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องค์กิาร้บริ้หาร้ส่วนจังหวัดินคร้ร้าชสีมืา

	 องค์์การบรหิารส่่วนจังัหวดันค์รราชส่มีา	ไดก้ำาหนดเป้า้หมาย 
การพััฒนาจัังหวัดนค์รราชสี่มาให้เป้็น	 “เมืืองแห่่งการพััฒนา 
ที่่�ยั่ั�งยั่ืน”	 เพั่�อป้ระโยชน์สุ่ขของป้ระชาชน	 ให้ป้ระชาชนมีส่่วนร่วม 
จััดทำำางบป้ระมาณการจััดซ่ื้�อจััดจ้ัางทำี�	 “โปร่งใส ตรวจสอบได้้ 
และม่ืการประเมิืนผลการปฏิิบัติงานอย่ั่างเป็นระบบ”	 ปั้จัจัุบัน
องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชสี่มา	 มีวิส่ัยทำัศน์ในการบริหาร 
“โคราชโฉมืให่ม่ื คนคุณภาพั ศููนย์ั่รวมืเศูรษฐกิจการค้าเมืือง
แห่่งการพััฒนาที่่�ยัั่�งยั่ืน”	 และพัันธกิจั	 ค์่อ “สร้างคน สร้าง
เศูรษฐกจิ สรา้งเมืืองโคราช”	ซื้่�งดิฉันัและทีำมงานผู้้บ้ริหาร	รวมไป้ถ่ึง 
ข้าราชการป้ระจัำา	 ได้ทำุ่มเทำทำั�งแรงกายแรงใจั	 เพั่�อผู้ลักดัน
ค์วามเจัริญก้าวหน้ามาส่้่ทำ้องถิึ�นของเรา	 ส่นับส่นุนการเพิั�ม 
ขีดค์วามส่ามารถึในทุำกการแข่งขันตลอดจันแก้ไขปั้ญหา	ในด้านต่างๆ 
ให้ป้ระชาชนในพ่ั�นทำี� ได้มีชี วิตค์วามเป้็นอ ย่้ ทีำ�ดี ข่�น 	 เพัราะ 
ค์วามเจัรญิกา้วหนา้ในทำกุดา้นของป้ระชาชนตอ้งได้รบั	ผู้ลป้ระโยชน์
จัากองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมาให้มากทำี�สุ่ด

	 โอกาส่นี�	 ดิฉัันในนามขององค์์การบริหารส่่วนจัังหวัด 
นค์รราชสี่มา	 ขอขอบค์ุณในการช่วยกันทำำางานของทำุกหน่วยงาน	
ทำุกภาค์ส่่วน	 ทุำกหม้่บ้าน,ชุมชน	กลุ่มชมรม	 เค์ร่อข่ายอาชีพัต่างๆ	
ตลอดจันพีั�น้องป้ระชาชนทำุกทำ่าน	 ทำี�ให้ค์วามร่วมม่อ	 ให้กำาลังใจั 
และให้การส่นับส่นุนด้วยดีมาโดยตลอด	 ซื้่�งดิฉััน	 ดร.ยลดา 
หวังศุภกิจัโกศล	 และค์ณะผู้้้บริหารองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัด
นค์รราชส่ีมา	 จัะย่ดถ่ึอแนวทำางการดำาเนินการป้ฏิิบัติหน้าทำี� 
ด้วยค์วามซ่ื้�อสั่ตย์	 สุ่จัริต	 และส่ร้างองค์์กรป้กค์รองส่่วนท้ำองถิึ�น
ต้นแบบ	เพั่�อเป้็นกำาลังส่ำาค์ัญในการพััฒนาโค์ราชอย่างยั�งย่นต่อไป้

ด้ร.ยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล
นายกองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมา

สาส์นจากิ
นายกิ อบัจ. นม.

เมืองแห่งกิารพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน

ติ่ดิต่ามืข่าวสาร้เพิ�มืเติ่มืต่ามืช่องทัางต่่างๆ ดัิงนี�

www.koratpao.go.th/ 044 260 442

@koratpao

โคราชโฉมใหม่ - 3 



“โคราชโฉมใหม่ 2021”
กิารพัฒนาเมืองโคราชที่่�เปล่�ยนแปลงไป

1

2

	 การรวมตัว	 47	 องค์์กรโค์ราชร่วมขับเค์ล่�อนเม่อง 
ให้ เป็้น	 KORAT MICE 2021 	 เม่องทำี�มีศักยภาพั 
ในการรองรับ	 การจััดงานป้ระชุม	 การจััดเทำี�ยวเพั่�อเป็้น
รางวัล	 งานนิทำรรศการ	 งานแส่ดงสิ่นค์้า	 และงานอีเว้นทำ์ 
โดยเม่องมีศักยภาพัทีำ�ส่ำาค์ัญ	 อาทำิ	 ด้านค์วามส่ะดวก 
ในการเข้าส่้่เม่อง	 ค์วามพัร้อมของส่ถึานทำี�	 จััดการป้ระชุม
งานนิทำรรศการ	 และ	 แส่ดงส่ินค์้า	 รวมถึ่งค์วามร่วมม่อ 
ของภาค์ีเค์ร่อข่ายในจัังหวัดนค์รราชส่ีมา

	 ได้รับเกียรติให้เป้็นเจั้าภาพั Thailand Biennale, 
Korat 2021	งานมหกรรมศิลป้ะนานาชาติระดับโลก 

	 20	 ปี้ทำี�รอค์อยเส่้นทำางหลวงพัิเศษระหว่างเม่อง
หมายเลข	 6	 ส่ายบางป้ะอิน	 –	 ส่ระบุรี	 –	 นค์รราชสี่มา 
ช่วงอำาเภอป้ากช่อง–	อำาเภอส่ีค์ิ�ว

	 เกิดโค์รงการจััดทำำาแผู้นแม่บทำและผัู้งแม่บทำการอนุรักษ์และ
พััฒนาบริเวณเม่องเก่านค์รราชสี่มา	 ให้ค์วามส่ำาค์ัญกับบทำบาทำของ 
ย่านป้ระวัติศาส่ตร์ในส่ังค์มส่มัยใหม่	 เป้็นการกระตุ้นให้เกิดการฟ้ื้�นฟ้ื้ 
พั่�นทำี�เม่องเพั่�อส่่งเส่ริมการทำ่องเทำี�ยว

	 ส่ายไฟื้ฟื้า้และส่ายส่่�อส่ารตา่งๆ	ลงใตด้นิ “โคราช มืห่านครไร้สายั่” 
ดำาเนินการโดยการไฟื้ฟ้ื้าส่่วนภ้มิภาค์	 (กฟื้ภ.)	นำาส่ายไฟื้ฟ้ื้าและส่ายส่่�อส่าร 
ลงใต้ดิน	 ได้แก่	 เส่้นทำางถึนนชุมพัล	 ถึนนราชดำาเนิน	 ถึนนโพัธิ�กลาง 
และถึนนจัอมพัล

	 เกิดงานเทำศกาลป้ระจัำาป้ี	ใหม่ๆ	อาทำิ	งาน	“รากราชส่มืา”	ซื้่�งจััดข่�น 
บนถึนนโพัธิ�กลาง	 และงาน “ตรุษจ่นโคราช จอมืพัลถนนห่ัวมืังกร” 
จััดข่�นบนถึนนจัอมพัลในลักษณะการส่ร้างบรรยากาศย้อนยุค์และ 
แส่ดงอัตลักษณ์ป้ระจัำาทำ้องถึิ�น

	 ส่ร้างระบบขนส่ง่ส่าธารณะ	และระบบจัราจัรในเขตเมอ่งนค์รราชสี่มา 
“นครโคราชนา่อยัู่ ่ ประตสููอ่่สาน  ศูนูยั่ก์ลางสรา้งสรรค ์ ยั่า่นเกา่เมืืองยั่า่ฯ 
ม่ืช่วิตช่วาน่าเด้ิน”	 ดำาเนินการโดยส่ำานักนโยบายและแผู้นการขนส่่งและ
จัราจัร	 (ส่นข.)	 ซื้่�งได้มอบหมายให้มหาวิทำยาลัยเทำค์โนโลยีสุ่รนารี	 (มทำส่.)	
ทำำาการศก่ษาแผู้นแมบ่ทำจัราจัร	และแผู้นแมบ่ทำพััฒนาระบบขนส่ง่ส่าธารณะ 
ในเขตเม่องนค์รราชส่ีมาเพั่�อแก้ไขป้ัญหาจัราจัรอย่างยั�งย่น	 ส่่งเส่ริม 
ให้เกิดการเดินเทำ้าภายในย่านเขตเม่องซื้่�งส่่งผู้ลดีต่อการพััฒนากิจักรรม 
การเดินเทำี�ยวเม่องต่อไป้	

	 นอกจัากนี�	 เรายังไม่ได้รวมถึ่งการพััฒนาระบบการบริหารเม่องโค์ราช 
เช่น	การนำาดัชนีชี�วัดการพััฒนาเม่องมาใช้เป้็นเกณฑ์์ในการพััฒนาเม่องทำุกมิติ 
เพั่�อพััฒนาโค์ราชให้เป้็นเม่องมาตรฐานระดับโลก	 และการจััดโค์รงส่ร้าง 
การป้กค์รองทีำ�เอ่�อให้เกิดการรับฟื้ังค์วามเห็นของป้ระชาชน	 การป้ระส่าน 
ค์วามร่วมม่อระหว่างหน่วยงานภาค์รัฐ	 ภาค์ธุรกิจั	 และภาค์ป้ระชากิจั	 และ 
การร่วมกันพััฒนานวัตกรรมเพั่�อการแก้ป้ัญหาและพััฒนาเม่อง

	 ซื้่� งการพััฒนาเม่องนับว่าเป้็นยุทำธศาส่ตร์ส่ำาค์ัญป้ระการหน่� ง 
ของการก้าวส่้่ป้ระเทำศทำี�พััฒนาแล้ว	เพัราะในป้ระเทำศพััฒนาแล้ว	ป้ระชากรส่่วน
ใหญจ่ัะอาศยัในเมอ่ง	และเมอ่งโค์ราชเป้น็เมอ่งทำี�มศีกัยภาพัพัรอ้มทำี�จัะไดร้บัการ
พััฒนา	แต่การพััฒนาเม่องต้องมียุทำธศาส่ตร์ทีำ�แหลมค์ม	และต้องส่อดค์ล้อง 
กับยุทำธศาส่ตร์ของป้ระเทำศ		รวมทำั�งต้องการการมีส่่วนร่วมจัากทำุกภาค์ส่่วนด้วย
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 เมืืองโคร้าชในปััจจุบันมีืกิาร้หลั�งไหลของกิาร้ลงทุันเข้ามืาอย่่างคึกิคักิ ทัั�งกิาร้ลงทุันของภาครั้ฐ
ในโคร้งกิาร้ขนาดิใหญ ่และกิาร้ลงทันุของภาคธุุร้กิิจ ไม่ืว่าจะเป็ันห้างค้าปัลีกิสมัืย่ใหมื ่โร้งแร้มืแบร้นดิดั์ิง 
โคร้งกิาร้อสังหาริ้มืทัรั้พย์่ และโร้งงานอุต่สาหกิร้ร้มื เมืื�อพื�นทีั�เมืืองต่่างๆ ได้ิถ่ิ่กิสนับสนุนเป็ันปััจจัย่สำาคัญ
ในกิาร้กิร้ะตุ้่นกิิจกิร้ร้มืทัางเศร้ษฐกิิจ ส่งผู้ลให้เมืืองทีั�ได้ิรั้บกิาร้สนับสนุนมีืจำานวนปัร้ะชากิร้เพิ�มืมืากิขึ�น
และมีืปััญหาเมืืองทีั�มีืขนาดิใหญ่ต่ามืมืา

by Napin
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	 จัากส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของ โควิด้-19	 ทำี�	ศูบค. 

(ศ้นย์บริหารส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของโรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์โรนา	

2019) ได้มีการรายงานส่ถึานการณ์อย่างต่อเน่�องทำี�พับว่า	 ยิ�งนับวันนี� 

ยิ�งน่าวิตกอย่างมาก	 ทำี�ผู้่านมา	อบจ.นครราชส่มืา	 ให้ค์วามส่ำาคั์ญ 

ของการส่นับส่นุนงบป้ระมาณเรง่ดว่นตา่งๆ	รว่มกับ	ศบค์.จั.นม.	ส่ำานักงาน

ส่าธารณสุ่ขจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 ตลอดจันทำี�ได้รับมอบหมายจัาก 

จัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 ให้ดำาเนินการส่ามารถึช่วยเหล่อพีั�น้องชาวโค์ราช 

ในส่ถึานการแพัรร่ะบาดของ	โค์วิด-19	นอกจัาก	เวชภัณฑ์์	ค์รภุณัฑ์์	ตา่งๆ	

แล้ว	 อีกหน่�งภารกิจัส่ำาคั์ญทำี�	 อบจั.	 ได้ร่วมดำาเนินการนั�นค์่อ	 “ภารกิจ

สนับสนุนปรับปรุงโรงพัยั่าบาลสนามืจังห่วัด้นครราชส่มืา”

ฝ่่าวิกิฤตโควิด้ – 19
ร่วมปฏิิบััติกิารสร้าง
“รพ.สนาม 3 แห่ง”

จากิ อบัจ.โคราช ส่่ ประชาชน “เราไม่ที่ิ�งกิัน”

“เราจะผ่่านวิกิฤตโควิด้ - 19 ไปด้้วยกัิน”

ติด้ตามืผลงานและกิจกรรมื
องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมา
ผู้่านทำางช่องทำาง

องค์กิาร้บริ้หาร้ส่วนจังหวัดินคร้ร้าชสีมืา

www.koratpao.go.th/

044 260 442

@koratpao

by ST

 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี่� รพั.สนามืจังห่วัด้

นครราชส่มืา แห่่งที่่� 1 และ แห่่งที่่� 2		ได้เริ�มป้ฏิิบัติ

การตั�งแต่มีการแพัร่ระบาดของโค์วิด	–	19	ระลอกใหม่	

อบจั.ไม่ได้นิ�งนอนใจั	พัร้อมให้การช่วยเหล่อส่นับส่นุน		

ทำั�งในภาค์ส่่วนของจัังหวัด	 และ	 ภาค์ส่่วนป้ระชาชน	

อย่างเต็มกำาลังทีำ� 	 อบจั.ส่ามารถึจัะทำำาได้ 	 ล่าสุ่ด 

ได้้ด้ำาเนินการปรับปรุงโรงพัยั่าบาลสนามืแห่่งท่ี่� 

3 ใช้เป็นพัื�นที่่� Community Isolation	ในการรองรับ 

ผู้้้ป้่วยโค์วิด	 –	 19	 ทีำ�อย่้ระหว่างกักตัวเพั่�อรอเข้ารับ 

การรกัษายงัโรงพัยาบาลตามภม้ลิำาเนาในพ่ั�นทำี�จังัหวดั

นค์รราชส่ีมา

	 โรงพัยาบาลส่นามทัำ�ง	 3	 แห่งนี�	 อบจั.ดำาเนิน

การในส่่วนของการติดตั�งและป้รับป้รุงส่ถึานทีำ�	 โดย

ส่ร้างพัาทิำชั�นกั�นชาย	 –	หญิง,	 ทำางเข้า	 –	 ออก	ผู้้้ป้่วย	

ชาย	–	หญิง,	ติดตั�งระบบ	CCTV,	ติดตั�งพััดลมระบาย

อากาศ,	 ติดตั�งระบบไฟื้ฟ้ื้าอำานวยค์วามส่ะดวกเตียง 

ผู้้้ป้่วย,	 กางเต๊นทำ์พัร้อมติดตั�งไฟื้ฟื้้าส่่องส่ว่างหน้า 

โรงพัยาบาลส่นาม	และ	ส่นับส่นุนค์นเก็บขยะติดเช่�อ 

รถึขนส่่งขยะติดเช่�อตามขั�นตอนตามหลักสุ่ขาภิบาล	

รวมถ่ึงอ่�นๆ	 ทำี�ทำางจัังหวัดร้องขอให้	 อบจั.ส่นับส่นุน 

เพั่�อร่วมเป้็นส่่วนหน่�งในการช่วยให้ชาวโค์ราชผู้่านพั้น

วิกฤตโค์วิด	–	19	อย่างป้ลอดภัย
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อบจ.โคราช จ่าย 51.5 ล.
ซ้ื้�อ “ซิื้โนฟาร์ม” ล็อตแรก 5.8 หม้�นโดส 

สำาหรับ ปชช.7 กล่่ม 29,000 คน

“ลมหายใจต่อชีวิิต” อบจ.โคราช เดินหน้า
หน่น 8.2 ล้าน ซ้้ื้อเคร่้องช่วิยหายใจ 10 

เคร่้องให้แก่ รพ. พ้้นท่ีีโคราช 

นสุ่ดการรอค์อย	อบจั.โค์ราช	จั่าย	51.5	ล้านบาทำ	จััดซื้่�อวัค์ซื้ีน
ป้้องกันโค์วิด	–	19	“ซื้ิโนฟื้าร์ม”	ล็อตแรก	5.8	หม่�นโดส่	เตรียม 

ส่่งมอบ	ส่ส่จั.โค์ราช	จัด้สรรฉ่ด้ให้่ประชาชน 7 กลุ่มื 29,000 คน ฟร่!!

 นางยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล 	 นายกองค์์การบริหาร
ส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 เป้ิดเผู้ยว่า	 ขณะนี�	 อบจั.ได้จััดซื้่�อวัค์ซื้ีน 
ซื้ิโนฟื้าร์ม	เป้็นทำี�เรียบร้อยแล้ว	ซื้่�ง	อบจั.นค์รราชส่ีมา	ได้รับจััดส่รรมา
จัำานวน	58,000	โดส่	เพัื�อฉ่ด้ให่้กับประชาชนในพัื�นที่่� 29,000 คน 
จากที่่�สั�งจองไปเบื�องต้น 100,000 โด้ส ให่้ประชาชน 50,000 คน
แต่เน่�องด้วยทำางราชวิทำยาลัยจุัฬาภรณ์	 จัำาเป้็นต้องจััดส่รรให้กับ 
องค์์กรป้กค์รองส่่วนทำ้องถิึ�นอ่�นๆ	 ให้ทำั�วถึ่ง	 จั่งจััดส่รรให้	 อบจั.
นค์รราชส่ีมา	 ล็อตแรก	 58,000	 โดส่	 โดยทำุกอำาเภอจัะได้รับการ 
กระจัายจัำานวนกลุ่มเป้้าหมาย	 เป้็นรายๆ	 อำาเภอ	 ทำั�ง	 32	 อำาเภอ 
อย่างยุติธรรม	

	 ในส่ว่นของการจัดัส่รรวคั์ซื้นีนั�น	จัะเป้น็อำานาจัของ	ส่ส่จั.	โดย	
อบจั.ไม่มีอำานาจัพัิจัารณาในเร่�องนี�	 ฉัะนั�นเม่�อ	 อบจั.	 ได้รับวัค์ซื้ีนมา 
จัะส่่งมอบให้กับ	 ส่ส่จั.โดยเร็ว	 เพั่�อไป้บริหารจััดการตามแผู้นทีำ�
เส่นอให้ทีำ�ป้ระชุม	ศููนยั่์บริห่ารสถานการณ์แพัร่ระบาด้ของโรค
ติด้เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด้ – 19) จังห่วัด้นครราชส่มืา 
ห่รือ ศูบค.จ.นมื. และที่างราชวิที่ยั่าลัยั่จุฬาภรณ์ รับที่ราบตามื
ขั�นตอน เน่�องจัาก	อบจั.	เป้น็เพัยีงหนว่ยงานกลางทีำ�ไดร้บัมอบหมาย
จัากทำางจัังหวัด	 ให้จััดส่รรงบป้ระมาณทำ้องถิึ�นจััดซื้่�อวัค์ซื้ีนเพั่�อนำามา
ฉัดีให้กบัป้ระชาชนกลุม่เป้า้หมายโดยไม่เสี่ยค่์าใช้จัา่ย	ซ่ื้�งในล็อตแรก
นี�มี	7	กลุ่ม	ทำี�จัะได้รับการฉัีดวัค์ซื้ีนซื้ิโนฟื้าร์ม	โดยกำาหนดแบ่งส่ัดส่่วน
ป้ระชาชนแต่ละอำาเภอตามส่ัดส่่วนของจัำานวนป้ระชากร		(ตาม(ร่าง)	
รายละเอียดของการจััดส่รรวัค์ซื้ีน	 ซิื้โนฟื้าร์ม	จั.นค์รราชสี่มา)	 ได้แก่	
องค์์กรการศ่กษา,	 บุค์ลากรทำางการแพัทำย์ส่าธารณสุ่ข,	 องค์์กรการ
กุศล,	 ผู้้้พัิการ	 ผู้้้ด้อยโอกาส่	 ชุมชนแออัด,	 ผู้้้ส่้งอายุ	 70	 ป้ีข่�นไป้, 
ผู้้้ป้่วยติดเตียง	และ	พัระ/นักบวช.	

บจั.	ส่ง่มอบอปุ้กรณท์ำางการแพัทำยที์ำ�จัำาเป้น็	“เค์ร่�องชว่ยหายใจั
ชนิดค์วบค์ุมป้ริมาตรและ	ค์วามดันขนาดกลาง	 จัำานวน	 10	

เค์ร่�อง	 ให้กับส่ำานักงานส่าธารณสุ่ข	 จัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 เพั่�อนำาไป้ 
จััดส่รรให้กับโรงพัยาบาลในพ่ั�นทีำ�จัังหวัดนค์รราชสี่มา	 โดยมี 
นายั่แพัที่ยั่์นรินที่ร์รัชต์ พัิชญคามืินที่ร์ นายแพัทำย์ส่าธารณสุ่ข
จัังหวัดนค์รราชสี่มา	 เป้็นผู้้้ รับมอบ	 พัร้อมด้วยนายั่รักชาติ 
กิริวัฒนศูักด้ิ� ป้ระธานส่ภาฯ,	นายั่ว่ระชาติ ทีุ่่งไผ่แห่ลมื	รองนายก	
อบจั.นม., พั.ต.อ.รัฐศูักด้ิ� สุขเจริญ	ทำี�ป้ร่กษานายกฯ, นายั่ไพัศูาล 
สมืุที่รเผาจินด้า	 รองป้ลัด	 อบจั.นม.และผู้อ.ส่่วนราชการสั่งกัด 
อบจั.	ร่วมเป้็นเกียรติ

 นางยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล	 นายก	 อบจั.นค์รราชสี่มา 
กล่าวว่า	 อบจั.ได้จััดหาอุป้กรณ์ทำางการแพัทำย์ทำี�ยังขาดแค์ลน 
ซื้่�งเป้็นส่ิ�งทีำ�มีค์วามจัำาเป้็นและไม่เพัียงพัอ	 ส่ำาหรับผู้้้ป้่วยวิกฤติ 
อันเป้็นการลดและชะลอการลุกลามของอาการป้อดอักเส่บไม่ให้
เกิดค์วามรุนแรง	จันต้องใส่่เค์ร่�องช่วยหายใจั	(เพัื�อช่วยั่ห่ายั่ใจห่รือ
พัยัุ่งการห่ายั่ใจผู้ป่วยั่ที่่�ระบบห่ายั่ใจล้มืเห่ลว ห่ยัุ่ด้ห่ายั่ใจ ห่รือ 
ชว่ยั่พัยั่งุการห่ายั่ใจในผูป้ว่ยั่ห่ายั่ใจเองได้ไ้มืเ่พัย่ั่งพัอ)	อบจั.	จัง่ได้ 
มอบเค์ร่�องชว่ยหายใจัชนดิค์วบค์มุป้รมิาตรและค์วามดนัขนาดกลาง 
งบป้ระมาณ	 8,200,000	 บาทำ	 จัำานวน	 10	 เค์ร่�อง	 เพั่�อให้ทำาง 
ส่ำานักงานส่าธารณสุ่ขจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	จััดส่รรไป้ยังโรงพัยาบาล
ในพ่ั�นทีำ�จังัหวดันค์รราชส่มีา	ป้ระกอบดว้ย	โรงพัยาบาลมหาวทิำยาลยั
เทำค์โนโลยีสุ่รนารี	 จัำานวน	 3	 เค์ร่�อง	 โรงพัยาบาลป้ากช่องนานา	
จัำานวน	 2	 เค์ร่�อง	 โรงพัยาบาลบัวใหญ่	 จัำานวน	 2	 เค์ร่�อง	 และ 
โรงพัยาบาลเทำพัรัตน์นค์รราชสี่มา	 จัำานวน	 3	 เค์ร่�อง	 เพั่�อใช้ในการ
รักษาผู้้้ป้่วยต่อไป้
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Rapid Test 5 พันช่ด
ให้ สสจ. ผสานควิามร่วิมม้อส้้โควิิด – 19

ลด้า นายั่ก อบจ.โคราช	 ส่่งมอบชุดตรวจั	Rapid Test 
5,000 ชุด้	ม้ลค์่ากว่า	2.4	ล้านบาทำ	ส่ำาหรับตรวจัโรค์ติดเช่�อ

ไวรัส่โค์โรนา	2019	(โค์วิด	–	19)	แก่	ส่ส่จั.นม.	ลุยผู้น่กกำาลังต่อส่้้
เช่�อไวรัส่โค์วิด	–	19	

	 ส่่งมอบชดุตรวจั	Rapid Test	ส่ำาหรบัตรวจัโรค์ตดิเช่�อไวรสั่ 
โค์โรนา	 2019	 หร่อ	 โค์วิด	 –	 19	 ให้แก่	 ส่ำานักงานส่าธารณสุ่ข
จัั งหวัดนค์รราชสี่มา	 โดยมี 	 นายั่แพัที่ยั่์น รินที่ ร์ รัชต์ 
พัิชญคามืินที่ร์	 นายแพัทำย์ส่าธารณสุ่ขจัังหวัด	 เป้็นผู้้้รับมอบ 
เพั่�อรองรับส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของเช่�อไวรัส่โค์วิด		–		19	

 นางยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล	 นายกองค์์การบริหารส่่วน
จัังหวัดนค์รราชสี่มา	 เป้ิดเผู้ยว่า	 อบจั.นค์รราชสี่มา	ตระหนักถ่ึง
ค์วามจัำาเป้น็เรง่ดว่นเพ่ั�อใหท้ำนัตอ่ส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของ
โรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์วิด	–	19	เพัราะหากดำาเนินการล่าช้าอาจัก่อให้
เกดิค์วามเส่ยีหายตอ่ส่าธารณะ	และระบบเศรษฐกิจัโดยรวม	อบจั.
พัรอ้มทีำ�จัะส่่งเส่ริม	ส่นบัส่นนุการดำาเนนิงานดา้นส่าธารณสุ่ข	ด้าน
การส่่งเส่ริมและพััฒนาคุ์ณภาพัชีวิต	ภายใต้ขอบเขตของอำานาจั
หนา้ทำี�ตามระเบยีบและขอ้กฎหมายทำี�เกี�ยวขอ้ง	โดยค์ำาน่งถึง่ค์วาม
จัำาเป้็นทำี�เหมาะส่ม

	 การจัดัหาชดุตรวจั	Rapid Test	ส่บ่เน่�องจัากมตทิำี�ป้ระชมุ
ค์ณะกรรมการโรค์ติดต่อ	 จั.นค์รราชสี่มา	 และค์ณะกรรมการ
ศ้นย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์โรนา	 2019	
จั.นค์รราชส่ีมา	มอบหมายให้	อบจั.นค์รราชส่ีมา	ร่วมดำาเนินการ 

จััดหาวัส่ดุ	 อุป้กรณ์	การใช้จั่ายงบป้ระมาณ	 เพ่ั�อป้้องกันค์วบคุ์ม
การแพัร่ระบาด	 และการระงับการระบาดของโรค์ติดต่อ	 กรณี
โรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์วิด	 –	 19	 อันได้แก่	 ชุดตรวจั Rapid Test 
ส่ำาหรับตรวจัโรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์วิด	 –	 19	 จัำานวน	 5,000	 ชุด	
เป้็นเงิน	 2,475,000	บาทำ	 โดยป้ระส่านค์วามร่วมม่อกับ	 ส่ส่จั.
นค์รราชส่ีมา	 โดยมุ่งหวังให้เกิดป้ระโยชน์ส่้งสุ่ดแก่ป้ระชาชนและ 
ป้ระเทำศไทำยจัะเข้าส่้่ภาวะป้กติโดยเร็ว

	 ดา้น	นพั.นรินที่ร์รัชต์ พัชิญคามิืนที่ร์	นายแพัทำย์	ส่ส่จั.
นค์รราชสี่มา	กลา่ววา่	ตนพัรอ้มดว้ยบคุ์ลากรทำางการแพัทำย์	รวมถ่ึง
ป้ระชาชน	จั.นค์รราชส่ีมา	ขอขอบค์ุณทำี�	นายก	อบจั.นค์รราชส่ีมา	
ตระหนักถึ่งค์วามจัำาเป้็นเร่งด่วนต่อส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด
ของโรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์วิด	 –	 19	ทำี�ส่่งผู้ลกระทำบโดยตรงต่อค์วาม
ป้ลอดภัยในชีวิตและทำรัพัย์ส่ินของป้ระชาชน	 ทีำ�ผู้่านมา	 ส่ส่จั.
นค์รราชสี่มา	 ได้รับค์วามอนุเค์ราะห์	 ในการส่นับส่นุนการดำาเนิน
งานด้านการส่าธารณสุ่ขจัาก	อบจั.นค์รราชส่ีมา	ด้วยดีเส่มอมา	
และหวังว่าจัะได้รับการส่นับส่นุนด้วยดีเช่นนี�ตลอดไป้	 อย่างไร
ก็ตาม	 ขอให้มั�นใจัและเช่�อมั�นว่า	 ส่ส่จั.นค์รราชสี่มา	 จัะใช้วัส่ดุ 
ชุดตรวจั	Rapid Test	 ส่ำาหรับตรวจัโรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์วิด	 –	 19 
ให้เกิดป้ระโยชน์ส่้งสุ่ดในการป้้องกันและค์วบคุ์มการระบาดของ
ไวรัส่โค์วิด	–	19	ในพั่�นทำี�		จั.นค์รราชส่ีมา	ต่อไป้
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“ถุ่งนำ�าใจ อบจ.” ส่้พี�น้องประชาชนชาวิโคราช

ช่วิยครอบครัวิผ้้ปว่ิยโควิิด – 19

	 ทำั�งนี�ในพัิธีมอบถึุงนำ�าใจั	อบจั.	ทำุกค์รั�ง	ได้รับค์วามร่วมม่อ
จัากฝ่่ายป้กค์รองในพ่ั�นทำี�	อาทำ	ินายอำาเภอ	ผู้้บ้รหิารองค์ก์รป้กค์รอง
ส่่วนทำ้องถึิ�นระดับตำาบล	กำานัน	ผู้้้ใหญ่บ้าน	ผู้้้นำาชุมชน	อส่ม.	และ	
จัิตอาส่า	มาร่วมเป็้นส่ักขีพัยานในการรับมอบ	และหลังจัากรับ
มอบแล้วทำางผู้้้บริหารองค์์กรป้กค์รองส่่วนทำ้องถิึ�นในพ่ั�นทำี�	 จัะนำา
ไป้มอบให้กับค์รอบค์รัวของผู้้้ทำี�ได้รับผู้ลกระทำบจัากโรค์เช่�อไวรัส่
โค์วิด	–	19

	 อย่างไรก็ตาม	 การเดินทำางลงพ่ั�นทำี�ในทำุกๆ	 แห่ง	 นายก	
อบจั.นค์รราชสี่มา	ไดแ้ส่ดงค์วามห่วงใยป้ระชาชน	โดยเฉัพัาะช่วง
ส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของโรค์เช่�อไวรัส่โค์วิด	–	19	ระลอก	3	
ทำี�มีค์วามรุนแรงและระบาดอย่างรวดเร็ว	 “ขอให้ทำุกค์นป้้องกันตัว
เอง	ใส่่หน้ากากตลอดเวลาเม่�อออกจัากเค์หะส่ถึาน	ล้างม่อบ่อยๆ		
หากพับว่าเป็้นกลุ่มเสี่ยงอย่าป้กปิ้ดไทำม์ไลน์	 เพั่�อจัะได้ทำันต่อการ
รักษาต่อไป้”	

	 นางยลดา	 	 หวังศุภกิจัโกศล	นายก	 อบจั.นค์รราชส่ีมา	พัร้อมด้วยค์ณะผู้้้บริหาร,ส่มาชิกส่ภา	 อบจั.	 หัวหน้าส่่วนราชการ 
ในสั่งกัด	 อบจั.	 ลงพ่ั�นทำี�ร่วมมอบ	 “ถึุงนำ�าใจั	 อบจั.”	 ช่วยเหล่อผู้้้ได้รับผู้ลกระทำบจัากการแพัร่ระบาดของโรค์เช่�อไวรัส่โค์โรนา	 2019 
(โค์วิด	 –	 19)	 ทำุกพ่ั�นทำี�ในจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 โดยดำาเนินการมาอย่างต่อเน่�องเพั่�อบรรเทำาค์วามเด่อดร้อนให้กับพีั�น้องป้ระชาชน 
ช่วงส่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของโค์วิด	–	19	ได้้มื่การมือบถุงนำ�าใจ อบจ. ไปแล้ว 13 ครั�ง จำานวน 3,308 ถุง 

โคราชโฉมใหม่8 - 



อบจ.โคราช เร่งพัฒนาระบบนิเทีศครบวิงจร
ผลักดันผลผลิตทีางการศึกษาอย่างมีค่ณภาพ 

 นางยั่ลด้า นายั่ก อบจ.นครราชส่มืา 	 กล่าวว่า 
“โค์รงการพััฒนาระบบนิเทำศค์รบวงจัรและป้ระชุมผู้ลงานทำาง
วิชาการ	 (Symposium)	 นี�	 จัะส่ามารถึพััฒนาการจััดการศ่กษา
ของ	 อบจั.นค์รราชส่ีมาให้ก้าวทำันการเป้ลี�ยนแป้ลงของโลก 
ได้อย่างมีค์ุณภาพั	 และนำาค์วามร้้	 ป้ระส่บการณ์ทีำ�ได้รับมา
ป้ระยุกต์ใช้ในการพััฒนาการศ่กษา	ตลอดจันมีการแลกเป้ลี�ยน 
เรียนร้้ 	 เผู้ยแพัร่ป้ระส่บการณ์	 จััดทำำาค์ลังค์วามร้้และส่ร้าง 
เค์ร่อข่ายพััฒนาการนิเทำศการศ่กษา	 เพั่�อป้ระโยชน์ส่้งสุ่ดต่อ 
ส่ถึานศ่กษาและผู้้้เรียน”
	 “โค์รงการฯ	 ดังกล่าว	 มุ่งเน้นให้ศ่กษานิเทำศก์	 ผู้้้บริหาร 
ส่ถึานศ่กษา	 ข้าราชการค์ร้ 	 และบุค์ลากรทำางการศ่กษา 
กลุ่มโรงเรียนในส่ังกัด	 อบจั.นค์รราชสี่มา	 ร่วม	 2,000	 ค์น	 
ได้พััฒนาค์วามร้้ค์วามส่ามารถึในการจััดการศ่กษา	และพััฒนา 
ผู้ลสั่มฤทำธิ�ทำางการศ่กษาของผู้้้เรียนให้ส่้งข่�น	 ผู่้านกระบวนการ

พััฒนาการจัดัการศก่ษาให้ส่อดค์ล้องกับนโยบายด้านการจัดัศก่ษา
ของ	 อบจั.นค์รราชสี่มา	 ทำี�ต้องการพััฒนาคุ์ณภาพัการศ่กษาให้
ค์รอบค์ลุมทำุกด้าน	เพั่�อผู้ลิตค์นทำี�มีค์ุณภาพัให้กับส่ังค์ม	

	 ทำั�งนี�	ได้กำาหนดระยะเวลาดำาเนินการ	6	รุ่น	เพั่�อให้ค์รบทำั�ง	
6	กลุ่มโรงเรียน	ในโอกาส่นี�	นายก	อบจั.นค์รราชส่ีมา	ได้ให้เกียรติ 
มอบรางวัลเชิดช้เกียรติผู้้้บริหารส่ถึานศ่กษาดีเด่น	 ค์ร้ดีเด่น	
บุค์ลากรทำางการศ่กษาดีเด่น	ป้ระจัำาป้ี	2563	ผู้้้เข้ารับมอบรางวัล
ทำั�งส่ิ�น	268	ค์น	

รร.สคิ่�ว “สวัสด้ิ�ผด้งุวิที่ยั่า”	อ.ส่คิี์�ว	จั.นค์รราชส่มีา	นางยั่ลด้า ห่วงัศูภุกจิโกศูล	นายกองค์ก์ารบรหิารส่ว่นจังัหวดันค์รราชส่มีา	
ป้ระธานในพัิธี	 พัร้อมด้วย	นายั่นรเสฎฐ์ ศูิริโรจนกุล	 รองนายกองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 กำากับด้แลส่ำานัก 

