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	 เมื่่�อถึึงเทศกาลลอยกระทง	 นอกจากเราจะได้้ สััมื่ผััสักับ 
สััญลักษณ์์ประจำาเทศกาล	 อันได้้แก่กระทงสัวยงามื่หลากหลายรูปแบบ 
แล้ว	 หากพููด้ถึึง	 เพูลงฮิิตท่�เรามื่ักได้้ยินคุ้้้นหูเมื่่�อเทศกาลแห่งคุ้วามื่สั้ขน่� 
เว่ยนมื่าถึึง	 คุ้งหน่ไม่ื่พู้นเพูลง	 “รำำ�วงลอยกรำะทง” ท่�มื่่ท่วงทำานองเพูลง
คุ้รึกคุ้ร่�นสัน้กสันาน	เป็นท่�ถึูกอกถึูกใจทั�งเด้็กและผัู้ใหญ่
	 ท่�สัำาคุ้ัญเพูลง	 “รำำ�วงลอยกรำะทง” น่�ยังได้้มื่่การใส่ัเน่�อเพูลง 
เป็นภาษาอังกฤษ	เพู่�อให้ชาวต่างชาติได้้เข้าใจในคุ้วามื่หมื่ายของประเพูณ์่
อันด้่งามื่ท่�สั่บทอด้กันมื่าแต่โบราณ์กาลด้้วย
	 เพูลง	 “รำำ�วงลอยกรำะทง”	 แต่งโด้ยบรมื่คุ้รูชั�นยอด้	 2	 ท่าน	 คุ้่อ	 
คุ้รูแก้ว	อัจฉริยก้ล	เจ้าของละคุ้รวิทย้คุ้ณ์ะแก้วฟ้้า	และคุ้รูเอ่�อ	สั้นทรสันาน
	 แห่งวงส้ันทราภรณ์์	 โด้ยราวปี	 พู.ศ.2498	 ท่�มื่หาวิทยาลัยธรรมื่ศาสัตร์	 
ริมื่แมื่่นำ�าเจ้าพูระยา	 วงด้นตร่ส้ันทราภรณ์์	 ซึ่ึ�งนำาโด้ยคุ้รูเอ่�อ	 ได้้ถึูกเชิญให้ 
ไปร่วมื่เล่นด้นตร่ในงานลอยกระทงวันนั�นด้้วย	 และทางคุ้ณ์ะจัด้งาน 
กไ็ด้ข้อใหว้งสัน้ทราภรณ์์แตง่บทเพูลงบรรเลงในงานวนัลอยกระทงเพู่�อเปน็
ท่�ระลึก
	 เมื่่�อได้้รับการร้องขอ	 คุ้รูเอ่�อและคุ้รูแก้วซึึ่�งมื่าร่วมื่งานในวันนั�น
ด้้วยจึงร่วมื่กันแต่งเพูลง	 “รำำ�วงลอยกรำะทง” ขึ�นท่�ริมื่แมื่่นำ�าเจ้าพูระยา	 
โด้ยคุ้รแูกว้เปน็ผัูป้ระพูนัธค์ุ้ำารอ้ง	และคุ้รเูอ่�อเปน็ผัูเ้ขย่นทำานอง	ใชเ้วลาเพู่ยง
คุ้รึ�งชั�วโมื่งเท่านั�นก็เกิด้เป็นเพูลง	 “รำำ�วงลอยกรำะทง”	 อันแสันไพูเราะท่�ฮิิต
ติด้หูกันมื่าจวบจนท้กวันน่�	ซึ่ึ�งมื่่เน่�อร้องว่า

 “วันเพ็็ญเดืือนสิิบสิอง นำ��นองเต็็มต็ลิ�ง 
 เรำ�ทั�งหล�ยช�ยหญิง สินุกกันจรำิง วันลอยกรำะทง 
 ลอย ลอยกรำะทง ลอย ลอยกรำะทง 
 ลอยกรำะทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกม�รำำ�วง 
 รำำ�วงวันลอยกรำะทง รำำ�วงวันลอยกรำะทง 
 บุญจะสิ่งให้เรำ�สิุขใจ บุญจะสิ่งให้เรำ�สิุขใจ”

By...Rabbit

เร่ื่�อง เร่ื่�อง เล่่าเล่่า
จากปกจากปก

เพลงนี้้�มี้ตำำนี้านี้ 66 ปีี เพลงนี้้�มี้ตำำนี้านี้ 66 ปีี 
“รำ�วงลอยกรำะทง”“รำ�วงลอยกรำะทง”
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By...Joobjang Deva
กิิจกิรรมกิิจกิรรม

“ร.ตำ.หญิง ระนองรักษ์์ฯ”“ร.ตำ.หญิง ระนองรักษ์์ฯ”  
แสดงค์วามยินด่กับั แม่ที่ัพภาค์ที่่� 2 แสดงค์วามยินด่กับั แม่ที่ัพภาค์ที่่� 2 
	 ร้้อยตร้ีหญิิง	ร้ะนองร้ักษ์์		สุุวร้ร้ณฉวี	นายกองค์์การ้บร้ิหาร้สุ่วนจัังหวัด
นค์ร้ร้าชสุีมา	นำาค์ณะผู้้้บร้ิหาร้	และหัวหน้าสุ่วนร้าชการ้สุังกัด	อบจั.นค์ร้ร้าชสุีมา
เข้้าพบ	พลโท	ธเนศ	 	 วงศ์ชอุ่ม	 แม่ทัพภาค์ที�	 2	 เพ่�อแสุดงค์วามยินดีในโอกาสุที�	
พลโท	ธเนศฯ	เข้้าร้ับตำาแหน่งแม่ทัพภาค์ที�	2	ต่อจัาก	พลเอก		ธัญิญิา		เกียร้ติสุาร้	
ที�ปร้ึกษ์าพิเศษ์กองทัพบก(อดีตแม่ทัพภาค์ที�	2	)	โดยมีพิธีสุ่งมอบธงปร้ะจัำาหน่วย
เม่�อวันที�	2	ตุลาค์ม	2563	ที�ผู้่านมา	เพ่�อการ้บังค์ับบัญิชาพ่�นที�อีสุานในค์วามร้ับ
ผู้ิดชอบ	ทั�ง	20	จัังหวัด	
	 ดา้น	ร้.ต.หญิิง	ร้ะนองรั้กษ์ฯ์	กลา่วแสุดงค์วามยินดีกบัแม่ทพัภาค์ที�	2	ค์น
ใหม	่ร้วมถึึงการ้สุนทนาในเร่้�องร้าชการ้ต่างๆ	พร้อ้มกล่าวด้วยว่า	อบจั.นค์ร้ร้าชสีุมา	
มคี์วามพร้อ้มในการ้ปร้ะสุานค์วามร้ว่มมอ่กบัทางกองทพัภาค์ที�	2	ในภาร้กจิัตา่งๆ 
ที�เป็นการ้ช่วยเหล่อ	 หร้่อบร้ร้เทาทุกข้์ให้กับปร้ะชาชนชาวจัังหวัดนค์ร้ร้าชสุีมา
อย่างเต็มกำาลัง

	 วันนี� 	 20	 ตุลาค์ม	 2563	 องค์์การ้บริ้หาร้ 
สุ่วนจัังหวัดนค์ร้ร้าชสุีมา	โดย	กองสุาธาร้ณสุุข้	ร้่วมกับ
สุำานกังานสุาธาร้ณสุขุ้จังัหวัดนค์ร้ร้าชสุมีา	จัดัโค์ร้งการ้
สุ่งเสุร้ิมการ้ดำาเนินงานป้องกันและแก้ไข้ปัญิหา 
โร้ค์ติดต่อทางเพศสัุมพันธ์และปัญิหาการ้ตั�งค์ร้ร้ภ์ 
ในกลุ่มวัยรุ้่น	 ให้กับบุค์ลากร้ทางการ้ศึกษ์า	 โร้งเร้ียน 
ในสุังกัด	 กว่า	 200	 ค์น	 โดยร้้อยตร้ีหญิิงร้ะนองร้ักษ์์
สุวุร้ร้ณฉว	ีนายกองค์ก์าร้บร้หิาร้สุว่นจังัหวดั	มอบหมาย
ให้	นายตวงสุิทธิ�	อภิชัยบุค์ค์ล	ร้องปลัดองค์์การ้บร้ิหาร้
สุ่วนจัังหวัดนค์ร้ร้าชสุีมาเป็นปร้ะธานในพิธี	 และ	 มี 
นายเตชิต	กลิ�งทะเล	ผู้อ.กองสุาร้ณสุุข้	กล่าวร้ายงาน

