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	 สถานการณ์ของโรคระบาดทีม่ชีือ่อยูโ่ลกจรงิ	และ	โลกออนไลน์ตลอดทุกวนั 
ยงัไม่มีทท่ีาว่าจะดขีึน้อย่าง	“ไวรสัโคโรนา”	หรอื	“COVID-19” ท�าใหใ้ครหลายคน
เป็นกงัวล	และคอยตดิตามข่าวสารกนัอยูต่ลอดถงึจ�านวนผูต้ดิเชือ้	อตัราการเสยีชวีติ	
รวมไปถึงการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้ออันตรายนี้
	 แล้วมีเรื่องอะไรที่เราควรรู้เก่ียวกับเจ้า	 	“ไวรัส COVID-19”	 นี้บ้าง 
เราลองมาไล่เรียงดูกัน
	 1.ไวรัสโคโรนา	 (Coronavirus)	 เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี	 1960	 
แต่ยังไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด	 แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อ 
ได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์	ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด	6	สายพันธุ์	 
ส่วนสายพนัธุท์ีก่�าลงัแพร่ระบาดหนกัท่ัวโลกตอนนี	้เป็นสายพนัธ์ุท่ียงัไม่เคยพบมาก่อน 
คือสายพันธุ์ที่	 7	 ถูกเรียกว่าเป็น	“ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลัง 
ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า	“โควิด-19” (COVID-19)	นั่นเอง	
	 2.	ไวรัส	“โควิด-19”	(COVID-19)	แรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อน 
โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้	 คลุกคลีกับสัตว์เหล่าน้ี 
กต็ดิเชือ้ไวรสัมาอกีท	ีโดยเริม่จากเมืองอูฮ่ั่น	ประเทศจีน	โดยมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาด
ที่ค้าขายสัตว์ทะเล	และสัตว์หายากเหล่านี้
	 3.	อาการเมื่อติดเชื้อ 
 ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่าอาการที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วย
ตัวเองมี 5 อาการหลัก ๆ
	 1.	มีไข้
	 2.	เจ็บคอ
	 3.	ไอแห้ง	ๆ
	 4.	น�้ามูกไหล
	 5.	หายใจเหนื่อยหอบ
	 ภาวะแทรกซ้อน	เช่น	ปอดอักเสบ	โดย	ทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบ
เพิ่มเติมด้วยการเอกซ์เรย์ปอด	 แล้วพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วย	 หากมีอาการ
หนักมากๆ	 (พบว่าติดเชื้อในระยะหลังๆ	 แล้ว)	 อาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆ	 
ล้มเหลว
	 4.ยงัไม่มยีาปฏชิวีนะ	ท่ีสามารถรกัษาให้หายได้โดยตรง	การรักษาเป็นไป
แบบประคับประคองตามอาการเท่านั้น
	 5.กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	หรือโควิด-19
	 •	เด็กเล็ก	(แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ)
	 •	ผู้สูงอายุ
	 •	คนที่มีโรคประจ�าตัวอยู่แล้ว	เช่น	โรคหัวใจ	เบาหวาน	โรคปอดเรื้อรัง
	 •	คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ	หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่
	 •	คนที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐานมาก	(คนอ้วนมาก)
	 •	ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ	เช่น	จีน	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	
ฮ่องกง	มาเก๊า	สิงคโปร์	มาเลเซีย	เวียดนาม	อิตาลี	อิหร่าน	ฯลฯ

	 •	 ผู้ที่ต้องท�างาน	หรือรักษาผู้ป่วย	 ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 หรือ 
โควิด-19	อย่างใกล้ชิด
	 •	ผู้ที่ท�าอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจ�านวนมาก	 เช่น	คนขับแท็กซี่	 เจ้า
หน้าที่ในโรงพยาบาล	ลูกเรือสายการบินต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 6.หากสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 หรือโควิด-19	
ควรท�าอย่างไร	?
	 หากตวัเองอยูใ่นกลุม่เสีย่ง	สามารถขอตรวจโรคกบัทางโรงพยาบาลได	้มทีัง้
แบบฟรี	และแบบมค่ีาใช้จ่าย	**หากไม่มอีาการใด	ๆ 	เลย	ไม่จ�าเป็นต้องเข้ารบัการตรวจ
	 7.วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
	 						1.	หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ	จาม	น�้ามูกไหล	เหนื่อย
หอบ	เจ็บคอ
	 						2.	หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
	 						3.	สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
	 						4.	ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิว	ที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่	
รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง	เช่น	ที่จับบน	BTS,	MRT,	Airport	Link	ที่เปิด-ปิดประตูใน
รถ	กลอนประตูต่าง	ๆ	ก๊อกน�้า	ราวบันได	ฯลฯ	เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า	และ
ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว		เช่น	โทรศัพท์มือถือ	กระเป๋า	ฯลฯ
	 						5.	ล้างมือให้สม�่าเสมอด้วยสบู่	หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นไม่ต�่า
กว่า	70%	(ไม่ผสมน�้า)	อย่างน้อย	20	วินาที	
		 						6.	งดจับตา	จมูก	ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
	 						7.	หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด	สัมผัสสัตว์ต่าง	ๆ	โดยที่ไม่มีการป้องกัน
	 	 	 	 	 8.	 รับประทานอาหารร้อน	สุก	สะอาด	 ใช้ช้อนตัวเอง	 ไม่ทานอาหาร 
ที่ท�าจากสัตว์หายาก
	 						9.	ส�าหรับบคุลากรทางการแพทย์	ควรใส่หน้ากากอนามยั	หรอืใส่แว่นตา
นิรภัย	เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา
  8. การด�ารงอยู่ ของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีโอกาสอยู่บนพื้นต่างๆ โดย
ทางกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่า
	 					1.	เชื้อไวรัสโควิด	19	ที่อยู่ในละอองฝอยน�้ามูก	น�้าเสมหะ	น�้าลาย	น�้าตา	
จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง	5	นาที
	 				2.	เชื้อไวรัสโควิด	19	มีชีวิตอยู่ในน�้าได้นาน	4	วัน
	 				3.	เชื้อไวรัสโควิด	19	มีชีวิตอยู่	บริเวณ	พื้น	โต๊ะ	ลูกบิดประตู	ได้นาน	7-8	
ชั่วโมง
	 				4.	เชื้อไวรัสโควิด	19	อยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่ได้นาน	8-12	ชั่วโมง
	 				5.	เชื้อไวรัสโควิด	19	อยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน	24-48	ชั่วโมง
	 					6.	เชือ้ไวรัสโควดิ	19	อยูใ่นอุณภมูติ�า่กว่า	4	องศาเซลเซยีส	ได้นาน	1	เดอืน

เร่ือง เล่า
จากปก By...สะระแหน่น้อย
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By...ติ๊งหน่อง

คุณขอมา
อบจ. จัด

ให้

	 วนัที	่27	มนีาคม	2563	เวลา	11.00	น.	ณ	ห้องประชมุ 
รวงผึ้ง	ส�านกังานองค์การบรหิารส่วนจังหวดันครราชสมีา	
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 มอบใยสังเคราะห์ชนิด
แผ่น	 จ�านวน	 25	 ห่อ	 ให้แก่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล 
เซนต์เมรี	่เพือ่น�าไปท�าหน้ากากผ้าส�าหรบัประชาชนต่อไป

#นายก นก ห่วงใย ประชาชน

มอบใยสังเคราะห์ชนดิแผ่นให้โรงพยาบาล

24 มีนาคม อบจ.นครราชสีมา ได้ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
ภายในอาคารหอดูดาวศูนย์ดาราศาสตร์ ต.โคกกรวด

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
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	 วันท่ี	 31	 มีนาคม	 2563	 เวลา	 12.00	 น.	 บริเวณ 
หน้าส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 
ร้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 น�าผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	 และลูกจ้าง	 อบจ.นครราชสีมา	 ร่วมปรบมือ 
เพ่ือขอบคุณและให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์	 ท่ีมุ่งมั่น 
ทุ ่มเท	 เสียสละ	 ต่อสู ้ด ้วยการดูแลรักษาผู ้ป ่วยจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 “โควิด-19”	 ท่ีขณะน้ีมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง
	 โดยกิจกรรมคร้ังน้ี	เกิดขึน้โดย	นายสมศกัด์ิ	กิตตธิรกุล	
นายกสมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดแห่งประเทศไทย	มนี
โยบายที่จะให้พี่น้องชาว	อบจ.	ทุกจังหวัด	ได้ท�ากิจกรรมโดย
พร้อมเพียงกันในวันที่	 31	มีนาคม	2563	ตั้งแต่เวลา	12.00-
12.05	น.	เป็นเวลา	5	นาที