การศ่กษา	ศาส่นาและวัฒนธรรม,	ค์ณะผู้้้บริหาร,	 ส่มาชิกส่ภาองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัด,	 หัวหน้าส่่วนราชการทีำ�เกี�ยวข้อง	ลงพ่ั�นทีำ� 
ส่ถึานศ่กษาในสั่งกัดองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัด(อบจั.)นค์รราชสี่มา	 เพั่�อหาร่อผู้้้บริหารส่ถึานศ่กษา	 ข้าราชการค์ร้และบุค์ลากร 
ทำางการศ่กษา	ด้านการจััดการเรียนการส่อนเพั่�อให้เป้็นไป้ในทำิศทำางเดียวกัน
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 ซึ่่�งปัญห่าส่วนให่ญ่ห่น่ไม่ืพั้นปัญห่าด้้านโครงสร้าง
พัื�นฐาน อาที่ิ
	 •	 ปั้ญหาถึนน	 ซ่ื้อมแซื้มถึนนทำี�ขรุขระ	 ถึนนเช่�อมต่อ
ระหว่างตำาบล	การขยายถึนน	ป้ัญหาเส่้นทำางในการค์มนาค์มขน 
ส่่งพ่ัชผู้ลทำางการเกษตร	 เพิั�มติดตั�งป้้ายจัราจัรบนถึนนทีำ�เป้็น 
ค์วามรับผู้ิดชอบของ	 อบจั.	ป้ัญหาไฟื้ฟื้้าส่่องส่ว่างทีำ�ยังไม่ทัำ�วถึ่ง 
การป้ระส่านงานขยายบริการไฟื้ฟื้้าชุมชน	
	 •	ป้ัญหาภัยแล้ง	การขาดแค์ลนนำ�า	ป้ัญหานำ�าทำ่วมเม่อง
ซื้ำ�าซื้าก
	 •	ป้ัญหาด้านการป้ระกอบอาชีพั		การฟื้้�นฟื้้การทำ่องเทำี�ยว		
ส่่งเส่ริมการจััดงานป้ระเพัณี	 ปั้ญหาการส่่งเส่ริมค์ุณภาพัชีวิต 
งานบริการส่าธารณสุ่ข		ด้านส่าธารณภัย	การกำาจััดขยะ	ป้รับป้รุง
ส่วนส่าธารณะ	ตลอดจัน	 ปั้ญหาในการกำาหนดทิำศทำางของแผู้น 
ทำี�	อบจั.	ต้องแก้ไขให้ตรงจัุดมากข่�น

	 ทัำ�งหมดนี�	อบจั.โค์ราช	เรานอ้มรบัทำกุป้ญัหา	พัรอ้มทำำางาน	
เพั่�อผู้ลักดัน	ป้ระส่านแผู้นงานและค์วามร่วมม่อ	 ระหว่าง	 อบจั.	
และ	 32	อำาเภอ	หวังแก้ไขปั้ญหาอย่างเต็มทีำ�	 100%	ตามกรอบ
ระเบียบทำี�	 อบจั.ส่ามารถึทำำาได้โดยเร็ว	 	 ซื้่�ง	 โค์รงส่ร้างพ่ั�นฐาน 
เป้็นปั้ญหาค์วามเด่อดร้อนของป้ระชาชนทำี�เร่�อรังมานาน	 “ในทุำก
ป้ัญหาย่อมมีทำางแก้ไขป้รับป้รุงเส่มอ”	 ขอให้ป้ระชาชน	ทำั�ง	 32	
อำาเภอมั�นใจัว่า	ป้ัญหาของทำ่าน	 เราจัะได้นำาเข้าแผู้นพััฒนา	5	ป้ี	
ของ	อบจั.	นำาไป้ส่้่การแก้ไขอย่างเป้็นร้ป้ธรรมต่อไป้

	 1.	เริ�มกนัทีำ�	พ่ั�นทีำ�ทีำ�ใหญที่ำ�ส่ดุของ	จั.นม.	อยา่ง	เขต	อ.เมอ่ง
นค์รราชสี่มาจัำานวน	8	 เขต	 เป้็นป้ัญหานำ�าทำ่วมเม่อง	ถึนนขรุขระ	
ไฟื้ฟื้้าส่่องส่ว่าง	 ทีำ�ยังไม่ทัำ�วถึ่ง	 การป้ระส่านขยายบริการไฟื้ฟื้้า
ชุมชน	 การขยายถึนน	 การกำาจััดขยะ	 ป้รับป้รุงส่วนส่าธารณะ 
และ	ทำี�ส่ำาค์ัญ	การส่่งเส่ริมพััฒนาอาชีพัป้ระชาชน	

32 อำาเภอ

ร.ยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล	นายกองค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	พัร้อมด้วยค์ณะผู้้้บริหาร	ส่มาชิกส่ภา	ข้าราชการ	และ
บุค์ลากร	 ของ	อบจั.	 ได้มีโอกาส่ลงพ่ั�นทำี�	 32	 อำาเภอโค์ราช	 ไป้ด้ส่ภาพัปั้ญหาต่างๆ	 ด้วยตนเอง	ทำำาให้ได้ทำราบว่า	 ปั้ญหาต่างๆ 

มีทำั�งทีำ�ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	และไม่เร่งด่วน	อบจั.โค์ราช	 เราจั่งได้ระดมส่มอง	และ	ค์วามคิ์ด	 ร่วมกัน	 กับองค์์กรป้กค์รอง 
ส่่วนทำ้องถิึ�น	 ใน	 จั.นค์รราชส่ีมา	 333	แห่ง	 เพั่�อเด้ินห่น้าแผนพััฒนาท้ี่องถิ�นกับแนวที่างการที่ำาธนาคารโครงการให่้สอด้คล้อง 
กับนโยั่บายั่ “โคราชโฉมืให่มื่” 

กับการแก้ปัญหา – ควิามเด้อดร้อน 
ประชาชน อย่างจริงจัง
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	 2.	อ.ป้ระทำาย	อ.โนนแดง	อ.จักัราช	อ.พัระทำองค์ำา	อ.หนอง
บุญมาก	อ.โนนไทำย	อ.ด่านขุนทำด	อ.ส่ีค์ิ�ว	อ.ห้วยแถึลง	อ.บัวลาย		
อ.ป้ากช่อง	อ.ขามส่ะแกแส่ง	อ.ป้ักธงชัย	อ.เทำพัารักษ์	และ	อ.ส่ีดา	
15	อำาเภอนี�	มีต้องการทำี�ค์ล้ายกัน	นั�นค์่อ	ป้ัญหาถึนน	ขอให้ช่วย
ซื้่อมแซื้มถึนนทำี�ขรุขระ	ถึนนเช่�อมระหว่างตำาบล	ติดตั�งป้้ายจัราจัร
บนถึนนทีำ�เป้็นค์วามรับผู้ิดชอบของ	 อบจั.	 ตลอดจันการขุดลอก 
ค์้ค์ลอง	
	 3.	 อ.เฉัลิมพัระเกียรติ	 ขอรับการส่นับส่นุนนำ�ายาตรวจั 
ส่ารเส่พัติดให้กับโรงเรียนในเขตพั่�นทำี�	
	 4.	อ.แก้งส่นามนาง	ขอเพัิ�มค์ุณภาพัชีวิต	และงานบริการ
ส่าธารณสุ่ขอย่างเต็มร้ป้แบบ
	 5.	 อ.ชุมพัวง	 ขอส่นับส่นุนด้านอุป้กรณ์ของหน่วยงาน
ส่าธารณภัย	รวมไป้ถึ่งการด้แลบุค์ลากรด้านส่าธารณภัย
	 6.	 อ.ค์รบุรี , 	 อ.ลำาทำะเมนชัย	 และอ.ขามทำะเลส่อ 
ต้องการ	 ไฟื้ฟื้้าส่่องส่ว่างทำางส่าธารณะ	นำ�าป้ระป้าในค์รัวเร่อน 
การแก้ป้ัญหานำ�าทำ่วมซื้ำ�าซื้ากและภัยแล้งด้านภาค์การเกษตร 
ทำี�ไม่ได้รับการแก้ไขมานาน
	 7.	 อ.พัิมาย	ขอให้ส่่งเส่ริมการจััดงานป้ระเพัณี	 เทำศกาล
เทำี�ยวพัิมาย	ทำี�	 อบจั.ได้ร่วมส่นับส่นุนการจััดงานมาอย่างต่อเน่�อง
ทำุกป้ีให้มีการพััฒนามากข่�น

	 8.	 อ.บ้านเหล่�อม	 ขอให้	 ส่นับส่นุนตำารวจับ้าน	 งานกีฬา
ป้ระเพัณีต่างๆ	
	 9.	อ.วังนำ�าเขียว	ต้องการให้	อบจั.	 เร่งฟื้้�นฟื้้การทำ่องเทำี�ยว	
กระตุ้นเศรษฐกิจัของจัังหวัดและอาชีพัชาวบ้าน
	 10.	 อ.เม่องยาง	 มีป้ัญหาในการกำาหนดทิำศทำางของแผู้น 
ทำี�	อบจั.ต้องแก้ไขให้ตรงจัุดมากข่�น
	 11.	 อ.บัวใหญ่	 ต้องการเช่�อมแผู้นพััฒนาท้ำองถิึ�นกับ
แนวทำางการทำำา	“ธนาค์ารโค์รงการ”	ใหส้่อดรบักับนโยบาย	“โค์ราช
โฉัมใหม่”	
	 12.	 อ.ส่้งเนิน	 และ	 อ.ค์ง	มีค์วามต้องการให้ขยายถึนน 
เส่้นยุทำธศาส่ตร์	 ส่ร้างถึนนเช่�อมต่อระหว่างตำาบล	จััดการหาพั่�นทำี� 
ทำำาบ่อขยะตามโค์รงการบ่อขยะ	 	 ป้รับป้รุงส่วนส่าธารณะเพ่ั�อ
ค์ณุภาพัชวีติป้ระชาชน	และส่่งเส่รมิอาชพีัเพั่�อเพิั�มรายไดค้์รวัเรอ่น
	 13.	และป้ิดทำ้าย	อ.เส่ิงส่าง	ยังค์งต้องการถึนนเพั่�อใช้เป้็น
เส่น้ทำางในการขนส่ง่พ่ัชผู้ลทำางการเกษตร,บ่อนำ�าใช้ในการเกษตร,	
ป้รับป้รุงศ้นย์ป้ระส่านงาน	 อบจั.	 และ	 ซื้่อมแซื้มหลังค์าทำี�รั�วผูุ้ผู้ัง 
ของโรงเรียนในส่ังกัด	อบจั.

“โคราชโฉมืให่มื่ คนคุณภาพั
ศููนยั่์รวมืเศูรษฐกิจการค้า เมืืองแห่่งการพััฒนาที่่�ยั่ังยั่ืน”
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หน่นกองทัีพ
ร่วิมปฏิิบัติการ 
“ส้้ภัยแล้ง”

“หน่อย ยลดา” ลงพ้�นทีี� อ.คง 
ให้กำาลังใจผ้้ส้งอาย่ – ผ้้ด้อยโอกาส
พร้อมเยี�ยม “รร.หนองบัวิพิทียาคม” 

สังกัด อบจ.โคราช

ลด้า”	ลงพ่ั�นทำี�	อ.ค์ง	ให้กำาลังใจัผู้้ส้่ง้อายแุละผู้้้ด้อยโอกาส่ 
พัร้อมเยี�ยมศ้นย์ป้ระส่านงาน	อบจั.	อ.ค์ง	และ	รร.หนองบัว

พัิทำยาค์ม	ส่ังกัด	อบจั.นค์รราชส่ีมา

 นางยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล	 นายก	อบจั.นค์รราชส่ีมา 
เดินทำางไป้ยัง	 อ.ค์ง	 เพั่�อมอบนโยบายการป้ฏิิบัติงานแก่เจั้า
หน้าทำี�ศ้นย์ป้ระส่านงาน	อบจั.นค์รราชส่ีมา	ป้ระจัำา	อ.ค์ง	จัากนั�น 
ได้ออกพับป้ะป้ระชาชนพัร้อมทำั�ง	 ให้กำาลังใจัแก่ผู้้้ส้่งอายุ	 – 
ผู้้้ด้อยโอกาส่ในพ่ั�นทีำ�	 ต.ส่มบ้รณ์	 อ.ค์ง	 นอกจัากนี�ระหว่าง 
เดินทำางกลับได้แวะพับป้ะผู้้้อำานวยการส่ถึานศ่กษา	 ค์ณะค์ร ้
นักเรียน	 รร.หนองบัวพัิทำยาค์ม	 ส่ังกัด	 อบจั.นค์รราชส่ีมา 
รวมทำั�งได้ส่ำารวจับริเวณโดยรอบโรงเรียน	 เพั่�อนำาข้อม้ลมาหาร่อ 
ในการส่นับส่นุนส่ถึานศ่กษาต่อไป้

ลด้า”	 ส่ั�งการส่ำานักการช่าง	 เร่งระดมส่รรพักำาลังค์น	
เค์ร่�องจัักรกล	ส่นับส่นุนกองทำัพัภาค์ทำี�	 2	 ร่วมป้ฏิิบัติการ 

ส่้้ภัยแล้ง	“ราษฏิร์ รัฐ ร่วมืใจช่วยั่ภัยั่แล้ง”	ป้ระจัำาป้ี	2564	

	 ทีำ�ลานหน้าส่โมส่รร่วมเริงไชยค่์ายสุ่รนารี	 อ.เม่อง	
จั.นค์รราชส่มีา	นางยั่ลด้า ห่วงัศูภุกจิโกศูล	นายกองค์ก์ารบรหิาร
ส่่วนจัังหวัด(อบจั.)นค์รราชส่ีมา	ร่วมพัิธีป้ล่อยขบวนรถึบรรทำุกนำ�า 
และแถึลงข่าวโค์รงการ	 “ราษฎร์ รัฐ ร่วมืใจช่วยั่ภัยั่แล้ง”
ป้ระจัำาป้ี	 2564	 โดยมี	พัลโที่ ปร่ชา จ่งมัื�นคง	 แม่ทำัพัน้อยทีำ�	 2 
เป้็นป้ระธานในพัิธี		

	 ภารกิจัค์รั�งนี�	นางยั่ลด้า นายั่ก อบจ.นครราชส่มืา 
ได้สั่�งการให้ผู้้้อำานวยการส่ำานักการช่าง	 จััดเจั้าหน้าทีำ�พัร้อมด้วย 
เค์ร่�องจัักรกล	 ป้ระกอบด้วย	 รถึบรรทำุกนำ�า	 6	 ล้อ	 ขนาดบรรจุั 
6,000	 ลิตร	 จัำานวน	 3	 ค์ัน	 รถึบรรทำุกนำ�า	 10	 ล้อ	 ขนาดบรรจัุ	
12,000	 ลิตร	 จัำานวน	 3	 คั์น	 ส่ามารถึบรรทุำกนำ�าได้	 54,000 
ลิตร/เทีำ�ยว	 นอกจัากนี�ยังได้ส่นับส่นุน	 รถึขุดเจัาะนำ�าบาดาล 
6	ล้อ	เจัาะขนาดทำ่อส่้งสุ่ดได้	4	นิ�ว	ล่ก	120	เมตร		จัำานวน	1	ค์ัน 
และ	 รถึขุดเจัาะนำ�าบาดาล	10	 ล้อ	 เจัาะขนาดท่ำอส่้งสุ่ดได้	 4	 นิ�ว 
ล่ก	120	เมตร	จัำานวน	1	ค์ัน	รวมทำั�งส่ิ�น	8	ค์ัน	เข้าร่วมป้ฏิิบัติการ 
เพั่�อช่วยบรรเทำาค์วามเด่อดร้อนของป้ระชาชนทีำ�ป้ระส่บภัยแล้ง 
ในหลายพั่�นทำี�อย่างทำั�วถึ่ง
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ควิามส่ข ทีี�เริ�มจากการสร้างส่ข
“สานฝันัค่ณตา – ค่ณยาย” ช่วิงบั�นปลายชีวิิต 
กับโครงการก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งใหม่ ไฉไล น่าอย่้

เพ้�อค่ณภาพชีวิิตผ้้ส้งอาย่

านพัักค์นชรา’	 ในภาพัจัำาของใค์รหลายค์น	 อาจัน่กถ่ึง 
ค์วามเหงาและค์วามหดห่้	 จันทำำาให้ผู้้้ส่้งอายุส่่วนใหญ่

กลัวว่าชีวิตในบั�นป้ลายจัะต้องไป้อาศัยอย่้ในส่ถึานทีำ�แห่งนี� 
หากไมส่่ามารถึอาศยัอย่้กบัลก้หลานไดอ้ยา่งมคี์วามส่ขุ	แตป่้จััจับุนั	
บ้านพัักค์นชรา	มีการป้รับบริบทำให้ส่อดค์ล้องกับส่ังค์มค์วามเป้็น
อย่้	 เพั่�อให้ผู้้้ส่้งอายุได้รับการอำานวยค์วามส่ะดวกในการดำารงชีวิต
ไป้จันถึ่งการส่ร้างส่ังค์มผู้้้ส่้งวัยทำี�มีแต่ค์วามสุ่ขและอบอุ่น	 ซื้่�งตรงนี�
อาจัจัะเป้็นจัุดเป้ลี�ยนภาพัจัำาของบ้านพัักค์นชราก็เป้็นได้

	 ขณะเดียวกันทำาง	 อบจั.นค์รราชสี่มา	 ได้ให้ค์วามส่ำาค์ัญ
เกี�ยวกับเร่�องของผู้้้ส่้งอายุ	 ได้ทำำาโค์รงการก่อส่ร้างส่ถึานส่งเค์ราะห์
โดยได้ย่�นค์ำาขออนุญาตเข้าใช้ป้ระโยชน์ในทำี�ดินของรัฐเป้็นการ
ชั�วค์ราวในทำี�ดินแป้ลง	 “ทีำ�ทำำาเลเลี�ยงส่ัตว์โค์กหนองแหน”	 หม้่	 8 
ต.โค์กกรวด	 อ.เม่อง	 จั.นค์รราชสี่มา	 โดยขอใช้บางส่่วนเน่�อทีำ�
ป้ระมาณ	35	ไร	่เพั่�อให้	อบจั.เข้าใช้ป้ระโยชน์โดยการก่อส่รา้งส่ถึาน
ส่งเค์ราะห์ค์นชราบ้านธรรมป้กรณ์วัดม่วง	 และ	ส่ถึานส่งเค์ราะห์
ค์นชราบ้านธรรมป้กรณ์โพัธิ�กลาง	 ซ่ื้�งมีการทำำาป้ระชาค์มหม้่บ้าน
อย่างถึ้กต้อง

