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เร่ือง เล่า
จากปก

 พร้อมเทคนิคท่ีไม่เคยรบัสัง่ท่ีไหนมาก่อน

	 สมัผสัอกีด้านหน่ึงของพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสริวิณัณวรนีารรีตัน์	นอกเหนือจากทรงเป็น
นกักีฬาและดไีซเนอร์แล้วยังทรงเป็น	‘ผูม้อีจัฉรยิภาพในการดูแลพระองค์’

	 ในค�า่คนืหนึง่ของการร่วมโต๊ะดินเนอร์สุดเอก็ซ์คลูซฟีระหว่างพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริวัิณ
ณวรนีารรีตัน์และบรรดาแขกผูม้เีกียรตโิดยมีคุณบอ็บบี้–ปนุ	สมบติัยานุชติ	บรรณาธิการบรหิารแอลประเทศไทย
รวมอยู่ด้วย	พระองค์หญิงได้ตรสัทกัทายอย่างไม่ถือพระองค์และรบัสัง่ถึงพระจรยิวัตรในการดแูลพระวรกาย	ทัง้น้ี
ก็เพราะเป็นประเดน็ทีท่รงสนพระทัยและทรงตระหนักว่าเป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์	ส่งผลดีต่อองค์เอง	จากช่วงเวลา
พิเศษในค�า่คืนนัน้ทางนติยสารแอลได้เลง็เหน็ว่าพระองค์หญิงทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ผูห้ญิงยุคใหม่และทรงเป็น 
แรงบันดาลใจแก่บุคคลทั่วไปให้หันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี	 จึงเป็นที่มาของคอลัมน์	 Special	 
ฉบับเดือนเมษายนท่ีพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ได้ประทานสัมภาษณ์	 ทรงแบ่งปัน 
สิ่งละอันพันละน้อยเก่ียวกับการดูแลพระองค์ในด้านการออกก�าลังกาย	การเสวยอาหารสุขภาพ	 การดูแล 
ความงามของพระพักต์และพระวรกาย	 รวมไปถึงเทคนิคที่ไม่เคยรับสั่งที่ไหนมาก่อน	 พร้อมเซตแฟชั่น 
ในพระอริยิาบถขณะทรงออกก�าลงัสดุชกิในแบบฟิตแอนด์เฟิร์ม

	 STARTING	FROM	ZERO
	 “สมยัวยัทีนตอนทีต่วัเองอายุ	 13	 ก็คือซนอ่ะน่ะ	 เล่นแบบทอมบอยเลย	มเีหง่ือออก	มกีลิน่ตวั	 
สวิขึน้	ด้วยความทีเ่ริม่รกัสวยรกังามตามปกตขิองผูห้ญิงเลยเริม่หาโทนเนอร์หาอะไรมาเชด็หน้า	ก็ตกใจว่า	เฮ้ย!	
ท�าไมเวลาเชด็หน้าแล้วฝุน่ละอองมนัเยอะมาก	หลงัจากนัน้จงึเริม่ดูแลตัวเองมาเรือ่ยๆ
	 “ประมาณอายุ	14-15	เราตีแบดฯ	ซ้อมตลอด	หน้าก็ไม่ได้แต่ง	ต้องตัดผมส้ัน	แต่พอมช่ีวงทีต้่อง
ถ่ายแบบทางพ่ีแมน	(กว	ีลกัษณะสกุลชยั)	ซึง่เป็นสไตลสิต์ก็ขอร้องว่าหลงัจากนีช่้วยไว้ผมยาวเถอะก็เลยไว้ตัง้แต่
นัน้มา	 จากแต่เดมิทีเ่วลาถ่ายแบบทต้ีองมคีณุไก่	 (สมพร	 ธิรนิทร์)	 เป็นคนต่อผมให้	 และเราเกลยีดการต่อผม 
ในสมยันัน้มาก	เหมอืนเอากาวมาแปะผมไปทีละช่อ	แล้วเวลาเอาออกเน่ียมนัเจบ็นะ
	 “พอช่วงสกั	17-18	เริม่อยากลดความอ้วน	แต่เริม่ต้นแบบผดิๆมาก่อน	หนึง่คือไม่กินข้าว	หักดบิ
เลย	สองคอืดืม่แต่น�า้	ตอนน้ันน�า้หนักลดไป	10	กิโลฯ	จากทีเ่คยอ้วนสุดน�า้หนกัประมาณ	56	ลดเหลอื	46	เอว
เหลอื	 28	 ค่ะท่านผูช้ม	 (ทรงพระสรวล)	 หักดิบอีกอย่างคือไม่ด่ืมน�า้อดัลม	 เลิกถาวรค่ะ	จากท่ีช่วงแรกตดิมาก	 
ตดิจรงิๆ	 ส่วนยาลดความอ้วนน้ันไม่กินค่ะ	กลัวมาก	แต่จ�าได้ว่าติดยาระบายย่ีห้อหนึง่	 เขาให้กินถุงสองถุงพอ 
แต่น่ีกินเป็นสิบถุง	กินจนปวดท้อง	ไปออกก�าลังกายก็เริม่มึน	เริม่เซ	ซึง่มนัไม่ไหวแล้วนะ”

	 WORKING	OUT	FOR	A	WOW!
	 “ความรู้สึกว่าอ้วนแล้วผิวมันแย่	 ทุกอย่างมันแย่	 เลยคิดว่าต้องปฏิวัติตัวเองแล้ว	 ท�าในสิ่ง 
ทีจ่ะท�าให้ตวัเองดข้ึีน	 ดแูลตวัเองให้มากข้ึน	 โดยต้องเริม่จากการระวงัตัวเองก่อน	 เราเคยขาหกัมา	ดงันัน้กีฬา
อะไรทีต้่องผาดโผนมากๆก็จะไม่เล่น	อกีอย่างหนึง่คือเข่าขวาไม่ดี	ตีแบดฯแล้วมปัีญหา	ก็จะเซฟเข่าเซฟข้อเท้า	
ท�าบาลานซ์ให้กับขาทัง้สองข้าง	สดุท้ายคอืพยายามออกก�าลงัให้เฟิร์ม	 ลนี	 กระชบั	มกีล้ามเนือ้นิดๆให้ไม่ถึง 
กับน่ากลวัมาก	(ทรงพระสรวล)
	 “กิจวัตรในการออกก�าลงักายถ้าอยู่เมอืงไทยจะแบ่งเวลา	เช่น	เข้ายิม	3	วัน	ขีม้่า	2	วัน	ขีม้่าน่ีคอื 
ซ้อมส�าหรบัทมีชาตปิกตไิม่ได้ออกก�าลงักายอย่างอืน่	 ส่วนถ้าตอนไหนต้องเตรยีมแข่งก็จะสลบัเป็นขีม้่า	 3	 วัน	 
เข้ายิม	2	วันแทน	ถ้าอยู่เมอืงนอกจะมกีารแบ่งเหมอืนกันคอื	90%	เน่ียคอืขีม้่า	หลงัจากน้ันก็จะมาออกก�าลงักาย 
ต่อ	 ให้เวลาวันสองวันในการไปว่ิงในป่า	 ส่วนจะวิง่แบบ	3	หรอื	5	หรอื	10	 กิโลฯก็แล้วแต่	 เราเข้าฟิตเนสบ้าง	 
เล่น	natural	fit	เล่นบอดีเ้วตเลก็ๆน้อยๆ	คอืลองแอพพลายเอา	เราเป็นคนไม่เล่นโยคะ	ส่วนพิลาทิสก็จะเป็นในแบบ 
ของเราเองมากกว่า	จะเป็นประมาณน้ี	ออกก�าลังกายไปเรือ่ยๆ	ดูแลตัวเองแบบมวิีนยัไปเรือ่ยๆ”
	 “ถ้าจะให้แนะน�า	ลองเล่นกีฬาหรอืออกก�าลงักายในแบบทีต่วัเองชอบ	ทีต่วัเองสนใจ	อย่าหักโหม
กับตวัเองจนเกินไป	 ไม่ใช่ว่าไปปีนเขา	ด�าน�า้แล้วสภาพตวัเองมนัไม่ได้	 ลองเริม่จากเบสกิง่ายๆก่อน	หลงัจาก
นัน้จงึค่อยไปเสรมิอย่างอืน่ให้มนัแขง็แรงข้ึน	 วิธีท่ีง่ายท่ีสดุคอืการออกก�าลงักายน่ีแหละ	 แล้วก็ลดอาหารตาม
ปกต	ิจะไปเข้าห้องสตมีบ้าง	อนัน้ีได้ผลดีเลยคะ	(ทรงแย้มพระสรวล)	เราว่าซาวน่าไม่ได้	เข้าแล้วผวิแห้ง	ผวิเสยี	

สตีมดีกว่าค่ะ	 แต่ก็ไม่ใช่สตีมท้ังว่ีทั้งวันนะคะ	 อันน้ันผิวคุณ 
จะแห้งเสีย	มนัจะ	dehydrate	ค่ะ	เอาแบบสมเหตุสมผลพอ”

	 EATING	FOR	INSIDE	OUT
	 “เราเริ่มกนิคลีนควบคู่ไปกบัการออกก�าลังกาย
ด้วย	 จนกระทั่งเพ่ือนคนหนึ่งที่เคยเรียนจิตรลดามาด้วยกัน 
เขาสังเกตเห็นว่าเราเป็นคนท�าอาหารเพ่ือสุขภาพ	ท�าน�้าปั่น	 
น�้าแยกกากที่ดูเฮลตี้	 เขาก็เลยตั้งแฮชแท็ก	 #Beautifullike-
Sirivannavari	ข้ึนมา
	 “แรงบันดาลใจของเราทั้งเรื่องการดูแลรูปร่าง
และอาหารการกินคือ	 Gisele	 Bündchen	 ฉันรักจีเซลมาก	 
(แย้มพระสรวล	 ลากพระสุรเสียงยาว)	 ดูเป็นพ่ีสาวของฉัน
มาก	 จุดเริ่มต้นทุกอย่างคือเขาเลยนะ	 เรายังชอบดาราอย่าง	 

เคล็ดลับในการดูแลพระองค์
ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริวิัณณวรนีารรีัตน์

Angelina	 Jolie	 และโมเดลอย่าง	 Karlie	Kloss	 ด้วย	 ล่าสดุก็เพ่ิงได้มโีอกาสคุยกับ	Coco	Rocha	ถามเขาว่า 
มวิีธีดแูลตวัเองยังไง	เราชอบคยุ	ชอบถามเคลด็ลบัจากนางแบบแบบนีแ้หละ	นอกนัน้ก็หาข้อมลูในอนิเทอร์เนต็บ้าง 
เร่ิมหาสูตรน�้าผัก	 ในวงเล็บว่าในแบบท่ีไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปนะคะ	 เร่ิมท�าอาหารสุขภาพ	ศึกษาปริมาณ 
ทีเ่หมาะสม	หาพวกธัญพืชมากิน	เริม่มเีทสต้ิงโยเกิร์ตชนิดต่างๆ	ซึง่เพ่ือนๆก็จะแห่มาร่วมทดลองด้วย
	 “เป็นคนไม่ชอบกินอาหารเช้า	อนัน้ีไม่ดนีะ	แต่มนัก็เป็นแบบน้ีไปแล้ว	ถ้ากลางวันจะเป็นควิกลนัช์	
ย่ิงช่วงไหนท�างานแฟชัน่ทกุคนจะรู้เลยว่า	‘ควิก’	มาก	บางทกิีนไปคยุงานไปก็ม	ีเป็นเร่ืองปกต	ิโดยปกตจิะเน้นผกั	
เต้าหู	้ปลา	เนือ้ไก่	ไข่บ้าง	แต่ไม่ค่อยกินไข่แดง	ผลไม้เยอะหน่อย	แล้วก็ดืม่น�า้เยอะค่ะ	ขวดหนึง่อย่างน้อยต้องมี 
พกไว้	 สิง่ท่ีเราไม่กินเลยคอืเนือ้วัว	 หูฉลาม	 ไม่กินของมนัของทอด	และน�า้อดัลม	 ข้าวขาหมหูรอืขนมหวานอย่าง
เค้กน่ีก็ไม่กินค่ะ	 ส่วนข้าวมันไก่ปีหน่ึงจะกินสักหน	 ตามปกติตื่นเช้าข้ึนมาจะคลีนกระเพาะด้วยการดื่มน�้าอุ่น 
บบีมะนาวก่อนเลย	อย่างเอเชีย่นเกมส์ซึง่จดัทีเ่กาหลน่ีีก็ดืม่น�า้ผกั	หาเครือ่งมาท�าสดุฤทธ์ิ	หากสดุวิสยัช่วงน้ันไม่มอีะไร 
จะกินจริงๆก็อาจต้องกินสลดักับเฟรนช์ฟรายส์	(ทรงพระสรวล)”

	 REPLENISHING	THE	BEAUTY
	 “จากเร่ิมออกก�าลงักาย	เร่ิมกินอาหารสขุภาพ	และเราก็เร่ิมสนใจการแต่งหน้าด้วย	จะเอาเทคนิค
ของพ่ีเป็ด	(อภิชาต	ินรเศรษฐาภรณ์)	และพ่ีฟูกมาปนกันพ่ีเป็ดจะแนะน�าว่าเวลาแต่งหน้าเสรจ็ให้ล้างหน้าให้สะอาด
เพ่ือทีส่ิง่สกปรกจะได้ไม่อดุตนัจากน้ันจงึเริม่มาดแูลผมส่วนไหนทีต้่องปรบัปรงุมทีรตีเมนต์ใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆ 
ทางพ่ีไก่และพ่ีฟูกจะคอยแนะน�า
	 “ปกตแิค่รองพ้ืนพระองค์หญิงก็งามแล้ว	(เสยีงแทรกของพ่ีฟูก)	เฉดดิง้ปุบ๊งามป๊ับเลย	ไม่ต้องมอีะไร
มาก	ทาพระโอษฐ์อ่อนๆ	ลงลปิกลอสนิดหนึง่จบเลย	(จากนัน้พ่ีไก่เอ่ยเสริมบ้าง)	พระเกศาก็ไม่ได้ท�าสเีลย	กล้าพูด
เลยว่าพระองค์หญิงทรงมพีระเกศาแบบ	virgin	 hair	 อยู	่ คอืพระองค์หญงิทรงพยายามจะท�าสีหลายครัง้แต่ว่า 
พ่ีทูลว่าอย่างทรงท�าเลย	(หัวเราะ)
	 “คือย้อมผมน่ะย้อมได้	 แต่ถ้าใครมีผมสุขภาพดีอยู่แล้วก็อยากให้เก็บแบบนั้นเอาไว้	 เราชอบ 
ความงามแบบเอก็ซอตกินะ	ในวงเลบ็ว่าเอก็ซอตกิแบบไทย	มนัซ้วย…สวย	(พระสรุเสยีงสงู)	คอืเราไปนัง่ดรูปูผูห้ญิง
ไทยเก่าๆท�าไมเขาสวยแบบมคีาแรก็เตอร์จงั	 ชอบทีผู่ห้ญิงไทยมผีวิสนี�า้ผึง้	 และจะคล�า้จะด�ายังไงก็ไม่ใช่กร้าน	 
ไม่ใช่ด่าง	แต่ต้องเนยีน	(ทรงลากพระสรุเสยีงยาว)	เราว่าแบบนีค้อืสวย”

	 CONSIDERING	THE	SELF-ESTEEM
	 “ตอนนีส้ิง่ท่ีพอใจคอืตวัเองดสูขุภาพด	ีสวยตามพ้ืนฐานร่างกายของตวัเอง	ท�าในสิง่ท่ีตวัเองท�าได้	
สามารถใส่เสือ้ผ้าแล้วออกมาสวยงาม	 เดนิแล้วมคีวามมัน่ใจ	 แต่งหน้ากไ็ม่ต้องใช้เฉดดิง้มาก	 เดนิไปไหนมาไหน 
ไม่ต้องแต่งหน้ามาก	ทาแป้งบางๆพอ	เวลาอยู่เมอืงนอกแล้วจ�าเป็นต้องแต่งหน้าจริงๆจะแต่งน้อยมากค่ะ

	 “จุดท่ียังไม่พอใจก็มีเล็กๆน้อยๆแต่คิดว่าแก้ไขได้	 เข้าฟิตเนสเดี๋ยวก็หาย	 อย่างแต่ก่อนเป็นคน 
มีเซลลูไลต์ตอนน้ีไม่มีแล้ว	 มีผิวเปลือกส้มตอนนี้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว	 ทุกคนถามว่าท�ายังไง	 ก็บอกไปว่า 
ใช้เฟิร์มมิง่สครับ	ออกก�าลงักาย	และก็ใช้น�า้มนัมะพร้าว	น�า้มนัมะกอกบ�ารุงผวิ

 “คุณอยากกินอะไรก็กินไปเถอะ แต่ถ้ากินไปแล้วรูส้กึอดึอัดไม่สบายตวัต้องกลบัมาเริม่
คิดแล้วว่าท�าไม อย่าลดน�า้หนักแบบไม่มีสต ิหากิจกรรมท�าเพือ่แก้ปัญหา อย่าขีเ้กียจ สาวๆท่ีอ่านแคล 
อย่าขี้เกียจ ไม่อยากเข้าฟิตเนสก็ออกก�าลังกายท่ีบ้านเอา พยายามยกแข้งยกขา ท�านู่นบ้างนี่บ้าง  
กรณุาใส่ใจกับตวัเอง รกัตวัเองก่อน ท้ังหมดก็ประมาณน้ีค่ะ”

	 ที่มา	:	https://www.ellethailand.com/signature/princess-sirivannavaris-secret-fitness/
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By...ติ๊งหน่อง

คุณขอมา
อบจ. จัด

ให้

	 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 ได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับ

สนบัสนุนงโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวัย	ท้องถ่ินไทย	ผ่านการเล่น		ให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมคีวามประสงค์เข้าร่วมโครงการดงักล่าว	และได้รบั

การคดัเลอืกจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน	โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินด�าเนินการจัดหาวัสดุท่ีใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	 และด�าเนิน

การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถ่ินก�าหนด		เพ่ือด�าเนนิการสร้างสนามเดก็เล่นสร้างปัญญา	ส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวัย

ในท้องถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ์	ตามวัยผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

	 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน	พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถ่ิน	มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบท้ัง	

4	ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	ผ่านการเล่นสนามเด็ก

เล่นสร้างปัญญา	

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 	ภายใต้นโยบายการบริหาร

งาน	 	 โดยร้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	พร้อมด้วยนายตวงสิทธิ	์อภิชัยบุคคล	หัวหน้าส�านักปลัด		ได้เล็งเห็น

ถึงความส�าคญัของเยาวชน		ทีจ่ะได้เตบิโตเป็นอนาคตท่ีดแีละมคุีณภาพ		โดยร่วม

เป็นเกียรติในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู	้

เด็กปฐมวัย	ท้องถิ่นไทย	ผ่านการเล่น	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิ่งห้อย	สังกัด	อบต.หนองแวง	อ.เทพารักษ์				จ.นครราชสีมา	

โดยมีว่าท่ีร้อยตรี	 ขรรค์ไชย	ทันธิมา	ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา	 ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธี

“สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา”
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	 พ่อเมอืงโคราช	น�าหัวหน้าส่วนราชการ	และนักป่ันจาก	32	อ�าเภอ	กว่า	1	
หมืน่คน	ร่วมกจิกรรม	“	Bike	อุน่ไอรกั”	จากจดุสตาร์ท	สนามกีฬาเฉลมิพระเกยีรติ	
80	พรรษาฯ	 –	 มทส.	 และกลับมาเข้าเส้นชัย	ณ	สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	 80	
พรรษาฯ	รวมระยะทาง	28	กม.	
วันท่ี	9	ธ.ค.	61	เวลา	15.00	น.	ณ	สนามกีฬาเฉลมิพระเกียรต	ิ80	พรรษา	5	ธันวาคม	
2550	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	นายวิเชียร		จันทรโณทัย	ผวจ.นครราชสีมา	พร้อม
ด้วย	พลโท	ธรากร		ธรรมวินทร	แม่ทัพภาคที่	2	นายสุวัจน์		ลิปตพัลลภ	อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี	และ	ร.ต.หญิง	ระนองรักษ์	 	สุวรรณฉวี	นายก	อบจ.นครราชสีมา	
น�าหัวหน้าส่วนราชการ	และประชาชน	กว่า	1	หมื่นคน	ร่วมกิจกรรม“	Bike	อุ่นไอ
รัก”เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ	บดินทร
เทพยวรางกูร	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้	 ระหว่างพิธีการ	 ผวจ.นครราชสีมา	น�าถวาย
ความเคารพพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	เปิดกรวยกระทงดอกไม้	กล่าว
ถวายราชสดดุ	ีต่อด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมโีดย
พร้อมเพรียงกัน
	 จากนัน้	ผวจ.นครราชสมีา	น�านกัป่ันจกัรยานเข้าประจ�าจดุปล่อยขบวน	
และ	ร.ต.หญิง	ระนองรกัษ์ฯ	นายก	อบจ.นครราชสมีา	ได้กดปุม่ให้สญัญาณปล่อย
ขบวนจักรยาน	 ไปตามเส้นทางจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	 80	พรรษาฯ	 ไป
จนถึง	 สระสามแสน	ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ซึ่งเป็นจุดพัก	 ท้ังน้ี	
ผวจ.นครราชสีมาและนักปั่น	ร่วมปลูกต้นไม้	จ�านวน	999	ต้น	พร้อมทั้งปล่อยปลา	
จ�านวน	50	ถุง	ก่อนที่จะน�าปั่นกลับมายังจุดปล่อยตัวซึ่งเป็นจุดเส้นชัย	ณ	สนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	รวมระยะทาง	28	กม.	ในเวลา	17.00	น.
อย่างไรก็ตาม	 ในกิจกรรมครั้งนี้	 อบจ.นครราชสีมา	 ได้รับมอบหมายภารกิจจาก
จงัหวดันครราชสมีา	ให้ด�าเนนิการอ�านวยการ	โดยม	ีร.ต.หญิง	ระนองรกัษฯนายก	
อบจ.นครราชสีมา	 เป็นประธานคณะท�างาน	 โดยด�าเนินกานในส่วนของ	อาหาร	
เครื่องดื่ม	 เต็นท์ท่ีพักรับรอง	 ทั้งน้ีการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	 เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยตลอดทั้งการจัดกิจกรรมฯ