อบจ.โคราช รวมพลัง “ปรบมือ”
ส่งก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ “โควิด-19”

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม
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	 เช้าวันที่	3	เม.ย.63	เวลา	08.30	น.	ณ	ตึกผู้ป่วยนอก	

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 #ร้อยตรีหญิงระนอง

รักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทน

ในนามครอบครัวสุวรรณฉวี	 น�าบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป	 “มาม่า”  

จ�านวนกว่า	 100	 หีบ	 มอบให้แด ่โรงพยาบาลมหาราช 

นครราชสีมา	 เพ่ือสร้างขวัญ	 และเป็นก�าลังใจให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ในการต ่อสู ้ กับไวรัส	 COVID-19	 โดยม ี

นายแพทย ์ชุติ เดช ตาบ-องครักษ ์  ผู ้อ� านวยการ

โ ร ง พ ย า บ า ล ม ห า ร า ช น ค ร ร า ช สี ม า  พร ้ อมด ้ ว ย 

ทีมบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	เป็นผู้รับมอบ

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	

โควิด-19	 #องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ได้ร่วม

กับ	บริษัท	 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	น�าบะหมี่ก่ึง

ส�าเร็จรูป	“มาม่า”	จ�านวนกว่า	260	หีบ	มอบให้แด่	โรงพยาบาล

ต่างๆ	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 โรงพยาบาลจักราช,	 

โรงพยาบาลหัวทะเล, 	 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ,	 

โรงพยาบาลชุมพวง, 	 โรงพยาบาลล�าทะเมนชัย	 และ	 

โรงพยาบาลเมืองยาง	ทั้งนี้มีนายพีรพร	สุวรรณฉวี,	 นายวิสูตร	 

เจริญสันธ์ิ	 ,	 นายกลวัชร	อึ้งสวัสดิ์	 และ	นายชยกฤต	 ยินดีสุข	 

ได้เป็นตัวแทนในการน�าไปมอบให้แด่โรงพยาบาลต่างๆ 

ดังกล่าวด้วย

มอบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป  

“มาม่า” จ�านวนกว่า 100 หีบ 

แด่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโคราช เพื่อสร้างขวัญ และเป็นก�าลังใจ
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“อบจ.โคราช
Big Cleaning Day”

 วันท่ี 3 เมษายน 2563 คณะเจ้าหน้าท่ีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันท�าความสะอาด 

เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)  

ณ บริ เวณส�านักงานองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด

นครราชสีมา



Korat Network8 Online Magazine

เข้ม!  จัดจุดคัดกรอง เพื่อความปลอดภัย

 ของ บุคลากร, ผู้มาติดต่อราชการ อบจ.โคราช
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

	 ใครท่ีผ่านมาโคราช	 หรือ	 จ.นครราชสีมา	 หากไม่ได ้
มาเยี่ยมชม	อนุสาวรีย์ ย่าโม	หรือ	“ท้าวสุรนารี” ตั้งอยู่ที่ประตู
ชุมพล	อาจเรียกได้ว่ายังมาไม่ถึงโคราช	
	 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	 หรือ	 ย่าโม	 ของชาวโคราช	 ตั้ง
เด่นตระหง่านอยู่กลางตัวเมือง	หล่อด้วยทองแดงรมด�า	สูง	1.85	
หนัก	 325	 กิโลกรัม	 เป็นรูปท้าวสุรนารีตัดผมทรงดอกกระทุ่ม
ถอนไร	แต่งกายด้วยเครื่องยศท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 3	 นุ่งผ้าจีบยกทองคาดเข็มขัด	 
ห่มสไบเฉยีงบ่า	สวมตุม้ห	ูสวมตะกรดุพิสมรมงคล	3	สายทับสไบ	 
นิว้ก้อยนิว้นางทัง้สอง	สวมแหวนนิว้ละวง	มอืขวากุมดาบ	ด้ามดาบ 
จ�าหลกัลายสอดอยู่ในฟักจ�าหลกัลาย	ปลายจรดพ้ืน	มอืเท้าสะเอว 
หันหน้าเฉียงซ้ายเล็กน้อย	ก้มหน้าหน่อยๆ	มาทางทิศตะวันตก	
ทางกรงุเทพมหานคร	ว่ากันว่าเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ย่าโมเป็นคนโคราช	เกิดในตระกูลผูด้เีก่าในสมยัพระเจ้า
กรงุธนบรุ	ีพระเจ้าตากสนิมหาราช	เกิดเมือ่	พ.ศ.	2314	ถึงจะเกิด
เป็นหญิง	มีกิริยามารยาทอ่อนหวาน	 แต่ก็ซุกซนด้วย	 ชอบเล่น
ฟันดาบ	กระบี่	กระบอง	มาตั้งแต่เด็ก	
	 โตเป็นสาว	 ก็ได้ออกเรือนกับปลัดทองค�า	 หรือพระยา
สุรเดชาเดชฤทธิทศทิศวิชัย	ต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศ 
หลายอย่าง	จนมาถึงสมยัรชักาลที	่3	พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ยกทัพมาหมายจะตี
กรุงเทพมหานคร	แต่ระหว่างทางได้มาท�าศึกท่ีโคราชก่อน	ตอน
นัน้ที	่นครราชสมีา	พระยาปลดัทองค�าสามขีองย่าโมและเจ้าเมอืง

By...อ๋อมแอ๋ม

ไม่อยู่	ไปราชการที่เขมร	ย่าโมอยู่ที่เมืองโคราชก็ได้รวบรวม
ไพล่พลรบกับเจ้าอนุวงศ์เป็นสามารถ
	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลท่ี	3	จงึแต่งตัง้ 
ย่าโมให้เป็น	 ท้าวสุรนารี	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 ท่านย่าโม 
ได้ถึงแกอสัญกรรมในสมัย	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 4	 )	 เมื่อวันท่ี	 5	 ปีชวด	 จศ.1214	
(เมษายน	2395)	ตอนนี้อัฐิของท่านย้ายมาบรรจุไว้ในฐาน
รอบรับใหม่	ณ	หน้าประตูชุมพล	จนถึงทุกวันนี้

	 เมือ่ถึงเดือน	มนีาคม	ของทุกปีชาวโคราชจะจดังาน
ฉลองท้าวสรุนารเีป็นการล�ารกึถึงวีรกรรมของท่านตลอดมา
ขอบคุณข้อมูล	 :	 https://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/865648	

‘ย่าโม’
วีรสตรีที่อยู่ในใจชาวโคราช
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	 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ	 “ไวรัสโคโรนา	 2019”	 หรือ	 
“โควิด	19”		หลายคนก�าลังวิตกกังวลว่า	เราจะได้รับการติดเชื้อไวรัสตัวนี้หรือไม่	 
ขณะที่ยอดผู ้ติดเชื้อก็เพ่ิมจ�านวนมากขึ้นทุกวัน	 อาการหลอนๆ	 อย่างฉัน 
ตัวร้อนมั้ย?	 ไอหรือกระแอม	มีน�้ามูกนิดๆ	 รึเปล่า	 ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว	 
ก็สามารถเกิดอาการภูมิแพ้	ไอ	จาม	หรือ		มีน�้ามูก	จากการเป็นไข้หวัดธรรมดา
ได้	 โดยไม่ต้องติดเชื้อโควิด	 19	นะคะ	ทั้งนี้เราจะมีวิธีดูแลตัวเองและครอบครัว
อย่างไร	หลายคนก็อาจยังตั้งค�าถามอยู่	วันนี้เลยมาย�้ากันอีกที	ถึงวิธีดูแลตนเอง
เพื่อสู้กับเชื้อไวรัส		โควิด	19	
 1. วิธีป้องกันตนเองจากโควิด 19
	 -	 สวมหน้ากากอนามัย	 และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	
ปิดปาก	ปิดจมูก	เวลาไอ	จาม	ด้วยกระดาษทิชชู	หรือต้นแขนด้านใน
	 -	หมัน่ล้างมอืให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน�า้	และสบู	่หรอืแอลกอฮอล์เจล
ล้างมือ	
	 -	ไม่น�ามือมาสัมผัสตา	จมูก	ปาก	หรือใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น
	 -	 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น	 เช่น	ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	 แก้วน�้า	 
จาน	 ชาม	 ช้อน	 เน่ืองจากเช้ือก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ	สามารถเข้าสู่
ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
	 -	รบัประทานอาหารปรงุสกุร้อน	หรอืปรงุอาหารประเภทเนือ้สตัว์และ
ไข่ให้สุกด้วยความร้อน
	 -	หลกีเลีย่งการเดนิทางไปยังสถานท่ีท่ีมคีนหมูม่าก	โดยเฉพาะตลาด
ที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต	และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ
	 -	ดืม่น�า้เยอะๆ	พักผ่อนให้เพียงพอ	เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่		ประเด็นนี้ส�าคัญมากคะ