	 ตอ่มาผู้้ว้า่ราชการจังัหวดันค์รราชส่มีา	ไดพ้ัจิัารณาอนญุาต
ให้	 อบจั.	 ใช้ป้ระโยชน์ในทำี�ดิน	 “ทำี�ทำำาเลเลี�ยงส่ัตว์โค์กหนองแหน” 
มีกำาหนดระยะเวลา	 5	 ป้ี	 เพั่�อดำาเนินการตามวัตถึุป้ระส่งค์์ทีำ�ย่�น
ขออนุญาต	ซื้่�งขณะนี�	 อบจั.	 ได้ย่�นค์ำาขออนุญาตเข้าทำำาป้ระโยชน์ 
ในเขตป้า่ตามาตรา	54	แหง่พัระราชบัญญตัปิ้า่ไม้	พัทุำธศกัราช	2484 
โดยกรมป้่าไม้ได้อนุญาตให้	 อบจั.	 เข้าทำำาป้ระโยชน์ในเขตป้่า 
ตามมาตรา	 4(1)แห่งพัระราชบัญญัติป้่าไม้	 พุัทำธศักราช	 2484 

เพั่�อก่อส่ร้างส่ถึานส่งเค์ราะห์ฯ	แห่งใหม่	 ส่ังกัด	อบจั.นค์รราชส่ีมา 
ในเน่�อทำี�	35	ไร่	มีกำาหนดระยะเวลา	30	ป้ี	(ตั�งแต่วันทำี�	13	มกราค์ม	
2564	 สิ่�นสุ่ดการอนุญาตในวันทำี�	 13	 มกราค์ม	 2594	 ขณะนี� 
อย่้ระหว่างการป้รับพ่ั�นทีำ� 	 ลงหลัก	 ป้ักแนวเขต	 เพั่�อก่อส่ร้าง 
ส่ถึานส่งเค์ราะห์ฯ	แห่งใหม่ให้ทำันตามกำาหนดเวลา	

	 นางยลดา	 หวังศุภกิจัโกศล	 นายกองค์์การบริหารส่่วน
จัังหวัดนค์รราชสี่มา	 ได้เล่าถ่ึงค์วามเป็้นมาเป็้นไป้ในเร่�องนี�ว่า 
หลังจัากทำี�	 อบจั.ได้รับการถึ่ายโอนส่ถึานส่งเค์ราะห์ค์นชราทัำ�ง 
2	 แห่ง	 จัากส่ำานักงานพััฒนาสั่งค์มและค์วามมั�นค์งของมนุษย์ 
ตั�งแต่ป้ี	 2547	บ้านวัดม่วงจัะมีแต่เฉัพัาะผู้้้หญิง	 จัำานวน	130	ค์น 
ส่่วนบ้านโพัธิ�กลาง	 มีทัำ�งผู้้้ชาย	 –	 ผู้้้หญิง	 จัำานวน	 160	 ค์น 
แตป่้จััจับุนัทำั�ง	2	บา้นค์อ่นขา้งค์บัแค์บ	และทำรดุโทำรมไป้ตามกาลเวลา 
ส่ภาพัแวดล้อมทำางกายภาพัมีมลพัิษเน่�องจัากตั�งอย้่ใจักลางเม่อง

	 “อบจั.จั่งมีนโยบายทำี�จัะจััดหาทำี�ดินเพั่�อใช้เป้็นทีำ�ตั�งของ 
ส่ถึานส่งเค์ราะห์ฯ	 แห่งใหม่	 และเล็งเห็นว่าทำี�ดินแป้ลงส่าธารณะ 
“ทำี�ทำำาเลเลี�ยงส่ัตว์โค์กหนองแหน”	 มีค์วามเหมาะส่มในการบริหาร
และจััดส่วัส่ดิการในการพััฒนาค์ุณภาพัชีวิตผู้้้ส่้งอายุมากทำี�สุ่ด	
เพัราะมีค์วามส่ะดวกทัำ�งทำางด้านค์มนาค์ม	 ใกล้ส่ถึานพัยาบาล	
ส่ภาพัแวดล้อมทำี� เอ่�ออำานวยต่อสุ่ขภาพัจัิต	 สุ่ขภาพักายของ 
ผู้้้ส่้งอายุส่ำาหรับโค์รงการนี�เบ่�องต้นค์าดว่าจัะใช้งบป้ระมาณ 
ราว	15	ล้านบาทำ...	หากก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จั	ค์ุณตา	ค์ุณย่า	ค์ุณยาย	
ก็จัะได้มีค์ุณภาพัชีวิตทำี�ดีและเหมาะส่มในช่วงบั�นป้ลายชีวิตต่อไป้
ค์่ะ”...........	

by patchara_J
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ดร.ยลดา เรียกประช่ม คกก.ช่วิยเหล้อ ปชช. 
หน่นภารกิจจังหวัิดช่วิงสถุานการณ์ “โควิิด – 19”

ห้องป้ระชุมรวงผู้่�ง	 องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัด(อบจั.)
นค์รราชสี่มา	นางยั่ลด้า ห่วังศุูภกิจโกศูล	 นายก	อบจั.

นค์รราชส่ีมา	 เป้็นป้ระธานการป้ระชุมค์ณะกรรมการช่วย
เหล่อป้ระชาชนขององค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชส่ีมา 
ค์รั�งทำี�	4/2564	โดยมี	นายั่วร่ะชาต ิทุ่ี่งไผแ่ห่ลมื รองนายก	อบจั., 
นายั่ตวงสิที่ธิ� อภิชัยั่บุคคล	 รองป้ลัด	 อบจั.	 และหัวหน้า 
ส่่ วนราชการในส่ั งกัด เข้ า ร่ วมป้ระชุมภายใต้มาตรการ 
การป้้องกันการแพัร่ระบาดของเช่�อไวรัส่โค์วิด	-	19

 นางยั่ลด้า นายั่ก อบจ.	 กล่าวว่า	 ในช่วงส่ถึานการณ์
การแพัร่ระบาดของเช่�อไวรัส่โค์โรนา	 2019	 (โค์วิด	 –	 19)	 อบจั.
ได้รับมอบหมายภารกิจัจัากค์ณะอนุกรรมการศ้นย์บัญชาการ
เหตุการณ์ตอบโต้โรค์ติดเช่�อไวรัส่โค์โรนา	 2019	 จัังหวัด
นค์รราชส่ีมา	 (ส่บค์.จั.นม.)	 ให้	 อบจั.ดำาเนินการเก็บรวบรวม
ม้ลฝ่อยติดเช่�อในบริเวณโรงพัยาบาลส่นามฯ	 เพ่ั�อนำาไป้กำาจััด 
ตามหลักสุ่ขาภิบาล	 และมอบภารกิจัเพิั�มเติมในส่่วนของ
การส่นับส่นุนกางเต้นทำ์ 	 พัร้อมติดระบบไฟื้ฟ้ื้าส่่องส่ว่าง 
หน้าโรงพัยาบาลส่นาม	รวมถึ่งเป้็นผู้้้นำาส่่งผู้้้ป้่วยทำี�รักษาหายแล้ว	
จัากโรงพัยาบาลส่นามกลับบ้าน	 ซื้่�งถ่ึอเป้็นค์วามจัำาเป้็นเร่งด่วน 

โดยขณะนี�	 อบจั.ได้เริ�มดำาเนินการในส่่วนทำี�เกี�ยวข้องเป็้นทำี�
เรียบร้อยแล้ว	

	 ส่ำาหรับการป้ระชุมฯ	 ค์รั�งนี� 	 จัะดำาเนินการในเร่�อง
เส่นอเพั่�อให้ทีำ�ป้ระชุมพิัจัารณาขอค์วามเห็นชอบเร่�องทีำ�จัังหวัด 
มอบหมายให้	 อบจั.ส่นับส่นุนการเตรียมค์วามพัร้อมป้รับป้รุง
ส่ถึานทีำ�ใช้เป้็นโรงพัยาบาลส่นาม	 แห่งทำี�ส่อง	 รองรับผู้้้ป้่วย 
โค์วิด	 –	 19	 ให้แก่ส่ำานักงานส่าธารณสุ่ขจัังหวัด	 ณ	 อาค์าร 
ลิป้ตพััลลภ	 ส่นามกีฬาเฉัลิมพัระเกียรติ 	 80 	 พัรรษาฯ 
ซื้่�งมติทีำ�ป้ระชุมเห็นชอบในการดำาเนินการดังกล่าว	 นอกจัากนี� 
ส่บค์.จั.นม.	 ได้เห็นชอบมอบหมายให้	 อบจั.	 ดำาเนินการร่วมกับ 
ทำางส่ำานักงานส่าธารณสุ่ขจัังหวัด	 ส่นับส่นุนในการจััดหาวัส่ดุ 
อุป้กรณ์	 ในการป้้องกันเช่�อไวรัส่โค์วิด	 –	 19	 ทัำ�งนี�ทำี�ป้ระชุม 
เห็นชอบส่นับส่นุน	 1.แอลกอฮอล์เจัล	 ขนาด	 500	 มล. 
ชนิดหัวป้ั�ม	 จัำานวน	 100,000	 ขวด,	 แอลกอฮอล์ส่เป้รย์ 
ขนาด	125	มล.	จัำานวน	100,000	ขวด	และ	หน้ากากอนามยั	3	ชั�น 
แบบใช้แล้วทำิ�ง	 (1	 กล่องบรรจัุ	 50	 ชิ�น)	 10,000	 กล่อง	 เพั่�อใช ้
ในการป้้องกันค์วบคุ์มการแพัร่ระบาดของเช่�อไวรัส่โค์วิด	 –	 19 
ให้แก่ป้ระชาชนในพั่�นทำี�จัังหวัดนค์รราชส่ีมาต่อไป้
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ประกิาศจากิหน่วยงานภายในสังกัิด้
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ขอขอบคุณข้อม่ืลดีิๆ จากิ

Dataloq
http://bigdataexperience.org/big-data-and-education/

by ขบวนกิาร้กิร้ะดิานดิำา

	 จัุดมุ่งหมายทีำ�ส่ำาค์ัญและจัุดป้ระส่งค์์หลักในการ 
นำาเอา	Big Data	 เข้ามาใช้ในวงการการศ่กษาค์่อ	 เพั่�อช่วย
พััฒนาผู้ลการเรียน	 พััฒนาการและศักยภาพัของผู้้้เรียน	
โดยการนำาเอาข้อม้ลของนักเรียนรายบุค์ค์ลมาวิเค์ราะห์ 
เพั่�อหาแนวทำางในการพััฒนาตัวผู้้้ เ รียนแบบเรียลไทำม์	
และนำาป้ระวัติข้อม้ลย้อนหลังมาวิเค์ราะห์	 ซื้่� งจัะได้
ลักษณะจัำาเพัาะรายบุค์ค์ลของนักเรียน	 ทีำ�ส่ามารถึนำาไป้ใช้ 
เพั่�อค์้นหาแนวทำางหร่อวิธีการส่อนทำี�ได้ผู้ลทีำ�สุ่ดมาใช ้
ซื้่�งขอ้มล้นักเรยีนทำี�จัะนำามาวเิค์ราะห์นั�น	ก็มตีั�งแต	่พัฤติกรรม
ขณะเรียน	เชน่	ค้์นหาขอ้มล้ทำำางานจัากทีำ�ไหน	และเป้อรเ์ซ็ื้นต์
ค์วามส่ำาเรจ็ัในการทำำางานส่่ง	เป้น็ตน้	และพัฤตกิรรมขณะส่อบ 
เช่น 	 ระยะเวลาทีำ� ใช้ ในการทำำาข้อสอบ (e -exam) 
การข้ามข้อส่อบ	 และค์วามส่ัมพัันธ์ของค์ำาตอบในข้อส่อบ
แต่ละข้อ	 เป้็นต้น	 นอกจัากนี� 	 Big Data 	 ยังส่ามารถึ 
ช่ วยในการแบ่งกลุ่ มผู้้้ เ รี ยนในการทำำา รายงานหร่ อ 
แบ่งกลุ่มเรียนได้อีกด้วย	 โดยจัะแบ่งตามลักษณะของ 
ผู้้้เรียนทีำ�มีพัฤติกรรมและร้ป้แบบการเรียนทีำ�ใกล้เค์ียงกัน 
หรอ่มคี์วามชอบค์ล้ายค์ลง่กันมาอย่้กลุม่เดียวกัน	เพ่ั�อให้เกิด
ป้ระส่ิทำธิภาพัในการเรียนส่้งสุ่ด	เป้็นต้น

	 ในการจััดหลักส่้ตรรายวิชาทีำ�เหมาะกับผู้้้เรียน	 เป้็น
รายบุค์ค์ล	 โดยเฉัพัาะแผู้นการเรียนในระดับวิทำยาลัยและ
มหาวิทำยาลัย	 ข้อม้ลระบบจัะส่ามารถึช่วยเหล่อนักศ่กษา

ค้นหาแนวทัาง
หร้ือวิธุีกิาร้สอน
ทัี�ไดิ้ผู้ลทัี�สุดิมืาใช้

KE

ช่่วยพััฒนา “ผลการศึึกษาและ
พััฒนาการของผ้�เรียน”

เกิดการสร�าง/จััดโปรแกรม 
การเรียน-การสอนทีี่�มีประสิที่ธิิภาพั

1

2

	 เราป้ฏิิเส่ธไม่ได้เลยว่า Big Data	 มีค์วามส่ำาค์ัญ 
ในชีวิตของค์นในยุค์ป้ัจัจัุบันเป้็นอย่างมาก	แฝ่งตัวอย้่ในทำุกทำี� 
โดยเฉัพัาะอย่างยิ�งใน	 “วงการด้้านการศู่กษา”	 ทำี�	Big Data 
ก่อให้เกิดค์วามเป้ลี�ยนแป้ลงเกิดข่�นค่์อนข้างมากในช่วง 
หลายป้ีทำี�ผู้่านมา		

	 การศ่กษาในขณะนี�เองก็เต็มไป้ด้วยข้อมล้จัำานวนมาก 
ทำี�เกี�ยวข้องกับนักเรียน	 วิชาหลักส่้ตรต่างๆ	 และผู้ลลัพัธ์
ต่างๆ	 ซื้่�งเราจัะตระหนักได้ว่าการศ่กษาและวิเค์ราะห์ข้อม้ล 
อย่างเหมาะส่มนั�น	 จัะให้ข้อม้ลเชิงล่กทำี�ส่ามารถึนำามาใช้ 
เพั่�อป้รับป้รุงป้ระสิ่ทำธิภาพั	 การดำาเนินงานและการทำำางาน
ของส่ถึาบันการศ่กษาต่างๆ	ซื้่�งตอนนี�	อบจั.นค์รราชส่ีมา	 เอง 
ก็ได้นำาเทำค์โนโลยียุค์ Big Data เข้ามาใช้งานในหน่วยงาน	
โดยดำาเนินการร่วมกับค์ณะทำำางาน	 ทีำ�ร่วมกันเส่นอข้อกำาหนด 
แนวทำางและวิธีการดำาเนินงานขับเค์ล่�อนการพััฒนาระบบ
บริหารจััดการข้อม้ลส่ารส่นเทำศด้านการศ่กษา	 (BIG DATA) 
ของ	 อบจั.	 เพ่ั�อให้เป็้นไป้ตามนโยบายของ	นายั่ก อบจ.
นครราชส่มืา	 ในการนำาเทำค์โนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
พััฒนาระบบส่นบัส่นนุการศก่ษา	ลองมาดค้์วามเป้ลี�ยนแป้ลง
ของการศ่กษาทำี�มีผู้ลมาจัาก	Big Data	กัน
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	 จัากการวิเค์ราะห์ในด้านต่างๆ	 ส่ามารถึช่วยให ้
ผู้ลการเรยีนของผู้้เ้รยีนเป้น็ไป้ในทำางทำี�ดยิี�งข่�น	และยงัชว่ยลด 
อัตราการถึอนรายวิชาของนักศ่กษาในระดับมหาวิทำยาลัย 
การถึอนรายวิชานั�นถ่ึอว่าเป็้นผู้ลลัพัธ์ทีำ�ไม่ดีต่อการป้ระเมิน
การศ่กษา	 ซ่ื้�งเม่�อนักศ่กษาได้รับการติดตามการเรียน 
อยา่งใกล้ชดิและได้รับค์ำาแนะนำาทีำ�ถ้ึกจัดุ	ก็จัะส่ามารถึชว่ยลด 
อัตราการถึอนรายวิชาตรงนี�ได้	การใช้การวิเค์ราะห์เข้ามาใช ้
จัะทำำาให้เรามองเห็นข้อม้ลเชิงล่กของผู้ลการเรียนของผู้้้เรียน 
ในอนาค์ตได้	 ช่วยให้ทำางส่ถึาบันป้รับเป้ลี�ยนโป้รแกรม 
การส่อนได้ทำัน	 เป้็นการช่วยให้วิทำยาลัยและมหาวิทำยาลัย
พััฒนาหลักส่้ตรให้ดีข่�นและมีป้ระส่ิทำธิภาพัมากยิ�งข่�น

	 เม่�อผู้้้เรียนลงเรียนในแผู้นการเรียนและรายวิชา
ทำี�เป้็นแบบเฉัพัาะของตัวเองแล้ว Big Data	 จัะมีบทำบาทำ 
ในการตามเก็บข้อม้ลแบบเรียลไทำม์เพ่ั�อด้พััฒนาการ 
ในการเรียนและนำาข้อม้ลนั�นมาวิเค์ราะห์	 เพั่�อให้อาจัารย์ 
ผู้้้ส่อนส่ามารถึช่วยเหล่อได้อย่างเจัาะจังและถ้ึกจัุดส่ำาหรับ 
ผู้้้เรียนแต่ละค์น	 ซ่ื้�งจัะนำาไป้ส่้่การทำำาค์วามเข้าใจัในบทำเรียน 
ทำี�รวดเร็วข่�นและผู้ลการเรียนทีำ�ดียิ�งข่�น	 อีกทำั�งตัวระบบ 
ยังเปิ้ดโอกาส่ให้อาจัารย์ผู้้้ส่อนได้ติดตามผู้้้เรียนทุำกค์น 
แบบเรียลไทำม์อีกด้วย

