก
มาคอยให้ค�ำแนะน�ำและพัฒนากระบวนการผลิตเป็นประจ�ำ จึงท�ำให้สินค้าของทางกลุ่มมีคุณภาพ
และส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้ารับการ คัดสรรสินค้า OTOP 4 ดาว ต่อมามีการฝึกอบรมและสาธิต
การผลิตเส้นหมี่แบบโบราณ ใช้วัตถุดิบหาง่ายในท้องถิ่น จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผัดหมี่
โคราช ปี พ.ศ.2557
ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก 20 คนหมุนเวียนกันมาผลิตแปรรูปสินค้าต่างๆและเป็น
ศูนย์เรียนรู้และสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุภาชนะพร้อม
จ�ำหน่ายตามเกณฑ์ Primary GMP ของจังหวัดนครราชสีมา จากภูมิปัญญาของกลุ่มที่ผลิตเส้นหมี่
พิมายที่เป็นเอกลักษณ์ ทางกลุ่มผลิตเฉพาะเส้นหมี่ 5 ปี ต่อมาทางกลุ่มก็มีความคิดร่วมกันอยากท�ำ
น�้ ำ ปรุ ง ส� ำ เร็ จ เพราะสมั ย นี้ แ ม่ บ ้ า นยุ ค ใหม่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี เ วลาท� ำ กั บ ข้ า วอยากจะกิ น ผั ด หมี่ สั ก จาน
ต้องเสียเวลาท�ำน�้ำปรุง ทางกลุ่มก็ได้เล็งเห็นความจ�ำเป็นในการท�ำอาหาร จึงได้คิดค้นหาหาวิธีการท�ำ
น�ำ้ ปรุงส�ำเร็จรูปขึน้ มา ตอนนีท้ างกลุม่ ได้ผลิตตามกรรมวิธกี ารผลิตทีส่ ะอาดถูกหลักอนามัยง่ายต่อการ
ผัดและยังได้หนังสือรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกด้วย ทางกลุม่ ก็นำ� ผลิตภัณฑ์
หมี่พิมายพร้อมน�้ำปรุงไปประกวดก็ได้ชนะเลิศระดับจังหวัด ทางกลุ่มก็ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อคัดสรรสินค้า
OTOP ก็ได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ท�ำให้หมี่พิมายของทางกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
บ้านท่าแดง ต�ำบลสัมฤทธิ์ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่รู้จักและเป็นสินค้าติดตลาด คือ
หมี่พิมาย ตราแม่จันทร์ฉาย จนถึงปัจจุบัน
คติประจ�ำตัว ต้องสู้จึงจะประสบความส�ำเร็จ
แรงจูงใจ อยากให้สมาชิกในหมู่บ้านได้มาท�ำงานรวมกลุ่มกัน เพื่อจะได้มีรายได้เสริมให้
กับครอบครัวและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการรวมกลุม่ ชาวบ้านในชุมชนให้เกิดความสามัคคี
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่พิมายของกลุ่มฯ จะใช้มือในการท�ำเส้นหมี่ ไม่ใช้เครื่องจักร
แต่จะใช้มอื กวดละเลงแป้งเพือ่ ท�ำเส้นหมีแ่ ละใช้เตาไฟถ่านเท่านัน้ ซึง่ เป็นความภาคภูมใิ จทีย่ งั คงความ
ดั้งเดิมในการท�ำเส้นหมี่พิมาย ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้มาฝึกและ
เรียนรู้กรรมวิธีการท�ำเส้นหมี่พิมายโดยใช้มืออีกด้วย และยังมีกรรมวิธีการผัดเส้นหมี่ที่มีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนการผัดหมี่จากที่อื่นๆ คือ ไม่ต้องแช่น�้ำก่อนผัด ปรุงเครื่องให้ได้ที่ก่อนจึงน�ำเส้นหมี่ลงไปผัด
จะได้รสชาติทกี่ ลมกล่อม เอกลักษณ์ของการผัดหมีพ่ มิ ายจะให้อร่อยต้อง หากจ�ำเป็นหรือไม่มปี ลาย่าง
ก็สามารถใช้หมูหรือไก่ได้โดยไม่เสียรสชาติของความอร่อย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1. ประกวดผัดหมี่ระดับจังหวัด ได้รางวัลรองชนะเลิศ
2. เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้แก่ กลุ่มองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และ
สนับสนุนการจัดท�ำงานวิจัยของสถานศึกษาต่างๆ
3. ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP
4. ได้ตราสัญลักษณ์จังหวัดรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครราชสีมา
ฝากถึงผู้อ่าน กลุ่มสตรีท�ำเส้นหมี่พิมาย เป็นเอกลักษณ์ของอ�ำเภอพิมาย เป็น
สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในกรรมวิธีการท�ำเส้นหมี่แบบดั้งเดิมที่ใช้มือ
ไม่ใช้เครื่องจักรในการผลิตเส้นหมี่พิมาย จากประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่า
หมี่พิมายเป็นผลิตภัณฑ์อยู่คู่กับเมืองพิมาย ในสมัยก่อนจะท�ำไว้เพื่อการบริโภค เลี้ยงแขกจัด
งานบุญ ผูกพันกับชุมชนมาโดยตลอด ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตแรงงานการผลิต เครื่องมือการ
ผลิตใช้แรงงานโดยชุมชนทัง้ สิน้ ต่อมาผลิตภัณฑ์ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มรี ปู แบบ
ที่หลากหลาย จึงมีค�ำพูดว่า “ถ้ามาพิมาย ไม่ได้กินผัดหมี่พิมาย ถือว่ามาไม่ถึงพิมาย”
กระบวนการผลิต / วัตถุดิบและส่วนประกอบ
ข้าวสารเจ้า น�้ำมันหมู น�้ำเปล่า พืชผัก ผลไม้ ต่างๆ ตามต้องการ ไม้พายเล็กและ
แผงตากท�ำจากไม้ไผ่ จักตอก เตา มีด ผ้าคลุมหมี่แผ่น
ขั้นตอนการผลิต
1. น�ำข้าวสารเจ้า ไปแช่น�้ำ ให้ขึ้นน�้ำแล้วน�ำไปโม่ให้ละเอียด
2. บดใบเตย ใบต�ำลึง ฟักทอง มะเขือเทศ อย่างใด อย่างหนึ่งให้ละเอียดแล้วน�ำไปผสมกับ
แป้งที่โม่ละเอียด
3. น�ำแป้งที่ผสมแล้วไปละเลง บนผ้าที่ขึงอยู่บนปากหม้อที่ตั้งไฟจน น�้ำเดือด ใช้ฝาครอบ
ประมาณ 3 นาที
เปิดฝาออก แล้วใช้ไม้ไผ่ ที่เหลาเป็นไม้บางๆ แทะออกจากปากหม้อ
4. น�ำแผ่นหมี่สดไปผึ่งลม แดด พอหมาดๆ น�ำแผ่นหมี่ที่หมาดแล้ว มาหมักด้วยน�้ำมันหมู หรือ
น�้ำมันพืช
ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. น�ำแผ่นหมี่ซ้อนกันม้วนเป็นมวนกลมๆหั่นเป็นเส้น ๆ ยาวอย่าให้ขาดและให้ได้เส้นงาม
6. น�ำเส้นหมี่ไปตากบนแผง ผึ่งแดดจัดๆ ให้แห้ง สนิท
7. น�ำบรรจุใส่ถุง จ�ำหน่าย หรือผัดรับประทานได้
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
ถ้าต้องการเพิ่มสีสัน และคุณค่าทางโภชนาการให้ผสม ผักเช่นใบต�ำลึง จะออก
มาเป็นสีเขียว ฟักทอง จะออกมาเป็นสีเหลือง มะเขือเทศ ออกมาเป็นสีชมพู ข้าวสารทีใ่ ช้ทำ� ให้
ใช้สารจ้าวข้าวพันธุ์ กข 15 หรือ ข้าวแข็งจะท�ำเส้นเหนียวนุ่มไม่แฉะเวลาผัด
แหล่งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางจ�ำหน่าย คือ ตลาดจอหอ บุรรี มั ย์ ชุมพวง
ปั๊มป.ต.ท.และ
1. ที่ท�ำการกลุ่ม 2. รับเหมาครบวงจร ตั้งแต่ผลิต ผัด 3. จ�ำหน่ายงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 4. กิจกรรมต่างๆที่ทางราชการจัดขึ้น
สนใจติดต่อกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านท่าแดง ต�ำบลสัมฤทธิ์ อ�ำเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผลิตเส้นหมี่โบราณและข้าวเกรียบสมุนไพร ตรา แม่จันทร์ฉาย ประธานกลุ่ม คือ
แม่จรัส มิ่งมหิศร
เบอร์โทร 0895113444 / 089-5128200
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“โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
เป็นโรงเรียนเสมือนบ้านสมัยใหม่
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะชีวิต
มีความสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี”