 2. จัดเตรียมสบู่ แอลกอฮอล์ เจลท�าความสะอาดมือ
	 การจัดอุปกรณ์ท�าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค	
ด้วยการเตรียมแอลกอฮอล์	 เจลท�าความสะอาดมือ	 สบู่	 ไว้ท่ีบริเวณหน้าบ้าน 
	โดยให้ทุกคนได้ล้างมอืก่อนเข้าบ้าน	และควรเตรยีมไว้ทีอ่่างล้างมอื	ห้องน�า้ด้วย	
โดยจัดเตรียมสบู่ล้างมือให้เพียงพอ	
 3. ควบคุมสุขลักษณะของบ้าน
	 สิ่งท่ีจ�าเป็นในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส	 “โควิด	 19” 
คอืการควบคมุสขุลกัษณะของบ้านและอปุกรณ์เครือ่งใช้		ควรท�าความสะอาดตวั
บ้านและบรเิวณโดยรอบ	เช่น	พ้ืน	ผนงั	ประต	ูและจดุหรอืบรเิวณทีม่กีารใช้ร่วมกัน 
เช่น	 กลอนหรือลูกบิดประตู	 ราวจับ	 ราวบันได	 สวิตช์ไฟ	 เป็นต้น	 ด้วยน�้ายา 
ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ	 และให้มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเท
อากาศภายในบ้าน	 รวมถึงห้องครัว	 ต้องท�าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้	
เช่น	 โต๊ะอาหาร	 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรุง	ประกอบอาหาร	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
	 รับประทานอาหารด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	แล้วเน้นย�้าบริเวณที่มีการสัมผัส
บ่อย	ๆ	เช่น	ห้องน�้า	ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรคได้	เช่น	โถส้วม	
ทีก่ดชกัโครก	สายฉดีช�าระ	กลอนหรอืลกูบดิประต	ูฝารองน่ัง	ฝาปิดชกัโครก	และ
ก๊อกน�้าอ่างล้างมือ

 4. สื่อสารสร้างความเข้าใจ
	 เรื่องน้ีเป็นเรื่องส�าคัญในการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคน 
ในครอบครัวและคนรอบข้าง	 ถึงวิธีการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด	 เพราะอย่างน้อย 
ทุกคนจะได้เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 และเพ่ือสร้างสุขอนามัยที่ดี 
ให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราด้วย	แค่นี้ก็ลดความเสี่ยงไวรัสโควิค	19	ได้ระดับหนึ่ง

	 5.	พบแพทย์ทันที
	 ท้ังนี้	 หากสาวๆ	หรือคนในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วย	 เช่น	 มีไข้	 ไอ	 
จาม	เจ็บคอ	มีน�้ามูก	เหนื่อยหอบ	แนะน�าให้รีบไปพบแพทย์ในทันที	เพื่อตรวจเช็กว่า
ติดเชื้อโควิด	19	หรือไม่	พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลส่วนตัว	ประวัติการเดินทาง	การท�างาน	
สถานท่ีท่ีไปอย่างละเอียด	 ท้ังน้ีเพ่ือปกป้องทุกคนท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด	 19	 
ด้วย	เรื่องนี้สาวๆ	ต้องท�าอย่างเคร่งครัดนะคะ
	 มาคะ...	 คนไหนยังตกหล่น	ลืมปฏิบัติข้อไหน	แนะน�าให้ท�าตามให้ครบ 
นะคะ	 เพ่ือลดความเสี่ยงไวรัส	 “โควิด	 19”	คราวหน้าเราจะมาอัปเดตเรื่องสุขภาพ 
อะไรบ้าง		รอติดตามกันนะคะทุกคน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Health corner
By...Tingnong

How to สู้ไวรัส  5  ข้ันตอน

ห่างไกล “โควิด 19” 
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

	 คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน	ประจ�าเดือนเมษายน	2563	ต.ตาขอน�าเสนอเรื่องราว
ของปราชญ์ชาวบ้านในด้านเพลงโคราช		คือ	นายบุญสม		สังข์สุข	นายกสมาคมเพลงโคราช
คนปัจจบุนัและยังได้รบัการยกย่องเชดิชเูกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอสีาน	สาขาศลิปะการแสดง	
(เพลงโคราช)	ประจ�าปีพุทธศกัราช	๒๕๕๗	จากมหาวทิยาลยัขอนแก่นและได้รับรางวลัศิลปิน
พื้นบ้านอีสานจากจังหวัดมหาสารคาม	และได้รับรางวัล	ครูภูมิปัญญาไทย	รุ่นที่	7ด้านภาษา
และวรรณกรรม	(ประพันธ์เพลงโคราช)	นับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเพลงโคราช
และเป็นผู้ที่สืบสานมรดกเพลงโคราชให้ยั่งยืนสืบไปโดยแท้จริง
 ประวัติความเป็นมา
	 นายบุญสม	สังข์สุข	(บุญสม	ก�าปัง)	เกิดเมื่อวันที่	๖	ตุลาคมพุทธศักราช	๒๕๐๔	
ณ	บ้านก�าปัง	อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	และเมื่อปี	๒๕๕๕	ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 และเมื่อปี	 ๒๕๕๕	 ได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาภาษาไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
	 ด้วยฐานะทางบ้านของนายบญุสมยากจนจงึต้องออกจากโรงเรยีนมาเป็นลกูจ้าง
ท�านา	 ในระหว่างน้ันได้รับแรงบันดาลใจจากพ่ีชายซึ่งรับงานแสดงเพลงโคราชตามสถานท่ี
ต่างๆ	จึงเริ่มฝึกหัด	 	 เพลงโคราชตอนกลางคืนกับ	ปู่สี	 ย่าเงิน	ที่บ้านก�าปัง	ควบคู่กันไปกับ 
การท�านาในตอนกลางวัน	นายบุญสมได้ต่อเพลงกับครูสีแบบปากต่อปาก	คืนละ	๑	กลอน	 
ฝึกการเอื้อนท�านอง	การออกเสียงค�าควบกล�้า		ฝึกพรรณนาสิ่งแวดล้อมรอบตัว	เพื่อน�ามาว่า
เพลงเล่นค�าได้สละสลวย	ผสานด้วยมุกตลกและแฝงคติสอนใจได้อย่างลงตัว	
	 หลังจากนายบุญสมปลดประจ�าการจากราชการทหาร	 ได้ยึดอาชีพหมอเพลง
โคราช	 เพ่ือหาเล้ียงชีพอย่างสุจริตมาจนถึงปัจจุบัน	 ร่วมกับการส่งเสริมหมอเพลงอาชีพ	 
เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจให้หมอเพลงเกิดความภาคภูมิและด�ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีจนได้รับ
ต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมเพลงโคราชคนปัจจุบัน	พร้อมทั้ง	
	 ได้น�าเพลงโคราชมาใช้ในฐานะสื่อพ้ืนบ้าน	 เพ่ือเชื่อมประสานความเข้าใจอันดี
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนตามโครงการต่าง	ๆ	อาทิ	
กลอนเพลงโคราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
๘๔	พรรษา	 “พระเนตรประดุจด่ังดวงดาว	ที่ส่องสกาวดวงเด่น	พระหทัยอันฉ�่าเย็น	แผ่กว้าง
เหมือนดวงเดือน	 กว้างเหมือนดวงเดือน	 แสงสว่างกว่าดวงใด	 พระองค์เป็นศูนย์รวมใจ	 
คนไทยทุกดวง...เดอ”
		 กลอนเชิญชวนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	“จะเลอืกคนเก่าคนใหม่พวกเรา
อย่าได้คิดประมาท	ไอ้พวกประสงค์โกงชาติมันหวังเขมือบแต่งบประมาณ”	
	 กลอนสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	“ธุรกิจน�้าเมา 
มันผลาญเผา ย่ิงกว่าน�้ามัน ครันจะปิดโรงงาน เหล้านอกก็มีน�ามาถ้าคนไม่กินก็ขาย 
ไม่ได้ เรามาตั้งใจน�ากันละ คนกินตายคนขายรวยก็รู้กัน...แล้ว” 