	 ข้อม้ลของผู้้้ เ รียนแบบเรียลไทำม์	 จัะช่วยให้เรา 
ส่ามารถึนำาข้อม้ล เหล่านั�นไป้พััฒนาแบบเ รียนและ 
ค์อรส์่เรียนได้	และระบบวิเค์ราะห์ยงัส่ามารถึช่วยบอกได้อกีว่า 
จัุดไหนหร่อหัวข้อไหนทำี�ยากต่อการทำำาค์วามเข้าใจัของ
นักเรียน	 โดยวิเค์ราะห์จัากค์วามถีึ�ในการอ่านหนังส่่อ 
แต่ละบทำ	 ระยะเวลาทีำ�ใช้งาน	และจัำานวนค์ำาถึามทีำ�เกี�ยวกับ 
บทำเรียนนั�น	 เป็้นต้น	 นอกจัากนี�	Big Data	 ยังส่ามารถึ 
ให้ข้อม้ลเชิงล่กของผู้้้เรียนแต่ละค์นว่าเรียนเป้็นอย่างไรบ้าง

	 จัะเห็นได้ว่า	Big Data	 นั�นมีค์วามส่ำาค์ัญมาก 
ไม่ว่าจัะส่ำาหรับหน่วยงานภาค์รัฐหร่อหน่วยงานภาค์เอกชน 
เพัราะข้อม้ลจัำานวนมากนั�น	 ส่ามารถึนำามาวิเค์ราะห์ส่ิ�ง
ต่างๆ	หร่อเร่�องราวทีำ�ค์าดว่าจัะเกิดข่�นได้ในอนาค์ต	 เพั่�อนำา
ไป้เป็้นแนวทำางในการรับม่อกับเหตุการณ์ทีำ�จัะเกิดข่�น	 หร่อ 
นำาข้อม้ลทีำ�ได้จัากการคั์ดแยกและผู่้านกระบวนการคิ์ดวิเค์ราะห์ 
มาแล้วไป้พััฒนา	จัะยิ�งมบีทำบาทำมากข่�นในวงการการศก่ษา	
โดยเฉัพัาะนกัเรยีนจัะไดร้บัการส่นบัส่นนุทำกัษะทีำ�ชดัเจันและ 
ได้รับการขัดเกลาทำี�ถึ้กจัุดอีกด้วย

วิเคร้าะห์
ร้่ปัแบบกิาร้เร้ีย่น

ทัี�แต่กิต่่างไปัต่ามืบุคคล

พััฒนาและเรียนร้�ผ่านประสบการณ์์
แบบเรียลไที่ม์ (Realtime)

ลดการถอน/เพิั�มผลลัพัธ์ิ

3

4

ในการจััดวิชาทำี�เหมาะส่มและลงทำะเบียนเรียนในรายวิชา 
ทำี�เหมาะกับตัวเองให้มากทำี�สุ่ด	 นั�นหมายค์วามว่านักศ่กษา 
จัะมีโอกาส่ในการส่ร้างแผู้นการเรียนทีำ�จัะช่วยพััฒนา
ทำักษะของตัวเองและเข้ากับตัวเองมากทีำ�สุ่ด	 ได้เรียนในวิชา 
ทำี�เป้็นค์วามถึนัดและได้ทำำางานในส่่วนทำี�ส่นใจั	 อีกทัำ�งยังม ี
ระบบติดตามการเรียนเพั่�อใช้เป้็นข้อม้ลในการป้รับเป้ลี�ยน
และวางแผู้นการเรียนในอนาค์ตได้อีกด้วย

ในแต่ละระดับ	 ซื้่�งผู้้้เรียนแต่ละค์นก็จัะมีร้ป้แบบการเรียน 
ทีำ�แตกต่างกันออกไป้และวิธีการเรียนทีำ�แตกต่างกันนั�นเอง 
ทำี�มีผู้ลต่อผู้ลการเรียนในรายวิชา	
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 โคราชจโ่อพัาร์ค	ค์อ่	พ่ั�นทำี�ทำางภ้มิศาส่ตรใ์นบรเิวณลุม่นำ�าลำาตะค์องตอนกลางถ่ึงตอนลา่ง 
ค์รอบค์ลุม	 พ่ั�นทีำ�	 5	 อำาเภอของจัังหวัดนค์รราชสี่มา	 ได้แก่	 อำาเภอสี่ค์ิ�ว	 อำาเภอส่้งเนิน	 อำาเภอ
ขามทำะเลส่อ	อำาเภอเมอ่งนค์รราชสี่มาและอำาเภอเฉัลิมพัระเกียรต	ิซ่ื้�งมีค์วามแตกต่างจัากจีัโอพัาร์ค์ 
โลกทำี�มอีย้	่147	แหง่ทำั�วโลก	ค์อ่	เปน็ด้นิแด้นแห่่งเควสตาและ ฟอสซึ่ลิ (Cuesta & Fossil Land) 
เส่้นทำางการทำ่องเทำี�ยวโค์ราชจัีโอพัาร์ค์ถ้ึกจััดไว้	 7	 เส่้นทำางด้วยกัน	 ฉับับนี�จัะนำาทุำกทำ่านไป้เทีำ�ยว 
เส้นที่่� 1	ป้ระกอบด้วย

กำำ�แพงประตููชุุมพล 
และอนุุส�วรีย์์ท้้�วสุรนุ�รี 

Chumphon Gate and Thao 
Suranaree Monument

โพนุสูงนิุเวศ เกำษตูรขอบเมือง 
Phon Sung Eco – community 

City Border Agricultureพิพิธภััณฑ์์เมืองนุครร�ชุสีม� 
Korat Museum

ปร�ส�ท้หิินุพนุมวันุ 
Phanom Wan Stone 

Sanctuary 

เส้นุท้�งอ�รย์ธรรมขอมโคร�ชุ
Khorat Khmer Civilization Route

by ชัดิเจน

สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านที่�รัักทุ่กท่่าน กลัับมาพบกันอี่กค่รัั�งกับวัารัสารัอ่งค์่การับริัหารัส่วันจัังหวััดีนค่รัรัาชสีมา 
ในช่วังนี�สถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งเช้�อ่ไวัรััสโค่โรัน่า (โค่วิัค่-19) อุ่ตสาหกรัรัมการัท่่อ่งเที่�ยวัไดี�รัับผู้ลักรัะท่บ 

เป็็นอ่ย่างมาก  ผู้้�ป็รัะกอ่บการัดี�านการัท่่อ่งเที่�ยวัหลัายแห่งต�อ่งปิ็ดีตัวัลัง

เรัาก็หวัังเป็็นอ่ย่างยิ�งว่ัาหลัังจัากผู่้านพ�นวิักฤติค่รัั�งนี�แลั�วั การัท่่อ่งเที่�ยวัจัะกลัับมาสรั�างงาน สรั�างรัายไดี�ให�กับ 
ป็รัะเท่ศไท่ยอี่กค่รัั�งหน่�ง สำาหรัับวัารัสารัฉบับนี� เรัาขอ่แนะนำาเส�นท่างการัท่่อ่งเที่�ยวั “โค่รัาชจีัโอ่พาร์ัค่” 

ซ่ึ่�งเป็็นการัท่่อ่งเที่�ยวัเชิงภู้มิศาสตร์ั ที่�น่าสนใจัเป็็นอ่ย่างยิ�ง 

ร้ป้จัาก:	www.khoratgeopark.com
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ประส�ท้หิินุพนุมวันุ
Phanom Wan Stone Sanctuary 

พิพิธภััณฑ์์เมืองนุครร�ชุสีม�
Korat Museum

เป็็นอ่ย่างไรักันบ�างค่่ะ สำาหรัับเส�นท่างการัท่่อ่งเที่�ยวั 
“โคร�ชุจีีโอพ�ร์ค”  เส�นท่างที่� 1 ที่�เรัาแนะนำาในวัันนี� 

เรัายังมีอี่ก 6 เส�นท่างที่�จัะนำาเสนอ่ ฝากติดีตามค่อ่ลััมน์  
“โค่รัาชเที่�ยวัไดี�ทุ่กเด้ีอ่น” ดี�วัยนะค่ะ  พบกันฉบับหน�าจั�า 

......ป้็�น ป้็�น .......ขอขอบค์ุณขอม้ลจัาก:	โคราชจ่โอพัาร์ค ผศู.ด้ร.ประเที่ือง จินตสกุล

	 โค์ราชเป็้นเม่องส่ำาค์ัญในอดีตทำี�อย่้ชายแดน	 ถ้ึกกำาหนดให้ม ี
ป้้อมป้ราการ	 จั่งมีการก่อกำาแพังโดยรอบยาว	 5,220	 เมตร	ส่้ง	 6	 เมตร	
บนกำาแพังมีใบเส่มา	4,302	ใบ	มีป้ระต้เม่อง	4	ป้ระต้	ได้แก่	ป้ระต้ชุมพัล	 
ป้ระต้พัลแส่น	ป้ระต้พัลล้าน	และป้ระต้ไชยณรงค์์	 มีค้์นำ�าโดยรอบ	 พ่ั�นทีำ�
ภายในเม่องตัดถึนนไขว้กันแบบตารางหมากรุก	กำาแพังเม่องใช้วัส่ดุอิฐแดง 
ศิลาแลงและหินทำรายในการก่อส่ร้าง	 ปั้จัจุับันป้ระต้เม่อง	 และกำาแพัง
เม่องโบราณถ้ึกบ้รณะและส่ร้างข่�นมาใหม่บางส่่วน	แต่ค์งไว้ซื้่�งร้ป้แบบ
และศิลป้ะการก่อส่ร้างตามแบบฉับับเดิมไว้ทำั�งหมด

	 อนุส่าวรีย์ทำ้าวสุ่รนารี ส่ร้างข่�นเม่�อ	พั.ศ.	2477	เพั่�อเป้็นอนุส่รณ์
รำาล่กถ่ึงวีรกรรมอันยิ�งใหญ่ของท้ำาวสุ่รนารี	 หร่อ	 “ยั่่าโมื”	 วีรส่ตรีไทำย 
ผู้้อ้ย่้ในหวัใจัของชาวโค์ราชทำกุค์น	และถ่ึอเป้น็อนสุ่าวรยีที์ำ�ยกยอ่งค์วามดี
ของวีรส่ตรีส่ามัญชนค์นแรกของป้ระเทำศ	อนุส่าวรีย์นี�	 หล่อด้วยทำองแดง
รมดำาส่้ง	185	เซื้นติเมตร	หนัก	325	กิโลกรัม	ป้ระดิษฐานอย้่บนฐานไพัทำ ี
ส่ี�เหลี�ยมย่อมุมไม้ส่ิบส่องส่้ง	 250	 เซื้นติเมตร	 แต่งกายด้วยเค์ร่�องยศ 
พัระราชทำานในทำ่าย่นม่อขวากุมดาบ	 ป้ลายดาบจัรดพ่ั�น	 ม่อซื้้าย 
ทำ้าวส่ะเอว	หันหน้าไป้ทำางด้านทำิศตะวันตก	ตั�งอย้่ใจักลางเม่อง	ระหว่าง
ถึนนราชดำาเนินกับถึนนชุมพัล	อำาเภอเม่องฯ	จัังหวัดนค์รราชส่ีมา

	 บ้านโพันส่้ง	 ตำาบลหม่�นไวย	อำาเภอเม่องนค์รราชสี่มา	
เป้็นแหล่งท่ำองเทีำ�ยวในช่�อ	 “โพันสูงนิเวศู เกษตรขอบเมืือง”
มีโฮมส่เตย์และกิจักรรมป้ั�นจัักยานตามเส่้นทำางริมลำาบริบ้รณ์	
และส่วนเกษตรแบบดั�งเดิมวิถีึชาวบ้าน	 ทำั�งส่วนมะพัร้าว	 
แป้ลงป้ล้กผู้ัก	นาบัว

	 ป้ ร าส่ าทำ หิน ทีำ� มี ข น าด ให ญ่ เ ป้็ น อั นดั บ 	 5 
ของป้ระเทำศไทำยส่ร้างข่�นค์รั�งแรกราวพัุทำธศตวรรษทำี�	 15 
เป้็นป้รางค์์อิฐแล้วถ้ึกส่ร้างทัำบใหม่เป้็นป้รางค์์หินทำราย 
ในพัุทำธศตวรรษทีำ� 	 16-17	 ถ่ึอเป้็นส่ิ� งบ่ งบอกได้ว่า 
ค์นโบราณร้้จัักเล่อกใช้ทำรัพัยากรทำี�มีอย่้ในพ่ั�นทีำ�มาใช ้
เป้น็วัส่ดุในการก่อส่ร้าง	ส่่วนใหญ่เป็้นหินทำรายหินขาว	และ
หินทำรายสี่แดงเป้็นร่องรอยค์วามยิ�งใหญ่บนแผู้่นดินอีส่าน
ของอาณาจัักรขอมในพัุทำธศตวรรษทำี�	16	-	18	

	 ป้ราส่าทำหินพันมวัน	 เป้็นส่ถึาป้ัตยกรรมในค์ต ิ
ค์วามเช่�อของเขมรโบราณ	 อย่้ห่างจัากตัวเม่องโค์ราช 
ไป้ตามเส่้นทำางถึนนหลวงไป้ยังอำาเภอพิัมาย	 -	 ขอนแก่น	
ป้ระมาณ	16	 กิโลเมตร	ตั�งอย่้ทีำ�บ้านมะค์่า	ตำาบลบ้านโพัธิ�		
จัังหวัดนค์รราชส่ีมา

	 เป้็นส่ถึานทีำ�เก็บรวบรวมโบราณวัตถุึ	 ศิลป้วัตถุึ	และส่ิ�งอ่�นๆ 
ทีำ�ชุมชนมอบให้เก็บรักษา	 โดยพััฒนาให้เป้็นนิทำรรศการทีำ�นำาเส่นอ
เน่�อหาป้ระวตัคิ์วามเป้น็มาของจังัหวดันค์รราชส่มีา	เนน้ค์วามเช่�อมโยง 
ของเร่�องราวร่วมกับโบราณวัตถึุทีำ�จััดแส่ดง	 และการเป้ลี�ยนแป้ลง
ด้านสั่งค์ม	 เศรษฐกิจัของจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	และยังมีเร่อนโค์ราช 
เป้็นแหล่งเรียนร้้ภ้มิป้ัญญาและวิถึีชีวิตของค์นโค์ราชดั�งเดิมอีกด้วย	

พัิพัิธภัณฑ์์เมืืองนครราชส่มืา: Korat Museum
อาคาร 10 ชั�น 2 สำานักศูลิปะและวฒันธรรมื มืห่าวทิี่ยั่าลยัั่ราชภฏัินครราชสม่ืา

กำำ�แพงประตููชุุมพลและอนุุส�วรีย์์ท้้�วสุรนุ�รี 
Chumphon Gate and

Thao Suranaree Monument

โพนุสูงนิุเวศ เกำษตูรขอบเมือง
Phon Sung Eco – community City

Border Agriculture
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ร้่้จักิปัร้ะวัต่ิ และวีร้กิร้ร้มืของ “ที่้าวสุรนาร่ -นางสาวบัุญเหลือ” สต่ร้ีผู้่้ทัี�เปั็นทัี�เคาร้พร้ักิของปัร้ะชาชน
ชาวโคร้าช และคนไทัย่ กิับแลนดิ์มืาร้์กิกิาร้ทั่องเทัี�ย่วทัี�หากิใคร้ไมื่ไดิ้มืากิ็เหมืือนมืาไมื่ถิ่ึงโคร้าช

by คุณนาย่ดีิ�ด๊ิา…

ขอขอบคุณข้อม่ืลดีิๆ จากิ Dailynews https://www.dailynews.co.th/regional/785630/

 อนุสาวร่ย์ั่ที่้าวสุรนาร่ ห่รือ ยั่่าโมื ของชาวโคราช ตั�ง
เด่นตระหง่านอย่้กลางตัวเม่อง	 หล่อด้วยทำองแดงรมดำา	 ส่้ง	 1.85	
เมตร	หนัก	 325	 กิโลกรัม	 เป้็นร้ป้ทำ้าวสุ่รนารีตัดผู้มทำรงดอกกระทำุ่ม 
ถึอนไร	แต่งกายด้วยเค์ร่�องยศทีำ�ได้รบัพัระราชทำานจัากพัระบาทำส่มเดจ็ั
พัระเจัา้อย่้หัว	รชักาลทำี�	3	นุ่งผู้า้จับียกทำองค์าดเขม็ขัด	หม่ส่ไบเฉัยีงบา่ 
ส่วมตุ้มห้	 ส่วมตะกรุดพัิส่มรมงค์ล	 3	 ส่ายทำับส่ไบ	 นิ�วก้อยนิ�วนาง 
ทำั�งส่องส่วมแหวนนิ�วละวง	ม่อขวากุมดาบ	ด้ามดาบจัำาหลักลายส่อด
อย้่ในฟื้ักจัำาหลักลาย	ป้ลายจัรดพั่�น	ม่อเทำ้าส่ะเอว	หันหน้าเฉัียงซื้้าย
เล็กน้อย	 ก้มหน้าหน่อยๆ	มาทำางทำิศตะวันตก	ทำางกรุงเทำพัมหานค์ร	
ว่ากันว่าเพั่�อแส่ดงค์วามเค์ารพัต่อพัระบาทำส่มเด็จัพัระเจั้าอย้่หัว

	 ทำ้าวสุ่รนารี	 มีนามเดิมว่า	 “โมื”	 เป้็นชาวเม่องนค์รราชส่ีมา 
โดยกำาเนิด	เกิดเม่�อป้ี	พั.ศ.2314	เป้็นธิดาของนายกิ�มและนางบุญมา 
มีเม่�ออายุได้	 25	ป้ี	 ได้แต่งงานส่มรส่กับนายทำองค์ำาขาว	พันักงาน
กรมการเมอ่งนค์รราชสี่มา	ต่อมานายทำองค์ำาขาวได้เล่�อนบรรดาศกัดิ�
เป้น็	“พัระภักด้ส่รุยิั่เด้ช”	ตำาแหน่งรองป้ลดัเมอ่งนค์รราชสี่มา	นางโม 
จั่งได้เป้็น	 ค์ุณนายโม	 ชาวเม่องนค์รราชส่ีมาเรียกทำ่านทำั�งส่องเป้็น
ส่ามัญว่า	“คุณห่ญิงโมื”	และ	“พัระยั่าปลัด้ที่องคำา” ทำ่านเป้็นหมัน
ไม่มีทำายาทำส่่บส่ายโลหิต	 ชาวเม่องนค์รราชส่ีมาทัำ�งหลายจั่งพัากัน
เรียกแทำนตัวค์ุณหญิงโมว่า	 “แมื่”	 มีผู้้้มาฝ่ากตัวเป้็นล้กหลานกับ 
ค์ุณหญิงโมอย่้มาก	 ซื้่�งเป้็นกำาลังและอำานาจัส่่งเส่ริมค์ุณหญิงโม 
ให้ทำำาการใดๆ	ได้ส่ำาเร็จัเส่มอ