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดย
ด.ร. โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยม
ประจ�ำต�ำบล ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�ำอ�ำเภอสีคิ้วเปิดสาขาที่บ้าน
หนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในโครงการ “โรงเรียนเสมือนบ้าน” สถานทีต่ งั้
อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องสภาต�ำบลและกรมราชทัณฑ์เรือนจ�ำกลางคลองไผ่ มีพนื้ ที่
142 ไร่ 272 ตารางวา ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้ประกาศเป็น โรงเรียน
มัธยมแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2535 โดยแต่งตั้ง นายสุรินทร์
แพ่งจันทึก เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก
โรงเรี ย นสี คิ้ ว หนองหญ้ า ขาว มุ ่ ง เน้ น ที่ จ ะพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ โดยมีการจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทุกปี รวมถึงมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมี ค ณะกรรมการ ชุ ม ชนผู ้ ป กครองมี ส ่ ว นร่ ว มโดยคณะกรรมการ

นายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

ด�ำเนินงานต้องรายงานผู้บริหารให้ทราบทุกอย่างน้อยเดือนละ
สองครัง้ และมีนโยบายจัดกิจกรรมนักเรียนโดยใช้กลุม่ ธรรมะในการ
บริหารจัดการในกลุ่ม มีปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน และ
นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี รายงานอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้อ�ำนวยการทุกเดือน
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวมุ่งที่จะร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีจิตส�ำนึกที่ดีในการดูแลรักษา
สิ่ ง แวดล้ อมและจะน� ำ ระบบข้ อมู ลสารสนเทศมาบริห ารจัด การ
ในโรงเรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ซึ่ ง เป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
เป้ า หมายหลั ก ที่ โ รงเรี ย นจะด� ำ เนิ น การให้ บ รรลุ ต ามที่ โ รงเรี ย น
คาดหวัง ปัจจุบันนายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา
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วัดใหม่อัมพวัน

สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า
By...อ๋อมแอ๋ม

วัดใหม่อมั พวันตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น
อีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองโคราชมานานนับร้อยๆ ปี
วัดใหม่อัมพวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหา
นิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2425 เดิมพื้นที่บริเวณ
นี้เป็นป้าช้าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันใช้พื้นที่
ตรงนี้ก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาแทน มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา มีล�ำปรุไหล
ผ่าน
ความโดดเด่ น ของวั ด แห่ ง นี้ น อกจากจะเป็ น วั ด ที่ เ ก่ า แก่ แ ล้ ว ที่ นี่ ยั ง
สถาปัตยกรรมโบราณ นั่นก็คืออุโบสถหลังเก่าที่ตั้งโดดเด่นอยู่หน้าวัด อุโบสถหลัง
นี้ยีงคงสภาพความสมบูรณ์ไว้เป็นอย่างดี หากดูจากลักษณะของการสร้างและ
สถาปัตยกรรมที่ใช้สร้างขึ้นมานั้นคาดได้ว่าอุโบสถแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นราวๆ สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือช่วงปี พ.ศ.2325 - 2350 โดยอุโบสถแห่งนี้ก่อขึ้นด้วยอิฐ
ถือปูน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตรเสา 12 ต้น มีบัวหัวเสา ไม่มีช่อมฟ้าใบระกา
หน้าบันไม่มลี วดลายประดับ หน้าต่าง 6 บาน ประตูดา้ นหน้า 2 ประตู ด้านหลัง 2 ประตู
บันใดขึ้นด้านหน้า 2 ทาง ด้านหลัง 2 ทาง หลังคามุงด้วยกระเบื้องหน้าวัว นอกจาก
นั้นยังมีศิลปกรรมลวดลายปั้นปูนประดับกรอบประตู ผนังด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อ
พุธ รูปพญานาคและพรรณพฤกษาซุ้มหน้าต่าง ปั้นเป็นรูปพญาครุฑ ภายในอุโบสถ
ประดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญประจ�ำวัดที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่าง
ยาวนาน
และนอกจากอุโบสถหลังเก่าที่ทางวัดได้อนุรักษ์และท�ำนุบ�ำรุงรักษาเอา
ไว้ ที่วัดใหม่อัมพวันยังมีอุโบสถใหม่ ที่มีความสวยงาม สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงอีก
หนึ่งหลัง หากเรามองอุโบสถหลังนี้ดีๆ เราจะสังเกตุเห็นได้ว่าอุโบสถหลังนี้มีความ
ละม้ายคล้ายกับอุโบสถของวัดบ้านไร่ เพราะอุโบสถหลังนี้ได้รับการออกแบบและใช้
สถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับวัดบ้านไร่ รวมไปถึงผู้ที่สร้างอุโบสถด้วย อุโบสถหลัง
ใหม่นี้มีขนาด 2 ชั้น ท�ำด้วยกระเบื้องเซรามิกทั้งหลัง สร้างแบบจตุรมุข มีมุข 4 มุข มี
จั๋ว 4 ด้าน มียอดมณฑป
ขอบคุณที่มาจาก : นิตยสารมอร์มูฟ ฉบับ 103
http://www.narinet.in.th/korat_data/?m=detail&data_id=949
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://www.koratstartup.com/ร่วมกราบไหว้และชมความง/
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ใครโสดแสดงตัวหน่อยจ้า! เทรนด์สาวโสดก�ำลังมาแรง เพราะผูห้ ญิง
ทีค่ รองตัวเป็นโสดเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ อาจจะด้วยหลายๆ ปัจจัยไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
มีอิสระอยากท�ำอะไรก็ได้ที่อยากท�ำ แถมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงยังมีศักยภาพในการ
ท�ำงานไม่แพ้ผู้ชาย หาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพิงใคร แต่ในความสบายใจและ
ความอิสระนัน้ ก็ยงั มีเรือ่ งของโรคภัยทีแ่ อบแฝงมาเช่นกัน โดยเฉพาะโรคทีส่ าวโสด
มีโอกาสเสีย่ งเป็นมากกว่าสาวทีแ่ ต่งงานมีลกู แล้ว เพือ่ ให้สาวโสดตระหนักถึงการ
วางแผนดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
1.โรคไมเกรน มาเริ่มกันที่โรคยอดฮิตในหมู่วัยท�ำงานอย่างอาการ
ปวดหัวไมเกรน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย 3-4 เท่า
อาการรูส้ กึ ปวดศีรษะข้างเดียวหรือทัง้ สองข้างอย่างรุนแรงสร้างความทุกข์ทรมาน
บางคนอาจมีอาการอืน่ ๆ เช่น คลืน่ ไส้อาเจียน รวมถึงยังมีความรูส้ กึ ไวต่อแสงและ
เสียงเพิ่มขึ้น ส่วนสาเหตุของไมเกรนยังไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเกิดจากความ
ผิดปกติของสารเซโรโทนินและสารเคมีชนิดอื่นๆ ในสมอง ร่วมกับปัจจัยกระตุ้น
ต่างๆ ได้แก่ ความเครียด แสงสว่างจ้า แสงไฟกะพริบ เพ่งอะไรนานๆ หรือมี
เสียงดังรบกวนเป็นเวลานาน ทางที่ดีสาวโสดทั้งหลายที่ไม่อยากเป็นไมเกรน
ต้องหาเวลาออกไปท�ำกิจกรรมคลายเครียด พบปะเพื่อนฝูง หาคนที่สามารถ
รับฟังปัญหาหรือระบายเรื่องเครียดๆ ได้โดยที่เราไม่ต้องเก็บมาคิดคนเดียว
จนปวดหัว เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนบ้างนะคะ
2.โรคซึมเศร้า บางครัง้ ความเหงา การอยูค่ นเดียว ท�ำอะไรตัวคนเดียว
แรงกดดันจากงาน สังคมรอบข้างหรือครอบครัว ไปจนถึงความวิตกกังวล
เกี่ยวกับอนาคตก็ท�ำให้สาวโสดเกิดความเครียดและมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคซึม
เศร้าได้ ลักษณะอาการของโรคอาจดูคล้ายกับอาการเศร้าหรือเสียใจทัว่ ๆ ไป แต่
ผลกระทบนัน้ รุนแรงและเกิดขึน้ ยาวนานกว่า บางทีตวั ผูป้ ว่ ยเองหรือคนรอบข้าง
อาจไม่ทนั สังเกตเห็นด้วยซ�ำ้ ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทปี่ ว่ ยเป็นซึมเศร้ามักจะไม่รตู้ วั
ว่าก�ำลังป่วยเป็นซึมเศร้า หรืออาจรู้ตัวอีกทีตอนที่อาการของโรคเข้าสู่ข้ันรุนแรง
จนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มักอยู่
ตามล�ำพังบ่อยครัง้ โรคนีก้ อ็ าจพรากชีวติ ไปอย่างคาดไม่ถงึ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ โรคซึมเศร้า
ก็เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเช่นกัน
3.ช็อคโกแลตซีสต์ ช็อกโกแลตซีสต์เป็นอาการที่เกิดจากการเจริญ
เติบโตที่ผิดปกติภายในเยื่อบุโพรงมดลูก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประจ�ำเดือน
บางส่วนไหลย้อนกลับมาตกค้างอยู่บริเวณรังไข่ นานเข้าก็เกิดจุดหรือก้อน
สีน�้ำตาล ได้ว่าจะปวดท้องประจ�ำเดือนอย่างรุนแรงจนแทบลุกไปท�ำงานไม่ไหว
หรือมีประจ�ำเดือนมามากผิดปกติ ยิ่งสาวโสดยังไม่มีลูก โอกาสที่จะเกิดอาการ
ปวดประจ�ำเดือนหรือปวดบริเวณท้องน้อยจะมีมากกว่าผูห้ ญิงทีม่ ลี กู แล้ว ซึง่ การ
มีลูกจะช่วยลดโอกาสการเกิดช็อกโกแลตซีสต์ได้บางส่วนและในบางคน เพราะ
การตั้งครรภ์ 9 เดือน จะเป็นช่วงที่ร่างกายไม่มีประจ�ำเดือน อาจท�ำให้ซีสต์ที่เป็น
อยู่ฝ่อตัวและสลายไปในที่สุด อย่างไรก็ตามผู้หญิงทุกคนก็มีโอกาสเป็นโรคนี้
ได้ทกุ คน เพือ่ ความมัน่ ใจและป้องกันไว้กอ่ น แนะน�ำให้ตรวจสุขภาพประจ�ำปีหรือ
ตรวจภายในอย่างน้อยปีละครัง้ ไม่วา่ จะยังเป็นโสดหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะคะ
4.โรคมะเร็งเต้านม ข้อมูลทางการแพทย์บอกไว้ว่าโรคมะเร็งเต้านม
เป็นโรคมะเร็งทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 ในผูห้ ญิงไทย เป็นโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย ดังนัน้ ผูห้ ญิงแต่งงานแล้วมีบตุ รและให้นมบุตร
จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าผู้หญิงโสด หรือผู้

หญิงแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก เนื่องจากการให้นมบุตรช่วยลดฮอร์โมนเอสโตรเจนลง
ได้ นอกจากนี้สาวโสดที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงทั้งกินอาหารไขมันสูง
ออกก�ำลังกายน้อย ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยก็ยงิ่ เสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นไปอีกครับ
ฉะนัน้ หมัน่ ควรตรวจเต้านมเป็นประจ�ำ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกิน และหากพบว่า
มีสิ่งผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีจะดีที่สุดครับ
5.โรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์มสี าเหตุจากเนือ้ สมองทีเ่ หีย่ วลง ซึง่ เกิดขึน้
เมื่อเซลล์ประสาทหยุดการท�ำงาน เสียการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเซลล์
อืน่ กระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับความคิด ความจ�ำ
ภาษา ท�ำให้มปี ญ
ั หาในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามเดิม
งานวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่า คนทีอ่ ยูเ่ ป็นโสดมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม
มากถึง 42% เมือ่ เทียบกับคนทีม่ คี ชู่ วี ติ นอกจากนีย้ งั พบว่าคนทีอ่ ยูเ่ ป็นโสดตลอดชีวติ มี
ความเสีย่ งเป็นโรคสมองเสือ่ มเพิม่ ขึน้ 2 เท่า คนทีห่ ย่าร้างช่วงวัยกลางคนและครองตัว
เป็นโสดเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 เท่า และที่สูญเสียคู่ครองก่อนช่วงกลางชีวิตและยังอยู่
ตัวคนเดียวตลอดมาจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ในทางกลับกันคนที่ใช้ชีวิต
อยู่กับคู่ครองในช่วงกลางชีวิตมีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมลดลง 50% เมื่อเข้าสู่
วัยชราเมื่อเปรียบเทียบกับคนโสดคะ
วิธที ปี่ อ้ งกันและชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือ ทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ หมั่นพบปะผู้คน เข้าสังคมอย่าง
สม�่ำเสมอ ท�ำกิจกรรมฝึกสมองและฝึกสมาธิ เป็นต้น
ไม่วา่ คุณจะโสดหรือเป็นคนทีม่ คี ู่ ก็ควรใส่ใจสุขภาพและตรวจเช็คร่างกาย
เป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ เสริมเกราะป้องกันสุขภาพด้วย เพราะเรื่องสุขภาพนั้น
ไม่มีใครจะรู้ดีและดูแลได้ดีเท่ากับตัวคุณเองคะ
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
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จีนเจริญไม่หยุด..พัฒนาเขตเหิงฉิน

เป็นเกาะแห่งการท่องเทีย
่ วระดับนานาชาติ

ขอบคุณที่มาจาก Wikipedia / Kapook

เมือ่ เร็วๆ นี้ จีนได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาเขตใหม่เหิงฉิน
แห่งการท่องเทีย่ วระดับนานาชาติ อันเป็นส่วน
หนึง่ ของแผนการทีจ่ ะรวมพืน้ ที่ “อ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า”
ในอนาคต
เขตใหม่เหิงฉิน มีพนื้ ที่ 106.46 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูบ่ นเกาะ
ติดกับมาเก๊า ได้รบั การคาดการณ์วา่ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่อง
เทีย่ วระดับโลก ทีพ่ รัง่ พร้อมด้วยระบบอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัย
ระบบนิเวศสีเขียว และบริการอัจฉริยะต่างๆ
แถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรีจนี ระบุวา่ การพัฒนา

เขตใหม่เหิงฉิน จะช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
ในระดับปานกลางให้แก่มาเก๊า ทัง้ ยังท�ำให้เขตดังกล่าวกลาย
เป็นพืน้ ทีส่ าธิตส�ำหรับการรวมกว่างตง ฮ่องกงและมาเก๊า ใน
เชิงลึก และเขตการค้าเสรีนำ� ร่องอีกด้วย
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทีผ่ า่ นมา ทางการจีนยังได้เปิดเผย
แผนโครงร่างการพัฒนาเขตอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนากลุม่ เมืองนี้ ให้มวี งจรการใช้ชวี ติ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ ในด้านของการท�ำงาน การดูแลสุขภาพ และการ
เดินทาง
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อี ก หนึ่ ง ค� ำ ใหม่ ที่ เ ราเริ่ ม ได้ ยิ น มากขึ้ น นั้ น คื อ ‘Smart City’
หรือ‘เมืองอัจฉริยะ’ ทีป่ ระเทศไทยประกาศนโยบายผลักดันให้เกิดขึน้ ผ่านการ
ตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นฯ เมือ่ ช่วงต้นปี 2561
แต่ Smart City คืออะไรกันแน่ ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้า
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวบนเวที Delta Future Industry Summit
2018 เมือ่ วันที่ 18 ก.ย. 61 ว่า Smart City คือเมืองทีไ่ ด้รบั การบริหารจัดการ
ด้วยนวัตกรรม นวัตกรรมที่น�ำมาปรับใช้กับเมืองอัจฉริยะจะท�ำให้เมือง
มีประสิทธิภาพขึ้นทุกด้าน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เมื่อ
ลงลึ ก ไปในการจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ให้ เ มื อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รัฐจึงต้องจัดการวางโครงสร้างสาธารณูปโภคจ�ำเป็นให้ครอบคลุมทัว่ ทัง้ เมือง
ไม่วา่ จะเป็นประปา ไฟฟ้า การจัดจราจร การจัดการขยะ ไฟทางสาธารณะ
ระบบสื่อสาร ฯลฯ และเมื่อต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพก็จะต้องรู้ข้อมูล
เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ได้ทนั ท่วงที เป็นทีม่ าของเทคโนโลยี Big Data ทีม่ กั จะ
น�ำมาปรับใช้กบั เมืองอัจฉริยะ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอุปกรณ์ IoT (Internet of
Things) ใช้ในเมืองเพือ่ เป็นจุดเชือ่ มโยงส่งต่อข้อมูลให้ผบู้ ริหารเมือง
แล้วประเทศไทยอยูต่ รงไหน? แน่นอนว่าในท�ำเนียบ 50 อันดับ
Smart City ของ IESE Business School นั้นยังไม่มีเมืองไหนของไทย
ทีต่ ดิ อันดับ แต่ไม่ใช่วา่ เรายังไม่ได้ทำ� อะไร เพราะประเทศไทยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พันธ์ศกั ดิ์ ศิรริ ชั ตพงษ์
ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กล่าวบนเวที Delta
Future Industry Summit 2018 ว่า โครงการเมืองอัจฉริยะเป็นโครงการ
หนึง่ ในนโยบาย Thailand 4.0 โดยรัฐแบ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะออกเป็น
6 ส่วน คือ ด้านเศรษฐกิจ ระบบขนส่งและสือ่ สาร พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ระบบบริหารภาครัฐ พลเมือง และการด�ำรงชีวิต ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าในเมือง
ต้องพัฒนา 6 ส่วนพร้อมกัน แต่ควรจะเลือกจุดส�ำคัญทีต่ อ้ งการพัฒนาก่อน
โดยมาจากความเห็นของคนในชุมชน