โค์รงการนปี้องกันและแก้ไข่ปีัญหาโรค์ตำิดตำ่อ

ที่างเพศสัมพันธิ์และปีัญหาการตำั�งค์รรภ์ในกล่่มวัยร่่น 
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	 วันท่�	 13	 ต้ลาคุ้มื่	 2563	 ท่�ผั่านมื่า	 จังหวัด้นคุ้รราชสั่มื่า	 โด้ย	 

นายวิเช่ยร	 	 จันทรโณ์ทัย	 ผัู้ว่าราชการจังหวัด้นคุ้รราชสั่มื่า	 เป็นประธาน 

ในพิูธ่น้อมื่รำาลึกเน่�องในวันคุ้ล้ายวันสัวรรคุ้ต	 พูระบาทสัมื่เด็้จพูระบรมื่ 

ชนกาธิเบศร	มื่หาภูมื่ิพูลอด้้ลยเด้ชมื่หาราช	บรมื่นาถึบพูิตร	

ทางด้้าน	 องค์ุ้การบริหารส่ัวนจังหวัด้	 (อบจ.)	 นคุ้รราชสั่มื่า	 ร้อยตร่หญิง	

ระนองรกัษ์		สัว้รรณ์ฉว	่นายก	อบจ.นคุ้รราชสัม่ื่า	มื่อบ	นายตวงสัทิธิ�		อภชิยั

บ้คุ้คุ้ล	รองปลัด้	อบจ.นคุ้รราชสัม่ื่า	นำาขา้ราชการ	ร่วมื่ทำาบญ้ตกับาตรถึวาย

พูระราชก้ศล	 ตักบาตรข้าวสัารอาหารแห้งพูระภิกษ้สังฆ์์	 จำานวน	 89	 รูป 

เพู่�อน้อมื่รำาลึกเน่�องในวันคุ้ล้ายวันสัวรรคุ้ต	 พูระบาทสัมื่เด้็จพูระบรมื่ 

ชนกาธเิบศร	มื่หาภมูื่พิูลอด้ล้ยเด้ชมื่หาราช	บรมื่นาถึบพูติร	ในเวลา	06.00	น. 

ณ์	ลานอน้สัาวร่ย์ท้าวสั้รนาร่	

	 จากนั�น	 เวลา	 08.00	 น.	 พิูธ่วางพูวงมื่าลาและถึวายบังคุ้มื่

เบ่�องหน้าพูระบรมื่ฉายาลักษณ์์	 พูระบาทสัมื่เด้็จพูระบรมื่ชนกาธิเบศร	

มื่หาภูมื่ิพูลอด้้ลยเด้ชมื่หาราช	บรมื่นาถึบพูิตร	มื่อบ	นายไพูศาล		สัมื่้ทร

เผ่ัาจินด้า	 รองปลัด้	 อบจ.นคุ้รราชสั่มื่า	 นำาข้าราชการ	 อบจ.ร่วมื่วาง 

พูวงมื่าลาและถึวายบังคุ้มื่	ณ์	หอประช้มื่เปรมื่ติณ์สัูลานนท์	

	 ต่อมื่า	 เวลา	 19.00	 น.	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์	 สั้วรรณ์ฉว่

นายก	 อบจ.นคุ้รราชส่ัมื่า	 มื่อบ	 นายวิสูัตร	 เจริญสัันธิ�	 รองนายก

อบจ.นคุ้รราชสั่มื่า	 นำาข้าราชการ	 จ้ด้เท่ยนเพู่�อร่วมื่น้อมื่รำาลึกใน 

พูระมื่หากร้ณ์าธิคุ้้ณ์พูระบาทสัมื่เด้็จพูระบรมื่ชนกาธิเบศร	 มื่หาภูมื่ิพูล

อด้้ลยเด้ชมื่หาราช	บรมื่นาถึบพูิตร	ณ์	หอประช้มื่เปรมื่ติณ์สัูลานนท์

ผู้ว่าโครำาช น�าข้ารำาชการำทุกหมู่เหล่า และ ปรำะชาชน
กรำะทำพิิธีีน้อมรำ�ลึกเน่�องในวันคล้ายวันสวรำรำคต 
พิรำะบาทสมเด็็จพิรำะบรำมชนกาธีิเบศรำ มหาภููมิพิลอด็ุลยเด็ชมหารำาช บรำมนาถบพิิตรำ 
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	 วันที�	16	ตุลาค์ม	2563	เวลา	14.00	น.	ที�	ร้ร้.เม่องยางศึกษ์า	
จั.นค์ร้ร้าชสุีมา	ร้.ต.หญิิง	ร้ะนองร้ักษ์์		สุุวร้ร้ณฉวี	นายกองค์์การ้บร้ิหาร้
สุว่นจังัหวดันค์ร้ร้าชสุมีา	พร้อ้มดว้ย	นายอนวุฒัน	์	ค์ณาจันัทร้	์ร้องนายก
	อบจั.นค์ร้ร้าชสุีมา	กำากับด้แลด้านการ้ศึกษ์า	นำาค์ณะผู้้้บร้ิหาร้	หัวหน้า
สุว่นร้าชการ้	และข้า้ร้าชการ้	ลงพ่�นที�พบปะผู้้บ้ร้หิาร้สุถึานศกึษ์า	ค์ร้	้และ
บคุ์ลากร้ทางการ้ศึกษ์า	โร้งเร้ยีนสุงักดัองค์ก์าร้บร้หิาร้สุว่นจังัหวดั(อบจั.)
นค์ร้ร้าชสุีมา	

	 ภาร้กิจัในค์ร้ั�งนี�	 มุ่งเน้นการ้พบปะพ้ดค์ุย	 แลกเปลี�ยนเร้ียน
ร้้้ปร้ะสุบการ้ณ์ในการ้ทำางาน	 	 ร้ับทร้าบถึึงปัญิหาและอุปสุร้ร้ค์	ต่างๆ
	 เพ่�อนำาเสุียงสุะท้อนจัากพี�น้องเพ่�อนค์ร้้มาเป็นแนวทางในการ้สุ่งเสุร้ิม
และพัฒนาบุค์ลากร้ค์ร้้ให้มีค์วามร้้้	 ทักษ์ะและสุมร้ร้ถึนะที�พึงปร้ะสุงค์์
	 ที�จัำาเป็นต้องตร้ะหนักถึึงค์วามสุำาค์ัญิข้องการ้จััดการ้ศึกษ์าและการ้
จััดการ้ค์วามร้้้ภายในองค์์กร้ต่อไป

“นายก นก” พบัปีะค์ร้ อบัจิ.
เพื�อมอบันโยบัายด้านการศึกษ์า

ให้เปี็นไปีในที่ิศที่างเด่ยวกัน
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ขอบคุ้้ณ์ข้อมืู่ลจาก	:	http://www.thaismescenter.com/รวมื่ภัยธรรมื่ชาติสั้ด้โหด้-ท่�โลกไมื่่เคุ้ยเจอ-ปี-2020/ตำอนี้ที่้� 4

 12.นำ��ท่วมอย่�งหนักใน 3 ปรำะเทศแถบเอเชียใต็้  
	 ร้ายงานจัากสุำานักข่้าวเอเอฟพีเม่�อวันที�	 19	กร้กฏาค์ม	2020	ว่า
เกิดนำ�าท่วมดินถึล่มใน	3	ชาติเอเชียใต้	 เสุียชีวิตกว่า	220	ค์น	บาดเจั็บเก่อบ 
130	ค์น	และสุ้ญิหายเก่อบ	50	ค์น	ซึ่ึ�งจัากฝนที�ตกหนักทำาให้ตึกถึล่ม	3	หลัง
ในมุมไบ	มีปร้ะชาชนตกค์้างในพ่�นที�นำ�าท่วมมากกว่า	 1	ล้านค์น	 โดยเนปาล 
มีผู้้้เสีุยชีวิตมากที�สุุดโดยยอดอย่างเป็นทางการ้ข้องผู้้้เสีุยชีวิตในเนปาล	117	ค์น
	เป็นผู้ลจัากฝนที�ตกหนักในช่วง	2-3	วันที�ผู้่านมาทำาให้นำ�าในแม่นำ�าที�ไหลผู้่าน
เข้้าท่วมพ่�นที�	ปร้ะชาชนไร้้ที�อย้่อาศัยกว่า	3,600,000	ค์น	