	 วีรกรรมของท้ำาวสุ่รนารีนั�น	ส่่บเน่�องมาจัากเม่�อพุัทำธศักราช	
2369	 ค์รั�งเจั้าอนุวงศ์แห่งนค์รเวียงนทำน์ได้ยกทัำพัเข้าแผู้่นดินไทำย	
จันถึ่งเม่องนค์รราชส่ีมา	 โดยอ้างว่ามีพัระราชโองการให้ยกทำัพั 
ไป้กรุงเทำพั	 เพั่�อช่วยรบกับอังกฤษ	 และเน่�องจัากในขณะนั�น	 เจั้า
เม่องนค์รราชสี่มาและพัระยาป้ลัดเม่องไม่อย่้	 ไป้ราชการเม่องขุขันธ์ 
เจัา้อนวุงศจ์ัง่ยกทำพัั	เขา้ย่ดเมอ่งนค์รราชส่มีาไดโ้ดยงา่ย	แลว้กวาดตอ้น 

ผู้้้ค์นชาวนค์รราชสี่มาเป้็นเชลยข่�นไป้ยังเวียงจัันทำน์	 ในจัำานวนเชลย 
เหล่านั�นมีค์ุณหญิงโม	 และนางส่าวบุญเหล่อ	 ทำี�เป็้นเส่ม่อนบุตร
บุญธรรมรวมอย้่ด้วย

	 ระหวา่งทีำ�กองทำพััเจัา้อนวุงศ	์และทำหารลาว	หยุดพัักค์า้งแรม
ระหว่างเดินทำางไป้เวียงจัันทำน์	ณ	ทำุ่งส่ัมฤทำธิ�	แขวงเม่องนค์รราชส่ีมา	
เม่�อวันทำี�	4	มีนาค์ม	พั.ศ.2369	ค์ุณหญิงโม	ร่วมกับนางส่าวบุญเหล่อ	
และหลวงณรงค์์ส่งค์ราม	 หัวหน้าชาวเม่อง	 ได้ใช้กลอุบาย	 โดยให้
ชาวเม่องเลี�ยงสุ่ราอาหารแก่ทำหารลาวทำี�ค์วบค์ุมตัวมา	 เม่�อทำหารเจั้า
อนุวงศ์หลงกลกินเหล้าเมายาจันขาดส่ติเก่อบหมดกองทำัพั	 เม่�อได้
โอกาส่อันเหมาะส่มแล้ว	 กำาลังชาวโค์ราชทำี�ทำุ่งส่ัมฤทำธิ�ทำั�งชาย	และ
หญิง	 ก็แย่งอาวุธโจัมตีเข่นฆ่่าทำหารลาวจันล้มตายเป็้นจัำานวนมาก	
ทำำาให้แผู้นกอบก้้อิส่รภาพัของนค์รราชสี่มาส่ำาเร็จั	 เม่�อค์วามทำราบ 
ไป้ถึ่งพัระบาทำส่มเด็จัพัระนั�งเกล้าเจั้าอย่้หัวจั่งทำรงพัระกรุณาโป้รด
เกล้าฯ	ส่ถึาป้นาค์ุณหญิงโม	ข่�นเป้็นทำ้าวสุ่รนารี	เม่�อวันทำี�	30	ตุลาค์ม	
พั.ศ.	2370		เม่�อค์ุณหญิงโมมีอายุได้		57		ป้ี

	 	 	 	 	 	 	ทำ้าวสุ่รนารี	ถึ่งแก่อส่ัญกรรมในส่มัย	พัระบาทำส่มเด็จั 
พัระจัอมเกล้าเจั้าอย้่หัว	(รัชกาลทำี�	4)	เม่�อเด่อนเมษายน	พั.ศ.	2395 
รวมส่ิริอายุ 	 81	 ป้ี 	 อนุส่าวรี ย์ทำ้าวสุ่รนารี 	 ป้ระดิษฐานอย่้ทีำ� 
หน้าป้ระต้ชุมพัล	 นับเป้็นอนุส่าวรีย์ของส่ามัญชนส่ตรี	 ค์นแรก 
ของป้ระเทำศ	 เริ�มก่อส่ร้างในป้ี	 2476	 แล้วเส่ร็จั	 และมีพัิธีเป้ิด
อนุส่าวรี ย์ เม่� อ วันทีำ� 	 15 	 มกราค์ม	 พั.ศ. 	 2477	 ทีำ�ป้ัจัจัุบัน 
เป้รียบเส่ม่อนสั่ญลักษณ์ของจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 เป็้นทำี�เค์ารพั 
ส่ักการะและย่ดเหนี�ยวจัิตใจัชาวโค์ราช

ฉบัับัหน้้า...มารู้้้จัักวีีรู้สตรู้ีผู้้้เคีียงข้้างคีุณหญิิงโม 
ยอมสละชีีพเพ่�อแผู้่น้ดิิน้โคีรู้าชีน้ะคีะ
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 อาห่ารคลน่ (Clean Food)	เป็้นอาหารทีำ�ไมผู่้า่นการป้รงุแตง่ 
ด้วยส่ารเค์มีต่างๆ	 หร่อทำำาให้ผู้่านการแป้รร้ป้น้อยทีำ�สุ่ดนั�นเองค์่ะ 
จั่งทำำาให้อาหารเหล่านี�เป้็นอาหารทำี�ส่ดส่ะอาดไม่ผู้่านกระบวนการ
ถึนอมอาหารอย่างเช่นการหมักดองหร่อป้รุงรส่ใดๆ	 มากจันเกินไป้ 
อย่างเช่น	 รส่เค์็มจััดหร่อหวานจััด	 เป้็นต้น	 ส่ำาหรับอาหารป้ระเภทำ
อาหารกระป้๋อง	 อาหารส่ำาเร็จัร้ป้ทีำ�แช่ต้้เย็นนั�นค่์อตรงข้ามกันเลยค์่ะ 
เพัราะอาหารเหล่านั�นมักจัะใส่่ส่ารกันเส่ียกันเส่ียเข้าไป้ด้วย	 เพั่�อให้ 
อาหารนั�นส่ามารถึเก็บไว้ได้นานข่�น	 หร่อขนมขบเค์ี�ยวต่างๆ	 ก็จัะมี 
แป้้งและผู้งช้รส่ผู้ส่มอย้่	และก็ยงัเต็มไป้ด้วยโซื้เดียมกับนำ�ามัน	รวมทำั�ง 
อาหารขยะอย่างเช่นเบอร์เกอร์	 เฟื้รนช์ฟื้ราย	 ไก่ชุบแป้้งทำอดก็ด้วย 
นำ�าอัดลมหลากสี่หลากกลิ�นทำั�งหลายมากมายหลายร้ป้แบบ	ส่ำาหรับ
การป้รุงอาหารแบบค์ลีนนั�นไม่ใช่การเน้นแต่ให้ทำานผู้ักเยอะๆ 
นะค์ะ	แต่เป้็นการทำานอาหารทุำกหม้่ให้ได้ส่ัดส่่วนทำี�เหมาะส่มตามทีำ�
ร่างกายต้องการ

	 พ้ัดง่ายๆ	ก็ค่์อ	 ต้องมีทัำ�งค์าร์โบไฮเดรต	 โป้รตีนในป้ริมาณทำี�
เพัียงพัอต่อค์วามต้องการของร่างกาย	 เน่�อสั่ตว์ทีำ�ใช้ค์วรเล่อกแบบทำี�
ไมใ่ช่ส่ำาเรจ็ัร้ป้หรอ่ทำี�ผู้า่นการป้รุงรส่มาแลว้	ดังจัะเห็นไดว้า่	อาหารค์ลนี 
เป้็นอาหารทำี�ผู้่ านขั�นตอนการป้รุงแต่งมาน้อย	 หร่อไม่ ผู่้าน 
การป้รุงแต่งใดๆ	 เลย	 จัะเป้็นการเน้นทีำ�ธรรมชาติของอาหารนั�นๆ 
เป็้นหลัก	 นอกจัากนี�อาหารค์ลีนยังมีส่รรพัคุ์ณทีำ�ดีส่ำาหรับค์นทีำ�อ้วน	
ค์นทำี�มีนำ�าหนักเกินและต้องการจัะลดนำ�าหนัก หร่อค์นทีำ�มีไขมันมาก	
เพัราะอาหารค์ลนีส่ว่นใหญจ่ัะผู้ลติมาจัากธรรมชาต	ิไมผู่้า่นการป้รงุรส่ 
แต่งรส่ชาติหร่อการส่ังเค์ราะห์แต่อย่างใด	 หร่อหากจัะมีการป้รุงรส่ 
ก็เป้็นการป้รุงแต่งเพัียงน้อยนิดเทำ่านั�น	 ซ่ื้�งจัะมีผู้ลดีต่อค์นทีำ�ต้องการ
ลดนำ�าหนัก ลดค์วามอ้วน และค์นทำี�ใส่่ใจัด้แลกับสุ่ขภาพัของตนเอง
เป้็นส่ำาค์ัญ

	 ส่ำาหรับผู้้้ทีำ�ต้องการจัะเริ�มต้นการกินอาหารค์ลีน	 จัะต้องเริ�ม
ต้นด้วยการไม่ย่ดติดในรส่ชาติของอาหารในแบบเดิมๆ	 ทีำ�เราเค์ย 
รับป้ระทำานอย่้เป็้นป้ระจัำา	 เพัราะการกินอาหารค์ลีน	หร่อกินค์ลีนนั�น 
รส่ชาติของอาหารจัะเป้็นรอง	 แต่จัะให้ค์วามส่ำาคั์ญกับตัวอาหาร
มากกว่า	 ค์่อ	 ไม่เน้นการป้รุงแต่ง	 หร่อป้รุงแต่งให้น้อยทีำ�สุ่ด	 เพ่ั�อให้ 
การกินอาหารค์ลีนได้รับป้ระโยชน์ส่้งสุ่ดแก่ร่างกาย	 ผู้ลพัลอยได้ 
ในการกินอาหารค์ลีนนั�นจัะทำำาให้ส่ขุภาพัดีในระยะยาว	ไมเ่จ็ับป้ว่ยง่าย

อาหารคลีีน
อาหารคลีีนคืออะไร ? มาร้�จัักอาหารคลีีนกัน 

 อาหาร้คลีน (Clean Food) คืออะไร้คุณทัร้าบกัินแล้ว
หร้ือย่ัง เชื�อว่าหลาย่คนส่วนใหญ่มืักิจะเปั็นห่วงสุขภาพและ
หันมืาใส่ใจด่ิแลร่้างกิาย่ควบค่่ไปักัิบกิาร้ลดิน้ำาหนักิกัินมืากิขึ�น 
ดัิงนั�นจึงทัำาให้เร้าได้ิยิ่นหลาย่ๆ คนพ่ดิถึิ่งอาหาร้คลีนกัินเย่อะขึ�น 
แต่่อาหาร้คลีนนั�นจะมีืความืสำาคัญกัิบสุขภาพของเร้าอย่่างไร้ 
บ้างนั�น  ลองมืาทัำาความืร้่้จักิกัินด่ิค่ะ

ดิังน้ั�น้ เรู้าจัึงเห็น้ไดิ้วี่าอาหารู้คีลีน้น้ั�น้ เป็็น้สิ�งสำาคีัญิอัน้ดิับัแรู้ก 
ข้องคีน้รู้ักสุข้ภาพและดิ้แลสุข้ภาพ ที่ี�ต้องการู้สรู้รู้หาแต่สิ�งดิีๆ 

ให้กับัตน้เอง เพรู้าะอาหารู้คีลีน้น้ั�น้เป็็น้สิ�งที่ี�มีป็รู้ะโยชีน้์ต่อสุข้ภาพ
ข้องเรู้ามากที่ี�สุดิน้ั�น้เอง

by เต่ม่ืจิน
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 อรุณ ขันโคกสูง	 ผู้้้ใหญ่บ้านโพันส่้ง	 กล่าวว่า	 ชุมชนตรงนี� 
เป้น็เกษตรกรรมแบบผู้ส่ม	ลำาพัังป้ลก้ขา้วอยา่งเดยีว	หร่อทำำาผู้ลิตภัณฑ์์
แป้รร้ป้ไม่กี�อย่างไม่น่าจัะส่ร้างรายได้เพัียงพัอ	 จั่งพัยายามส่ร้าง
อาชีพัเพิั�ม	 โดยนำาส่ิ�งทำี�มีอย่้ในพ่ั�นทำี�มาทำำาให้เกิดดอกออกผู้ล	 ของดีๆ 
ของชุมชนเรามีเยอะ	ทำี�น่าจัะมาส่ร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน	จั่งทำำาการ
รวมกลุ่มทำำาอาชีพั	 อาทิำ การที่ำาขนมืไที่ยั่ นำ�ามืะนาว นำ�าห่มื่อน
ห่มืูห่ลุมื ฟาร์มืจิ�งห่ร่ด้ เพัาะเห่็ด้ เป้็นต้น	 รวมทัำ�งตอนนี�เราม ี

โฮมส่เตยบ์รกิารอกีดว้ย	พัรอ้มกบัไดเ้นน้เส่มอ	ตอ้งส่ะอาด	และนา่มอง	
ทีำ�ผู่้านมาจัะมขีา้ราชการ	หร่อกลุ่มเกษตรกรหลายแหง่ทีำ�ตดิตอ่มาดง้าน
เร่�องการทำำาเกษตร	ก็จัะเข้ามาพััก	ตั�งใจัว่าอยากจัะต่อยอดให้มคี์นนอก 
ทีำ�อยากจัะมาส่ัมผัู้ส่ธรรมชาติ	 เชิงเกษตรตามวิถึีชุมชน	 ได้เข้ามาพััก	
พัร้อมกันนี�เรายังเตรียมจัักรยานส่่วนกลางไว้รองรับ	 บริการให้แก่ 
นักทำ่องเทำี�ยวอีกด้วย

โคราชโฉมใหม่

by SunShine girl
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ค์ุณวรัส่ดา	ป้ักการะถึา	หร่อ	พัี�อ้วน	นักป้ล้กส่มุนไพัรไทำย	ด้วยใจัรัก	ผู้้้ทำี�หนีเม่องใหญ่อย่างกรุงเทำพัฯ	มาอย้่ส่วนส่มุนไพัรไทำย
ณ	เม่องค์ง	จัังหวัดนค์รราชส่ีมา	ผู้้้ทำี�พัร้อมผู้ลักดันส่วนส่มุนไพัร	บ้านโค์กหนองนา	และกลุ่มวิส่าหกิจัชุมชนให้เข้มแข็ง

เพั่�อส่ร้างรายได้ให้กับชุมชนทำี�ตนรัก	

“พั่�ใช้ ตัวอยั่่างของ “โคกห่นองนา โมืเด้ล” เป็นปรัชญาในการออกแบบพัื�นที่่�ที่ำาเกษตรตามืศูาสตร์พัระราชา
ซึ่่�งสามืารถสร้างประโยั่ชน์จากแนวคิด้ได้้อยั่่างเห่็นผล วางแผนว่าจะกินอยัู่่แบบพัอเพั่ยั่งตามืห่ลักเกษตรที่ฤษฎ่ให่มื่

ห่รือตามืปรัชญาเศูรษฐกิจพัอเพั่ยั่งของในห่ลวงรัชกาลที่่� 9 เชื�อว่าช่วิตที่่�มื่คุณค่ารอเราอยัู่่ในอนาคตแน่นอน
สิ�งสำาคัญคือต้องศู่กษาห่ลักการให่้เข้าใจอยั่่างถ่องแที่้เส่ยั่ก่อน ต้องเตร่ยั่มืความืพัร้อมืที่ั�งความืรู้ซึ่่�งไมื่ใช่แค่อ่านจากตำารา
ต้องค่อยั่ ๆ ฝึึกปฏิิบัติจนชำานาญ รวมืถ่งการฝึึกจิตใจให่้เข้มืแข็ง ขยั่ัน อด้ที่น และมื่ความืเพั่ยั่รเพัื�อไมื่ให่้เราก้าวพัลาด้

จะที่ำาให่้เส่ยั่เวลาและงบประมืาณ  แล้วพั่�ก็ได้้สวนสมืุนไพัรผสมืผสานบนพัื�นที่่�ที่่�ไมื่มื่ใครคิด้ว่า พั่�จะที่ำาได้้”  

“สมืุนไพัร”	กลายมาเป้็นทำางเล่อกในการรักษาและป้้องกันโรค์ทำั�งในร้ป้แบบของยาและผู้ลิตภัณฑ์์อาหารเส่ริมทำี�เป้็นกระแส่นิยมของค์นทำั�วไป้
ในปั้จัจุับันและเม่�อกล่าวถ่ึง	“ส่มุนไพัร”	ก็อาจัจัะคิ์ดว่าเป็้นเพีัยงพ่ัชหร่อต้นไม้ทีำ�มาจัากธรรมชาติเท่ำานั�น	จ่ังทำำาให้ร้้ส่่กป้ลอดภัยเม่�อนำามาเล่อกใช้ 
แต่ป้ัญหาจัากการนำาส่มุนไพัรมาใช้อย่างไม่ถึ้กต้องหร่อไม่ถึ้กวิธี	ก็อาจัก่อเกิดโทำษต่อตัวของผู้้้ใช้ด้วย	ดังนั�น	จั่งค์วรศ่กษาให้รอบค์อบ

บรหิารจัดัการพ่ั�นทีำ�	จัดัการพ่ั�นทีำ�เพั่�อใหเ้กดิ
ป้ระโยชนส้์่งส่ดุ	โดยใชอ้ตัราส่ว่น	30	:	30	:	
30	:	10 เป้น็เกณฑ์ป์้รบัใช	้ตวัอยา่งเชน่	พ่ั�นทีำ�
ส่ว่นแรก	30	เป้อรเ์ซื้น็ตใ์ชส้่ำาหรบัขดุส่ระนำ�า	
เพั่�อเลี�ยงป้ลา	ป้ล้กส่มุนไพัรนำ�าทีำ�กินหร่อ 
ใช้ป้ระโยชน์อ่�น	 ได้	 รอบ	ๆ	ขอบส่ระป้ล้ก 
ไม้ต้นทำี�ไม่ใช้นำ�ามาก