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม

กระหึ่มโคราช นักปั่นนับหมื่นคน 

ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”



Korat Network6 Online Magazine

อบจ.โคราช ร่วมออกบูธ

“ตลาดบก สี่ภาค”
ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว

สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”

	 วันที่	16	ธ.ค.	61	ที่	พระลานพระราชวังดุสิต	และ	บริเวณสนามเสือป่า	
กรุงเทพมหานคร	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 นายก	 อบจ.นครราชสีมา	 
เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้ก�าลังใจ	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
และ	 ผู้ประกอบการ	 ท่ีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนที่
ของโคราช	ภายในงานงาน	 “อุ่นไอรัก	 คลายความหนาวสายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” 
โดย	นายก	อบจ.	ได้โชว์การปิ้งข้าวโป่ง	ให้กับผู้มาเยี่ยมชมงาน	ซึ่งได้รับความสนใจ	
พร้อมทั้งเลือกซื้อกลับไปกันเป็นจ�านวนมาก
	 ส�าหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้	 อบจ.นครราชสีมา	 เข้าร่วมกิจกรรมใน
โซน	“ตลาดบก	วิถีสี่ภาค”รอบที่	2	จากทั้งหมด	6	รอบ	ระหว่างวันที่	16-22	ธ.ค.61 
โดยทาง	นายก	อบจ.ได้มอบให้	 นางรังสิยา	นุทกิจ	 ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
และ	 นางประสงค์	 พรมขุนทด	 คัดเลือก	 อาหารพ้ืนถ่ินของโคราช	 อาทิ	 ข้าวโป่ง,	 
ผัดหมี่โคราช,	 ขนมจีนประโดก,	 ไก่ย่างท่าช้าง	 และขนมไทยจากบ้านขนมไทย	 
เข้าร่วมจ�าหน่ายภายในงาน	 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติ	 เข ้ามาเลือกชมกรรมวิธีในการท�า	 และซื้อกลับไปรับประทาน 
อย่างล้นหลาม
	 ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคกึคกั	โดยเฉพาะ	บรเิวณพระบรมรปู 
ทรงม้า	 มีการจ�าลองเรือพระท่ีน่ังอนันตนาคราช	 และเรือสุพรรณหงส์	 ล้อมรอบ 
ด้วยดอกไม้นานาชนดิหลากสสีนัสวยงาม	ส่วนด้านในงานมกีารจ�าลองสถานท่ีส�าคัญ
ในอดตีไว้อย่างลงตวั	โดยเฉพาะท่ีเป็นไฮไลท์ของงาน	น่ันคอืการแต่งกายแบบไทย	ๆ 	
ที่สวยงามอีกด้วย
	 “อุ่นไอรัก	คลายความหนาว	สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”	สามารถมาเที่ยว
ชมกันได้ทุกวันอาทิตย์-พฤหัส	เวลา	10.00	-	21.00	น.	และ	ศุกร์-เสาร์	เวลา	10.00	
-	22.00	น.	ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่	19	มกราคมนี้
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อบจ.โคราช ซิว อันดับ 7
“นครเชียงใหม่เกมส์”

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	
“กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย”	 รอบชิงชนะเลิศ	
ระดับประเทศ	ครั้งที่	36	ประจ�าปี	2561 “นครเชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่	1	-	10	
ธันวาคม	2561	ทีผ่่านมา	ณ	จงัหวัดเชยีงใหม่	โดยใช้สนามกีฬาภายในเทศบาลนคร
เชยีงใหม่	และ	สนามกีฬาภายในจงัหวัดเชยีงใหม่	เป็นสนามแข่งขนั	ซึง่ในการแข่งขนั
ครั้งนี้	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ส่งนักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ	เจ้าหน้าที่	และผู้เกี่ยวข้องร่วมเดินทางทิ้งสิ้น	195	คน	
	 ในการแข่งขันฯ	ครัง้นี	้ม	ีอปท.	ส่งนกักีฬาเข้าร่วมชงิชยั	246	แห่ง	ในส่วน
ของ	อบจ.นครราชสีมา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	 จ�านวน	7	ชนิดกีฬา	 ได้แก่	
กรีฑา,	 แบดมินตัน,	 ฟุตซอล,	 เทเบิลเทนนิส,	 วอลเลย์บอลชายหาด,	 เปตอง	และ	
หมากรุก	ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า	กรีฑา	นักกีฬาเข้าแข่งขัน	53	คน		คว้ามาได้	3	
เหรียญทอง	5	เหรียญเงิน	3	เหรียญทองแดง	รวม	11	เหรียญ,	แบดมินตัน	นักกีฬา
เข้าแข่งขนั	13	คน	คว้าเหรยีญทองแดง	มาครอง	6	เหรยีญ,	เทเบลิเทนนสิ	นกักีฬาเข้า
แข่งขัน	13	คน	คว้า	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	รวม	4	เหรียญ,	
วอลเลย์บอลชายหาด	นักกีฬาเข้าแข่งขัน	3	คน	คว้า	1	เหรียญเงิน,	เปตอง	นักกีฬา

เข้าแข่งขนั	12	คน	คว้า	1	เหรยีญเงนิ	1	เหรยีญทองแดง	รวม	2	เหรยีญ,	หมากรกุไทย 
นกักีฬาเข้าแข่งขัน	2	คน	คว้า	1	เหรยีญทอง	และ	ฟุตซอล	นกักีฬาเข้าแข่งขัน	23	คน
อย่างไรก็ตาม	จากผลการสรุปเหรียญรางวัลนักกีฬา	รร.สังกัด	อบจ.นครราชสีมา	
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน	 อปท.แห่งประเทศไทย	 รอบชิงชนะเลิศ	 
ระดับประเทศ	ครั้งที่	 36	ประจ�าปี	 2561	 “นครเชียงใหม่เกมส์” ส่งผลให้	 อบจ.
นครราชสีมา	ครองอันดับ	7		ติด	TOP	10	ทั้งนี้	อันดับ	1	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร,		
อันดับ	2ทบ.นนทบุรี,	อันดับ	3	ทบ.นครราชสีมา,	อันดับ	4	ทม.ร้อยเอ็ด,	อันดับ	5	
ทม.ทุ่งสง,	อันดับ	6	อบจ.พัทลุง	และ	อันดับ	7	อบจ.นครราชสีมา	นักกีฬาสามารถ
คว้าเหรียญรางวัลมาได้	6	เหรียญทอง	8	เหรียญเงิน	11	เหรียญทองแดง	รวม	25	
เหรียญ

อบจ.โคราช ร่วมออกบูธ

“ตลาดบก สี่ภาค”
ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว

สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”
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	 อบจ.โคราช	 ก้าวไปอีกขั้น	 จัดระบบติวผ่าน	 “Youtube Live”  
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา	ส�าหรับนักเรียนในสังกัด	ย�้าการสอนเพิ่มเติมความรู้ 
ผ่านระบบการถ่ายทอดสด	 บนเว็บไซต์	 (Youtube	 Live)	 ดีเดย์	 17	 ธ.ค. 
เปิดระบบต้นทางท่ี	 รร.กลางดงปุณณวิทยา	 รับชมสดๆ	พร้อมกันท้ัง	 58	 รร. 
ด้าน	 รองฯ	 อนุวัฒน์	 เผยผลการถ่ายทอดเป็นที่น่าพอใจ	 ชัดเจนทั้งระบบ
สัญญาณภาพ	และ	เสียง	
	 วันท่ี	17	ธ.ค.	61	ท่ี	รร.กลางดงปณุณวิทยา	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสมีา	
นายอนุวัฒน์	 	 คณาจันทร์	 รองนายก	 อบจ.นครราชสีมา	 เป็นประธาน 
ในการถ่ายทอดสด	การสอนเพ่ิมความรู้บนเว็บไซต์	 (Youtube	Live)	ต้นทาง 
ส่งสัญญาณอยู่ท่ีห้องเรียน	 รร.กลางดงปุณณวิทยา	 ส่งสัญญาณภาพและ
เสียง	 คมชัด	 ไปยังโรงเรียนสังกัด	 อบจ.นครราชสีมา	 พร้อมกันทั้ง	 58	 รร.	 
โดยมี	อ.รัฐธีร์	 	อธิสุพิชาพงศ์	 	อดีต	อ.รร.เตรียมอุดมศึกษา	พญาไท	ปัจจุบัน 
เป็นที่ปรึกษานายก	อบจ.นครราชสีมา	ด้านการศึกษา	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
และในระหว่างการถ่ายทอดสดนั้น	 มีข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ีส�านักการศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	อบจ.นครราชสมีา	คณะคร	ูร่วมสงัเกตการณ์ตลอดระยะ
การถ่ายทอดระบบดังกล่าว
	 นายอนุวัฒน์ฯ	 รองนายก	อบจ.นครราชสีมา	 กล่าวว่า	 การพัฒนา 
ด้านการศึกษา	 เป็นหน่ึงในนโยบายล�าดับต้นๆ	 ส�าหรับสถานศึกษาใน
สังกัด	อบจ.นครราชสีมา	 ซึ่ง	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์	 	 สุวรรณฉวี	นายก	อบจ.
นครราชสีมา	เลง็เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาคณุภาพทางการศกึษา		ทีจ่ะน�าเอา
เทคโนโลยีการสือ่สารมาเสรมิสร้าง	ความเข้มแขง็หรอืปรบัเปลีย่นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน	ในการจัดการศึกษา	โดยการจัดการศึกษาทางไกล	ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)		อกีท้ังได้ด�าเนนิงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคณุภาพ 
การศึกษา	 การขาดแคลนครูผู ้สอน	 โดยการสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน	ของครอูย่างครบถ้วน	อนัจะเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา	
ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับ	นักเรียน
ในสังกัด	อบจ.นครราชสีมา	ภายใต้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์ส�าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	DLIT	ให้	รร.สังกัด	อบจ.
นครราชสีมา	58	โรงเรียน	จ�านวน	273	ชุด	เป็นเงินกว่า	13	ล้านบาท	จากกรม
ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน	กระทรวงมหาดไทย	ซึง่เป็นการแก้ปัญหาการศกึษา
โดยรวมอย่างยั่งยืน
	 ส�าหรับระยะเวลาด�าเนินการนั้น	 แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 
รับชมการสอนเพ่ิมเติมความรู ้ระบบถ่ายทอดสดในวันจันทร์สัปดาห์ท่ี	 3	 
ของทุกเดือน	 ตั้งแต่เวลา	 11.10	 -	 12.00	 น.	 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	จะด�าเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 -	 6	 ในวันจันทร	์
สัปดาห์ที่	1-	3	ของทุกเดือน	ตั้งแต่เวลา	13.50	-	15.30	น.	ซึ่งในส่วนของ	 
ม.	5	 -	 6	จะเป็นการติวในหลักสูตรเพ่ือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาด้วย
	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนา	คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
ทางไกล	เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ในทุกห้องเรียน	 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก	 
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นักเรียนและ
ครูได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้
และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 การน�าเทคโนโลยี
การศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา	อย่างการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Distance	 Learning	 Information	 
Technology	:	DLIT)	ที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยเป็นการสอนเพ่ิมเติม
ความรู้ผ่านระบบการถ่ายทอดสด	บนเว็บไซต์	www.youtube.com	หรือ	
แอปพลิเคชั่น	YouTube	 โดยให้นักเรียนในสังกัด	อบจ.	ทั้ง	 58	 โรงเรียน	
ได้เข้าร่วมรับชมการสอนเพ่ิมเติมความรู้ผ่านระบบการถ่ายทอดสด	 หรือ
สามารถชมการสอนเพ่ิมเตมิย้อนหลงัได้	ซึง่เป็นการสอนแบบใช้เทคโนโลยี
ทางไกล	และ	อบจ.นครราชสมีา	ได้ด�าเนินงานโดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา
คุณภาพการศึกษาต่อไป