 13.นำ��ท่วมในมณฑลเสิฉวน หนักสิุดืในรำอบ 70 ปี ภ�
	 ช่วงเด่อนสุิงหาค์ม	 2020	 สุำานักข้่าว	CGTN	ข้องจัีนร้ายงานว่า	
ทางการ้ท้องถิึ�นมณฑลเสุฉวน	ทางตะวันตกเฉยีงใต	้ข้องปร้ะเทศจีัน	ปร้ะกาศ
ยกร้ะดบัเต่อนภยันำ�าทว่มเปน็ร้ะดบัสุง้สุดุหลงัจัากร้ะดบันำ�าในเเมน่ำ�าหลายสุาย
หนุนสุ้ง	 ไหลล้นทะลักท่วมพ่�นที�อย่้อาศัยข้องปร้ะชาชน	สุร้้างค์วามเสีุยหาย
เป็นวงกวา้ง	ซึ่ึ�งถึอ่เปน็ค์ร้ั�งแร้กในปร้ะวตัศิาสุตร้ข์้องมณฑลเสุฉวน	ที�ปร้ะกาศ
เต่อนภัยนำ�าท่วมในร้ะดับสุ้งสุุด	นับว่ารุ้นแร้งมากที�สุุดในร้อบ	70	ปี	

 14.นำ��ท่วม จ.น่�น หนักสิุดืในรำอบ 14 ปี 
	 เม่�อช่วงเด่อนสุิงหาค์มที�ผู้่านมาเกิดเหตุการ้ณ์นำ�าท่วมน่าน 
หนกัสุดุในร้อบ	14	ปี	นำ�าทว่มสุง้กวา่	2	เมตร้	ปร้ะชาชนเดอ่ดร้อ้นกวา่	3,000	ร้าย 
อนัเปน็ผู้ลมาจัากฝนที�ตกหนกัและทำาใหน้ำ�าในแมน่ำ�านา่นไหลเข้า้ทว่มพ่�นที�
ชาวบ้าน	มีผู้้้ได้ร้ับผู้ลกร้ะทบใน	4	ตำาบล	13	หม้่บ้าน	ข้องอำาเภอเวียงสุา	 
โดยเฉพาะบ้านดอนแท่นหม้่	2	และหม้่	14	บ้านหนอง	หม้่	9	บ้านต้นหนุน	 
หม้่	 5	 บ้านปงสุนุก	หม้่	 1	 และบ้านไหล่น่าน	หม้่	 1	 ซึ่ึ�งบางจัุดท่วมสุ้งถึึง 
2	 เมตร้และมิดหลังค์าบ้านชั�นเดียว	 โดยมีปร้ะชาชนเด่อดร้้อนมากกว่า	
3,000	ร้ายและมีผู้้้เสุียชีวิต	1	ร้ายด้วย

 15.พ็�ยุฝนถล่มป�กีสิถ�นหนักสิุดืในรำอบ 36 ปี
	 ชว่งเดอ่นสุงิหาค์มที�ผู้า่นมา	สุำานกังานอตุนุยิมวทิยาปากสีุถึาน
ร้ายงานวา่ฝนมร้สุมุที�ซึ่ดักร้ะหนำ�านค์ร้การ้าจั	ีเมอ่งเอกแค์วน้สุนิธท์างตอน
ใต้ข้องปร้ะเทศได้ทำาลายสุถึิติปริ้มาณนำ�าฝนเด่อนสุิงหาค์มในร้อบ	 36	 ปี	
และจัากภาวะฝนถึลม่หนกัสุดุค์ร้ั�งนี�ทำาใหเ้กดินำ�าทว่มถึนน	และพ่�นที�ลุม่ตำ�า
ต่างๆ	และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุจัากฝน	เช่นไฟด้ด	ฟ้าผู้่า	และหลังค์าถึล่ม	
มีผู้้้เสุียชีวิต	4	ร้าย	และมีผู้้้ได้ร้ับบาดเจั็บอีกจัำานวนหนึ�งด้วย	และนอกจัาก
เหตุการ้ณ์เหล่านี�กย็งัมีอกีหลายเหตุการ้ณ์ที�เป็นมหันตภัยจัากธร้ร้มชาตไิม่
วา่จัะเปน็พายทีุ�ถึลม่สุหร้ฐัอเมร้กิา	หร้อ่เหตกุาร้ณ์นำ�าทว่มในยโุร้ป	และค์าด
ว่ากว่าจัะถึึงช่วงสุิ�นปีก็ค์งจัะมีเหตุการ้ณ์ภัยธร้ร้มชาติเกิดข้ึ�นอีกไม่มากก็
นอ้ย	สุิ�งเหลา่นี�สุะทอ้นใหเ้หน็ถึึงการ้เอาค์น่ข้องธร้ร้มชาตอินัเปน็ผู้ลกร้ะทบ
จัากนำ�าม่อข้องมนุษ์ย์ที�ไม่ใสุ่ใจัสุิ�งแวดล้อม	และนับวันมหันตภัยธร้ร้มชาติ
เหล่านี�จัะยิ�งรุ้นแร้งมากข้ึ�นด้วย
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สารำะน่ารำู� คู่เม่องย่า
By...อ๋๋อ๋มแอ๋๋ม

ภาพเก่่า
เล่่าโคราชในอดีีีีต

ขอบคุ้้ณ์ข้อมืู่ลจาก	:	https://www.nrru.ac.th/pictures/show_subwork.php?t=59

	 โด้ยจอมื่พูลสัฤษดิ้�	 ธนรัชต์	 นายกรัฐมื่นตร่ของไทย	 กับเอกอัคุ้ราชทูตสัหรัฐ	 มื่าร่วมื่ทำาพูิธ่เปิด้ถึนนมื่ิตรภาพู 
อย่างเป็นทางการเมื่่�อปี	 พู.ศ.	 2501	 ถึนนสัายน่�รัฐบาลไทยได้้รับคุ้วามื่ช่วยเหล่อจากองค์ุ้การบริหารวิเทศกิจ 
แห่งสัหรัฐอเมื่ริกา	 (USOM)	 พูร้อมื่ทั�งได้้จ้างผัู้เช่�ยวชาญชาวอเมื่ริกันมื่าช่วยให้คุ้ำาแนะนำาด้้วย	 สั่วนการออกแบบและ 
การก่อสัร้างอยู่ภายใต้การคุ้วบคุ้้มื่ของกรมื่ทางหลวง	 ด้ังนั�นถึนนมื่ิตรภาพูจึงนับเป็นทางหลวงสัายแรกท่�ก่อสัร้างถึูกต้อง
ตามื่แบบมื่าตรฐานการก่อสัร้างทางหลวงท้กขั�นตอน	 และเป็นทางหลวงสัายแรกของประเทศไทยท่�มื่่ผัิวจราจรลาด้ยาง
แบบแอสัฟ้ัลติกคุ้อนกร่ต

	 คุ้ณ์ะรฐัมื่นตรอ่นม้ื่ตัใิหต้ั�งช่�อถึนนชว่งสัระบร้่–ปากชอ่ง–นคุ้รราชสัม่ื่าวา่	“ถึนนสัด้้บรรทดั้” 
และในช่วงนคุ้รราชสั่มื่า–ขอนแก่น–อ้ด้รธาน่–หนองคุ้ายได้้รับการตั�งช่�อถึนนว่า	 “ถึนนเจนจบทิศ”	
เมื่่�อวันท่�	 10	 ธันวาคุ้มื่	พู.ศ.	 2493	 ก่อนท่�จะได้้รับการสันันสัน้นการก่อสัร้างจากสัหรัฐอเมื่ริกา
ซึ่ึ�งเริ�มื่สัร้างในปี	 พู.ศ.	 2498	 จากสัระบ้ร่จนถึึงนคุ้รราชสั่มื่า	 ระยะทางประมื่าณ์	 148	 กิโลเมื่ตร
ในสัมื่ัยจอมื่พูล	 ป.	 พูิบูลสังคุ้รามื่เป็นนายกรัฐมื่นตร่	 เพู่�อแสัด้งถึึงมื่ิตรภาพูของประเทศไทยกับ
สัหรัฐอเมื่ริกาในการก่อสัร้างถึนนร่วมื่กัน	 จึงขนานนามื่ถึนนสัายน่�เป็น	 ถึนนมิื่ตรภาพู	 เมื่่�อวันท่�	
20	ก้มื่ภาพูันธ์	พู.ศ.	2500	โด้ยมื่่พูิธ่มื่อบถึนนให้ประเทศไทย	ในวันท่�	10	กรกฎาคุ้มื่	พู.ศ.	2501	
ระยะทางประมื่าณ์	148	 ก.มื่.	 ต่อมื่าได้้สัร้างช่วงต่อจากนคุ้รราชสั่มื่าจนถึึงหนองคุ้ายในปี	 พู.ศ.	
2504	ระยะทาง	360	กิโลเมื่ตร