บริหารจััดการนำ�าทำำาอย่างไร	 ให้มีนำ�า 
เพัียงพัอต่อการเพัาะป้ล้กและใช้ใน 
ชีวิตป้ระจัำาวันตลอดปี้และมีส่ำารองไว้ใช้
ในฤด้แล้งหร่อระยะฝ่นทิำ�งช่วง	 ซ่ื้�งตาม
หลักเกษตรทำฤษฎีใหม่เน้นการค์ำานวณ 
ป้ริมาณนำ�าด้วยหลักวิชาการ	 นำ�าฝ่นทีำ� 
ตกลงในแต่ละพั่�นทำี� 

ป้ล้กข้าวในนาและพ่ัชผู้ักส่มุนไพัรบน
ค์ันนา	 ข้าวทำุกพัันธ์ุส่ามารถึป้ล้กในนา 
นำ�าล่กได้ขอเพัียงเราร้้จัักพัันธ์ุข้าวให้จัริง 
ข้าวทำี�ป้ล้กในดินทำี�บ่มไว้อย่างดีจัะม ี
รากยาวพัอทีำ�จัะหาอาหารเลี�ยงตัวและ 
ทำะล่งต้นข่�นส่้งหนีนำ�าได้	 นอกจัากได้ข้าว	
เรายังได้ผู้ลผู้ลิตอ่�นจัากนาข้าวก็ค์่อ	ป้ลา	
กุ้ง	 กบ	 เขียด	 ส่่วนบนคั์นนาก็ป้ล้กพ่ัช
ส่มุนไพัร	ส่ร้างรายได้อีกทำางหน่�ง

นี�ค้อ..วิิธีีทีี�พี�อ้วินได้ปรับใช้พ้�นทีี�กว่ิา 20 ไร่
สร้างสวินสม่นไพรไทียท่ีกชนิด ศึกษา เรียนร้้ และสร้างธ่ีรกิจขนาดย่อม
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Holiday (ฮอลลิเด้ย์)	หมายถึ่ง	วันหยุด	อันเน่�องมาจัากวันส่ำาค์ัญ 
ของค์นในชาติ	 เช่น	 วันเฉัลิมพัระชนมพัรรษา	 วันป้ิยมหาราช 
วันเข้าพัรรษา	 เป้็นต้น	 และมักใช้กับวันหยุดระยะสั่�นค์่อป้ระมาณ 
1	วัน	หร่ออาจันานกว่านี�ได้บ้างเล็กน้อย	เช่น	

Vacation (เวเคชัน) หมายถึ่ง	 ระยะเวลาหยุดงานหร่อหยุด 
ภาค์เรียน	 ซ่ื้�งเป็้นการได้รับอนุญาตให้หยุดได้ติดต่อกันหลายวัน 
หร่อเป้็นเด่อนก็ได้	เช่น	

Weekend (ว่คเอน็ดฺ้) หมายถ่ึง	เฉัพัาะวนัหยดุป้ลายส่ปั้ดาหเ์ทำา่นั�น	
ค์่อวันเส่าร์และวันอาทำิตย์	จัะนำาไป้ใช้กับวันหยุดอ่�นไม่ได้	เช่น		

King’s	Birthday	is	our	holiday.
วันพัระราชส่มภพัค์่อวันหยุดของพัวกเรา	

Tomorrow	will	be	a	Buddhist	-	Lent	Day,	so	it	our	holiday.
วันพัรุ่งนี�จัะเป้็นวันเข้าพัรรษา	ดังนั�นจั่งเป้็นวันหยุดของเรา

แม้เป้็นวันหยุด	วันเส่าร์	 -	วันอาทำิตย์	ก็ส่ามารถึใช้ค์ำานี�ได้	และ
หากเป้็นร้ป้พัห้พัจัน์ก็หมายถึ่งวันหยุดมีระยะเวลาหลายวัน	เช่น	
วันหยุดธรรมดา	หร่อวันหยุดโรงเรียน	เป้็นต้น	เช่น

Sunday	is	their	holiday.
วันอาทำิตย์ค์่อวันหยุดของพัวกเขา	

Surat	went	to	Penang	during	the	school	holidays.
สุ่รัตน์ไป้ป้ีนังระหว่างวันหยุดเรียนหลายวัน	

Where	will	you	go	during	the	vacation ?
ระหว่างวันหยุดค์ุณจัะไป้เทำี�ยวไหน	?

What	are	you	planning	to	do	this	weekend ?
ค์ุณตั�งใจัจัะทำำาอะไรวันสุ่ดส่ัป้ดาห์นี�	?	

สำานวนโคราช

คำาภาษาโคราช

ห่ัวห่ายั่ตะพัายั่ขาด้	หมายถึ่ง	อาการทำี�ชอบเทำี�ยวเตลิดไป้ไม่อย้่
ติดบ้าน	บางทำีก็ไม่กลับบ้านเลย	ค์ล้ายวัวค์วายทีำ�เช่อกตะพัาย
ขาดเทำี�ยวเตลิดไป้

ของห่ายั่ตะพัายั่บาป	 ของหายหร่อเข้าใจัว่าหายแล้วเทีำ�ยว 
โทำษผู้้้อ่�น,	หร่อหาค์นผู้ิดไม่ได้

อุ้มืลูกผูกอู ่หมายถึ่ง	การเลี�ยงด้ล้ก

กะจ๋า 	หมายถึ่ง	พั่ช	หร่อ	ผู้ัก	กลางอ่อนกลางแก่
ขะเห่วา 	หมายถึ่ง	การข่วนให้เป้็นลอยด้วยเล็บม่อ
ข่�ส่ก 	หมายถึ่ง	น้ำาค์ลำา,	น้ำาโส่โค์รก
แจบ		หมายถึ่ง	ราบ	เรียบ,	แนบส่นิทำ

	 แบ่งเป้็น	 2	 กลุ่มใหญ่ๆ	 ค์่อ	 กลุ่มตะวันออกและตะวันตก 
โดยกลุ่มืตะวันออก	 ได้แก่	 อำาเภอชุมพัวง	บัวใหญ่	 ห้วยแถึลง	 ค์ง	
พัิมาย	 โนนส่้ง	 ป้ระทำาย	 จัักราช	 จัะมีเสี่ยงวรรณยุกต์เหม่อนกัน 
ส่่วนกลุ่มืตะวันตก	 ได้แก่	 อำาเภอโนนไทำย	 ด่านขุนทำด	 ป้ากช่อง	
ป้ักธงชัย	 โชค์ชัย	 ค์รบุรี	 มีเส่ียงวรรณยุกต์ค์ล้ายค์ล่งกัน	 และมัก 
มีส่ำานวนเฉัพัาะถิึ�น	 มีลักษณะเฉัพัาะตัว	 มีเส่ียงสั่มผัู้ส่ค์ล้องจัองกัน 
เจั้าบทำเจั้ากลอน	

	 ลักษณะดังกล่าวนี�เองทำำาให้โค์ราชมีบทำเพัลงเฉัพัาะถิึ�น 
เช่น	 เพัลงก้อม	 เพัลงโค์ราช	 ด้วย	 ค์อลัมน์นี�เราจัะจััดทำำาข่�นเพั่�อ 
เป้น็การเป้น็การอนุรกัษ	์และ	ส่บ่ทำอดเอกลกัษณ์ดา้นภาษา	ใหย้งัค์งอย่้ 
เพั่�อให้ค์นรุ่นหลังยังค์งจัดจัำา	 และเข้าใจัภาษาพ่ั�นถิึ�นขอนำาเส่นอ 
ภาษาโค์ราช	 ส่ำานวน	 ทำี�ค์นพ่ั�นถิึ�น	 ใช้กันทำั�วไป้	 ภายใต้ยุค์ส่มัย 
ทีำ�ก้าวหน้า	 ค์นรุ่นหลัง	 อาจัจัะไป้ทำำางานหร่อย้ายถิึ�นทำี�อย่้ไป้ทีำ�อ่�น 
ให้ยังค์งจัดจัำา	 และเข้าใจัในส่ำานวนภาษาโค์ราชได้	 ไป้ลองอ่าน 
ออกเส่ียงตามกันเลยจั้า

วันหยุด้ กิารใช้  Holiday, Vacation, Weekend
สวัสดีิค่ะ  คอลัมืน์  EASY ENGLISH  ได้ินำาคำาศัพท์ัภาษาอังกิฤษ 

ทีั�คุ้นเคย่ และใช้ในชีวิต่ปัร้ะจำาวัน มืาฝ่ากิกัินค่ะ โดิย่มีืความืหมืาย่ว่า
“วันหยุด้” แต่่ใช้แต่กิต่่างกัิน เร้าไปัด่ิตั่วอย่่างปัร้ะโย่คกัินเลย่ค่ะ

ภาษาโคร้าชเปั็นกิาร้ผู้สมืผู้สานร้ะหว่าง ภาษาไทัย่กิลาง
ภาษาอีสาน ภาษาเขมืร้ มืีสำาเนีย่ง สำานวน คำาศัพทั์เฉพาะถิ่ิ�น

ขอขอบคุุณข้อมููลจาก

อาจารย์์สำำาราญ คำำาย์่�ง, ใช้้ศััพท์์ภาษาอังกฤษให้้ถููกต้้อง 
ต้รงต้ามูคุวามูห้มูายท์่�แท์้จริง  2536

ขอขอบคุุณข้อมููลจาก

ศาสตราจารย์์นฤมล ปิิย์วิิทย์์, เอกสารประกอบการสัมูมูนา
เร่�อง โคุราชศึึกษา มูหาวิิทยาลัยราชัฏนคุรราชสีมูา

ภาพประกอบจาก 
https://board.postjung.com/1044622

by แม่ืนางสิบสอง by Rabbit Giant
Easy English ภาษาถ่ิิ่นโคราช
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“ถนน” โครงสร�างพ้ั�นฐาน 
 อันดับ 1 “ทีี่�ประช่าช่น 
 ต้�องการมากทีี่�สุด”

“นายรักช่าติ้ กิิริวัฒนศัึกดิ� ประธานสภา อบจ. 
นครราชสีมา” ขานรับนโยบาย “โคราชโฉมใหม่” ของ 
นายก อบจ. เตรียมผลัััักดััััน ให้เมืองโคราชกลััายเป็น 
“เมืองแห่งการพััััฒนาทีี่�ียั�งย้น”

ถนนสวย นำ��ใส ไฟสว่�ง
ขอเคีียงข้�ง พีี่�น้องทุุกคีน

 “นายั่เจษฎา  พัทิี่ยั่าภรณ”์ ส.อบจ.อ.ด่้านขนุที่ด้เขต 1 
และ “นายั่ธวัฒน์ ศูิริปริญญานันต์” ส.อบจ.อ.ด้่านขุนที่ด้ 
เขต 2 ขยันลงพ่ั�นทีำ�พัา	 “นายั่กห่น่อยั่”	 ตรวจัส่อบเส่้นทำาง
ค์มนาค์ม	ในพ่ั�นทีำ�อำาเภอดา่นขนุทำด	ดว้ยตนเอง	เพ่ั�อตรวจัส่อบ
ค์วามค์่บหน้าซ่ื้อมส่ร้างถึนน	 เส่้นทำางค์มนาค์มทีำ�ใช้ส่ำาหรับ 
การเดินทำางและขนส่่ง	 โดยร่วมกับส่ำานักช่าง	 อบจั.นม., 
เจัา้หน้าทีำ�ศน้ยป์้ระส่านงานฯ	และองค์ก์รป้กค์รองส่ว่นทำอ้งถิึ�น
ในพ่ั�นทำี�	 ตรวจัค์วามค์่บหน้าโค์รงการซื้่อมส่ร้างถึนนลาดยาง 
แอส่พััส่ติกค์อนกรีต	 ทัำ�งนี�โค์รงการดังกล่าว	 ได้มีการนำาเส่นอ
โค์รงการ	 เพั่�อทำำาป้ระชาค์มกับผู้้้นำาชุมชน	 และป้ระชาชน 
ในพ่ั�นทีำ�	 ก่อนนำาข้อม้ลมาป้รับใช้ในการแก้ไขป้ัญหา	บรรเทำา
ค์วามเด่อดร้อนของป้ระชาชน

 นายั่รักชาติ กิริวัฒนศูักด้ิ� ประธานสภา อบจ.
นครราชส่มืา	 ลงพ่ั�นทีำ�ร่วมพ้ัดค์ุยป้ระส่านค์วามร่วมม่อ
กับองค์์กรป้กค์รองส่่วนทำ้องถิึ�นในอำาเภอต่าง	 ๆ	พัร้อมกับ 
นายก	อบจั.	นค์รราชส่ีมา	 เพั่�อร่วมรับทำราบข้อม้ลป้ัญหา
ต่างๆ	 ของป้ระชาชนชาวจัังหวัดนค์รราชส่ีมา	 โดยมุ่งหวัง
จัะเช่�อมแผู้นพััฒนาท้ำองถิึ�นของโค์ราชให้เกิดค์วามเข้ม
แข็งอย่างทำั�วถึ่ง	และบริหารจััดการได้อย่างมีป้ระส่ิทำธิภาพั 
ตามนโยบายของ	 ดร.ยลดา	 หวังศุภกิจัโกศล	 นายก 
องค์์การบริหารส่่วนจัังหวัดนค์รราชสี่มา	 ทีำ�ป้รารถึนาให้ 
ชาวโค์ราชทำุก	 ๆ	 ค์นได้มีส่่วนร่วมส่ร้าง	 ร่วมค์ิด	 ร่วมทำำา 
โค์ราชโฉัมใหม่	 เพั่�อวางฐานรากการพััฒนาให้ก้าวต่อไป้
ข้างหน้าอย่างยั�งย่น

by Annabelle
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Aggretsuko

ขอบค์ุณภาพัจัาก	Twitter @aggretsuko

 Aggretsuko	 เป้็นซื้ีรีส่์อนิเมชั�นแนวตลกช่�อดังของค่์าย	 Sanrio	 โดย 
ซื้ีซื้ั�นแรกได้ออกฉัายทำาง	 Netflix	 ทัำ�วโลกไป้เม่�อวันทีำ�	 20	 เมษายน	 2018 
ซื้่�งเป้็นซื้ีรีส่์ตอนละ	10	–	15	นาทำี	กำากับและเขียนบทำโดย	ราเรโกะ	และ	เซื้นฉัะ	
ยาวารากะ

	 โป้รเจักต์นี�ได้พััฒนามาจัากอนิเมชั�นทีำ�ฉัายทำางทำีวีเร่�อง	 Aggressive	
Retsuko	ทำี�มีตัวละค์รเด่นค์่อ	เรตส่่โกะ	แพันด้าแดง	ส่าวโส่ด	วัย	25	ป้ี	ราศีพัิจัิก	
เล่อดกรุ๊ป้เอ	 ทำำางานอย่้ในแผู้นกบัญชีของบริษัทำเอกชนแห่งหน่�งในฐานะ	OL	
(Office	Lady)	และ	...	

	 ซื้ีรีส่์เปิ้ดเร่�องมาด้วยการแนะนำาให้ร้้จัักกับเรตส่่โกะทำี�เป็้นพันักงาน
บัญชีธรรมดา	 ชีวิตป้ระจัำาวันของเธอเริ�มจัากการไป้ทำำางานบนรถึไฟื้ทีำ�แออัด	
ทำำางานภายใต้เจั้านายหร่อ	 ผู้อ.ตัน	 ทีำ�เป้็นหม้นิสั่ยไม่ดี	 นอกจัากอ้้งานแล้ว 
ยังด้ถ้ึกเพัศหญิง	 ส่่วนเจ้ัานายผู้้้หญิงอีกค์นทีำ�เป็้นตัวโค์โมโด้	 หร่อคุ์ณส่่โบเนะ 
ก็ชอบเอางานมากองให้เรตส่่โกะก่อนเลิกงานไม่กี�นาทำี	 ยังไม่นับเพั่�อนร่วมงาน 
ช่างนินทำา	 	 หร่อรุ่นน้องทำี�ชอบเอาตัวรอดด้วยการป้ระจับ	 	 ผู้อ.	 และ...	 เม่�อ 
เรตส่่โกะต้องรองรับค์วามจุักจิักหร่อการก่นด่าในเร่�องไม่เป็้นเร่�อง	 กลับบ้าน
ด่กกว่าค์นอ่�น	 เหน่�อยใจักับส่ังค์มในออฟื้ฟื้ิศ	 ดังนั�น	 เม่�อเลิกงานแล้วเธอจั่ง 
ใช้บริการค์าราโอเกะเป้็นส่ถึานทีำ�พัักใจั	 แหกป้ากร้องเพัลงเดธเมทำัลก่นด่า 
เร่�องเฮงซื้วยทีำ�เพิั�งเจัอมาอย่างเผู้็ดร้อนและตั�งเป้้าจัะลาออกจัากงานให้จังได้ 
แต่แน่นอนว่าเร่�องนี�เป้็นค์วามลับล่กสุ่ดใจัของเธอ 

	 Agrretsuko	 นั�นมาจัากค์ำาว่า	 Aggressive	 ทีำ�แป้ลว่าเกรี�ยวกราด 
รวมร่างกับช่�อ	 เรตส่่โกะ	ซื้่�งเป้็นช่�อจัริงของเธอนั�นเอง	 เม่�อได้ร้องเพัลง	 เรตส่่โกะ
จัะส่งบลง	พัร้อมไป้ส้้่กับเจั้านายห่วยๆ	 และวันใหม่ทีำ�จัะต้องมีป้ัญหาทีำ�รออย่้ 
แต่ระหว่างทำางนั�น	 เธอก็ยังมีมิตรภาพัทำี�ดีจัากเพั่�อนร่วมงาน	 รวมถ่ึงมิตรภาพั 
จัากส่าวๆ		ระดับเจั้านายทำี�ย่�นม่อเข้ามาช่วยแนะนำาด้วยส่ายตาเป้็นกลาง

	 แมจ้ัะเป้น็การต์น้	แตเ่น่�อหาของ	Aggretsuko	มคี์วามเป้น็ผู้้ใ้หญส่่ง้มาก 
โดยส่ะท้ำอนส่ภาพัสั่งค์มเม่องของค์นญี�ปุ้่นทีำ�ชอบการทำำางานหนัก	 ผู่้านตัวละค์ร	
เรตส่่โกะ	 ซื้่�งเป็้นเพัศหญิง	 เพั่�อจิักกัดป้ระเด็นการกดขี�ทำางเพัศในกรุงโตเกียว 
ทำี�โลกการทำำางาน	 ส่าวออฟื้ฟื้ิศยังค์งถ้ึกมองไม่ดีจัากส่ายตาค์นทัำ�วไป้	 ไม่ค์่อย 

ได้รับการยอมรับในค์วามส่ามารถึ	 ถ้ึกพันักงานชายใช้งาน 
ส่ารพััด	 ต้องทำนกับค์ำาพ้ัดด้หมิ�นของหัวหน้ากับเพั่�อนร่วมงาน
ผู้้้ชาย	 ต่อให้ทำำางานเก่งแค์่ไหนก็มีโอกาส่เล่�อนขั�นน้อยมาก	 
เพัราะค์นส่่วนใหญ่ในญี�ปุ่้นยังมองว่าผู้้้หญิงจัะมีอายุการทำำางานสั่�น 
เม่�อแต่งงานก็อาจัจัะต้องลาออกไป้เป้็นแม่บ้านเลี�ยงล้ก

	 ป้ญัหาในชวีตินั�นหลายค์รั�งใชจ่ัะหลกีหนไีด	้ฉัะนั�นแลว้ 
จันกว่าค์วามซื้วยซื้ำ�าซื้ากซื้ำ�าซื้้อนนี�จัะสิ่�นสุ่ดลง	 ขอแค์่เรา 
มพ่ีั�นทำี�ส่ว่นตวัใหย่้ดจัติใจัไวบ้า้ง	ทำกุขอ์นัหนกัอ่�งกค็์งจัะเบาบาง 
ลงบ้าง...ชั�วขณะหน่�ง

โคราชโฉมใหม่

by บุุณถะหวิิน แสงส่องห้อง
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by tingnong

by คุณนาย่ดีิ�ด๊ิา...