นายบุญสม สังข์สุข
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเพลงโคราช

“ไม่ทุจริต ไม่ท�าผิดกฎหมาย ไม่เบียดเบียนใคร 

ใช้ภูมิปัญญาตอบแทนสังคม”

	 ผลงานที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของบุญสม	 สังข์สุข	 คือ	 การผสานดนตรี 
พ้ืนเมอืงอสีานประกอบ	การแสดง	เช่น	แคน	โหวด	หรอืเครือ่งประกอบจงัหวะ	เป็นช่วงๆ
นอกจากนั้นยังแสดงร่วมกันระหว่าง	เพลงพื้นบ้านอีสานกับเพลงโคราช		
	 สิง่ทีน่ายบุญสมได้ทุ่มเทตลอดท้ังชวิีตการเป็นหมอเพลงคอื	การถ่ายทอด
องค์ความรูเ้ก่ียวกับ		เพลงโคราชตามสถาบนัการศึกษาต่าง	ๆ 	ดงัปรากฏเป็นหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ที่ภาคภูมิใจและมีส่วนช่วย	 	 สืบสานเพลงโคราชคือ	 นายบุญสมได้เป็น 
แกนกลางร่วมกับสมาชกิสมาคมเพลงโคราชจดัท�าหลกัสตูรท้องถ่ินรายวิชาเพลงโคราช	
ทั้งในระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา	 ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู	้ 
เพลงโคราชและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาภาษาถ่ินจัดท�าคู ่มือภาษาโคราชและ 
เพลงโคราชคู่			
	 นอกจากนั้นยังได้จัดท�าแบบฝึกทักษะและประเมินการฝึกทักษะตั้งแต่ 
ขั้นพื้นฐาน	จนกระทั่งสามารถสร้าง	“หมอเพลงน้อย” ซึ่งเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญา
และความเสียสละของนายบุญสม	 ให้สามารถแสดงบนเวทีจริงร่วมกับหมอเพลง 
รุน่ใหญ่ท่ีก�าลงัวางมอื	โครงการดังกล่าวสอดรบักับแนวคิดของ	นายบญุสมได้กล่าวไว้
ในกลอนวัฒนธรรมว่า	“ใครก็ไม่เหลยีวมาดเูลยทัง้ดเูต้ยดลู�า เรือ่งของวฒันธรรม 
ต้องกอบกู้ดูแล กู้ดูแล อย่าให้เหมือนกะหว้าเหว่ เมื่อถึงฤดู...หล่น”
	 นายบุญสม	สังข์สุข	 ได้จัดท�าหลักสูตรเพ่ือสร้างหมอเพลงน้อยทั้งแบบ
ดั้งเดิมและแบบประยุกต์	 	 ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพลงประจ�าถ่ินของตน	 ธ�ารง
รักษาสมบัติของคนโคราชและสมบัติของประเทศ	 	 ดังค�ากลอนที่ว่า	 “เพลงล�าตัด 
ให้อยู ่ภาคกลาง	 ลิเกน้ันดังในเมืองกรุง	 ส่วนเพลงโคราชน้ันมารุ ่ง	 มีชื่อเสียง 
ในเมืองไกล”	 ซึ่งนายบุญสม	 ได้ฝากถึงผู้อ่านว่า	 อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน 
ในการอนุรักษ	์ส่งเสริมเพลงโคราช	 เพราะเพลงโคราช	ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมรดก 
ของลกูหลานคนโคราชทุกคน	ไม่ได้เป็นของใคร	คนใดคนหนึง่	อยากให้ทุกคนรกัเพลง
โคราช	ช่วยกันอนุรักษ์เพลงโคราชกันมากๆนะครับ
	 ปัจจุบัน	นายบุญสม	สังข์สุข	ประกอบอาชีพศิลปินพ้ืนบานเพลงโคราช
และครูเพลงโคราชรับงานแสดงทั่วไปและเป็นวิทยากรสอนเพลงโคราชท้ังในระบบ
และนอกระบบรวมถึงเป็นวิทยากรพิเศษในด้านภาษาท้องถิ่น	ภาษาโคราช
	 สนใจติดต่อ	นายบุญสม		สังข์สุข	(ศิลปินเพลงโคราช)	หมายเลขโทรศัพท์	
089-5792686	
เชิญรับฟังรายการวิทยุ	ชื่อ	รายการ	มรดกโคราช	นักปราชญ์เมืองย่า	คลื่น	FM105.25	
MHz.	ทุกวันอาทิตย์เวลา	15.00	น.	-	16.00	น.	
 ขอขอบคุณ 
 ข้อมูลอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ศูนย์วัฒนธรรม  
ส�านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 https://sites.google.com/view/morradokisan-db/บุญสม สังข์สุข
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	 อีกก้าวของโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสด์ิผดุงวิทยา”	 รับรางวัลระดับ
ประเทศ	โรงเรยีนสคีิว้	“สวสัดิผ์ดงุวทิยา”	โรงเรยีนสงักัด	อบจ.นครราชสมีา	
เป็นสมาชกิโรงเรยีนห้องเรยีนสเีขียว	กับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่า	 และโรงเรียน
คาร์บอนต�่าสู่ชุมชน	ซึ่งผลของการเข้าร่วมโครงการฯ	 โรงเรียนได้รับรางวัล	
ดงัน้ี	1.รางวัลระดบัประเทศ:โรงเรยีนคาร์บอนต�า่สูช่มุชน	(ลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าทีบ้่านนักเรยีน)	2.ใบประกาศเกียรตคิณุ:อาคารเบอร์	5	ในสถานศกึษา	
เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	#EGAT Green 
Learning Awards 2019

By : Airin

#EGAT Green Learning Awards 2019
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	 ที่มา	:	PostToday	Exclusive