	 ถึนนมื่ิตรภาพูเริ�มื่สัร้าง	พู.ศ.	2498	สัมื่ัยจอมื่พูล	ป.	พูิบูลสังคุ้รามื่	เป็นนายกรัฐมื่นตร่
	 ระยะทางประมื่าณ์	 148	 ก.มื่.	 จากสัระบ้ร่จนถึึงนคุ้รราชสั่มื่า	 โด้ยทำาพูิธ่เปิด้ใช้ถึนนมื่ิตรภาพู 
อย่างเป็นทางการ	 เม่ื่�อ	 10	 ก้มื่ภาพูันธ์	 2501	 และได้้ด้ำาเนินการสัร้างช่วงต่อจากนคุ้รราชสั่มื่า 
ถึึงหนองคุ้าย	ในปี	พู.ศ.	2504	ระยะทาง	360	ก.มื่.
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	 เช่�อว่าในปัจัจัุบันหลายค์นต้องตั�งนาฬิิกาปลุก	 เพ่�อ 

ต่�นไปเร้ียน	ไปทำางานหร้่อทำากิจัวัตร้ปร้ะจัำาต่างๆ	ก็ตามแต่	และ

เช่�อวา่ค์นสุ่วนใหญ่ิไม่ไดต้ั�งนาฬิิกาปลุกเพียงแค่์ค์ร้ั�งเดยีว	แตม่กั

จัะเล่อกตั�งปลุกยำ�าๆ	หลายร้อบโดยมีร้ะยะเวลาห่างกัน	15	นาที

บ้าง	20	นาทีบ้าง

	 ที�เร้ียกว่า	การ้ปลุกแบบร้ะบบ	snooze	ซึ่ึ�งก็ค์่อ	 ร้ะบบ

การ้ปลุกให้ต่�นเป็นร้ะยะๆ	 แต่หลายค์นอาจัจัะไม่ร้้้ว่าการ้ปลุก 

เช่นนี� 	 สุ่งผู้ลเสีุยต่อร้่างกายและการ้ทำางานข้องฮอร์้โมน 

ในร้่างกายข้องเร้ามากเลยทีเดียว

 snooze คืืออะไรำ ?

	 การ้ปลุกแบบร้ะบบ	 snooze	 ซึ่ึ�งก็ค์่อ	 ร้ะบบการ้ปลุก 

ให้ต่�นเป็นร้ะยะๆ	 โดยมีร้ะยะเวลาห่างกันแล้วแต่จัะเร้าจัะตั�ง

เพ่�อที�จัะได้ไม่เผู้ลอหลับยาวจันล่มต่�น	 สุ่วนใกญ่ิค์นที�ใช้ร้ะบบ 

การ้ปลุกแบบนี�มักจัะค์ิดว่า	ปลุกเพ่�อให้ร้่างกายต่�นและข้อนอน

อีกนิดเพ่�อต่�นข้ึ�นมาอีกค์ร้ั�งจัะได้สุดช่�น	 แต่ในค์วามเป็นจัริ้งแล้ว

มันกลับสุ่งผู้ลเสุียต่อร้่างกายแทน

 เลื�อนน�ฬิิก�ปลุกในต็อนเช้�ไม่ดืีต็่อสิุขภ�พ็

อย่�งไรำ ?

	 โดยปกติแล้วร้ะบบการ้ทำางานภายในร้่างกายข้อง

เร้านั�นมีเวลาการ้ทำางานข้องตัวมันเองอย่้แล้ว	 ซึ่ึ�งตัวที�ค์วบค์ุม 

การ้ทำางานในร่้างกายข้องเร้านั�นก็ค์่อ	 ฮอร้์โมนต่างๆ	อย่างเช่น

ในช่วงเวลากลางค่์น	 ร่้างกายข้องเร้าจัะหลั�งสุาร้เมลาโทนิน

	(Melatonin)	ออกมา	และก่อนที�เร้าจัะต่�นข้ึ�นมา	ร้ะบบร้่างกายข้อง

เร้าก็จัะเตร้ียมพร้้อมก่อนที�เร้าจัะต่�น	1	ชั�วโมง	โดยที�ร้่างกายข้องเร้า

นั�นจัะค่์อยๆ	ปรั้บฮอร์้โมนให้สุ้งขึ้�นและเริ้�มหลั�งฮอร์้โมนค์อร์้ติซึ่อล

	 (Cortisol)	 ออกมา	ซึ่ะนั�นการ้ที�เร้าตั�งนาฬิิการ้ปลุกแบบ	Snooze	

นั�นจังึถ่ึอวา่เปน็การ้ร้บกวนวงจัร้การ้นอนหลบัข้องเร้าเปน็อยา่งมาก

	 เน่�องจัากการ้ที� เร้าต่�นขึ้�นมาแล้วกลับไปนอนต่อนั�น	 

เป็นเหม่อนการ้ทำาให้ร้่างกายข้องเร้ากลับเข้้าสุ้่กร้ะบวนการ้นอน 

อกีค์รั้�ง	ดังนั�นในการ้ที�เร้าหลับๆ	ต่�นๆ	ก็จัะสุง่ผู้ลให้การ้เตรี้ยมร่้างกาย

ในการ้ที�จัะต่�นแบบปกตินั�นก็จัะไม่เกิดขึ้�น	 และเป็นเพร้าะสุาเหตุนี�

เองที�จัะสุ่งผู้ลเสุียต่อร้่างกายข้องเร้า	ทำาให้เร้าร้้้สุึกเหน่�อย	ไม่สุดช่�น	

ไม่มีค์วามกร้ะปร้ี�กร้ะเปร้่า	นั�นเอง	ฉะนั�นหากเร้าอยากมีสุุข้ภาพที�ดี

	ก็แค์่เข้้านอนให้เป็นเวลาและต่�นนอนในเวลาเดียวกันทุกวัน	ไม่เว้น

แม้แต่วันหยุด

	 เพร้าะเม่�อร่้างกายข้องเร้าค์ุ้นชินกับร้ะบบการ้นอนหลับ

การ้ต่�นข้องเร้าแบบนี�แล้ว	 เร้าก็ไม่จัำาเป็นต้องมีนาฬิิกาปลุก 

อีกต่อไป	 เพร้าะร่้างกายข้องเร้านั�นก็จัะต่�นเองโดยธร้ร้มชาติ	 

นอกจัากนี�ยังทำาให้ร่้างกายร้้้สึุกสุดช่�นพร้้อมกับการ้เร้ิ�มต้นวันใหม่

อีกด้วย

	 ข้อบค์ณุข้อ้มล้จัาก	:	https://www.kidteung.com/เร้่�องนา่

ร้้้/เล่�อนนาฬิิกาปลุกไม่ดีต่อสุุข้ภาพ.html

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

นี้ายปีา ไชยปีัญหา นี้ำหลกัศก.พอเพ้ยง 
กบัเกษตำรผสมีผสานี้ 1 ไร่ จนี้มี้กินี้ใช้ที่ั�งปีี

	 นายปา	 ไชยปัญิหา	อายุ	 44	 ปี	พนักงานบร้ิษ์ัทเอกชน

แห่งหนึ�งชาวจัังหวัดนค์ร้ร้าชสุีมา	ที�หันไปศึกษ์าเร้ียนร้้้หลักปร้ัชญิา

เศร้ษ์ฐกิจัพอเพียงข้องพร้ะบาทสุมเด็จัพร้ะปร้มินทร้มหาภ้มิพล

อดุลยเดช	และการ้ทำาเกษ์ตร้แบบผู้สุมผู้สุานจัากแหล่งเร้ียนร้้้ต่างๆ	 

และนำาไปใช้ในการ้ดำาเนินชีวิต	 จันทำาให้ทุกวันนี�ค์ร้อบค์ร้ัว 

ข้องนายปามีชีวิตค์วามเป็นอย้่ที�ดีข้ึ�น

	 นายปา	 ไชยปัญิหา	 เปิดเผู้ยว่า	ตนได้แบ่งใช้พ่�นที�	 1	 ไร้่	 

จัากที�ดินข้องตนที�มีทั�งหมด	 7	 ไร้่	 ซึ่ึ�งอย่้ในพ่�นที�บ้านกุดปลาเข้็ง 

ตำาบลโนนค่์า	อำาเภอสุ้งเนิน	 จัังหวัดนค์ร้ร้าชสีุมา	นำาหลักปรั้ชญิา

ที�มา	มติชนออนไลน์

https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_14449

เศร้ษ์ฐกิจัพอเพียงข้องพร้ะองค์์ท่านมาใช้ในการ้ทำาการ้เกษ์ตร้แบบผู้สุม

ผู้สุาน	 โดยตนได้ลองลงม่อทำาเป็นร้ะยะเวลานานถึึง	 8	 ปีจันปร้ะสุบ 

ค์วามสุำาเร็้จั	 ซึ่ึ�งตนเรี้ยกการ้เกษ์ตร้แบบผู้สุมผู้สุานนี�ว่า	 1	 ไร้่	 มีใช้ทั�งปี