นโยบายการศึกษา อบจ.โคราช
ก้าวไปอีกขั้น เปิดระบบติว

ผ่าน “Youtube Live”
รับชมสดๆ พร้อมกันทั้ง 58 รร.
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

 ผู้จัดตั้ง“สวนลุงโชค” แหล่งการเรียนรู้
การเกษตรเพือ่การพึง่ตนเองและสิง่แวดล้อม
ท้องถิ่น
	 คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน	ประจ�าเดือนมกราคม	2562	ต.ตาขอน�าเสนอเรื่องราว
ของ	คณุลงุโชค	หรอืนายโชคด	ีปรโลกานนท์	ปราชญ์ชาวบ้านผูบ้กุเบกิในการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและเป็นประธานแหล่งเรยีนรูก้ารเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเอง
และสิ่งแวดล้อม	 (สวนลุงโชค)	ปราชญ์ชาวบ้านในเขตปฏิรูปท่ีเดินเพ่ือเกษตรกรรม	 (สปก.)	 
ตามโครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทาง	ทฤษฎีใหม่	 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ประจ�าปี	2551	
 ความเป็นมา
 ลุงโชค	 เล่าว่า	 “ในช่วงแรกประมาณปี	พ.ศ.2526	 ได้เริ่มประกอบอาชีพชาวไร	่
เพราะจบการศึกษาด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 แต่แล้วก็พบว่าการมีความรู้จาก
ต�ารามากมายก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความส�าเร็จ	 เพราะลุงโชคต้องประสบกับ 
ความล้มเหลวจากการท�าไร่ขาดทนุท�าให้มหีนีส้นิมากมาย	ท�าให้ต้องเริม่คดิทบทวนเพ่ือแก้ไข
ปัญหา	ต่อมาช่วงปี	 พ.ศ.2533	 ลุงโชค	 ได้เร่ิมมาท�างานกับชุมชนรอบพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่	 ท�าให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู ้และน�าองค์ความรู ้ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
ในโครงการพัฒนาชนบทเพ่ือการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ชุมชนรอบป่าเขาใหญ่ในบทบาทเจ้าหน้าที่
นักพัฒนา	 ซึ่งท�าให้ได้เรียนรู้จากการน�าชาวบ้านไปร่วมศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนแนวคิด 
จากผูน้�าท้องถ่ินและปราชญ์ท้องถ่ิน	เช่น	ผูใ้หญ่วิบูลย์	เข็มเฉลมิ	และได้น�าแนวนดิ	“วนเกษตร” 
ในการพัฒนาฐานครัวเรือนขยายไปสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ามาใช้เป็นเนื้อหาในการท�างาน	
	 ต่อมาช่วงปี	 พ.ศ.2537-2544	 ลุงโชคได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ	 เขาแผงม้า	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งนับเป็นงานพัฒนา
ฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าพระเพลิงท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาชนในท้องถ่ินและ 
ภาคประชาสังคมท่ีประสบความส�าเร็จ	ท�าให้งานฟื้นฟูป่ามาสู่การสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศกึษาธรรมชาตท่ีิเขาแผงม้า	จากองค์ความรูใ้นท้องถ่ินในการฟ้ืนฟูป่าผสมผสานกับงานพัฒนา
อาชพีเกษตรกรรม	ได้ขยายผลในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้กบัโรงเรยีนในพ้ืนท่ี	16	โรงเรยีน
ในพื้นที่ต้นน�้าและสร้างการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชน	เกิดกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้	
กลุม่กล้วยป่า	เครอืข่ายกลุม่อนุรกัษ์ต้นน�า้มลู	กลุม่อนรุกัษ์ป่าชมุชนบ้านท่าวงัไทรและปัจจบุนั
ยังเป็น	ผู้ประสานงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
	 นอกจากน้ีลุงโชคยังเป็นประธานแหล่งการเรียนรู้การเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเอง
และส่ิงแวดล้อม	 โดยได้จัดตั้ง	 “สวนลุงโชค” เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน
ในเรือ่งการเกษตรทางเลอืกท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน	เมือ่มกีารฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีต้นน�้า	 ซึ่งมีบทเรียนที่อธิบายเชิงแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงในกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้และ 
สัตว์ป่าที่เขาแผงม้าและบทเรียนงานพัฒนาชนบทเพ่ือการอนุรักษ์	 โดยการส่งเสริมแนวทาง 

คุณโชคดี ปรโลกานนท์ 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรสู่การพ่ึงตนเอง	 ลดการพ่ึงปัจจัยภายนอกและ 
ที่ส�าคัญ	คือ	ต้องร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ท่ีจะเอื้อต่อการฟื้นฟูวิถีชุมชน
เกษตรที่ย่ังยืนในพ้ืนที่ต้นน�้ามูลตอนบน-ล�าพระเพลิง	 นอกจากนี้ยังมีการด�าเนิน
กิจกรรมฝึกอบรม	ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู	้ขยายผลความรูใ้ห้กับเกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้มีศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองและน�าพาตนเองรวมท้ัง
ครอบครัวให้บรรเทาและหลุดพ้นจากความยากจนจากบทเรียนและองค์ความรู้ของ
ปราชญ์ผู้รู้ในเครือข่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม	
	 กลุม่เป้าหมายท่ีเน้นการฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร	เดก็	
เยาวชนในเครอืข่ายและนอกเครอืข่าย	ให้เกิดความตระหนกัและเข้าใจ	ซึง่สวนลุงโชค 
นับเป็นพ้ืนที่แปลงเกษตรแบบพ่ึงตนเองและมีเครือข่ายที่ดีซึ่งมีแหล่งองค์ความรู้	
ได้แก่	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	เรื่องการจัดการป่าชุมชนในรูป
แบบและวิธีการฟื้นฟูป่า	 การปลูกป่าด้วยองค์ความรู้ท้องถ่ิน	มีวิทยากรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ป่าไม้และสัตว์ป่า	การจัดการพัฒนาที่ดินท�ากิน 
รูปแบบวนเกษตร	 การเพาะขยายพันธุ์ไม้	 เพาะเมล็ด	 ตอนก่ิง	 การปลูกและดูแล 
ไม้ดอกไม้ประดับและดอกหน้าวัว	 การท�าปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีและ
ฮอร์โมนบ�ารุงพืช	การปลูกไผ่เลี้ยง	การท�าน�้าส้มควันไม้	การเพาะเห็ด	การกลั่นน�้ามัน
หอมระเหย	การแปรรูปผลผลิต	สมุนไพรและน�้ายาล้างจาน	
	 ลุงโชคยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการฟื ้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2549	 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเกษตรกร 
ดีเด่น	 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้เข้า
รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ	ประจ�าปี	2556	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2556	
	 นับว่าคุณลุงโชคเป็นเกษตรกรที่ท�าวนเกษตร	 เกษตรกรรมย่ังยืน 
ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีรูปแบบกิจกรรม 
ทีเ่น้นการฟ้ืนฟูป่าและการจดัการพัฒนาท่ีดนิท�ากิน	ทีม่คีวามหลากหลายของกิจกรรม	
การปลูกพืชแบบผสมผสาน	หลากหลายระดับ	การปลูกไม้ป่าพื้นถิ่น	การปลูกพืชเพื่อ
มลูค่าทางเศรษฐกิจ	การขดุบ่อเลีย้งปลาและพืชน�า้	การจดัการพลงังานเพ่ือใช้ในสวน																	
ลุงโชคได้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่	 9	 	มาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	ตั้งอยู่บนหลักการ	 
มอียู่มกิีน	มใีช้	ไม่เจบ็ไม่ป่วย	ครอบครวัอบอุน่	มคีวามสขุสงบ	สมถะ	อุทศิตนเพ่ือสังคม	
โดยใช้สวนลุงโชคเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวนเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเองและสิ่งแวดล้อม 
ท้องถ่ิน	 เน้นการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการอบรมเกษตรกร	 ค่ายเด็กและเยาวชน	 
การศึกษาดูงานของเกษตรกรและบุคคลผู้สนใจต่างๆทั่วประเทศ
 สนใจติดต่อ   คุณโชคดี ปรโลกานนท์ 
	 แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อม	(สวนลุงโชค)				
ที่ตั้ง	บ้านเลขที่	14	หมู่	6	บ้านคลองทุเรียน	ต�าบลวังน�้าเขียว	อ�าเภอวังน�้าเขียว	จังหวัด
นครราชสีมา	

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
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“แหล่งเรียนรู้ดี  นักเรียนมีคุณธรรม
น�าความรู้  สู่วิถีพอเพียง”

นาสุภิดา  ชื่นชทศาสตร์
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประชานิมิต

Text : Airinโรงเรียนวัดประชานิมิต

	 	 โรงเรียนวัดประชานิมิต	 อ�าเภอบัวใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา 