ในปี 2560 ได้เริม่ พัฒนา Smart City ใน 3 จังหวัดน�ำร่อง ซึง่ เป็นตัวแทน
จาก 3 ภาคไปบ้างแล้ว คือ
1. ภูเก็ต ตัวแทนภาคใต้ เป็นจังหวัดแรกของโครงการ ปัจจุบนั มีการ
ขับเคลือ่ น 4 ด้าน คือ ด้านการท่องเทีย่ ว ด้านความปลอดภัย ด้านสิง่ แวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ ซึง่ ได้มกี ารน�ำ IoT (Internet of Things) เข้ามาใช้ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการท�ำงาน
2. เชียงใหม่ ตัวแทนภาคเหนือ ได้เริ่มโครงการสมาร์ทนิมมาน
เหมินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 Smart Wi-Fi มีการติดตัง้ Access point ครอบคลุมถนน
นิมมานเหมินทร์เรียบร้อยแล้ว
ระยะที่ 2 จะน�ำแอปพลิเคชัน่ Chiangmai I Love U มาส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว
ระยะที่ 3 จะจัดท�ำ Data Analytic จากกล้อง CCTV ในพืน้ ที่ เพือ่ ดู
ความเคลือ่ นไหวของประชาชนในพืน้ ที่ และนักท่องเทีย่ วในจังหวัด เพือ่ จัดท�ำ
ข้อมูลด้านการตลาด เป็นต้น
3. ขอนแก่น ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ปี 2029 เน้นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผล
ใน 3 ด้านหลัก คือ
1. การขนส่ง Logistics & Transportation หรือ Smart Mobility
2. ด้านการประชุมและเศรษฐกิจ MICE City หรือ Smart Economy
3. ด้านการแพทย์ Medical & Healthcare หรือ Smart Living
แหล่งทีม่ า และรายละเอียดเพิม่ เติม :
http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=2738
http://www.ops.moe.go.th/ops2017/สาระน่ารู/้ 2057-ยุค-smartcity-ก�ำลังมา-ไทยเร่งเดินหน้า-7-เมืองอัจฉริยะ-ยกระดับคุณภาพชีวิต-18มิ-ย-2561
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ที่ โคราช

By..AIRIN..
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ชิวไปวัดป่า
“วังน�ำ้ เขียว”

เมืองไทยเมืองแห่งพุทธศาสนา มีวดั วาอาราม เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
จิตใจ ท�ำให้วดั กลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วไปด้วย การได้เทีย่ ววัด เพือ่ ไปชม
สถาปัตยกรรมกรรมทีง่ ดงามซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้ทำ� บุญไหว้พระ
ถือศีล หรือปฏิบตั ธิ รรม เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ และสัง่ สอนให้เราเป็นคนดี
ตามแบบวิถพี ุทธ   จังหวัดนครราชสีมาของเรามีวัดสวยงามมากมาย ทั้งวัด
เก่าโบราณ และวัดทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ ชิว..ไปใหน.. ฉบับนีจ้ ะพาสายบุญไปชม
ความงดงามแห่งดินแดนธรรมะ ของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
วัดแสงธรรม อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว กันค่ะ
พระมหาเจดียศ์ รีแสงธรรมวิสทุ ธิมงคล อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว เป็นมหา
๖. เพือ่ เป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มนั่ คงถาวร
เจดีย์ที่ คณะศิษย์ และชาวบ้าน ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรม สืบไป
สารีรกิ ธาตุและบรรจุพระอัฐธิ าตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัด
ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2562 นี้ จะมีพธิ ฉี ลองพระมหาเจดีย์
แสงธรรมวังเขาเขียว (พระอาจารย์โสภา สมโณ ) ต.วังน�ำ้ เขียว อ.วังน�ำ้ เขียว และท�ำบุญครัง้ ยิง่ ใหญ่ จึงขอเรียนเชิญท่านผูอ้ า่ นทุกท่านร่วมงานบุญด้วยกัน
จ.นครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้พระมหาเจดีย์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่ง นะคะ
ภายในเจดียย์ งั ไม่เสร็จสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์
		
๑. เพือ่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพือ่ บรรจุพระอัฐธิ าตุ และอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสทุ ธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน)
๓. เพือ่ การศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ
ตามค�ำสอนของพระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๔. เพือ่ เป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตาพระมหา
บัว ญาณสัมปันโน) เสมือนว่ายังอยูค่ กู่ บั ชาวอ�ำเภอวังน�ำ้ เขียวตลอดไป
๕. เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป ได้มา
สักการบูชาหรือปฏิบตั บิ ชู าทีว่ ดั แสงธรรมวังเขาเขียว อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว จังหวัด
นครราชสีมา
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Every thing