นายั่กห่น่อยั่ นางยั่ลด้า ห่วังศูุภกิจโกศูล	นายก	อบจั.นม.	เข้ารับตำาแหน่งมา 
7	เด่อน	ไม่มีวันไหนทำี�นายกค์นเก่งหยุดทำำางานเลย	หวังให้พัี�น้องป้ระชาชนได้อย้่ดี	มีสุ่ข	ทำุกค์น 

ฝ่ากเป้็นกำาลังใจัให้นายกหน่อยด้วยนะค์ะ	

รองแต๋ง นายั่นรเสฎฐ์ ศูิริโรจนกุล	รองนายกอบจั.	นม.ห่วงใยพัี�น้องชาวโค์ราช 
ลงพั่�นทำี�มอบถึุงยังชีพั	หน้ากากอนามัย	เจัลแอลกอฮอล์ให้กับผู้้้ทำี�ได้รับผู้ลกระทำบจัากโค์วิด	-	19

รองกุ่ยั่ นายั่ว่ระชาติ ทีุ่่งไผ่แห่ลมื	รองนายกอบจั.นม.	ลุยงานเต็มทำี�ตามติดส่ถึานการณ์โค์วิดอย่างต่อเน่�อง	
และร่วมม่อกับหน่วยงานต่างๆ	เพั่�อให้ชาวโค์ราชผู้่านวิกฤตโรค์ระบาดร้ายแรงไป้ด้วยกัน	#โค์ราชต้องรอด

รองสมืเก่ยั่รติ ตันด้ิลกตระกูล รองนายกอบจั.นม.	เข้าถึ่งป้ระชาชน	ติดตามงานโค์รงส่ร้างพั่�นฐาน	ทำั�งถึนน	
นำ�า	ไฟื้ฟื้้าส่่องส่ว่าง	ตั�งเป้้าให้ทำุกพั่�นทำี�ในค์วามรับผู้ิดชอบของ	อบจั.นม.	ให้ชาวบ้านได้รับป้ระโยชน์ส่้งสุ่ด

รองกมืลศูักด้ิ� เกษเมืธ่การุณ	รองนายกอบจั.นม.	ลงพั่�นทำี�ติดตามค์วามค์่บหน้า 
ส่ถึานทำี�ก่อส่ร้างส่ถึานส่งเค์ราะห์ค์นชราแห่งใหม่	เพั่�อส่่งเส่ริมค์ุณภาพัชีวิตผู้้้ส่้งอายุในโค์ราชให้ดีข่�น

จัากเหน่อส่้่อีส่าน	ชาวอบจั.โค์ราชยินดีต้อนรับปลัด้มืด้ นายั่วุฒิชัยั่ วงค์ปัญโญ

	ป้ลัด	อบจั.นค์รราชส่ีมา	ค์นใหม่	ด้วยค์วามยินดียิ�ง	

การงาน มีปีัญัหาอุปุัสรรคมีาก ระวังัทำำางานผิดิพลาด 
เพ่�อุนร่วัมีงานและเจ้้านายคอุยกดดันหร่อุมัีกจ้ะ 
นำาปััญหามีาให้

การงาน  จ้ะมีีปััญหาติิดขััดเร่�อุงงานและเร่�อุงคน 
ติ้อุงติั�งใจ้และรอุบคอุบก็จ้ะผ่ิานพ้นไปัได้ด้วัยดี ให้ระวััง
เร่�อุงอุารมีณ์์ควัามีใจ้ร้อุน

การงาน เปัน็ช่ว่ังทีำ�กดดนัและเครยีดกบัการงานมีาก ระวังั
การทำำางานจ้ะเกิดขั้อุผิิดพลาดเสียหาย  อุอุกจ้ากงาน

การงาน ช่่วังนี�ติ้อุงระวััง อุาจ้มีีเพ่�อุนร่วัมีงานจ้้อุงจ้ับผิิด 
คิดร้าย อุิจ้ฉา  ดังนั�นไมี่ควัรไวั้ใจ้ใครเพราะจ้ะนำา 
เร่�อุงเด่อุดร้อุนมีาให้ได้

การงาน เป็ันช่่วังจั้งหวัะขัาข้ั�นเร่�อุงงาน จ้ะปัระสบควัามี
สำาเร็จ้โดยรวัมีแล้วัหน้าทีำ�การงานจ้ะมีีควัามีราบร่�น
คล่อุงติัวัขั้�น 

การงาน ปัระสบควัามีสำาเร็จ้ มีีขั่าวัดี อุาจ้มีีเกณ์ฑ์์ 
การเปัลี�ยนแปัลงโยกยา้ยไปัในทำศิทำางทำี�ดข้ีั�น  ได้เล่�อุนขัั�น 
เล่�อุนติำาแหน่ง

การงาน  มีีอุุปัสรรค ภาระและควัามีกดดันมีาก ระวััง
จ้ะมีีปััญหากับเพ่�อุนร่วัมีงาน หร่อุบริวัารจ้ะนำาเร่�อุงเด่อุด
ร้อุนมีาให้แก้ไขั 

การงาน มีีปััญหาค่อุนข้ัางมีาก ควัรทำำางานด้วัยควัามี
รอุบคอุบ หลีกเลี�ยงการขััดแย้งหร่อุควัามีอุารมีณ์์ร้อุน
กับเพ่�อุนร่วัมีงาน

การงาน โดดเด่น มีีควัามีราบร่�นมีากขั้�น สามีารถจ้ัดการ
แก้ไขัปััญหาติ่างๆ ได้ลงติัวัเปั็นอุย่างดี ผิ้้ใหญ่สนับสนุน

การเงิน มีีโช่คมีีลาภ การลงทำุนหร่อุทำำาธุุรกิจ้ใดๆ 
ในช่่วังนี�มีีโอุกาสปัระสบควัามีสำาเร็จ้ ได้เงินเปั็น 
กอุบเปั็นกำา 

การเงิน ใช้่เงินมีาก เก็บเงินไม่ีอุย่้ ระวัังครอุบครัวั
หร่อุบริวัารจ้ะนำาเร่�อุงเสียเงินมีาให้ ไมี่ควัรลงทำุนอุะไร 
ควัรเลี�ยงไปัก่อุน

การเงิน เครียดกับการหาเงินมีากเน่�อุงจ้ากมีีรายจ่้าย 
ค่อุนขั้างเยอุะ การลงทุำนหร่อุทำำาธุุรกิจ้ในช่่วังนี�ยังคงไมี่ด ี
มีีโอุกาสขัาดทำุนส้ง

การเงิน  มีีโช่คมีีลาภ หร่อุจ้ะมีีคนนำาผิลปัระโยช่น์ 
มีาให้ การลงทุำนหร่อุทำำากิจ้การใดๆ ในช่่วังนี�ก็มีีโอุกาส 
ปัระสบควัามีสำาเร็จ้ส้ง

การเงิน มีีโช่คมีีลาภ อุาจ้ได้เงินฟลุคๆ แบบไมี่คาดคิด 
ไมีค่าดฝันั อุาจ้ได้ช่อุ่งทำางใหม่ีๆ  ในการหาเงินเพิ�มีเข้ัามีา

การเงิน มีีโช่คมีีลาภ การเงินคล่อุงติัวัขั้�น หมุีนเงินได้ 
เป็ันอุย่างดี คิดจ้ะลงทุำนหร่อุทำำากิจ้การใดๆ ในช่่วังนี� 
จ้ะปัระสบควัามีสำาเร็จ้

การเงิน การเงินติ้งตัิวัมีาก หมุีนเงินไม่ีทำัน การเงินขัาด
สภาพคล่อุง เปั็นช่่วังทำี�มีีรายจ้่ายค่อุนขั้างมีาก และช่่วังนี� 
ยังไมี่ควัรลงทำุน

การเงิน เปั็นช่่วังทำี�ใช่้เงินมีาก หมีุนเงินไมี่ทำัน ระวัังเพ่�อุน
พ้อุงสังคมีหร่อุบริวัารใกล้ติัวัจ้ะนำาเร่�อุงเด่อุดร้อุนมีาให้ 

การเงิน มีีโช่คมีีลาภ จ้ะมีีช่่อุงทำางในการหาเงินใหมี่ๆ 
เพิ�มีเติิมีเขั้ามีาและมีีโอุกาสปัระสบควัามีสำาเร็จ้ส้ง

ความรัก มีีควัามีสุขัสมีหวัังดี จ้ะมีีโช่คมีีลาภ อุาจ้ 
ได้ขัอุงขัวััญขัอุงฝัากหร่อุขั่าวัดีจ้ากค้่ครอุงคนรัก หาก
ทำะเลาะจ้ะค่นดี

ความรกั มีคีวัามีเครยีดและควัามีกดดนัเร่�อุงงานจ้นทำำาให้
ทำะเลาะกัน แต่ิโดยรวัมีแล้วัคุณ์ยังรักกันดี และมีีเกณ์ฑ์์ 
จ้ะได้ขั่าวัดี

ความรัก เป็ันช่ว่ังทีำ�ยงัไมีค่อุ่ยด ีมีปีัญัหาทำะเลาะกันจ้กุจ้กิ 
และส่วันใหญ่มีักจ้ะเกิดจ้ากควัามีห่างเหินหร่อุระยะทำาง

ความรัก โดยรวัมีแล้วัถ่อุวั่าเป็ันช่่วังทีำ�ดี จ้ะมีีควัามีรัก 
และควัามีเข้ัาใจ้กันได้ลงตัิวัมีากข้ั�น และอุาจ้มีีข่ัาวัดี 
จ้ากค้่ครอุงคนรัก 

ความรัก  ครอุบครัวัมีีควัามีสุขัสมีหวัังและอุบอุุ่นด ี
มีีเกณ์ฑ์์จ้ะมีีขั่าวัดี มีีโช่คมีีลาภจ้ากเพศติรงขั้ามี 

ความรัก มีีปััญหาขััดแย้งกัน ทำะเลาะกันค่อุนขั้างง่าย 
และบ่อุย ติ้อุงระวัังปััญหาจ้ากบุคคลภายนอุก

ความรัก โดยรวัมีแล้วัอุย้่ในช่่วังจ้ังหวัะทำี�ดี จ้ะมีีควัามีรัก
และควัามีเขัา้ใจ้กนัมีากขั้�น มีคีวัามีมีั�นคงในช่วีัติิค้ม่ีากขั้�น 

ความรัก ระวัังเร่�อุงควัามีด่�อุรั�นถ่อุดีและอุารมีณ์์ควัามี
ใจ้ร้อุนขัอุงตัิวัเอุงจ้ะทำำาให้มีีปััญหากับคนรักได้ ระวััง
เร่�อุงสุขัภาพ

ความรัก มีีควัามีสุขัสมีหวััง หากทีำ�ผ่ิานมีาเคยมีีปััญหา
ทำะเลาะกันในเร่�อุงจุ้กๆ จ้ิกๆ ช่่วังนี�จ้ะเริ�มีดีขั้�น

วิธีีเสริมดวง ไถ่ช่ีวัิติสัติวั์เปั็นทำาน บริจ้าคขั้าวัสาร 
อุาหารแห้ง ทำำาบุญเกี�ยวักับการบริจ้าคหร่อุร่วัมีสร้าง
หนังส่อุสวัดมีนติ์ 

วิธีีเสริมดวง ทำำาบุญเกี�ยวักับสัติวั์จ้รจ้ัด หร่อุปัล่อุยนก 
ปัล่อุยปัลา ไถ่ช่ีวัิติโคกระบ่อุ  ทำำาบุญโรงพยาบาล

วิ ธีี เ ส ริ มดว ง   ทำำา บุ ญ บ ริ จ้ า ค ขั้ า วั ขั อุ ง เ ค ร่� อุ ง ใ ช้่ 
ทำี�จ้ำาเปั็นติ่างๆ รวัมีถ้งอุาหาร ขันมี ขัอุงเล่นให้กับมี้ลนิธุ ิ
เพ่�อุเด็กกำาพร้า 

วิธีีเสริมดวง ทำำาบุญด้วัยการบริจ้าคหร่อุร่วัมีจั้ดทำำา
หนังส่อุสวัดมีนต์ิ หนังส่อุธุรรมีะ หร่อุทำำาบุญอุะไรก็ได้
ให้กับผิ้้ทำี�เด่อุดร้อุน

วธิีเีสรมิดวง ทำำาบญุเกี�ยวักับการศก้ษาขัอุงพระภิกษุสงฆ์์ 
สามีเณ์ร เช่่น บริจ้าคทำุนการศ้กษา 

วิธีีเสริมดวง ทำำาบุญบริจ้าคให้กับโรงพยาบาล ทำำาบุญ
โรงพยาบาลสงฆ์์  บริจ้าคขั้าวัขัอุงเคร่�อุงใช่้ทีำ�จ้ำาเปั็น 
ให้กับมี้ลนิธุิติ่างๆ

วิธีีเสริมดวง ทำำาบุญใส่บาติรพระด้วัยขัอุงคาวัหวัาน
ติ่างๆ รวัมีถ้งบริจ้าคขั้าวัขัอุงเร่�อุงใช่้ทีำ�จ้ำาเปั็น เส่�อุผิ้า 
เคร่�อุงนุ่งห่มี ยารักษาโรค

วธีิีเสริมดวง บรจิ้าคเลอุ่ด ทำำาบญุเกี�ยวักับการศก้ษาขัอุง
เด็กพระภิกษุสงฆ์์หร่อุสามีเณ์รติ่างๆ

วิ ธีี เสริมดวง  ทำำาบุญเกี�ยวักับการบริจ้าคหนังส่อุ 
หร่อุส่�อุการเรียน การสอุนติ่างๆ เช่่น บริจ้าคหนังส่อุเรียน 
ทำี�ไมี่ได้ใช่้แล้วั

การงาน โดยรวัมีแล้วัปัระสบควัามีสำาเร็จ้ดี หน้าทีำ� 
การงาน มีีควัามีเจ้ริญรุ่งเร่อุง ก้าวัหน้า อุาจ้ได้รับ
โอุกาสดีๆ จ้ากผิ้้ใหญ่

การเงิน  มีีโช่คมีีลาภ กิจ้การต่ิางๆ จ้ะปัระสบ 
ควัามีสำาเร็จ้ได้รับกำาไรดี หากมีีปััญหาด้านการเงิน 
ก็จ้ะได้รับการช่่วัยเหล่อุ
ความรัก ครอุบครัวัควัามีรักมีีควัามีอุบอุุ่นมีากขั้�น 
จ้ะได้รับการด้แลเอุาใจ้ใส่จ้ากค้่ครอุงคนรักเป็ัน
อุย่างดี 
วิธีีเสริมดวง บริจ้าคนำ�าด่�มี นำ�าสะอุาด นำ�าปัานะ 
ขั้าวัสาร อุาหารแห้ง หร่อุขัอุงใช้่ทีำ�จ้ำาเปั็นติ่างๆ  
ให้กับผิ้้ทำี�ขัาดแคลน 

การงาน ติิดขััด มีีอุุปัสรรค งานหนักและเหน่�อุย 
ระวัังอุาจ้มีีการเปัลี�ยนแปัลงเร่�อุงงานแบบกะทำันหัน 

ความรัก  จ้ะมีีเหตุิให้ต้ิอุงเสียเงินมีาก เก็บเงิน 
ไมี่อุ ย่้  ระวัังจ้ะหมีุนเงินไมี่ทำัน และช่่วังนี� เปั็น 
ช่่วังทำี�ยังไมี่ควัรลงทำุนทำำาอุะไรเพิ�มี 

การเ งิน  เปั็นช่่วังทีำ� ดี  จ้ะมีีควัามีรักและควัามี
เขั้าใจ้กันมีากขั้�น คนทีำ�มีีปััญหากันมีาก็จ้ะสามีารถ 
ปัรับควัามีเขั้าใจ้กันได้

วิธีีเสริมดวง บริจ้าคนำ�าด่�มี นำ�าสะอุาด นำ�าปัานะ 
ขั้าวัสาร อุาหารแห้ง หร่อุขัอุงใช้่ทีำ�จ้ำาเปั็นติ่างๆ 
ให้กับผิ้้ทำี�ขัาดแคลน 

การงาน ช่่วังนี�ติ้อุงระวัังการทำำางานผิิดพลาดจ้นถ้ก
ผิ้้ใหญ่ เจ้้านายเพ่งเล็ง  รวัมีถ้งระวัังเพ่�อุนร่วัมีงาน
อุาจ้จ้ะนำาปััญหา 
การเงิน ใช้่เงินมีาก เก็บเงินไม่ีอุย่้ ระวัังจ้ะหมุีนเงิน 
ขัาดสภาพคล่อุง และมีีโอุกาสจ้ะได้เสียเงินไปั 
กับการซ่่อุมีแซ่มี
ความรัก มีีปััญหากันจุ้กจ้ิก บางค่้อุาจ้จ้ะมีีเร่�อุง
ทำะเลาะกันไมี่เขั้าใจ้กันบ่อุย เพราะหน้าทีำ�การงาน 
และติ้อุงระวัังเร่�อุงสุขัภาพ

วิธีีเสริมดวง ทำำาบุญด้วัยการให้ช่ีวัิติสัติวั์เปั็นทำาน 
เพ่�อุสะเดาะเคราะห์แก้ เคล็ด เช่่น  ปัล่อุยนก  
ปัล่อุยปัลา ไถ่ช่ีวัิติโคกระบ่อุ
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