จดัต้ังขึน้ครัง้แรกเมือ่วันท่ี	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2499	โดยใช้ชือ่ว่า	“โรงเรยีนวดั 

ประชานิมิตร” สงักัดกรมวิสามญั		เปิดสอนในระดบัประถมศกึษา	(ป.1-ป.7) 

โดยใช้สถานท่ีโรงเรียนเทศบาล	 2(สหกรณ์สมทบ)	 กรมได้แต่งต้ังให	้ 

นายอุดร	 วรรณพงษ์	 เป็นครูใหญ่	ต่อมาเมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2500 

ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาตั้งท่ีบริเวณสุสานบัวใหญ่	 ถนนนิเวศรัตน	์

และด้วยการสนับสนุน	 	 ของท่านพระครูปัญญาภินันท์	 อดีตเจ้าอาวาส 

วัดประชานิมิตรและเจ้าคณะอ�าเภอบัวใหญ่	 ในขณะนั้นได้จัดหาสถาน

ที่แห่งใหม่ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ	 และได้ย้ายมา 

เปิดท�าการสอน	ณ	สถานที่ปัจจุบันนี้	 เมื่อวันท่ี	 7	 เมษายน	 2506	 และ 

ต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	2519	กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดท�าการ

สอนระดับมัธยมศึกษา(สายสามัญ)	 	 และกรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง 

ให้	 นางสาวสุมาลี	 แจบเกาะ	 มาด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่	 เมื่อวันที่	 17	

พฤษภาคม	2520	

	 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 -	 มัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	672	คน	 (	 ข้อมูล	ปีการศึกษา	2561) 

มีครู	ชาย-หญิง	จ�านวน	31	คน	พนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงนักการภารโรง

อีกจ�านวน	7	คน		โดยมีนางสุภิดา	ชื่นชมศาสตร์	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวย

การสถานศึกษาโรงเรียน	คนปัจจุบัน
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

	 หน่ึงในค�าขวัญของจังหวัดนครราชสีมาที่จะน�าทุกท่านมาท�าความรู้จักในฉบับน้ี

คือ	“ดินด่านเกวียน”จะน่าสนใจแค่ไหน	มาเริ่มกันเลยจ้า…

	 หมู่บ้านท�าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในอ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	มี

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่าร้อยปี	ปัจจุบันนอกจากเป็นท้ังแหล่ง

ผลติและจ�าหน่ายเครือ่งป้ันดนิเผาแล้ว	ยังเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านงานหตัถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสาน

 ที่มาของการท�าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

	 แต่เดิมพื้นที่บริเวณด่านเกวียนนั้นเป็นเมืองหน้าด่านที่เรียกว่า	“ด่านกระโทก”	ซึ่ง

เป็นเส้นทางการค้าทางบกระหว่างนครราชสีมากับชายแดนกัมพูชา	ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น�้า

มูล	ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าไร่ท�านา	และ

ค้าขายพืชผลทางการเกษตร	และด้วยความที่ในสมัยก่อนมีพ่อค้าเกวียนจ�านวนมาก	มาหยุด

พักกองคาราวานในบริเวณนี้	ชุมชนดังกล่าวจึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า	“ด่านเกวียน”

	 แต่ก่อนท่ีจะมีคนไทยอพยพเข้าไปต้ังรกรากบริเวณชุมชนด่านเกวียน	 พ้ืนท่ีดัง

กล่าวเป็นถ่ินอาศัยของชาวข่า	 ซึ่งเป็นคนเชื้อสายมอญ	ดังนั้น	 เมื่อมาอยู่รวมกันจึงเกิดการ

ถ่ายทอดกรรมวิธีการท�าเครื่องปั้นดินเผาข้ึน	ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนด่านเกวียนมักจะใช้เวลา

ในช่วงที่ว่างจากการท�าเกษตรกรรมมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ	ไว้ใช้ในครัวเรือน	อาทิ	

โอ่ง	กระถาง	ไห	ครก	รอฝนยา	ฯลฯ	รวมทั้งน�าบางส่วนที่ผลิตได้ขนขึ้นเกวียนไปค้าขาย	หรือ

แลกเปลีย่นสนิค้ากับประเทศกัมพูชาด้วย	ต่อมาในช่วงปี	พ.ศ.	2485	ผลจากนโยบายชาตินิยม

ของจอมพล	ป.พิบลูสงครามทีมุ่ง่เน้นให้เกิดการสร้างรายได้จากสนิค้าท้องถ่ิน	อันมส่ีวนส�าคญั

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	ได้แพร่เข้ามาในชุมชนด่านเกวียน	จึงท�าให้การผลิตมี

วตัถปุระสงค์เพื่อจ�าหน่ายมากยิง่ขึน้	จนชุมชนดา่นเกวยีนกลายเปน็แหลง่ค้าเครื่องป้ันดนิเผา

ที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง

	 ปัจจุบันชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย

ประเภท	อาทิ	 เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เครื่องใช้ทางการเกษตร	ของตกแต่งบ้านและสวน	

รวมทั้งเครื่องประดับ	 โดยรูปแบบการผลิตยังคงเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถ่ินของด่าน

เกวียนเอาไว้อย่างชัดเจน	ทั้งวัตถุดิบที่น�ามาใช้ผลิต	การปั้น	การตกแต่งลวดลาย	และการเผา

ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี	แต่ถึงกระนั้น	ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	อาทิ	วัตถุดิบที่ใช้เป็น

เชือ้เพลงิในการเผาหาได้ยากและมรีาคาสงูขึน้	อกีทัง้ปัญหาด้านจ�านวนช่างทีล่ดน้อยลง	และ

ขาดการพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีลวดลายท่ีแปลกใหม่ไปจากของเดิม	 ก็ท�าให้การผลิต

เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนไม่ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง	ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการ

สูญหายไปตามกาลเวลา			

 คุณสมบัติพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

การท�าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนต้องอาศัยความพิถีพิถันมาตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ	ซึ่ง

ต้องใชด้นิในพืน้ทีเ่ท่านัน้	เพราะเปน็ดนิเหนยีวเนือ้ละเอียดคณุภาพด	ีมีสแีดงและสนี�า้ตาลด�า	

โดยมกัขุดขึน้มาจากบรเิวณทีเ่รยีกว่า	“กุด”	ซึง่เป็นบริเวณแนวกัดเซาะของริมฝ่ังแม่น�า้	มแีร่ธาตุ

ต่างๆ	โดยเฉพาะแร่เหล็กสะสมอยู่ในเนื้อดินค่อนข้างมาก	และด้วยความละเอียดของเนื้อดิน

จึงท�าให้ง่ายต่อการปั้นขึ้นรูป	ไม่บิดเบี้ยวและทนทานต่อการเผาในอุณหภูมิสูง

เมื่อน�าดินด่านเกวียนมาเผาในอุณหภูมิสูง	 พบว่าแร่เหล็กท่ีสะสมอยู่ในเนื้อดินจะเกิดการ

ภูมิปัญญาพื้นเมืองโคราช

By...อ๋อมแอ๋ม

หลอมละลายแล้วมาเคลือบชั้นผิว	 จนท�าให้เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนมีเอกลักษณ์

พิเศษเป็นสีต่างๆ	ทั้งสีด�า	สีน�้าตาลแดง	หรือสีสัมฤทธิ์	ที่มีความมันวาว	และคงทนต่อ

การน�ามาใช้งาน	 เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวาน	ทั้งนี้	 การที่จะเผาผลิตภัณฑ์ให้ได้เป็นสี

ต่างๆ	นั้น	ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา	 โดยหากเผาที่อุณหภูมิ	 900-1,100	องศา

เซลเซียส	 เนื้อดินจะให้สีน�้าตาลอ่อนจนถึงสีน�้าตาลเข้ม	 และถ้าใช้อุณหภูมิมากกว่า	

1,200	องศาเซลเซียส	ก็จะให้สีน�้าตาลแดงเข้มคล้ายกับเลือดปลาไหล	ซึ่งการเผาด้วย

อุณหภูมิที่สูงขึ้น	 จะย่ิงท�าให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้ม	 มีความมันวาว	 และเน้ือผิวราบเรียบ

มากกว่าการเผาด้วยอุณหภูมิที่ต�่ากว่า

 เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน

	 การผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบัน	 ส่วนมากจะเป็นงานปั้น

เครื่องใช้	 หรือของตกแต่งต่างๆมีผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีรายท่ีผลิตเครื่องประดับจาก

ดินเผา	ประเภทสร้อยคอ	ต่างหู	เข็มกลัด	และก�าไลข้อมือในลักษณะของการร้อยลูกปัด

แบบต่างๆ	อาทิ	สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด	ทรงกลม	ทรงกระบอก	ครึ่งวงกลม	ธรรมจักร	

และสี่เหลี่ยมคางหมู	 เข้าไว้ด้วยกัน	 โดยใช้ดีไซน์ผสมผสานตามจินตนาการของช่าง	

สนนราคาของเครื่องประดับจะอยู่ที่	20-400	บาท	ซึ่งถือว่าราคาขายนี้ค่อนข้างถูก	แต่

การจ�าหน่ายออกกลับไม่ค่อยดีเท่าที่ควร	สินค้าน้ีจึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมผลิตในบรรดาผู้

ประกอบการเท่าใดนัก

 ย่านการค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

	 ปัจจุบันการค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกว่าร้อยละ	90	เป็นการขายส่ง

ผ่านพ่อค้าคนกลางไปจ�าหน่ายยังพ้ืนท่ีต่างๆ	ทัว่ประเทศ	โดยพ่อค้าคนกลางจะเดนิทาง

มารับซื้อสินค้าถึงหน้าโรงผลิต	ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากเป็นชาวบ้านท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี	

และใช้ครัวเรือนของตนเองเป็นแหล่งผลิตสินค้า	ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการบาง

รายท่ีเปิดเป็นหน้าร้านจ�าหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว	 และผู้ที่สนใจท่ัวไป	 โดยย่าน

การค้าน้ัน	กระจุกตัวอยู่บริเวณลานด่านเกวียน	ด่านเกวียนพลาซ่า	 และตั้งเรียงกันริม

ฝั่งถนน	สายนครราชสีมา-โชคชัย		

	 นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตและจ�าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแล้ว	ด่าน

เกวียนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานที่สะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรมท้องถ่ิน	และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการท�าเกษตรกรรม	ถือเป็น

พ้ืนท่ีส�าคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	 และเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ให้มีโอกาสสร้างมูลค่าทางการค้าได้มากยิ่งขึ้น

***********************************

 เกร็ดน่ารู้: กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (The Man-

ufacturing of Earthenware)

 โดย ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ขอบคณุข้อมูลดีๆ  จาก https://infocenter.git.or.th/Content_View.aspx?id=2422&Lang=TH&mail=1