By...ZomYink

ต้นตีนเป็ด หรือ

ต้นพญาสัตบรรณ
แม้จะยังถกเถียงไม่แล้วไม่เลิกว่า กลิ่นของ ต้นตีนเป็ด หรือ ต้นพญาสัตบรรณ
พันธุ์ไม้พระราชทาน เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินไปเป็นองค์ประธาน
ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปีนั้น ‘หอม’ หรือ ‘เหม็น’ กันแน่!!
แต่ที่แน่ๆ ต้นไม้ประจ� ำ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครพั น ธุ ์ นี้ มี สรรพคุ ณ เยอะมาก!!!
โดยนอกจากจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ให้รม่ เงา และมีชอื่ อันเป็นมงคลแล้ว ต้นตีนเป็ดยัง
เป็นต้นไม้พนื้ บ้านดัง้ เดิมของไทย สรรพคุณของต้นตีนเป็ดจึงถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ตงั้ แต่
สมัยโบราณ โดยสามารถแยกสรรพคุณทางยาของต้นตีนเป็ดได้ตามนี้
ดอกตีนเป็ด-แก้เลือดพิการ แก้ไข้ตัวร้อน โดยน�ำดอกตีนเป็ดมาต้มกับน�้ำ  แล้ว
ดื่มแก้อาการผิดปกติ ใบตีนเป็ด-แก้ไข้หวัด แก้ไข้ตัวร้อน รักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน โรคลักปิดลักเปิด หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โดยน�ำใบมาต้มกับน�้ำ
แล้วดื่ม นอกจากนี้ใบตีนเป็ดยังท�ำมาต�ำแล้วพอกเพื่อดับพิษต่าง ๆ ได้ด้วย เปลือกตีน
เป็ด-คนโบราณมักจะน�ำเปลือกตีนเป็ดมาต้มกับน�ำ 
้ ใช้ทง้ั กินทัง้ อาบ โดยเปลือกตีนเป็ด
มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ดีพิการ แก้บิด ขับพยาธิไส้เดือน แก้ไข้หวัด แก้หลอดลมอักเสบ
สมานล�ำไส้ เจริญอาหาร โดยใช้ต้มกับน�้ำเป็นยาขม หรือบางคนน�ำเปลือกตีนเป็ด

มาต้มกับน�ำ้ แล้วอาบแก้อาการน�ำ้ เหลืองเสีย รักษาแผลติดเชือ้ แผลเป็นหนอง
และรักษาเชือ้ ราบนผิวหนัง ยางตีนเป็ด-สามารถน�ำยางต้นตีนเป็ดไปผสมกับ
น�้ำมันสมุนไพร แล้วน�ำมานวดแก้ปวดหู บ�ำรุงร่างกาย หรือจะใช้ยาง
ต้ น ตี น เป็ ด ใส่ แ ผลที่ เ ป็ น ตุ ่ ม หนอง ช่ ว ยให้ แ ผลแห้ ง เร็ ว ก็ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถน� ำ ยางต้ น ตี น เป็ ด มาอุ ด ฟั น หยอดล้ า งหู ก็ ไ ด้ เ ช่ น กั น กระพี้
ต้ น ตี น เป็ ด -ขั บ ผายลม ขั บ เลื อ ดให้ ต ก โดยน� ำ กระพี้ ม าต้ ม
กั บ น�้ ำ แล้ ว ดื่ ม รากตี น เป็ ด -ช่ ว ยขั บ ผายลมในล� ำ ไส้ แก้ ไ ข้ แก้ น�้ ำ ดี
ผิดปกติ โดยน�ำรากตีนเป็ดมาต้มกับน�้ำ ดื่มเป็นยาบรรเทาโรค
นอกจากนี้ ต้ น ไม้ ช นิ ด นี้ ยั ง ถู ก น� ำ ไปแปรรู ป เป็ น ของใช้ ใ นและ
เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านด้วย
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ควรอยู่ห่างจากรัศมีที่มี
ต้นตีนเป็ดให้ไกลๆ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน เพราะแม้จะใส่หน้ากาก
อนามั ย ป้ อ งกั น แล้ ว แต่ ล ะอองเกสรของดอกไม้ นั้ น มี ข นาดเล็ ก มากพอ
จะเล็ดลอดผ่านหน้ากากเราไปได้.
ข้อมูล  https://www.doctor.or.th/article/detail/3931

ค�ำคม ภาษาโคราช
By...Rabbit

สวัสดีคะ่ KORAT NETWORK ฉบับนีข้ อเสนอส�ำนวน
เปรียบเทียบแสดงลักษณะอาการต่างๆของแต่ละคนที่แสดงออก
ในชีวิตประจ�ำวันของชาวโคราช ที่อาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู ผู้คน
ภาคอืน่ ๆ หรือคนรุน่ หลังๆ แล้ว ดังนัน้ เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ภาษาโคราช
ของเราไว้ให้คงอยู่ และยังสืบทอดต่อไป เราจะพยายามรวบรวม
มาฝากกันในทุกๆ เล่ม ฝากติดตามเราด้วยนะคะ

ค�ำส�ำนวนภาษาโคราช

“ กะเต็ด ”

ค�ำภาษาโคราช

มาไอ๋เยอ
อ่านว่า มา - ไอ๋ - เยอ
หมายถึง มาท�ำไมเหรอ

กะเต็ด
พลิกกลับโดยท�ำให้สิ่งที่อยู่ล่างพลิกไปอยู่บน
หมายถึง พลิกกลับสิ่งของ หรือเวลาท�ำอาหารแล้วกลับอาหาร
ขึ้นมาอีกด้าน โดยการโยนขึ้นให้กับด้านโดยไม่ใช้ตะหลิว

มิไป๋ดอกนิ
อ่านว่า มิ - ไป๋ - ดอก - นิ
หมายถึง ไม่ไปหรอกหรอ

กรีดต๋า
เป็นการแสดงกิริยา ท�ำให้ขัดหูขัดคนอื่น
หมายถึง ขวางหูขวางตา
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By ...ต.ตา พารวย
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“ปัน้ ดินให้เป็นดาว”