โดยเป็นการ้ปล้กพ่ชเกษ์ตร้อินทร้ีย์มากกว่า	20	ชนิด	อาทิ	มะละกอ,	ฝร้ั�ง, 

มะนาว,	สุะเดา,	ชะอม,	ไผู้่,	พร้ิก	และผู้ักสุลิด	เป็นต้น	ภายในพ่�นที�	1	ไร้่

ทำาให้สุามาร้ถึเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตหมุนเวียนกันได้ตลอดทั�งปี	 สุร้้างร้ายได้ 

ให้กับค์ร้อบค์ร้ัวปีละมากกว่า	2	แสุนบาท	ทำาให้ปัจัจัุบันค์ร้อบค์ร้ัวข้องตน 

มีชีวิตค์วามเป็นอย่้ที�ดีขึ้�น	 และตนได้เป็นแปลงเกษ์ตร้ต้นแบบให้กับ

เกษ์ตร้กร้จัากทั�วปร้ะเทศเดินทางมาศึกษ์าด้งาน
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โรำงเรำียนสะแกรำาชธีวัชศึกษา
By : tewtewBy : tewtew

	 วันที�	 25	 สิุงหาค์ม	 2563	 ดร้.วินุลาสุ	 เจัร้ิญิชัย

	 ผู้้้อำานวยการ้สุถึานศึกษ์าโร้งเร้ียนสุะแกร้าชธวัชศึกษ์า

	ให้เกียร้ติเป็นปร้ะธานมอบเกียร้ติบัตร้ให้กับนักเร้ียนที�เข้้า

ร้่วมโค์ร้งการ้	 “ค์่ายเยาวชนสุร้้างชาติ”	 รุ้่นที�	 9	ณ	จัังหวัด

มหาสุาร้ค์าม	 ร้ะหว่างวันที�	 7-9	 สุิงหาค์ม	 2563	 และ

โค์ร้งการ้ชุมนุมเยาวชนร้ะดับภาค์	ณ	 สุำานักงานพัฒนา

ภาค์	5	หนว่ยบัญิชาการ้ทหาร้พัฒนา	ต.ภห้ลวง	อ.ปกัธงชัย

	จั.นค์ร้ร้าชสุีมา	ร้ะหว่างวันที�	19	-	21	สุิงหาค์ม	2563	โดย

มีค์ุณค์ร้้แววตา	 เจัร้ิญิสุุข้เป็นผู้้้ค์วบค์ุมด้แลนักเร้ียนในการ้

เข้้าร้่วมกิจักร้ร้ม

	 เค์ร้ดิตข้่าว	:	สุะแกร้าชธวัชศึกษ์า	สุธศ

	 สุำานักการ้ศึกษ์า	ศาสุนา	และวัฒนธร้ร้ม
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 ใคืรำจะไปคิืดืว่�มันเป็นไปได้ื | CES 2020

	 หลังจัากได้เห็น	Innovation	จัากงาน	CES	2020	ที�จััดขึ้�นที�ช่วงต้นมกร้าค์ม

ที�ผู่้านมา	ก็ทำาเอาผู้้้ค์นต้องตะลึงกับผู้ลงานที�จััดแสุดง	เพร้าะแต่ละบริ้ษั์ทมีนวัตกร้ร้มที�

ไม่อยากเช่�อว่ามันเป็นไปได้	บางอย่างเห็นแล้วก็ถึึงกับโหเลยว่าคิ์ดได้ไง	อยากเห็นอะไร้

แบบนี�มานานแล้ว	แล้วก็ได้เห็นจัริ้ง	ๆ	 ซึึ่�งว้าวมาก!	 วันนี�	 Thomas	 เลยจัะพาทุกค์น

ไปด้ให้เห็นกับตาว่าแต่ละนวัตกร้ร้มทำาอะไร้เจ๋ัง	ๆ	กันมาบ้าง	ไปด้กัน

1. Mercedes Benz – Vision AVTR

	 หนึ�งใน	Innovation	2020	ที�เป็นไฮไลท์ข้องงาน	CES	ค์รั้�งนี�ค่์อ	Mercedes	

Benz	ซึึ่�งออกแบบร้ถึยนต์ภายใต้แนวคิ์ดภาพยนตร์้	“อวตาร้”	ที�สุามาร้ถึเช่�อมผู้้้ขั้บกับ

ร้ถึยนต์ให้เป็นอันหนึ�งอันเดียวกัน	เหม่อนการ้ถ่ึายทอดจิัตวิญิญิาณข้องตัว	Na’vi		ตัว

ละค์ร้พร้ะเอกข้องภาพยนตร์้เร่้�องนี�

	 ค์วามมหัศจัร้ร้ย์ข้อง	Mercedes	Benz	 รุ่้น	Vision	AVTR	แตกต่างจัาก

ร้ถึยนต์ทั�วไป	ค่์อไม่มีพวงมาลัย	แต่ผู้้้ขั้บสุามาร้ถึค์วบคุ์มร้ถึได้โดยการ้วางม่อบนปุ�มที�

ค์อนโซึ่ลกลาง	ตัวร้ถึจัะอ่านค่์าชีพจัร้	อัตร้าการ้เต้นข้องหัวใจั	อีกทั�งยังมีร้ะบบสัุ�นที�เข้้า

กับจัังหวะการ้เต้นข้องหัวใจัอีกด้วย	และยังใช้แบตเตอรี้อินทรี้ย์ที�ทำาจัากวัสุดุรี้ไซึ่เคิ์ล

	ซึึ่�งมีพลังงาน	110	กิโลวัตต์	ให้แร้งม้าสุ้งสุุดที�	470	แร้งม้า	สุามาร้ถึขั้บได้ไกลถึึง	700	

กิโลเมตร้		

2. Perso – เคืรืำ�องผสิมคืรีำมบำ�รุำง รำองพื็�น ลิปสิติ็ก เฉพ็�ะบุคืคืล

	 innovation	2020	Perso	-	เค์ร่้�องผู้สุมค์รี้มบำารุ้ง	ร้องพ่�น	ลิปสุติก	เฉพาะ

บุค์ค์ลเรี้ยกว่า	L’Oréal	ยกร้ะดับแบร้นด์ตัวเองไปอีกขั้�นหนึ�งเลย	เพร้าะได้เปิดตัว	Perso	

เค์ร่้�องผู้สุมค์รี้มบำารุ้ง	 ร้องพ่�น	 ลิปสุติกเฉพาะบุค์ค์ล	 ถ่ึอว่าเป็น	Beauty	 Innovation	

2020	ที�ทำาสุาว	ๆ 	ตะลึง	เพร้าะใช้	AI	มาวิเค์ร้าะห์ผิู้วผู่้านแอปพลิเค์ชันบนม่อถ่ึอ	บวก

กับวิเค์ร้าะห์สุภาพอากาศ	 เพ่�อให้ได้สุกินแค์ร์้ที�เหมาะกับสุภาพผิู้วช่วงเวลานั�นมาก

ที�สุุด

	 นอกจัากนี�	 ยังสุามาร้ถึตั�งค่์าได้อีกว่าจัะให้ผู้สุมใช้เพียงค์รั้�งเดียวหร่้อเพิ�ม

ปริ้มาณมากขึ้�นสุำาหรั้บพกพา	แถึมยังผู้สุมสีุลิปสุติกให้ได้สีุที�แมตช์กับชุด	 ด้วยการ้