“ดินด่านเกวียน”
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Health corner
By...Tingnong

“ปี62 กรมควบคุมโรค
สั่งจับตา 3 โรค -1 ภัยสุขภาพ”  

	 จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ 

	 เพื่อน�ามาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส�าคัญในปี	2562	 เพื่อเฝ้าระวัง

สถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในไทยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 กลุ่มที่	1	การพยากรณ์โรคติดต่อที่ส�าคัญพบมี	3	โรค	ได้แก่	

	 1.โรคไข้หวดัใหญ่จากข้อมลูในปี	2561	ถึงเดอืน	พ.ย.	พบผูป่้วย	

166,342	ราย	เสียชีวิต	38	ราย	ส�าหรับการพยากรณ์โรคปี	2562	คาดว่า

จ�านวนผู้ป่วยจะยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน	 5	 ปี	 โดยจะมีผู้ป่วย	 177,759	

ราย	ซึ่งจ�านวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปี	2561	จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ	

“ปิด	 ล้าง	 เลี่ยง	 หยุด”	 ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 คือ	 1.ปิด	 คือ	 ปิดปาก	 

ปิดจมูก	เมื่อไอ	จาม	2.ล้าง	คือ	ล้างมือบ่อยๆ	เมื่อสัมผัสสิ่งของ	3.เลี่ยง	

คือ	หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย	และ	4.หยุด	คือ	เมื่อป่วยควร

หยุดเรียน	หยุดงาน	หยุดกิจกรรมในที่แออัด

	 2.โรคหัดจากข้อมูลในปี	 2561	 พบมีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผ่ืน	

5,442	 ราย	 เสียชีวิต	 22	 ราย	ส�าหรับการพยากรณ์โรค	ปี	 2562	หากมี

มาตรการควบคุมโรคท่ีเข้มแข็ง	 มีการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง	 คาดว่าจะมี

ผู้ป่วยสงสัยโรคหัด	 1,003	 ราย	 	 ขอแนะน�าว่าโรคหัดเป็นโรคท่ีสามารถ

ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	

	 3.โรคไข้เลอืดออก	จากข้อมลูในปี	2561	พบผูป่้วย	78,762	ราย	เสยี

ชีวิต	105	ราย	ส�าหรับการพยากรณ์โรคปี	2562	คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือด

ออก	94,291ราย	โดยคาดว่าจะมีอ�าเภอเสี่ยงสูง	136	อ�าเภอจากทั้งหมด	928	

อ�าเภอ	โดยใช้เกณฑ์การประเมนิจากพ้ืนท่ีป่วยซ�า้ซากและความรนุแรงของการ

เกิดโรคในปีปัจจุบัน	ซึ่งเขตที่เสี่ยงจะอยู่ในเขตสุขภาพที่	3,	5	และ	11	และ

	 กลุ่มที่	2	โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ	

	 จากการพยากรณ์ม	ี1	เรือ่ง	คอื	การบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน	

โดยในปี	 2562	 คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังและย�้าเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง

อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส�าคัญ

ขอขอบคุณที่มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 :	 นพ.สุวรรณชัย	 วัฒนายิ่งเจริญชัย	

อธิบดีกรมควบคุมโรค	 (คร.)	 แถลงข่าวเรื่อง	 “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพท่ี

ส�าคัญปี	2562”
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	 ใครท่ีไปเที่ยวประเทศญ่ีปุ่นบ่อยๆ	 เคยสงสัยกันไหม?	 ว่าท�าไม

กระจกตามตกึอาคารสงูในญ่ีปุน่	 ถึงมสีติก๊เกอร์สามเหลีย่มสแีดง	ลกัษณะ

คว�า่หวัลง	ตดิไว้ทกุชัน้	เขามไีว้ท�าไมกัน?!?	และท�าไมจงึติดแค่บางบานกระจก

ไม่ตดิให้หมดทุกบาน	

	 วันน้ีเรามคี�าตอบส�าหรบัข้อสงสยัน้ี	มาฝากกันรูแ้ล้วรอด!	

	 สติก๊เกอร์สามเหลีย่มสแีดง	คว�า่หัวลง	ทีต่ดิอยู่ตามทีพั่กและอา

คารท่ัวๆ	 ไปของญ่ีปุน่เกือบทกุอาคารน้ัน	มปีระโยชน์มากกว่าทีค่ดิ	 เพราะ

เจ้าสติก๊เกอร์นีจ้ะช่วยเร่ืองความปลอดภัยของทกุคนในอาคาร	เวลาเกิดเหตุ

ฉกุเฉนิ	อย่างเกิดไฟไหม้	หรอืภยัพิบตัต่ิางๆ	จนไม่สามารถออกจากอาคาร

ตามปกตไิด้กรณีน้ีทุกคนไม่ต้องตกใจ	ตัง้สตแิล้วให้ว่ิงไปอยู่บรเิวณสติก๊เกอร์

สามเหลีย่มสแีดง	เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีญ่ีปุน่จะทบุกระจกเข้ามาทางน้ี	เวลาทบุ

กระจกบานน้ีมนัจะแตกละเอยีดเป็นเมลด็ข้าวโพด	ท�าให้ไม่เป็นอนัตรายและ

สะดวกรวดเรว็ท่ีสดุทีจ่ะเข้ามาช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ด้านในอาคาร	ดบัไฟก็ง่าย

ขึน้	แถมโอกาสรอดชวีติสงูข้ึนอกีด้วย	 	จดุสงัเกตบรเิวณทีม่กัจะตดิสติก๊เกอร์

ส่วนใหญ่จะติดตัง้แต่ชัน้	3	ขึน้ไป	และตดิตามกระจกชัน้เดยีวกัน	โดยไม่ห่าง

กันเกิน	40	 เมตร	รวมถึงต้องตดิอยู่ฝ่ังด้านหน้าอาคารท่ีสญัจรได้สะดวกด้วย		

รูแ้บบน้ีแล้ว!!	 เวลาไปพักทีญ่ี่ปุน่	 ก็อย่าลมืสงัเกตสติก๊เกอร์สามเหลีย่มสแีดง

นีน้ะคะ	 ว่าอยู่ตรงบรเิวณไหน	 เวลาเกดิเหตข้ึุนจนไม่สามารถออกจากอาคาร

ได้	 ก็ให้รบีวิง่ไปอยูบ่รเิวณสติก๊เกอร์สามเหลีย่มสแีดงน้ี	 เพ่ือให้เจ้าหน้าทีเ่ข้า

มาช่วยเหลอืได้ทันที		

	 ขอบคณุท่ีมาจาก	:	MThai

By...สะระแหน่น้อย

สติก๊เกอร์สามเหล่ียมสีแดง
ตดิตามอาคารญีปุ่่น..มไีว้ท�าไม?
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	 ส�านักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 2561	 

อ้างค�ากล่าวของโกบนิด์	ซงิห์	 เดโอ	รฐัมนตรกีระทรวงการสือ่สารและ

มลัตมิเีดยีของมาเลเซยี	 ยืนยันว่าคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบกับการ

ยกเลิกโทษประหารชวิีตแล้ว	และตวัเขาหวังว่าจะมกีารแก้ไขกฎหมาย

โดยเรว็วัน

	 กฎหมายมาเลเซียบังคับให้ใช้บทลงโทษประหารชีวิตกับ

ความผิดร้ายแรงหลายประการ	อาทิ	ฆาตกรรม,	ลกัพาตวั,	ครอบครอง

อาวุธปืน	 และการค้ายาเสพติด	การประหารชีวิตใช้วิธีการแขวนคอ	 

ซึง่เป็นกฎหมายท่ีตกทอดมาตัง้แต่สมยัท่ีองักฤษยังเป็นเจ้าอาณานิคม

โกบินด์กล่าวว่า	 รัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโทษประหารชีวิต	 เพราะ

ประชาชนชาวมาเลเซยีคัดค้านการลงโทษด้วยวิธีน้ี

	 หนังสอืพิมพ์สตาร์ของมาเลเซยีรายงานก่อนหน้านี	้ โดยอ้าง

ค�ากล่าวของเหลยีว	 วุย	 เกียง	 รฐัมนตรใีนรฐับาลชุดน้ี	 ว่านักโทษทีร่อ

การประหารชวิีตจะได้รบัการระงบัโทษประหารชวีติไว้ชัว่คราว	เน่ืองจาก

รฐับาลก�าลงัจะยกเลกิโทษประหาร	รฐับาลจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายน้ี

เข้าสภาผูแ้ทนราษฎรในวันจนัทร์หน้า

	 การระงับใช้โทษประหารชีวิตในครั้งนี้จะแผ่อานิสงส์ถึง 

ผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมคิม	 จองนัม	 พ่ีชายต่างมารดาของคิม	 จองอึน	

ผู้น�าเกาหลีเหนือด้วย	ศาลมาเลเซียตัดสินว่าสามารถด�าเนินคดีกับ 

ผูต้้องสงสยัทัง้	 2	 รายนี	้ ได้แก่	สติ	ี ไอส์ยะห์	หญิงสาวชาวอนิโดนีเซยี	

และเจอืน	 ถิ	 เฮอืง	หญิงสาวชาวเวียดนาม	ทีถู่กกล่าวหาว่าใช้สารพิษ 

ลอบสังหารคมิ	จองนัม	ทีส่นามบนิกัวลาลมัเปอร์	เมือ่ต้นปีทีแ่ล้ว

	 ในอาเซยีน	 ปัจจบุนั	ประเทศกัมพูชาและฟิลปิปินส์ได้ยกเลกิ

โทษประหารชวิีตแล้ว	 โดยโทษสงูสดุคอืจ�าคกุตลอดชวิีต	ประเทศบรไูน	

พม่า	 ลาว	ยกเลิกในทางปฏิบัติ	 หมายความว่าไม่มีการประหารชีวิต 

มาเป็นเวลา	10	 ปีแล้ว	ขณะท่ีประเทศอนิโดนีเซยี	มาเลเซยี	 เวยีดนาม	

และไทยยังคงโทษประหารชวิีตไว้	

	 แหล่งท่ีมา	และรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ	:	https://www.thaipost.

net/main/detail/19700

	 https://prachatai.com/journal/2018/10/79106

Thailand 4.0
By...ฤกษ์กรรณ  แก่นกระโทก

มาเลเซียเตรียมยกเลิก

โทษประหารชวิีต !!!
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ผาเกบ็ตะวัน วังน�า้เขียวที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By Airin

	 ผาเก็บตะวัน	 ต้ังอยู่ท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน	ต.ไทยสามัคคี	

อ.วังน�า้เขียว	จ.นครราชสมีา	 เป็นทีต่ัง้ของหลกัแบ่งเขตจงัหวัดปราจนีบรุี	

และจงัหวัด	นครราชสมีา	เป็นจดุชมวิวทีส่วยงามแห่งหนึง่ของอทุยานแห่ง

ชาติทับลานมวิีวธรรมชาตทิีส่วยงาม	สามารถชมพระอาทิตย์	ขึน้และลบั

ขอบฟ้าในยามเย็น	นอกจากน้ีหากในช่วงฤดฝูนอาจได้มโีอกาสพบเหน็

สายหมอกในยามเช้าอกีด้วย

ผาเก็บตะวนั	วังน�า้เขียว

	 ผาเก็บตะวัน	มกิีจกรรมปลกูป่ากันด้วยการยงิเมลด็พันธ์ุพืช	ด้วย

หนงัสติก๊		เมลด็พันธ์ุพืช	มท้ัีงเมลด็มะค่าโมง	และเมลด็ลาน	หรอื	“ลกูลาน	

บรกิารด้วยราคาถุงละ	10	บาท	ใครอยากปลกูมากก็ซ้ือมาก	ปลกูน้อยก็

ซือ้น้อยได้ตามใจชอบ	เมือ่ยิงกระสนุเหล่านี	้เข้า	ไปตกในป่าท่ีไม่ค่อยจะมี

ต้นไม้แล้วมนัก็จะงอกงามเตบิโตข้ึนมา	ซึง่คนขายบอกว่า	วิธีปลกูป่าแบบ

นีไ้ด้ผลประมาณ	80%

	 ผาเก็บตะวัน	 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา	8.00-18.00	น. 