	 ในเวลาน้ีบริษัทชั้นน�าและธุรกิจท้องถ่ินที่ผลิตสุรา	 (เช่น	 วิสก้ี)	 และ
เมรยั	(เช่น	ไวน์)	ในหลายพ้ืนทีข่องโลกเปลีย่นรปูแบบการผลติใหม่	จากเดมิทีผ่ลติ
ของมนึเมาส�าหรบับรโิภค	มาเป็นการผลติแอลกอฮอล์ส�าหรบัฆ่าเชือ้	เพราะทัง้	2	
อย่างมีแอลกอฮอล์เหมือนกัน	 เพียงแต่ต้องปรับการผลิตให้มีระดับแอลกอฮอล์
เพิ่มขึ้น
	 ในบางประเทศ	โรงกลั่นจะไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในการ
ผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อหากใช้สูตรหน่ึงในสองสูตรที่พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก	
ท�าให้การปรับธุรกิจราบรื่นและทันสถานการณ์มากขึ้น
	 1.	สวิสหยุด	“ชแนปป์”	เปลี่ยนมันเป็นอาวุธ	-	โรงกลั่นของสวิตเซอร์
แลนด์ตดัสนิใจดดัแปลงโรงงานการกลัน่เหล้าชแนปป์	(Schnapps)	จากลกูแพร์
ให้เป็นเจลมือฆ่าเชื้อส�าหรับใช้กับโควิด-19
	 บริษัทน้ี	 คือ	 Morand	 Distillery	 เป็นธุรกิจท่ีด�าเนินกิจการโดย
ครอบครวัก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.	2432	ในเมอืงมาตนิญี	(Martigny)	เป็นผูผ้ลติ	“Poire	
Williams”	ซึง่เป็นสรุาไม่มสีที�าจากลกูแพร์ท่ีปลกูในสวนด้านล่างของภเูขาแอลป์
ที่ปกคลุมด้วยหิมะ
	 2.	 ออสเตรเลียเปลี่ยนเหล้าเป็นเจล	 -	 เนื่องจากความต้องการเบียร์
ทรุดฮวบลงหลังการปิดผับและโรงแรมเพื่อต่อสู้กับการระบาด	ท�าให้ผู้ผลิตเบียร์
ของออสเตรเลยีแปลงทกัษะการกลัน่ของมนึเมา	มาผลติเจลท�าความสะอาดมอื
แทน		ตวัอย่างเช่น	One	Drop	ซึง่เป็นผูผ้ลติเบยีร์ขนาดย่อมแต่ได้รบัรางวัลระดบั
โลก	ตอนนี้พวกเขาไม่เหลือเบียร์ในถังอีกและจะไม่ผลิตอีก	แต่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ของบริษัทมาผลิตน�้ายาล้างมือแทน
	 3.	โรงกลัน่ในสหรฐัปรบัตวัครัง้ใหญ่	-	จากเหนอืจรดใต้และตะวนัออก
ถึงตะวันตก	โรงกลัน่สรุาหลายแห่งในสหรฐัปรบัตวัตามสถานการณ์ได้ฉบัไวกว่า
การตอบสนองการระบาดของรฐับาลทรมัป์เสียอกี	เช่น	Hewn	Spirits	ทีผ่ลติเหล้า
ดกีรสีงูในแถบเมอืงฟิลาเดลเฟีย	เดมิกลัน่เหล้าขายขวดละ	20	-	40	เหรยีญสหรฐั
เปลี่ยนมาเป็นแอลกอฮอล์พกพาขวดละ	12	เหรียญพร้อมค่าส่ง	ซึ่งน่าจะขายได้
ดีกว่าเหล้าแล้วในตอนนี้
	 4.	จากถังน�า้เมาสูธ่ารน�า้ใจ	-	ทีเ่มอืงทซูอน	รฐัแอรโิซนา	โรงกลัน่	Town	
Under	Black	Distillery	ผูผ้ลติวิสก้ีปรบัตวัมาผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้แม้ว่าโรงงานของ
พวกเขาจะมศัีกยภาพในการผลติเพียง	1	-	2	แกลลอนต่อสปัดาห์ก็ตาม	แต่เพราะ
มกีระแสเรยีกร้องนบัร้อยๆ	เสยีงมาขอแอลกออฮอล์จากพวกเขา	โรงกลัน่จงึต้อง
เลิกท�าเหล้ามาส่งแอลกอฮอล์แทน
	 สิ่งที่ต่างจากรายอื่นคือ	 ผู้ผลิตวิสก้ีรายน้ีไม่ได้ขายแต่แจกให้กับผู้ท่ี
ต้องการมันจริงๆ	กระนั้นพวกเขายังรับเงินบริจาคออนไลน์ด้วย	ถือเป็นโมเดลที่
พบกันครึ่งทางระหว่างจิตกุศลสาธารณะกับการเอาตัวรอดทางธุรกิจ
	 5.	ในวิกฤตคอืโอกาสท่ีเยอรมนี	-	ในช่วงสปัดาห์แรกของเดอืนมนีาคม	
ยอดขายน�้ายาฆ่าเชื้อในเยอรมนีเพ่ิมข้ึนถึง	 750%	 เมื่อเทียบกับช่วง	 6	 เดือนท่ี
ผ่านมาแต่เมื่อถึงสัปดาห์ที่	2	-	3	ของมีนาคมยอดขายดิ่งฮวบ	ไม่ใช่เพราะความ
ต้องการลดลง	แต่มนัมากขึน้กว่าเดมิเสยีอกีเพียงแต่ไม่มแีอลกอฮอล์เหลอืให้ขาย
อีก	

	 นี่คือโอกาสแท้ๆ	ที่ท�าให้	 Penninger	Distillery	ผู้ผลิตเหล้าแอลกอฮอล์
ให้แก่รัฐบาลระดับสูง	 ได้ระงับการผลิตสุราร้อนแรงมาผลิตแอลกอฮอล์แทน	 แต่
เหมือนสหายร่วมอุดมการณ์ที่เมืองทูซอน	พวกเขากลับไม่ได้ขายผลผลิต	แต่แจกให้
โรงพยาบาลกับคลินิกที่ต้องการฟรีๆ	ช่วงปลายเดือนมีนาคมพวกเขาส่งแอลกอฮอล์	
80%	ให้โรงพยาบาลไปฟรีแล้วถึง	10,000	ลิตร
	 6.	ตัวอย่างในเอเชียก็มี	 –	ที่หันมาแบ่งก�าลังการผลิตน�้าเมามาผลิตน�้ายา
ฆ่าเชื้อและแจกให้กับสถานพยาบาล	 เช่น	San	Miguel	Corp.	ผู้ผลิตสุรารายใหญ่
ที่สุดของฟิลิปปินส์ก�าลังเตรียมพร้อมท่ีจะผลิตแอลกอฮอล์มาเป็นยาฆ่าเชื้อแจกให้
กับโรงพยาบาลและผู้ที่ต้องการ	หลังจากที่ฟิลิปปินส์ขาดแคลนอย่างหนัก
Ginebra	San	Miguel	Inc	บรษิทัลกูก�าลงัหมกักากน�า้ตาลทีใ่ช้ในโรงกลัน่เหล้ายินเพ่ือ
ผลติเอทิลแอลกอฮอล์	70%	ในโรงงานท้ัง	6	แห่งให้ได้	100,000	ลติรต่อวันท่ามกลาง
การขาดแคลนสารฆ่าเชื้อและสารฆ่าเชื้อโรค	 เมื่อได้แล้วจะน�าไปบริจาคให้กับโรง
พยาบาลและหมู่บ้านทั่วประเทศ
	 7.	น�้าเมาไทยเราจะไปทางไหนดี	 ?	 -	ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิด
ขึ้นช่ัวคราว	 แต่มันสะท้อนว่าธุรกิจบางอย่างมีความยืดหยุ่นกับการเอาตัวรอด	 (re-
silience)	 สูงมากเมื่อสถานการณ์เรียกร้องก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือเอาตัว
รอดได้ด้วย	และยังช่วยให้คนอื่นรอดได้อีกด้วย
ประเทศไทยควรพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบบางอย่างเพ่ือให้ประชาชน	ท้องถ่ิน	และ
ธุรกิจขนาดย่อมสามารถใช้ทักษะมาผลิตแอลกอฮอล์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในเวลานี้
	 ชมุชนุท้องถ่ินของไทยมศีกัยภาพในการกลัน่สรุาดกีรสีงูเหลอืเชือ่	และสรุา
แรงเหล่านีพั้ฒนาต่อยอดเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ่ได้ไม่ยาก	หากรฐับาลช่วยปลดลอ็ค
ข้อบงัคบัท่ีเอาเปรยีบผูผ้ลติรายย่อย	หรอืแทนทีจ่ะส่งเจ้าหน้าท่ีไปไล่จบัข้อหาต้มเหล้า
เถื่อนเหมือนที่ผ่านมา
	 หรืออย่างน้อยก็ควรเปลี่ยนโรงกลั่นสุราของรัฐมาผลิตยาฆ่าเชื้อแทน	ซึ่ง
มีข้อดีหลายอย่างทั้งการรับมือกับความต้องการสุราที่ลดลง	และตอบสนองดีมานด์
แอลกอฮอล์ดีกรีสูงที่เพิ่มขึ้น
ในระยะยาวยังอาจช่วยลดการด่ืมสุราในประเทศ	 ก็จะยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ของชาติอีกด้วย

บริษัทผลิตเหล้าทั่วโลก
ร่วมใจ

หันมาผลิตแอลกอฮอล์สู้โควิด 
แต่มันไม่ใช่แค่การช่วยเพื่อนมนุษย์ 
ยังเป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดด้วย 

เร่ืองของโลก  
By...สะระแหน่น้อย
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	 นักวิจัยใช้เทคนิคท่ีพัฒนามาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ก่อนหน้าน้ี 

มาสร้างวัคซีนเพื่อให้กับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19	กระบวนการท�างานนี ้

เป็นความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์อีก	 11	 คนในศูนย์การแพทย์อิราสมุส	

เนเธอร์แลนด์ใช้เวลา	10-12	วัน	

	 แอนเดรีย	กัมบอตโต	รองศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรม	ศูนย์การแพทย ์

มหาวิทยาลัยพิตต์เบิร์ก	 หนึ่งในนักวิจัยอาวุโสของทีมวิจัยน้ีอธิบายเมื่อวันที่ 

2	 เมษายนว่า	 เรามีประสบการณ์เก่ียวกับไวรัส	 SARS-CoV	 	 และ	MERS-CoV	 

มาก่อน	ซึ่งท้ังคู่ใกล้เคียงกับไวรัส	SARS-CoV–2	 จึงรู้ว่าโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า 

สไปก์โปรตีนส�าคัญต่อการต่อต้านไวรัส	ตอนนี้เรารู้แน่ชัดแล้วว่า	 จะต่อสู้กับไวรัส 

ตรงไหน	 ซึ่งในวัคซีนน้ีจะใส่ไวรัสท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นจากดีเอ็นเอในห้อง 