สุแกนสีุชุดลงแอปในม่อถ่ึอได้อีกด้วย	ค์าดว่าเทค์โนโลยีนี�จัะออกสุ่้ตลาดปี	2021

ใค์รจิะไปีค์ิดว่ามันเปี็นไปีได้  
CES 2020

3. Ballie – หุ่นยนต์็ทรำงกลมดูืแลบ้�น by Samsung

	 หุ่นยนต์ตัวใหญ่ิหลบไป	 เพร้าะ	Samsung	 พัฒนาให้มันเป็นทร้ง

กลมเล็ก	ๆ 	สุามาร้ถึถ่ึอได้ด้วยม่อข้้างเดียว	ถ่ึอเป็น	Innovation	2020	ที�มาแร้งใน

งาน	CES	เลย	เพร้าะเจ้ัา	Ballie	ตัวนี�เป็นทั�งเพ่�อน	และยังค์อยจััดการ้ทุกอย่าง

ภายในบ้าน	สุามาร้ถึปร้ะมวลผู้ลเองได้ผู่้านตัวเค์ร่้�องโดยไม่ต้องร้อค์นมาสัุ�งการ้

	 เช่น	 สุุนัข้ทำาอาหาร้หก	 เจ้ัา	Ballie	 ก็เรี้ยกเค์ร่้�องด้ดฝุ�นให้มาทำาค์วามสุะอาด

	และยังมีกล้องกับเซึ่นเซึ่อร์้เสุม่อนเป็นกล้องวงจัร้ปิดในบ้านที�เค์ล่�อนที�ได้อย่าง

แม่นยำา	ไม่กลิ�งตกบันไดแน่นอน

4. Selfie Type – คีืย์บอร์ำดืล่องหน by Samsung

	 innovation	2020	Selfie	Type	-	คี์ย์บอร์้ดล่องหน	by	Samsung

อีกหนึ�ง	Innovation	ข้องซัึ่มซุึ่งที�ผู้้้ค์นให้ค์วามสุนใจัก็ค่์อ	Selfie	Type	คี์ย์บอร์้ด

ล่องหนที�ปร้ะมวลผู้ลโดย	AI	ผู่้านกล้องหน้า	ซึึ่�งไม่มีการ้ทำางานร่้วมกับฮาร์้ดแวร์้

	การ้ทำางานข้อง	Selfie	Type	จัะจัับค์วามเค์ล่�อนไหวข้องนิ�วม่อโดยที�เร้าไม่ต้อง

สัุมผัู้สุกับจัอหร่้อแป้นพิมพ์จัริ้ง	แค่์ทำาท่าพิมพ์	ตัวหนังสุ่อก็จัะปร้ากฏบนหน้าจัอ

ทันที	ตอนนี�ร้องรั้บแค่์ภาษ์าอังกฤษ์	และค์าดว่าในอนาค์ตจัะได้เห็นสุมาร์้ตโฟน

ข้องซัึ่มซุึ่งมีฟีเจัอร์้นี�

5. Osé – เคืรืำ�องสิำ�เร็ำจคืว�มใคืร่ำ

	 innovation	2020	Osé	–	เค์ร่้�องสุำาเร็้จัค์วามใค์ร่้

Lora	DiCarlo	 ผู้้้คิ์ดค้์นนวัตกร้ร้ม	Osé	 มีแนวคิ์ดว่า	Sex	ค์วร้ถ้ึกมองในแง่บวก

	 ไม่ค์วร้มองเป็นเร่้�องอนาจัาร้	และทุกค์นสุามาร้ถึใช้เทค์โนโลยีนี�ทำาให้ตัวเองมี

ค์วามสุุข้ได้	แล้วมันแตกต่างจัาก	Sex	toy	ทั�วไปอย่างไร้	?

	 ค์วามแตกต่างข้อง	Osé	ค่์อดีไซึ่น์ที�ออกแบบมาให้เข้้ากับสุรี้ร้ะข้องผู้้้

หญิิง	แถึมให้ค์วามร้้้สึุกเหม่อนการ้ใช้ปากข้องค่้์นอนจัริ้ง	ๆ	และยังเล่อกร้ะดับ

ค์วามแร้งได้ถึึงร้ะดับ	10	 เพ่�อให้ได้การ้กร้ะตุ้นค์ลิตอริ้สุ	 (ปุ�มกร้ะสัุน)	 ที�เหมาะ

สุม	นอกจัากนี�ยังมีการ้เลียนแบบการ้เค์ล่�อนไหวข้องนิ�ว	 เหม่อนการ้ใช้นิ�วเพ่�อ

กร้ะตุ้น	G-spot	 ซึึ่�ง	Osé	สุามาร้ถึกำาหนดค์วามลึก	 (ค์วามยาวข้องนิ�วที�เข้้าไป

กร้ะตุ้น)	ร้วมถึึงค์วามเร็้ว	และจัังหวะสัุ�น	–	ยาวที�กร้ะตุ้น	G-spot	ด้วย		

ที�ม� : https://thomasthailand.co/innovation/innovation-2020/
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ท่� โครำาชท่� โครำาช
ชิว...ไหนด่็ชิว...ไหนด่็

By..นาฬิิกา ทราย

	 การท่อ่งเท่่�ยวยคุนิิวนิอร์มัลั	เน้ินิความัปลอดภัยั	และประสบการณ์์

ไร้สมััผัสั

	 ผัลสำารวจสิ�งท่่�นิกัท่อ่งเท่่�ยวให้้ความัสำาคญั	ในิการท่อ่งเท่่�ยวยคุนิิวนิ

อร์มัลัพบดงัน่ิ �

	 –	80%	เต็ม็ัใจท่่�จะจา่ยเพิ�มัเพ่�อท่่�พกัท่่�ปลอดภัยัขึ้้ �นิ

	 –	 76%	 มัองจุดห้มัายปลายท่างท่่�ให้้ความัใส่ใจในิการมัอบ

ประสบการณ์์ไร้สมััผัสั

	 –	74%	ยอมัจา่ยเบ่ �ยสำาห้รับประกนัิภัยัการเดินิท่างสงูขึ้้ �นิเพ่�อความั

คุ้มัครองโควดิ-19

การท่ี่องเท่ี่�ยวย่ค์นิวนอร์มัล

เน้นค์วามปีลอดภัย 
และปีระสบัการณ์ไร้สัมผัู้ส

	 –	66%	ต้็องการเดนิิท่างโดยยานิพาห้นิะขึ้องต็นิเองเม่ั�อขึ้บั

รถเท่่�ยวระห้วา่งเม่ัองห้ร่อประเท่ศ

	 –	เดนิิท่างโดยเคร่�องบนิิ	(18%)

	 –	รถยนิต์็ห้ร่อแท่ก็ซ่ี่�เช่า่ห้ร่อจ้างเห้มัา	(9%)

	 –	รถประจำาท่างห้ร่อรถไฟ	(7%)