โดยเก็บค่าธรรมเนยีมเฉพาะค่ารถ	คนัละ	30	บาท

	 การเดนิทางไปผาเก็บตะวัน

ตามถนน	304	หาจดุกลบัรถเข้าซอยไทยสามคัคี	(ซอยเทศบาล	18	หรอื

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข	3138	มุง่หน้าไปประมาณ	2	กม.	เลยสวน

ลงุไกรเลยทางเข้าวังน�า้เขยีววิลเลจ	จะถึงแยกไปผาเก็บตะวันมป้ีายบอก

ชดัเจนให้ไปตามเส้นทางนัน้
	 https://www.paiduaykan.com/province/Northeast/nakhonratcha-

sima/pagebtawan.html
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ค�าส�านวนภาษาโคราช

กิ๋นน่ามร่อนนอนไฟ
อ่านว่า  กิ๋น - น�่ำ - ร่อน - นอน - ไฟ 

หมายถึง กำรอยู่ไฟของหญิงแม่ลูกอ่อน

ก�าป๊ืด
เป็นลักษณะการเรียก หรือพูดถึงชาติก�าเนิด

หมายถึง พื้นเพ ภูมิหลัง

ตั๋วสั่นบั้นงอ
อ่านว่า  ตั๋ว - สั่น - บั้น - งอ

หมายถึง อำกำรอยำกได้อย่ำงเต็มที่

ขี่สีก
เป็นค�าเรียกลักษณะน�้าที่สกปรก

หมายถึง น�้ำคร�ำ  น�้ำโสโครก

	 วันนี้เราจะมาดูการตกแต่งบ้านแบบพอเพียงกัน		จากสภาพเศรษฐกิจบ้านเรา

ในสภาวะปัจจบุนัท่ีมแีต่ปัญหา		จากเดมิท่ีเคยใช้เงินฟุ่มเฟือย		ตอนนีค้งต้องใช้เงินอย่าง

ประหยัดกันมากขึ้น	 	 การจะเลือกซื้อของก็ต้องคิดให้รอบคอบ	 	 การแต่งบ้านก็เช่นกัน

เราควรเลือกซื้อแต่ของที่จ�าเป็นต้องใช้	ไม่จ�าเป็นต้องซื้อของราคาแพงเพราะความงาม

ในศิลปะการตกแต่งภายในบ้านนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลักของ	 Space,	 การเลือก

วัสดุที่เหมาะสม,	 เลือกใช้สัดส่วนที่พอดีแค่นี้ก็สามารถแต่งบ้านแบบพอเพียงได้แล้ว 

1.)	การจดัวางพ้ืนท่ีให้เหมาะสม...การจดัพ้ืนทีต้่องค�านงึถึงการใช้สอยของเจ้าของบ้านมี

ทางเดนิท่ีคล่องตวัมกีารเรยีงล�าดบัก่อนหลงัตามการใช้งาน		เช่น		ห้องนอน		ตูเ้สือ้ผ้าต้อง

อยู่ใกล้ห้องน�า้		แบ่งโซนภายในห้องอย่างชดัเจน		ห้องครวัจะต้องเริม่จากตูเ้ย็น		อ่างล้าง

จาน		แล้วถึงจะเป็นเตา		ทางเดนิก็จะไม่ทับเส้นกัน		2.)	การจดัแต่งบ้านให้ดสูะอาดแบบ

มศีลิปะ...จดับ้านให้สะอาดในท่ีน้ีหมายถึงการใช้แสงทีเ่หมาะสมมแีสงจากธรรมชาตเิข้า

มาในอาคารตามจงัหวะทีเ่หมาะสม		การจดัพ้ืนท่ีไม่ควรจดัให้ระเกะระกะจนเกินไป		ควร

เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีองค์ประกอบครบในชิ้นเดียว	 	 3.)	 การเลือกซื้อของ...ควรเลือก

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สวัสดค่ีะ	KORAT NETWORK	 ฉบบันีข้อเสนอส�านวน

เปรียบเทียบแสดงลักษณะอาการต่างๆของแต่ละคนท่ีแสดงออก	 

ในชีวิตประจ�าวันของชาวโคราช	 ที่อาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู	 ผู้คน 

ภาคอ่ืนๆ	หรอืคนรุน่หลงัๆ	แล้ว	ดงันัน้เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ภาษาโคราช

ของเราไว้ให้คงอยู่	 และยังสืบทอดต่อไป	 เราจะพยายามรวบรวม 

มาฝากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝากตดิตามเราด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคราช

Every thing
By...ZomYink 

ซื้อของที่สวยแต่ราคาต้องไม่แพง		ซึ่งเมืองไทยเรามีของแต่งบ้านสวยๆ		ราคา

ไม่แพงเยอะมากเพียงแต่เราต้องขยัน		อย่างเช่น		จตุจักรก็เป็นแหล่งของนักช้

อปราคาประหยัดเป็นของท่ีคนไทยคิดเองท�าเองมีดีไซน์ท่ีแปลกตาเยอะมาก

หรือถ้าสนใจก็เดินแถวๆ	 	 บางโพจะเป็นแหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

แต่งบ้านที่ดีอีกที่หนึ่ง		4.)	วางแผนการตกแต่ง…ควรมีการวางแผนเพื่อไม่ให้งบ

ประมาณบานปลาย		เพราะใครที่สร้างบ้านและตกแต่งบ้านมักจะบานปลาย		

วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ		คือการจัดงบประมาณที่ชัดเจน		ก�าหนดเฟอร์นิเจอร์ของ

ตกแต่งตามรายการท่ีเราก�าหนดแยกเป็นรายการให้ชัดเจนแล้ววางแผนการ

ซื้อไม่ให้นอกเหนือจากรายการ	 	 ซึ่งการแต่งบ้านแบบพอเพียงก็จะได้ผลเป็น

อย่างดี		เป็นบ้านที่	”	อยู่สบาย”		ไอเดียแต่งบ้านอย่างพอเพียง		ก็เป็นเคล็ด

ลับเล็กๆ	น้อยๆ		ของการแต่งบ้านให้ประหยัดเงินในกระเป๋า		อ่านแล้วสนใจก็

ลองน�าทฤษฎีนี้ไปตกแต่งบ้านได้เลย

“ ขี่สีก ”

การตกแต่งบ้านแบบพอเพียง
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	 สวัสดีปีใหม่ค่ะ	 เมื่อเอ่ยถึงอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอดจากอดีตถึง
ปัจจุบัน	ทุกคนต้องนึกถึง	น�้าพริกรสเด็ด	อย่างแน่นอน	เพราะเป็นเมนูที่สามารถรับประทาน
ได้ทุกมือ้	เรยีกได้ว่าเป็นเมนหูลกัของ	ทกุครอบครวัก็ว่าได้		คอลมัน์อ่านแล้วรวย	ฉบบัประจ�า
เดือนมกราคม	2562	นี้	 	ต.ตาขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ	คุณแม่ทิพย์วิภา	เจ้าของสินค้าที่มา
พร้อมความอร่อย	นั่นคือ	น�้าพริกแม่ทิพย์วิภา																					
	 ประวัติความเป็นมา
	 น�า้พรกิทิพย์วิภา	เริม่ต้นจากการรวมกลุม่ของแม่บ้านเกษตรในอ�าเภอล�าทะเมน
ชัย	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.2543	และได้ด�าเนินการจดทะเบียน	OTOP	ในปี	พ.ศ.2556	จากนั้นได้เข้า
ร่วมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	พร้อมท้ังด�าเนินการขอเลขรับรองมาตรฐานของสินค้าคือเลข	
อย.ในปี	พ.ศ.2557	ซึ่งขณะนี้สินค้าได้ผ่านอย.จ�านวน	19	ชนิด	และยังมีสินค้าที่พัฒนาต่อ
อีกหลายชนิดที่ล้วนมีคุณภาพดี	 รสชาติอร่อย	สามารถซื้อเพ่ือรับประทานเองก็ถูกปาก	 ซื้อ
เป็นของฝากก็ถูกใจ	 เหมาะส�าหรับมอบเป็นของขวัญในทุกเทศกาลเพ่ือส่งต่อความสุขและ
ความอร่อยถึงคนที่คุณรักได้อีกด้วย
	 จุดเด่นของสินค้า
	 น�้าพริกแม่ทิพย์วิภา	 เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นจ�านวนมาก	
เพราะเมนนู�า้พรกิเป็นอาหารท่ีถูกปากคนไทยสามารถรบัประทานคูกั่บผกันานาชนดิ	จงึเป็น
เมนูที่เหมาะจะรับประทานได้ทุกมื้อ	เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค		
	 จดุเด่นท่ีส�าคญัของน�า้พรกิแม่วิภา	คอื	เป็นน�า้พรกิไทยโฮมเมดแท้100%	มรีสชาติ
อร่อย	สะอาด	ถูกหลักอนามัย	ไม่ใส่สารกันบูด	และสินค้ามี	อย.	รับรองมาตรฐาน	บรรจุใน
ขวดแก้ว	สะอาด	ปลอดภัย	เปิดทานแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้นาน	1-2	เดือน		เน้นใช้วัตถุดิบ
ท่ีคัดสรรอย่างดใีนท้องถิน่และเครอืข่ายใกล้เคียงที	่สด	ใหม่	ไร้สารพิษ	สามารถเก็บไว้ได้นาน
ถึง	6	เดือน	ราคาย่อมเยา	จะวัยไหนๆก็ทานได้	
	 นอกจากคุณแม่ทิพย์วิภาจะเป็นเจ้าของสินค้าและผลิตน�้าพริกทิพย์วิภาเพ่ือ
จ�าหน่ายแล้ว	คุณแม่	ทิพย์วิภา	ยังยินดีและเต็มใจเผยแพร่ความรู้ในการท�าน�้าพริกให้กับผู้
ที่สนใจอีกด้วย	 เช่น	ในวันที่	 19	พฤศจิกายน	2561	ที่ผ่านมา	คุณแม่ทิพย์วิภาและทีมงาน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตการท�าน�้าพริก	(แจ่วบอง)	ให้กับนักศึกษาที่
เรียนในการศึกษานอกระบบ	อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้
ที่มาร่วมอบรมเป็นอย่างดี	บรรยากาศการเรียนท�าน�้าพริกเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็น
กันเองและคณุแม่ทพิย์วิภาก็แนะน�าเคลด็ลบัการท�าน�า้พรกิโดยเปิดเผย	ทัง้นีเ้พ่ือให้เยาวชน		
รุ่นใหม่สามารถสืบสานมรดกด้านอาหารโดยเฉพาะเมนู	น�้าพริก	ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยของ
เราสืบไป	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของคุณแม่ทิพย์วิภา	
	 นอกจากจะได้ผลิตน�้าพริกชนิดต่างๆ	ด้วยใจรักแล้ว	 คุณแม่ทิพย์วิภาจะรู้สึกมี
ความสุขและภาคภูมิใจมากเมื่อลูกค้าที่ได้รับประทานน�้าพริกฝีมือคุณแม่ทิพย์วิภาแล้วพูด
เป็นเสียงเดยีวกันว่าอร่อยแล้วยังกลบัมาซือ้อกีพร้อมทัง้บอกต่อความอร่อยของน�า้พรกิทพิย์
วิภาไปยังเพื่อนๆ	 เรียกได้ว่า	 เป็นการส่งต่อความอร่อยแบบปากต่อปาก	ท�าให้น�้าพริกทิพย์
วิภาเป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวาง
	 ฝากถึงผู้อ่าน
	 คุณแม่ทิพย์วิภากล่าวว่า	“น�้าพริกทิพย์วิภาทุกชนิดท�าด้วยใจ เพราะอยาก
ให้ลูกค้าได้รับประทานน�้าพริกด้วยความอร่อย มั่นใจในคุณภาพของสินค้า การันตี
ด้วยประสบการณ์การท�าน�า้พรกิมากว่า 30 ปี”	คุณแม่	ทพิย์วิภามีความต้ังใจต้องการเปิด
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตน�้าพริกเพ่ือส่งต่อความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจ	 เพราะอยากให้คนใน
ชุมชนได้มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนด้วย	 เพราะต้องการยึดตามวิสัยทัศน์ของตนว่า	 	 “ย่าท�า หลาน
รวย  ทิพย์วิภารวย ชุมชนยิ่งรวยกว่า”
	 รายการสินค้า	น�้าพริกทิพย์วิภา	ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจาก	