ปฏิบัติการมาลงไปในปริมาณที่น้อยมากๆ	 เมื่อมันถูกปล่อยออกมา	 วัคซีนจะท�า

หน้าท่ีป้องกันไม่ให้สไปก์โปรตนีทีป่กตแิล้วเป็นตัวเปิด	ก่อนทีไ่วรสัจะเข้าไปท�าลาย

เซลล์มนุษย์ได้	

	 นับเป็นครั้งแรกของการวิจัยพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19	 ท่ีได้รับการ 

ตพิีมพ์ในวารสารท่ีผ่านกระบวนการทางวิชาการ	(peer-review	journal)	ในวารสาร		

Lancet’s	EBioMedicine	นักวิจยัสร้างวัคซนีท่ีตัง้ชือ่ว่า	‘PittCoVacc’	ซึง่มกีารท�างาน

พ้ืนฐานเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่	ด้วยการฉีดโปรตีนของไวรัสท่ีสร้างขึ้นในห้อง 

ปฏิบัติการเข้าไปในร่างกายเพ่ือให้มันสร้างภูมิคุ้มกัน	 จากการทดสอบกับหนู 

นักวิจัยพบว่าปริมาณของแอนติบอดี้ท่ีสามารถลบล้างไวรัส	 SARS-CoV	 	 –2	 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลา	2	สัปดาห์

	 รูปแบบของวัคซีนที่พัฒนาข้ึนก็ต่างจากวัคซีนที่ฉีดด้วยเข็มใหญ่ 

แบบท่ีเราคุ้นเคย	 เพราะใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีเรียกว่าวัคซีนแผ่นแปะ	ท�ามาจาก 

เข็มขนาดเล็กมากๆ	 400	 เล่มเรียงกันเหมือนกับท่ีติดแผล	 เข็มชนิดนี้ท�าด้วย

น�้าตาลและโปรตีนท่ีละลายได้	 ผสมเข้ากับแอนติเจนท่ีแพทย์ต้องการใช้ 

ในวัคซีนหลุยส์	ฟาโล	หนึ่งในนักวิจัยอธิบายว่า	 แผ่นวัคซีนนี้ไม่ท้ิงรอยและผู้รับ

วัคซีนไม่เจ็บ	 ไม่มีเลือดออก	 นอกจากน้ี	 แผ่นวัคซีนน้ีโรงงานสามารถผลิตได้ 

ในปริมาณมากๆ	ไม่ต้องแช่เย็นระหว่างการเก็บหรือขนส่งเลย	จึงเหมาะส�าหรับ

การผลิตส�าหรับประชาชนจ�านวนมาก

	 จากนี้จะเริ่มทดสอบในมนุษย์	 โดยนักวิจัยอยู่ในขั้นตอนขออนุญาต

จากส�านักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา	ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย	

1	ปี	หรือนานกว่านี้	อย่างไรก็ตาม	นักวิจัยกล่าวว่า	ในสถานการณ์เช่นนี้	ก็ไม่รู้ว่า

กระบวนการทดลองในคนจะใช้เวลานานแค่ไหน

	 แหล่งท่ีมา:	 https://themomentum.co/university-of-pitts-

burgh-medical-school-coronavirus-potential-vaccine-unveiled/

นักวิจัยสหรัฐฯ ทดสอบ 

‘แผ่นแปะวัคซีน’ โรคโควิด-19
กับหนูทดลองแล้ว เตรียมขออนุญาตทดลองกับคน



Korat Network 15Online Magazine

“หยุดบ้าน หยุดเช้ือ เพือ่ชาต”ิที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By..นาฬิกา ทราย..

	 ยุคโควิด-19	 ยุคที่ทุกๆคนต้องป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสท่ีก�าลังระบาด 
ไปทัว่โลกในขณะน้ี	 วันน้ีเรามเีมนตู้านโควิด-19มาน�าเสนอจ้า	 เมนูสดุจีด๊	 ท�าง่าย	นัน่คอื 
“ส้มต�า”	 โดยล่าสดุ	 ดร.นพ.พรเทพ	ศริวินารงัสรรค์	 จากกรมการควบคมุโรค	 กระทรวง
สาธารณสขุได้ให้ความรู้ว่า	เมนูส้มต�านัน้มปีระโยชน์	และสามารถป้องกันโควิดได้	เพราะ
ส้มต�าอดุมไปด้วย	 วิตามนิซ	ี แทนนนิ	 ทีไ่ปฆ่าเชือ้โรคและมสีารต่างๆทีจ่ะท�าให้ร่างกาย 
มภูีมต้ิานทาน	และเมนูน้ีช่วยย่อยได้ดี
	 นีแ่หละเมนูสดุจีด๊ทีห่ลายคนชอบ	 รูแ้บบนีแ้ล้วก็จดัเลยค่ะส้มต�าแซ่บๆสกัจาน	
รบัรองว่าจีด๊จ๊าดลมืเบือ่ช่วงกักตัวแน่นอน
	 รปูภาพจาก…	https://www.facebook.com/joobjang.deva

By ... หญิง
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	 1.	ฟ้าผ่าท�าอะไรเครือ่งบนิไม่ได้		รูห้รอืไม่ว่าเครือ่งบนิมโีอกาสถูกฟ้าผ่าได้บ่อย
มาก	แต่ด้วยการออกแบบเครือ่งบนิท่ีเมือ่เกิดฟ้าผ่าแล้วกระแสไฟฟ้าจะว่ิงผ่านตัวเคร่ืองบิน
ไปจนออกนอกเครือ่งในทีส่ดุ	 โดยไม่ก่อให้ความเสยีหายต่อตัวเคร่ืองและเกิดอนัตรายต่อผู้
โดยสาร	
	 	2.	ไม่มทีีน่ั่งไหนปลอดภัยทีส่ดุบนเครือ่งบนิ		แม้ก่อนหน้านีจ้ะมผีลการศึกษา
ออกมาบอกว่าสามแถวด้านหลงัสดุคอืท่ีนัง่ท่ีปลอดภัยมากท่ีสดุบนเครือ่งบิน	เมือ่เคร่ืองบนิ
ชนกบัอะไรก็ตาม	แต่ส่ิงน้ันแทบไม่มทีางเกิดขึน้และ	ส�านักงานบรหิารการบนิแห่งชาตขิอง
สหรฐัอเมรกิา(FAA)	ได้ออกมาบอกว่าไม่มทีีน่ัง่ตรงไหนเลยท่ีจะปลอดภัยท่ีสดุ	เพราะว่ามนั
ขึน้อยูกั่บหลายปัจจยัของอบุตัเิหตุ		
	 3.	เครือ่งบนิบางล�าจะมห้ีองนอนลบัส�าหรบัลกูเรอื		เครือ่งบนิบางล�าอย่างเช่น	
Boeing	777	หรอื	787	จะมทีีน่อนให้กับลกูเรอื	เพราะการท�างานอยู่บนเครือ่งเป็นเวลานาน
ในการเดินทางระยะไกล	จะต้องพบกับความเหน่ือยล้าเป็นธรรมดา	โดยบนัไดขึน้ไปบนห้อง
จะถูกซ่อนเอาไว้	ภายในประกอบด้วยเตยีง	ห้องน�า้	หรอืสิง่ให้ความบนัเทิง		
	 4.	ยางล้อเครือ่งแขง็แรงกว่าท่ีคดิ		ยางส�าหรบัล้อเครือ่งบนิสามารถรบัน�า้หนัก
ได้มากถึง	38	ตนั	และทนกับการลงจอดด้วยความเรว็	270	กิโลเมตรต่อชัว่โมง	ได้มากกว่า	
500	ครัง้	นอกจากน้ันแรงดนัท่ีต้องเตมิเข้าไปจะอยู่ท่ี	200	psi	มากกว่ายางรถยนต์ถึง	6	เท่า	
และการเปลีย่นยางก็ใช้วธีิเดยีวกับการเปลีย่นยางรถยนต์	แค่ใหญ่กว่าเท่านัน้เอง		
	 5.	ท�าไมต้องหรีไ่ฟในห้องโดยสารขณะลงจอด?		เหตุผลคอืเพ่ือให้สายตาของผู้
โดยสารสามารถปรบัตวัได้ดกัีบความมดืหากเกิดกรณีฉกุเฉนิขึน้	ลองคดิดวู่าถ้าอยู่ดีๆ	มคีน
ปิดไฟแล้วบอกให้เราว่ิงออกจากห้องมนัก็จะยากกว่าใช่มัย้ละ	 ย่ิงไปกว่าน้ันการทีพ่นักงาน
ต้อนรบับนเครือ่งเปิดหน้าต่างขณะลงจอดก็เพ่ือให้ประเมนิได้ว่าจากทีเ่ห็นภายนอกควรให้
ทกุคนอพยพลงฝ่ังไหน	
	 	6.	ไม่มเีครือ่งยนต์	ก็บนิได้สบาย		รูห้รอืไม่ว่า	แม้เหลอืเครือ่งยนต์ตวัเดยีว	เครือ่ง
บนิก็สามารถบนิต่อได้อย่างสบายๆ	และสามารถบนิได้ไกลถึง	42	ไมล์	แม้เครือ่งยนต์จะไม่
ท�างานเลยก็ตาม	แต่สาเหตทุีเ่กิดอบุตัเิหตรุะหว่างการบนิส่วนมากนัน้	มกัจะเกิดขึน้ในช่วงที่
เครือ่งบนิขึน้-ลง	ไม่ใช่ตอนท่ีเครือ่งบนิลอยอยู่บนฟ้า		