ดินเผาของไทย ก้าวไกลสูส่ ากล ตาปัน่ เครือ่ งประดับดินเผาด่านเกวียน

สวัสดีค่ะ หากมาเที่ยวโคราช หลายๆท่านคงจ�ำได้ถึงค�ำขวัญของจังหวัดนครราชสีมา
ที่ว่า “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” คอลัมน์อ่านแล้วรวย
ฉบับประจ�ำเดือนมีนาคม 2562 ต.ตา ขอน�ำเสนอเรื่องราวของสินค้าที่เหมาะจะเป็นของขวัญของ
ฝากส�ำหรับผู้ที่มาเยือน เมืองโคราช นั้นคือ เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนของร้าน ตาปั่นเครื่อง
ประดับดินเผาด่านเกวียนทีม่ ี ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น นับเป็นสินค้าทีเ่ กิดจากการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ การปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้งานดินเผาของไทยได้ก้าวไกลสู่สากล
ประวัติความเป็นมา
คุ ณ ภ า วิ นี บุ ญ เ น ต ร ( คุ ณ ต ้ า ) ป ร ะ ธ า น ก ลุ ่ ม เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ดิ น เ ผ า
ด่ า นเกวี ย นและเป็ น เจ้ า ของร้ า น “ตาปั ่ น เครื่ อ งประดั บ ดิ น เผา” เล่ า ถึ ง ความเป็ น มา
ของการรวมกลุ ่ ม สมาชิ ก ในหมู ่ บ ้ า นเพื่ อ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ดิ น เผาขึ้ น ว่ า
ด ้ ว ย ค ว า ม ที่ คุ ณ ต ้ า เ กิ ด ใ น ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง คุ ณ ต า ป ั ่ น ที่ เ ป ็ น ป ร า ช ญ ์ ช า ว บ ้ า น ที่
มี ความช� ำ นาญในการปั ้ น เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาของชุ ม ชนบ้ า นด่ า นเกวี ย น อ� ำ เภอ
โชคชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า และ มี พี่ น ้ อ งถึ ง 7 คน ทุ ก คนก็ ป ระกอบอาชี พ ด้ ว ยการปั ้ น
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาจ� ำ หน่ า ยมาโดยตลอด เรี ย กได้ ว ่ า ครอบครั ว นี้ ไ ด้ สื บ ทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมในการปั้นดินเผาที่สืบสานผลงานจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก
ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2547 คุณต้าได้มีความคิดในการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน
บ้านด่านเกวียนที่มีเวลาว่างและต้องการมีรายได้เสริมในการมาร่วมกันออกแบบเครื่องปั้นดินเผาให้
เป็นเครื่องประดับที่ท�ำจากการปั้นดินเผาที่มีความเอกลักษณ์โดดเด่นและมีอัตลักษณ์ โดยสามารถ
รวมสมาชิกในชุมชนได้ 11 คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตเครือ่ งประดับทีท่ ำ� จากเครือ่ งปัน้ ดินเผาในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน และจะมีการออกแบบด้วยตนเอง
ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ , ตุ้มหู , สร้อยข้อมือ และ เข็มขัด ซึ่งสินค้าทุกชิ้นจะเป็นสินค้าที่ปั้นจากมือ
เท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นงานแฮนด์เมคที่สวยงาม
ปัจจุบันกลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP ระดับ
4 ดาว ซึ่งสมาชิกทุกคนของกลุ่มจะท�ำงานตามความถนัดและจะได้ท�ำงานตามออเดอร์ในแต่ละรูป
แบบของสินค้า เป็นงานเหมาที่ท�ำให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มฯ สามารถมีรายได้เสริมจากการท�ำเครื่อง
ประดับดินเผา โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยคนละ 6,000-10,000 บาท นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ปัจจุบันร้านตาปั่นเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เครื่องประดับ
ดินเผา ด่านเกวียน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาท่องเที่ยว
และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนด่านเกวียน พร้อมทั้งสามารถออกแบบและปั้นเครื่องประดับที่ท�ำจาก
ดินเผาด้วยตัวเองอีกด้วย นับเป็นกิจกรรมทีน่ า่ สนใจและเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการปัน้
เครื่องปั้นดินเผาให้อยู่คู่โคราชและประเทศไทยของเราได้อย่างน่าชื่นชม
แรงบันดาลใจในการผลิตเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
คุณต้ากล่าวว่า “เกิดจากความตั้งใจที่จะรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนด่านเกวียนให้มา
ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์และมีรายได้เสริม ประกอบกับที่สมาชิกในชุมชนด่านเกวียนต่างก็มี
ความสามารถในการปัน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาอยูแ่ ล้ว จึงมารวมกลุม่ กันจึงช่วยกันคิดสินค้าให้มคี วามเป็น
เอกลักษณ์แตกต่างจากสินค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผารูปแบบอืน่ ๆ ทีม่ จี ำ� นวนมาก เช่น แจกัน , กระถางต้นไม้ ฯลฯ
จึงได้ข้อสรุปของสมาชิก ในกลุ่มว่าจะช่วยกันออกแบบและปั้นเครื่องประดับจากดินเผาให้มีความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์สามารถใช้เป็นของที่ระลึกของขวัญของฝากให้กับนักท่องเที่ยวได้
จุดเด่นของสินค้า
นับเป็นเครื่องประดับดินเผาที่เกิดจากงานแฮนด์เมค สินค้าทุกชิ้นท�ำจากมือ มีความ
เป็นเอกลักษณ์ น�้ำหนักเบา สวยงาม และมีความเป็นแฟชั่นเข้ากับยุคสมัย สามารถเลือกซื้อเป็น
ของขวัญของฝากได้ถกู ใจ ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นสร้อยคอ,ต่างหู,สร้อย