By ... ต.ตาพารวยรวยอ่านแล้ว

อย.	มีเลขทะเบียนสินค้ารับรองคุณภาพ		(น�้าหนักสุทธิแบบน�้า	200	กรัม,	แบบแห้ง	70	
กรัม)	ราคากระปุกละ	75	บาท	
	 1.น�้าพริกมะขาม			 2.น�้าพริกตาแดง					 3.น�้าพริกตาแดงแมงดา	
	 4.น�้าพริกนรกปลา	 5.น�้าพริกนรกแมงดา	 6.น�้าพริกปลาทู	
	 7.น�้าพริกปลาทูแมงดา	 8.น�้าพริกปลาผง
	 9.น�้าพริกปลาร้าทรงเครื่อง	(หมูกรอบ)
	 10.น�้าพริกปลาร้าทรงเครื่อง	(อบแห้ง)	 11.น�้าพริกแจ่วบอง
	 12.น�้าพริกพุงปลา	 13.น�้าพริกเผากุ้ง	 14.น�้าพริกเผาปลา	
	 15.น�้าพริกเผาไข่เค็ม	 16.น�้าพริกเผาหมูกรอบ	 17.น�้าพริกขี้กา	
	 18.น�้าพริกขี้กาแมงดา	 19.ปลาคั่วผัดฉ่า
	 และก�าลังด�าเนินการขอ	อย.ให้กับอีกน�้าพริกอีก	2	ชนิดคือ	
	 1.น�้าพริกเผาดักแด้	 			2.น�้าพริกดักแด้สมุนไพร

 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 ปัจจบัุนน�า้พรกิทิพย์วิภามกีารจดัจ�าหน่ายส่งต่อความอร่อยถึงผู้บรโิภคหลาก
หลายรูปแบบ	ได้แก่
	 1.ร่วมออกบูธในงานเทศกาลต่างๆ	 เช่น	 งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุร
นารีเป็นประจ�าทกุปีในถนนวฒันธรรมทางเมอืงย่า	ซึง่จดัโดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสมีา	ซึง่คณุแม่ทพิย์วิภาขอขอบคณุทางองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
ทีไ่ด้เปดิโอกาสให้ทางร้านน�า้พรกิทพิย์วภิาได้มาจ�าหน่ายสนิค้า			ของดขีองอ�าเภอล�าทะ
เมนชยัให้กับนกัท่องเท่ียวท่ีมางานย่าโมได้รูจ้กัและอดุหนุนตลอดมา	รวมถึงการร่วมออก
บธูทีเ่จเจมอลล์ก็มลีกูค้าสนใจสัง่ซือ้เพ่ิมมากมาย	และก็มกีารร่วมออกบธูของร้าน	TOPS	
เพื่อชุมชนเป็นประจ�าอีกด้วย
	 2.ร้านน�า้พรกิทพิย์วิภาจดัจ�าหน่ายทีร้่าน	Tops	ชัน้	G	ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรลั
พลาซ่านครราชสีมาและ	ที่เซฟวันอีกด้วย
	 3.สอบถามสั่งซื้อ/แชทเพจ	m.me/Thipwipashop	/บริการส่ง	EMS,	Kerry	
ทั่วประเทศ	/มีบริการส่ง/ตัวเมืองโคราชนัดรับสินค้าได้
 แหล่งผลิต : 123 บ้านหนองกุง หมู่ 19 ต�าบล ช่องแมว อ�าเภอ ล�าทะ
เมนชัย จังหวัด นครราชสีมา
 สนใจติดต่องาน/สอบถาม/สั่งซื้อน�้าพริกทิพย์วิภา
 โทร. 082-8742308 (คุณโย)

น�ำ้พริกทิพย์วภิำ
“ย่าท�า หลานรวย  ทิพย์วิภารวย ชุมชนยิง่รวยกว่า
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	 12.Have	a	bath	with	a	soap.	แฮฟว	อะ	บาธ	วิธ	อะ	โซพ	/	 
ถูสบู่ด้วยนะจ๊ะ

	 13.Flush	the	toilet.	ฟลัช	เธอะ	ทอยลิท	/	กดชักโครก

	 14.Breakfast	is	ready!	เบรคฟาสท	อีส	เรดดี	/	อาหารเช้า
พร้อมแล้วจ้า

	 15.Are	you	hungry?	อาร์	ยู	ฮังกรี	/	หิวหรือยังจ๊ะ

	 16.Wash	your	hands	before.	วอช	ยัวร์	แฮนดส	บีฟอร์	/	
ล้างมือก่อนนะจ้ะ

	 17.	Be	careful	of	the	hot	food.	บ	ีแคร์ฟูล	ออฟ	เธอะ	ฮอท	ฟูด	/ 
ระวังอาหารร้อนนะคะ

	 18.Are	you	full?	อาร์	ยู	ฟูล	/	อิ่มหรือยังจ๊ะ	Yes,	I’m	full.	
เยส	ไอม	ฟูล	/	อิ่มแล้วครับ,	ค่ะ

	 19.Be	a	good	boy/girl.	/	เป็นเด็กดีนะจ้ะ

	 20.Take	care.	เทค	แคร์	/	ดูแลตัวเองด้วยนะ

	 ประโยคสนทนาเหล่าน้ีเป็นแค่ส่วนหน่ึงท่ีเราสามารถ 
พูดกับลูกได้ในชีวิตประจ�าวัน	จากค�าศัพท์สั้น	ๆ	ค่อย	ๆ	เริ่มขยับ
เป็นประโยคที่ยาวขึ้น	ให้ลูกเรียนรู้ไปเรื่อย	ๆ	อย่างสนุกนะคะ

	 https://th.theasianparent.com/สอนลกูด้วย-20-ประโยค
ภาษาอังกฤษง่าย-ๆ-ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน/

สอนลูกด้วย 20 ประโยค
ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 เริม่ลองใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ  พดูกับลกูท่ีบ้าน 
กันนะคะ

	 1.It’s	time	to	get	up.	อิทส	ไทม	ทู	เกท	อัพ	/	ได้เวลาตื่นนอนแล้ว 
ค่ะลูก

	 2.Are	you	still	sleepy?	อาร์	ยู	สทิล	สลิพพี	/	ยังง่วงนอนอยู่ไหมคะ

	 3.It’s	 time	 to	go	 to	 school.	 อิทส	 ไทม	ทู	 โก	ทู	 สคูล	 /	 ได้เวลา 
ไปโรงเรียนแล้วจ้า

	 4.Hurry	 up,	 you’ll	 be	 late.	 เฮอรี	 อัพ	 ยูล	 บี	 เลท	 /	 เร็ว	 ๆ	 เข้า	 
เดี๋ยวก็สายหรอก

	 5.Cleaning	up	this	room!	คลนีนิง	อพั	ธิส	รมู	/	ท�าความสะอาดห้อง 
ด้วยนะคะ

	 6.Go	to	shower	and	brush	your	teeth.	โก	ทู	เชาเออะ	แอนด	บรัช	
ยัวร์	ทีธ	/	ไปอาบน�้า	แล้วก็แปรงฟันด้วยนะ

	 7.Go	to	wash	your	face.โก	ทู	วอซ	ยัวร์	เฟซ	/	ไปล้างหน้าได้แล้ว

	 8.Don’t	forget	to	make	your	bed.	โดนท	ฟอร์เกท	ทู	เมค	ยัวร์	เบด	
/	อย่าลืมเก็บที่นอนด้วยนะคะ

	 9.It’s	very	cold.	อิทส	เวรี	โคลด	/	มันหนาวมากเลย

	 10.Do	you	prefer	hot	water?	ดู	ยู	พรีเฟอะ	ฮอท	วอเทอะ	/	อยาก
อาบน�้าอุ่นไหมคะ

	 11.Take	off	your	clothes.	เทค	ออฟ	ยัวร์	โคลธซ	/	ถอดเสื้อสิจ๊ะ

By ... Rabbit
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

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