	 7.	ท�าไมถึงมท่ีีเขีย่บุหร่ีอยู่ในห้องน�า้บนเคร่ือง?			นักออกแบบและสาย
การบนิเชือ่ว่าแม้จะมข้ีอห้ามไม่ให้สบูบหุรีบ่นเครือ่ง	แต่ถ้าหากมคีนฝ่าฝืนขึน้มาอย่าง
น้อยเขาก็น่าจะไปสบูในห้องน�า้	ฉะนัน้เมือ่จะต้องท้ิงก้นบหุร่ี	หากว่าไปทิง้ท่ีอืน่อาจ
เกิดอันตรายไฟลกุขึน้มาได้	จงึได้ท�าท่ีเขีย่น้ีเอาไว้ให้ซะเลย		
	 8.	รเูลก็ๆ	ตรงหน้าต่างคอือะไร?		รูห้รอืไม่ว่า	หน้าต่างบนเครือ่งบนิท�ามา
จากแผ่นกระสกใสซ้อนกัน	3	ชัน้	โดยชัน้นอกสดุท�าหน้าท่ีรับแรงกดอากาศ	ส่วนชัน้
กลาง	ชัน้นีแ้หละท่ีมรูีเลก็ๆ	อยู่	เรียกว่า	breater	hole	ช่วยปรับสมดุลของความกด
อากาศระหว่างภายนอกกับภายในเครือ่งบนิ	ทัง้ยังช่วยลดการเกิดฝ้าท่ีมาจบักระจก
ด้วย	และชัน้ในสดุติดกับทีน่ั่งผูโ้ดยสารมไีว้กันไม่ให้กระจกชัน้กลางเกิดรอยขดีข่วน		
	 9.	ท�าไมอาหารบนเคร่ืองถึงไม่อร่อย?		จากการศึกษาของมหาวิทยาลยั	
Cornell	พบว่าสิง่แวดล้อมบนเคร่ืองท�าให้รสชาติอาหารเปลีย่น	ความหวานน้อยลง	
ความเค็มมากข้ึนเกิดจากเร่ืองของอากาศและความชืน้ภายใน	นอกจากนัน้สถาบนั
ฟิสกิส์สิง่ปลกูสร้าง	Fraunhofer	ในเยอรมนับอกว่าเป็นเรือ่งยากท่ีจะรกัษาความเคม็
และความหวานของอาหารบนเคร่ืองเอาไว้ได้		
	 10.	หน้ากากออกซิเจนมีไว้ท�าไม?	 	 เมื่อความดันในห้องโดยสารลด
ลงอย่างเฉยีบพลนัเจ้าหน้ากากนีจ้ะตกลงมาและมอีอกซเิจนให้คุณใช้แค่	 15	นาที
เท่านั้น!!	 อาจฟังดูน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงเมื่อเจอกับเหตุการณ์น้ันนักบินจะ
ร่อนเครือ่งลงให้อยู่ในชัน้บรรยากาศทีส่งูจากพ้ืนไม่เกิน	10,000	 ฟุตตรงจดุน้ันคณุ
สามารถหายใจได้เองตามปกติแล้ว	เวลาแค่	15	นาทีจงึเพียงพออย่างมาก		11.	เส้น
ขาวๆ	ทีเ่คร่ืองบนิปล่อยออกมาบนท้องฟ้า		มนัมชีือ่ทางเทคนิคว่า	Contrails	คอืการ
ทีเ่ครือ่งยนต์จะปล่อยไอน�า้ออกมาจากกระบวนการการเผาไหม้	และหลงัจากน้ันเมือ่
ไอน�า้ร้อนน้ีไปเจอเข้ากับอากาศเย็นด้านบน	จะท�าให้เราเห็นเป็นหมอกสีขาวๆ	ลาก
ไปเป็นทาง	ไม่ต่างกับเวลาท่ีเราหายใจในหน้าหนาวแล้วเห็นเป็นควันออกมา	
         
M	Thai..	 	 	 	 	 	 	
Source	:	catdumb,	tahtor

11       เร่ืองแปลกเกีย่วกบัเคร่ืองบนิ 

ทีห่ลายคนอาจไม่เคยรู้!
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 การจัดการ

	 เริม่จาก	นางละม่อม	ฉายพิมาย	ซึง่เดมิมอีาชพีค้าขาย	โดยการรบัซือ้ 

เครือ่งหวายตูเ้สือ้ผ้ามาจาก	จ.น่าน	เพ่ือมาค้าขายเร่ทัว่ไป	จนเมือ่ปี	พ.ศ. 

2539	เริ่มคิดจัดท�าเครื่องหวายขึ้นขายเอง	และน�าช่างฝีมือการท�าหวาย

มาจาก	จ.น่าน	และมหาสารคาม	และเมือ่ปี	2541	เริม่ให้ชาวบ้านทีส่นใจ	 

และกลุ่มสตรีที่ว่างงานได้มารวมกลุ่มกันในการฝึกท�าตะกร้าหวาย

ขณะน้ันมีสมาชิก	 24	คน	 โดยไม่ใช้งบของทางราชการ	จนถึงปัจจุบัน 

มีสมาชิกขยายเพิ่มขึ้น	และขยายไปยังหมู่บ้านอื่น	จ�านวน	54	คน

 การรวมกลุ่ม

	 สมาชิกต่างคนต่างผลิตในครอบครัว	 และรวมกันจ�าหน่าย	

แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคล	 และฝีมือที่ประณีตแตกต่างกัน	

สมาชิกสมารถจัดซื้อหวายจากกลุ่มเพื่อไปท�ากิจกรรม	และมาจ�าหน่าย 

คืนให้กลุ่ม	และสิ้นปีมีการปันผลตามหุ้นของสมาชิก

 อาชีพหลัก                                อาชีพเสริม

	 -ท�านา,	ท�าไร่อ้อย																								-ท�าหัตถกรรม,	ค้าขาย

	 113/1	หมู่	16	บ้านหนองน�้ากิน	ต�าบลรังกาใหญ่	อ�าเภอพิมาย	

จังหวัดนครราชสีมา	30110

 ติดต่อ : คุณละม่อม ฉายพิมาย

	 โทร	:		044-200182,	081-955	7494

By ... แอ๊ดด�ารวยอ่านแล้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานหวาย
และผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ ต�าบลรังกาใหญ่

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา
54 คน
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	 อย่างทีท่ราบกันด	ีในปี	2020	นี	้จะมมีหกรรมการแข่งขนักีฬา

ทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุของมวลมนุษยชาต	ิโอลมิปิก	2020	ซึง่ในครัง้นี	้ประเทศ

ญ่ีปุน่ได้รบัเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขัน	ภายใต้ชือ่	“TOKYO 

2020”	ซึง่ก�าหนดการแข่งขันเดมิ	จะอยู่ระหว่างวนัที	่23	ก.ค.	2563	 -	 

8	ส.ค.	2563

		 แต่ในวันท่ี	 24	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2563	 จากสถานการณ์ 

การระบาดท่ัวของ	 “โคโรนาไวรัส”	 ในทั่วโลก	ท�าให้คณะกรรมการ

โอลมิปิกสากล	(IOC)	โดยโทมสั	บคั	ประธานคณะกรรมการโอลมิปิก

สากล	 ได้ปรึกษาหารือกับชินโซ	อาเบะ	นายกรัฐมนตรีของประเทศ

ญ่ีปุ่น	 ก่อนจะตัดสินใจร่วมกันในการเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกและ 