	 ท่่�มัา:	https://www.bltbangkok.com/poll/28463/

ที�ม� : https://thomasthailand.co/innovation/innovation-2020/
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เก็บนำ��ไว้ที�ไหนได้ืบ้�ง?
หนอง
	 เก็บนำ�าได้เท่าค์วามกว้าง	ยาว	ลึก	ข้องหนองที�ขุ้ด	นำ�าร้ะเหยปีละ	300	วัน	วัน
ละ	1	ซึ่ม.	นำ�าร้ะเหยปีละ	3	เมตร้	ดังนั�นต้องขุ้ดลึกกว่า	3	เมตร้	จึังจัะเหล่อนำ�าพอในหน้า
แล้ง	หนอง	ค์วร้อย่้ทางทิศที�ลมร้้อนพัดผู่้าน	เพ่�อให้พัดค์วามเย็นเข้้าบ้านได้
นา
	 ยกหัวคั์นนาสุ้งอย่างน้อย	1	เมตร้	เก็บนำ�าไว้เท่าค์วามสุ้งและข้นาดกว้าง	ยาว	
ข้องนา	นา	1	ไร่้	ข้นาด	1600	ตร้.ม.	ยกคั์นนาสุ้ง	1	เมตร้	เก็บนำ�าได้	1600	ลบ.ม.	นำ�าซึึ่ม
ลงดินอย่างน้อย	50%	เหล่อนำ�าค์รึ้�งหนึ�งข้องปริ้มาณฝนที�ตก
โค์ก
	 นำาดินมาทำาโค์ก	สุำาหรั้บปล้กป�า	3	อย่าง	ไม้พอกิน	พออย่้	พอทำาเค์ร่้�องใช้
	 ไม้สุอย	และสุร้้างร้ะบบนิเวศสุมดุล	โค์กเก็บนำ�าไว้จัากป�าบนโค์ก	นำ�าเก็บในใต้ดินได้
ปร้ะมาณ	50%	ข้องปริ้มาณนำ�าฝนที�ตกลงมา	โค์กค์วร้อย่้ทางทิศตะวันตก	 เม่�อปล้ก
ต้นไม้สุ้ง	ๆ	ไว้บนโค์กหร่้อเนินก็จัะสุามาร้ถึบดบังแสุงอาทิตย์ยามบ่ายซึึ่�งร้้อนจััดไม่ให้
เข้้ามาแผู่้ค์วามร้้อนในบ้านได้
ค์ลองไสุ้ไก่
	 ขุ้ดค์ลองไสุ้ไก่ค์ดเคี์�ยวในพ่�นที�	เป็นทางนำ�าบนดินเพิ�มค์วามชุ่มช่�นให้กับพ่�นที�
	ไม่ต้องวางท่อ	ไม่ต้องติดสุปริ้งเกอร์้	ขุ้ดบ่อพักนำ�าไว้เป็นร้ะยะ	เพ่�อดักนำ�าให้กร้ะจัายทั�ว
	ลดภาร้ะการ้ร้ดนำ�า	เพิ�มค์วามช่�นสัุมพัทธ์ในบริ้เวณ
ฝาย
	 สุร้้างฝายชะลอนำ�า	ฝายกักตะกอน	ตามค์ลองไสุ้ไก่	หร่้อทางนำ�า	ฝายช่วย
ชะลอค์วามเร็้วข้องนำ�า	และทำาหน้าที�ดักตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในหนอง	นำาตะกอนที�
ได้กลับมาทำาปุ�ยหมัก
แท็งก์นำ�า
	 สุำาหรั้บเก็บนำ�าในสุถึานที�จัำากัด	หร่้อกร้ณีต้องการ้นำานำ�าขึ้�นที�สุ้ง	สุร้้างถัึงนำ�า
แบบบ้าน	ๆ	ด้วยภ้มิปัญิญิาท้องถิึ�น	เช่น	ใช้ไม้ไผู่้เป็นโค์ร้งสุร้้าง	ฉาบป้น	วางตำาแหน่ง
แท็งก์นำ�าบนที�สุ้ง	เพ่�อปล่อยนำ�าลงมาตามค์ลองไสุ้ไก่	(นำานำ�าขึ้�นที�สุ้งด้วยพลังแสุงอาทิตย์)

หลุมีขนี้มีครก
ตุ่ม
	 รั้บนำ�าจัากหลังค์าด้วยร้างนำ�า	 ต่อร้างลงตุ่มเก็บนำ�าไว้ใช้	 ตุ่ม
นำ�า	เป็นร้้ปแบบที�ง่ายที�สุุดสุำาหรั้บเก็บนำ�าฝน	ทุกบ้านสุามาร้ถึทำาได้	และ
หากต้องการ้ปร้ะหยัดพ่�นที�	สุามาร้ถึฝังตุ่มไว้ใต้พ่�นดิน	เพ่�อใช้ปร้ะโยชน์
ด้านบน
ป�า
	 ป�า	3	อย่าง	ปร้ะโยชน์	4	อย่าง	ปล้กป�าต่างร้ะดับ	5	ชั�น	ไม้สุ้ง
	ไม้กลาง	ไม้เตี�ย	ไม้เรี้�ยดิน	และพ่ชหัว	เพ่�อให้ร้ากสุานกันหลายร้ะดับ
	 กักเก็บนำ�าและป้องกันการ้พังทลายข้องดิน	ปล้กแฝกเพ่�อช่วยเก็บนำ�า
ไว้ใต้ดิน	และป้องกันการ้พังทลายข้องดิน
	 https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/
knowledge/case-study-detail.php?id=15

	 นอกจากแท็งก์นำ�ายักษ์แล้ว	“ต่้มื่”	ก็เป็นอ่ก	1	สิั�ง	ท่�เราใช้ในการ 
กักเก็บนำ�าในหน้าฝนสัำาหรับการทำาหล้มื่ขนมื่คุ้รก	โด้ยการต่อรางเพู่�อรองรับ
นำ�าจากหลังคุ้าให้ไหลลงต่้มื่เพู่�อเก็บนำ�าไว้ใช้	 เป็นอ่กหนึ�งวิธ่ท่�สัามื่ารถึ 
ทำาได้้ง่าย	ๆ
	 http://bit.ly/2GTgPde
	 #พูลังคุ้นสัร้างสัรรค์ุ้โลกรวมื่พูลังตามื่รอยพู่อของแผ่ันดิ้น	 
#HumanEnergy	 #ajourneyinspiredbytheking	 #ศาสัตร์พูระราชา	 
#เชฟ้รอนตามื่รอยพู่อ	#แตกตัวทั�วไทยสัานพูลังสัามัื่คุ้คุ่้

·Õè¾Íà¾ÕÂ§·Õè¾Íà¾ÕÂ§·Õè¾Íà¾ÕÂ§
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หลุมีขนี้มีครก
	 ใครท่ี่�กำำ�ลัังมองห�แก็ำตเจ็็ตใหม่	 ด่ีไซน์์เจ๋็ง	 ต้องม�น่์�เลัย

	 เพร�ะตอน์น่์�เร�กำำ�ลัังจ็ะแน์ะน์ำ�ให้คุณได้ีร้้จั็กำ	USB	Hub	 ด่ีไซน์์

	Evangelion	Unit	01	จ็�กำเร่�อง	Neon	Genesis	Evangelion	ท่ี่�เพ่�ง

เปิิดีตัว	ใครสน์ใจ็อย�กำได้ีก็ำต�มม�ด้ีร�ยลัะเอ่ยดีกัำน์เลัย	

	 สรุปิข้้อม้ลัแลัะร�ยลัะเอ่ยดีท่ี่�น่์�สน์ใจ็เกำ่�ยวกำับ	 USB	

Hub	ดี่ไซน์์	Evangelion	Unit	01	ไดี้ดีังน์่�

	 USB	 Hub	 ท่ี่�ม่จ็ุดีเดี่น์ใน์กำ�รดี่ไซน์์	 ซ่�งเปิ็น์กำ�รจ็ำ�ลัอง

แบบม�จ็�กำร�่งข้อง	Evangelion	Unit	01	ใน์อน่์เมะ	Neon	Genesis	

Evangelion

	 ผลั่ตดี้วยดี้วยวัสดีุ	PVC	แลัะ	ABS

	 ม่ข้น์�ดี	80	x	90	x	165	ม่ลัลั่เมตร

	 ปิระกำอบไปิดีว้ยพอรต์	USB	Type-C	แลัะ	USB	Type-A	0	 

อย่�งลัะ	3	ช่่อง	ต่ดีตั�งไว้ที่่�ดี้�น์ซ้�ย,	ข้ว�	แลัะ	ดี้�น์หลััง

	 แลัะน์่�กำ็ค่อ	USB	Hub	–	Evangelion	Unit	01	ที่่�เร�อย�กำ

น์ำ�เสน์อให้เพ่�อน์ๆ	 ไดี้ร้้จั็กำใน์ครั�งน่์�	 กำ็หวังว่�จ็ะเป็ิน์ท่ี่�ช่่�น์ช่อบ 

ถู้กำใจ็คอไอท่ี่ทุี่กำคน์	 สำ�หรับใครท่ี่�สน์ใจ็	 ส่น์ค้�ตัวน่์�เปิิดีรับ 

จ็องแล้ัวใน์ญี่่�ปิุ�น์	 ก่ำอน์จ็ะเร่�มว�งจ็ำ�หน์่�ยเด่ีอน์กัำน์ย�ยน์	 2021	

ร�ค�	6,578	เยน์	หร่อร�ว	1,900	บ�ที่

	 https://www.itmoamun.com/เปิิดีตัว-usb-hub-ดี่ไซน์์-

evangelion-unit-01-จ็�กำเร่/

USB Hub ด่ไซน์ Evangelion Unit 01 

จิากเรื�อง Neon Genesis Evangelion 

ในปีระเที่ศญ่�ปี่�น
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By...IT Sa Bel La

Sporting Goods ใหม่ๆ
	 ถึึงจัะมีการ้ตร้วจัหาเช่�ออย่างละเอียดแค่์ไหน	แต่ทุกค์นร้้้ดีว่าค์วร้จัะ	‘ปลอดภัยไว้ก่อน’	

ในทุกขั้�นตอน	ซึึ่�งร่้วมถึึงนักกีฬิาเองก็จัำาเป็นอย่างยิ�งที�จัะต้องพยายามหลีกเลี�ยงการ้ติดเช่�อ

	 ว่าแล้วก็เลยทำาให้มีการ้ออกมาตร้การ้เพ่�อค์วามปลอดภัย	เช่น	นักฟุตบอลพรี้เมียร์้ลีก 

ที�จัะซ้ึ่อมต้องใสุ่หน้ากาก	(Mask)	หร่้อใสุ่ผู้้าค์ลุมที�ปิดปากได้	(Snood)	เพ่�อฝึกซ้ึ่อมเฟสุแร้ก	(ช่วงที�ยัง

ห้ามมีการ้สัุมผัู้สุ)	แล้วหน้ากากแบบไหนที�นักกีฬิาร้ะดับพรี้เมียร์้ลีกใช้?