ข้อมือ ล้วนเกิดจากการปัน้ ดิน ทีละเม็ดแล้วมาเรียงร้อยให้เป็นเครือ่ งประดับทีส่ วยงาม มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านด่านเกวียนอย่างแท้จริง
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ ชื่ น ชอบ
เครื่องประดับดินเผาที่มีความเป็นไทยในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
ช่องทางการจ�ำหน่าย ได้มีการส่งสินค้าของกลุ่มเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียนไปจ�ำหน่ายทั้งในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของ
ประเทศไทย เช่น จังหวัดกระบี่ ,พังงาและภูเก็ต นอกจากนี้ทางร้านตาปั่นเครื่องประดับดินเผา
ยังได้มีการออกบู๊ทเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลต่างๆของประเทศไทยเป็นประจ�ำ เช่น
งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี,งานนิทรรศการจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ที่เมืองทองธานี เป็นต้น
คติประจ�ำใจของคุณต้า คือ ปั้นดินให้เป็นดาว และมุ่งมั่นให้งานดินเผาของไทย
ก้าวไกลสู่สากล
ฝากถึงผู้อ่าน
ขอเชิญให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมออกแบบปั้นเครื่องประดับจากดินเผา
ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ครือ่ งประดับดินเผาบ้านด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ท่านจะได้เรียนรูถ้ งึ วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของชาวบ้านด่านเกวียนอย่างแท้จริง และขอเชิญอุดหนุน
สินค้าทีม่ าจากภูมปิ ญ
ั ญาของชาวบ้านในราคาประหยัด เพราะนอกจากท่านจะได้มโี อกาสปัน้ ดิน
ให้เป็นเครื่องประดับด้วยตัวเองแล้ว ท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของไทยให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไปอีกด้วย
สนใจติดต่อ ศูนย์เรียนรู้เครื่องประดับดินเผาบ้านด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
ที่ตั้ง (ร้านตาปั่นเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน) 78 หมู่ 3 ต�ำบลโชคชัย อ�ำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
คุณภาวินี บุญเนตร ประธานกลุ่มเครื่องประดับดินเผาบ้านด่านเกวียน
โทร.081-0623321
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ประโยคทักทาย

ภาษาอังกฤษ

ที่พบบ่อยในชีวิตประจ�ำวัน
สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษง่ายๆเอาไว้ใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันหรือใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศกันนะคะ เริ่มจากการทักทายกัน
ก่อน หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับค�ำว่า Hi how are you? (ไฮ้ ฮาว อาร์ ยู )
ซึง่ หมายความว่า สวัสดีคะ่ คุณสบายดีไหม แต่วนั นีจ้ ะมาสอนประโยคใหม่
ง่ายๆเอาไว้ใช้กันค่ะ
Hi how’s it going ?
ไฮ้ ฮาว ซิท โกอิ่ง?
สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
How have you been today?
ฮาว แฮฟ ยู บีน ทูเดย์
วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง
How is your day?
ฮาว อีส ยัว เดย์
วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง

How’s everything? (เอาไว้ถามสารทุกข์สุขดิบ)
ฮาว ซ เอฟวรี่ติง?
ทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง แปลแล้วอาจงงๆ เอาเป็นว่าเอา
ไว้ถามภาพรวมนะคะ
Good to see you.
กู๊ด ทู ซี ยู
ยินดีที่ได้พบค่ะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำ� หรับผูอ้ า่ นบ้างนะคะ ไว้คราวหน้า
จะมาสอนภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวันกันอีก
รอติดตามกันด้วยนะคะ
ภาพประกอบจาก : https://www.sanook.com/campus/1387553/
: https://www.englishtime.in.th/hot-tips/วลีบอกทักทายฝรั่งยัง
ไงให้เหมาะกับสถานการณ์/
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เตรียมการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562

By ... ดอกแคป่า

- ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่
4 -16 มีนาคม 2562
- ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 19 กุมภาพันธ์ 2562
- ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) วันที่ 17
มีนาคม 2562
- 15 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
- 4-16 มี.ค. 2562 วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
- 17 มี.ค. 2562 วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
- 24 มี.ค.2562 วันเลือกตั้งทั่วไป
สวัสดีคะ่ กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจ�ำทุกเดือน ในฉบับนีข้ อน�ำเสนอ
เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งค่ะ ซึ่งก�ำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน
ทุกท่าน เนือ่ งจากใกล้วนั เลือกตัง้ แล้ว เป็นสัญลักษณ์วา่ ดอกไม้แห่งประชาธิปไตย
เริ่ ม จะเบ่ ง บานแล้ ว ประชาธิ ป ไตยอยู ่ ใ นมื อ ของประชาชนแล้ ว ค่ ะ
ในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น�ำพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว จ� ำ นวน 4 มาตราโดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอ�ำนาจตามความ
ในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป
มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตัง้ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
โดยที่มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ด�ำเนินการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา
267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บงั คับแล้ว สมควรก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้ประกาศวันเลือกตัง้ อย่างเป็น
ทางการคือในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังจากมีการประชุม
โดยก�ำหนดการอื่นๆ ได้แก่
- วันเปิดรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

“แย้มไม่ส่งศาล รธน. ตีความปมจัดเลือกตั้งใน 150 วัน”
อย่างไรก็ตามนายอิทธิพรไม่ขอยืนยันต่อสื่อมวลชนว่า กกต.
จะสามารถรั บ รองผลการเลื อ กตั้ ง ได้ ภ ายในวั น ที่ 9 พ.ค. หรื อ ไม่
หลังเกิดข้อถกเถียงว่าการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน หมายถึงจัดให้มี
การเลื อ กตั้ ง หรื อ รวมขั้ น ตอนรั บ รองและประกาศผลการเลื อ กตั้ ง
ส่วนความเป็นไปได้ในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็น
นี้ ประธาน กกต. บอกเพียงว่า “อยู่ในความคิด กกต. แต่ยังไม่ตัดสิน
ใจ ถ้าท�ำตามขั้นตอน กกต. อาจไม่มีความจ�ำเป็น”
“ขอให้พีน้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิ
ให้มากที่สุดสมกับที่รอคอย ขอให้รู้เท่าทันผู้สมัคร และมีความเข้าใจ
ถึงวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่”
สภาผูแ้ ทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกซึง่ มาจากการเลือก
ตัง้ โดยตรงทัง้ หมด 500 คน และแบ่งการได้มาออกเป็นการเลือกตัง้ แบบ
แบ่งเขตเลือกตัง้ ในแต่ละจังหวัด จ�ำนวน 350 คน และแบบบัญชีรายชือ่
ของพรรคการเมือง โดยให้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตัง้ จ�ำนวน 150 คน ซึง่
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรูปแบบนี้
เป็นไปตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ทั้งนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก�ำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) มีมติให้วนั ที่ 24 มีนาคม 2562
เป็ น วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร(ส.ส.) เป็ น การทั่ ว ไป
พรรคต้องเปิดชื่อ“นายกฯ ในบัญชี” ภายใน 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
เครดิต: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

24 Korat Network

Online Magazine

ข่าว ประชาสัมพันธ์

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

http://www.koratpao.go.th/module/web/kl/wp-content/uploads/2017/09/วิธีการเข้าใช้งานแผนที่ภาษี.pdf

Korat Network

Online Magazine

25