	 มันต้องเป็นหน้ากากที�ออกแบบมาเฉพาะอย่้แล้ว!	ซึึ่�งช่วงที�ผู่้านมามีข่้าวว่าหลายสุโมสุร้

ได้ติดต่อเพ่�อข้อซ่ึ่�อหน้ากากสุุดลำ�าที�เรี้ยกว่า	Altitude	Mask	N95	ซึึ่�งเป็นหน้ากากที�ถ้ึกออกแบบมาเพ่�อ

ปกป้องนักกีฬิาในยุค์โค์วิด-19	โดยเฉพาะ

 

	 หน้ากากนี�ทำามาจัากซิึ่ลิโค์นเป็นหลัก	มีฟิลเตอร์้กร้องอากาศ	N95	ที�ป้องกัน

การ้ติดเช่�อได้เป็นอย่างดี	 แถึมยังมีวาล์วเปิด-ปิดได้อีก	 6	 ร้ะดับ	ทำาให้หายใจัไม่อึดอัด	 

เรี้ยกว่าใสุ่ซ้ึ่อมฟุตบอลได้ไม่มีเป็นลม

	 หลังจัากนี�เช่�อได้ว่า	จัะมีอุปกร้ณ์กีฬิาเพ่�อร้องรั้บยุค์โค์วิด-19	ออกมาอีกเยอะ

มาก	เช่น	ชุดสุ้ทป้องกันเต็มร้้ปแบบ	ถุึงม่อปลอดเช่�อ	เป็นต้น	ซึึ่�งมันไม่ได้จัำาเป็นแค่์สุำาหรั้บ

นักกีฬิาร้ะดับอาชีพ	แต่จัำาเป็นสุำาหรั้บนักกีฬิาบ้านๆ	 ทั�วไปที�ต้องการ้ออกกำาลังกายแบบ 

ไม่ต้องกังวลใจัด้วย

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

อ่�นต่็อฉบับหน้�

5 สิ�งใหม่สไตล์ New Normal 
ของก่ฬายุคโควิด็-19
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Thanks for everything.   ขอบคุืณสิำ�หรัำบทุกสิิ�ง

That’s not fair.   นั�นมันไม่ยุติ็ธรำรำม

Can you translate this for me?   แปลอันนี�ให้ฉันหน่อยได้ืไหม?

Try your best!   พ็ย�ย�มให้ถึงที�สุิดื!

Almost done.   เกือบเสิร็ำจแล้ว

Everything is ready.   ทุกอย่�งพ็ร้ำอมแล้ว

Forget about it.   ช่�งมันเถอะ

Just kidding.   ล้อเล่นน่ะ

Always the same.   เหมือนเดิืมต็ลอดื

How cute!   ช่�งน่�รัำกอะไรำอย่�งนี�!

Have a good trip.   เที�ยวให้สินุกนะ

How do you say it in English?   คืำ�นี�ออกเสีิยงอย่�งไรำในภ�ษ�อังกฤษ

By...Angel

ภ�พ็ปรำะกอบจ�ก : https://www.fluentu.com/blog/english/how-to-improve-spoken-english/

รวม 100 ประโยคภาษาอัังกฤษ
พื้้�นฐาน ที่่�ใช้้ในช้่วิิตประจำำาวิัน

ปรำะโยคืทั�วไป

I think so.   ฉันคิืดืว่�อย่�งนั�น

Just a moment.   รำอสัิกคืรู่ำ

He’s very annoying.   เข�น่�รำำ�คื�ญม�ก

Leave me alone.   ปล่อยให้ฉันอยู่คืนเดีืยว

Something is wrong.   มีบ�งอย่�งผิดืปกติ็

So what next then?   งั�นเอ�ยังไงต่็อล่ะ?

Understand me?   เข้�ใจฉันไหม?

Visit me often.   ม�ห�ฉันบ่อยๆ นะ

 เป็นยังไงกันบ้�งกับ 100 ปรำะโยคืภ�ษ�อังกฤษ ที�ใช้ในชีวิต็ 

ปรำะจำ�วัน ถ้�ใคืรำอย�กจำ�แม่น พู็ดืคืล่องล่ะก็ อย่�ลืมหมั�นท่องคืำ�ศัพ็ท์ แล้วก็

ลองนำ�ไปฝึกพู็ดืกันบ่อยๆ นะ แค่ืนี�เรำ�ก็เก่งภ�ษ�อังกฤษขึ�นได้ืแล้วล่ะ

 https://www.wallstreetenglish.in.th/เรีำยนภ�ษ�อังกฤษ/ปรำะโยคืภ�ษ�

อังกฤษ-พื็�นฐ�/

	 ในสุถึานการ้ณ์ที�ต้องพ้ดภาษ์าอังกฤษ์จัริ้งๆ	 บางค์รั้�งเร้าก็อาจัจัะ 

นึก	ปร้ะโยค์ภาษ์าอังกฤษ์พ่�นฐาน	 ไม่ออกขึ้�นมาซึ่ะอย่างงั�น	 วันนี�เร้าเลยร้วบร้วม 

100	ปร้ะโยค์พ่�นฐานที�ใช้กันในชีวิตปร้ะจัำาวัน	มาให้ได้ลองฝึกกัน	 โดยจัะแบ่งเป็น	 

5	พาร์้ทง่ายๆ	ดังนี�

ตอันที่่� 3
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คำสำนวนภูาษาโครำาชคำสำนวนภูาษาโครำาช

กวด็ก๋วยสวยเส่ย
อ่๋านว่่า   กวด - ก๋วย - สวย - เสีย

หมาย่ถึึง  ไม่่สม่ควรนำำ�ไปเปรียบเทีียบ, คว�ม่หม่�ย 

ในำที�งสูญเสีย

แง่ด็
เป็็นลักิษณะขอ๋งกิารกิระทำำา ใช้้แรงและอุ๋ป็กิรณ์ แข็งๆ งัดบางสิิ่�ง 

ให้แย่กิจากิกัิน 

หมาย่ถึึง   กิารอ๋อ๋กิแรงงัด

ตั�วสั�นบั�นงอ
อ่๋านว่่า   ต๋ั๋�ว - ส๋�นำ - บ๋�นำ - งอ

หมาย่ถึึง อ�ก�รอย�กได้อย่�งเต็ั๋ม่ทีี�

ค่อ 
เป็็นคำำาเป็รีย่บเทีำย่บกิารแสิ่ดงกิริย่าอ๋ากิาร หรือ๋บอ๋กิให้ทำราบ ว่่าโอ๋เคำ

หมาย่ถึึง  เหมาะสิ่มเหมือ๋น

ภูาษาโครำาช
By...Rabbit 

	 สุวัสุดีค่์ะ	 KORAT NETWORK 	 ฉบับนี�ข้อเสุนอ

สุำานวนต่างๆข้องโค์ร้าชที�อาจัจัะฟังไม่ค่์อยจัะคุ้์นห้	 ผู้้้ค์นภาค์อ่�นๆ

	 หร่้อค์นรุ่้นหลังๆ	 แล้ว	 ดังนั�นเพ่�อเป็นการ้อนุรั้กษ์์ภาษ์าโค์ร้าช

ข้องเร้าไว้ให้ค์งอย่้	 และยังสุ่บทอดต่อไป	 เร้าจัะพยายามร้วบร้วม 

มาฝากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝากติดตามเร้าด้วยนะค์ะ

คำภูาษาโครำาชคำภูาษาโครำาช

“แงด่็”
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ปิระช่�สัมพัน์ธ์์	ผลัง�น์	กำ่จ็กำรรม	สำ�น์ักำคลััง

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