พาราลมิปิกฤดรู้อนออกไปในปี	พ.ศ.	2564	และออกแถลงการณ์ยืนยัน

เลือ่นจดัการแข่งขนัโอลมิปิก	2020	และพาราลมิปิก	2020	ท่ีกรงุโตเกียว	

ประเทศญ่ีปุ่น	 ออกไปเป็นเวลา	 1	ปี	 อย่างเป็นทางการแต่ไม่ช้ากว่า 

ปี	พ.ศ.	2564	เพ่ือความปลอดภัยของนกักีฬาและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ

โอลมิปิกและประชาคมโลก

	 ส�าหรบัการตดัสนิใจเลือ่นการแข่งขนัโอลมิปิกฤดูร้อน	2020	

และพาราลิมปิกฤดูร้อน	2000	ออกไปเป็นเวลา	1	ปี	นับเป็นครั้งแรก 

ในประวัตศิาสตร์ของการแข่งขันทีโ่อลมิปิกเลือ่นการแข่งขนั	ในช่วงเวลา

ทีโ่ลกไม่พบเจอกับสงคราม	โดยก่อนหน้าน้ีสงครามโลกครัง้ท่ี	1	และ	2	 

ได้ท�าให้การแข่งขันโอลมิปิกฤดูร้อน	1916	ท่ีกรงุเบอร์ลนิ	โอลมิปิกฤดรู้อน	 

1940	 ที่กรุงโตเกียว	 และโอลิมปิกฤดูร้อน	 1944	 ท่ีกรุงลอนดอน	 

ต้องถูกยกเลกิการแข่งขัน

Olympics 2020
By...IT Sa Bel La
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 นายฐากร ตณัฑสทิธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการเสยีง	 กิจการ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	หรอื	กสทช.	 ได้เผยแพร่คลปิบอกเทคนิคให้ประชาชชน	 

“กดรับสิทธ์ิเพ่ิมเน็ตมือถือ”	 อย่างไรให้ใช้งานได้นานท่ีสุด	 โดยรัฐบาล	 และ	 กสทช. 

ได้มีมาตรการเพ่ิมเน็ตมือถือให้คนไทยอีก	 10GB	ตรวจสอบและรับสิทธ์ิได้ตั้งแต่	 10-30	

เมษายน	2563	โดยกด	*170*	ตามด้วยหมายเลขบตัรประชาชน	13	หลกั	#	แล้วกดโทรออก	

และหลงัจากได้รบั	SMS	ยืนยันการรบัสทิธ์ิ	จะสามารถใช้งานได้	30	วัน	นอกจากน้ี	กสทช.	

ยังอพัสปีดเนต็บ้านให้คนไทยเป็น	100	Mbps	(1	คน	ต่อ	1	สทิธิ)	ตัง้แต่วันท่ี	10	เมษายน	63	

ใช้งานได้	30	วันเช่นกัน

	 ผูท่ี้จะได้รบัสิทธิต้องมสีญัชาตไิทย	 ต้องลงทะเบยีนซมิเปิดเบอร์ก่อนวนัท่ี	 31	

มนีาคม	63	และจดทะเบยีนซมิในนามบคุคลธรรมดา	ในกรณีผูร้บัสทิธ์ิทีม่กีารลงทะเบยีน 

ซมิกับผูป้ระกอบการ	1	 รายแต่มหีลายเบอร์	ผูรั้บสทิธ์ิจะสามารถกดรับสทิธิได้แค่	1	 เบอร์

เท่านัน้	นอกจากนี	้ ให้เชก็โปรโมชนัอนิเทอร์เนต็คงเหลอืก่อน	หากจ�านวนอินเทอร์เน็ตยัง

ไม่หมด	 ก็ยังไม่จ�าเป็นต้องกดรบัสทิธ์ิทันทต้ัีงแต่วันท่ี	10	 เมษายน	 เช่น	 เนต็หมดวนัที	่ 15	

เมษายน	ก็ค่อยกดรบัสทิธ์ิ	16	เมษายน	แต่ต้องกดภายในวนัท่ี	30	เมษายนซึง่เป็นวันสดุท้าย

ของช่วงเวลาทีร่บัสทิธิได้

	 ส่วนการอัปสปีดเน็ตบ้านเพ่ิม	100	Mbps	 เป็นเวลา	30	 วัน	คุณสมบัติของ 

ผูท้ีจ่ะได้รบัสิทธ์ิ	คอื	ต้องมสัีญชาติไทย	ต้องเป็นผูท่ี้ใช้เปิดใช้งานอนิเทอร์เน็ตบ้านก่อนวันท่ี	31	

มนีาคม	63	ซึง่การอปัสปีดอนิเทอร์เน็ต	ประชาชนคนไทยไม่ต้องกดรบัสทิธ์ิแต่	ส�านักงาน	กสทช.	

จะท�าการตรวจสอบข้อมลูการใช้งานอนิเทอร์เนต็	และเพ่ิมสปีดให้ทันทใีนวนัที	่10	เมษายน	63		

โดยสามารถใช้ได้เป็นเวลา	30	วัน	ซึง่การอัปสปีดของผูใ้ช้แต่ละราย	จะแตกต่างกัน 

แล้วแต่เทคนิคและคุณสมบัติของผูใ้ห้บริการในแต่ละพ้ืนที่

นายฐากรยังกล่าวอีกว่า	มาตรการดังกล่าว	 รัฐบาล	และ	กสทช.	 ได้ออกมาตรการ

ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	Covid-19	 เพื่อลด 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับบรกิารด้านโทรคมนาคม	รวมทัง้สนับสนุนการท�างานและ

ด�าเนนิชวิีตประจ�าวนัผ่านระบบอินเทอร์เนต็	ตามนโยบายของรฐับาลท่ีให้ประชาชน

ทุกคนท�างานอยู่บ้าน	 หรือ	Work	 From	Home	 เพ่ือหยุดย้ังการแพร่กระจาย 

	เชือ้โรค	และให้มรีะยะห่างทางสงัคมระหว่างกันหรือ	Social	Distancing	“อยู่บ้าน  

หยุดเชือ้ เพือ่ชาต”ิ

“กดรับสิทธิเ์พิม่เนต็มอืถอื” กสทช. 
แนะวิธกีดแบบไหนใช้ได้นานทีสุ่ด 

เริม่ 10 เมษายนนี”้
By...I-nat
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 ที่มา : https://ค�าศัพท์.com/อาการบาดเจ็บ-ภาษาอังกฤษ/

ค�าศัพท์ อาการบาดเจ็บ ภาษาอังกฤษ 
           พร้อมค�าอ่าน ค�าแปล

Symptom  อ่านว่า ซิมพฺ’เทิม แปลว่า อาการ, อาการของโรค
Injury อ่านว่า อิน’จะรี แปลว่า อาการบาดเจ็บ

	 อาการบาดเจ็บ	ภาษาอังกฤษ	 ค�าอ่าน	อ่านว่า	 ค�าแปล	แปลว่า

	 backache	 แบค’เอค	 อาการปวดหลัง

	 earache	 เอียร์เอค	 อาการปวดหู

	 headache	 เฮดเอค	 อาการปวดศีรษะ,	อาการปวดหัว

	 stomachache	 สตัมมัคเอค	 อาการปวดท้อง

	 toothache	 ทูธ’เอค	 อาการปวดฟัน

	 blister	 บลิส’เทอร์	 แผลพุพอง

	 bloody	nose	 บลัดดี-โนส	 เลือดก�าเดาไหล

	 broken	bone	 โบรเคิน-โบท	 กระดูกหัก

	 bruise	 บรูซ	 รอยฟกช�้า

	 bunion	 บัน’เยิน	 ตาปลา

	 burn	 เบิร์น	 เผา,	ไหม้,	ลวก,	เกรียมแดด

	 chest	pain	 เชสทฺ-เพน	 เจ็บหน้าอก

	 chill	 ชิล	 หนาวสั่น

	 cold	 โคลดฺ	 โรคหวัด

	 cough	 คอฟฺ	 ไอ

	 cramp	 แครมพฺ	 ตะคริว

	 dizzy	 ดิซ’ซี	 เวียนศีรษะ,	หน้ามืด,	วิงเวียน,	มึนศีรษะ

	 faint	 เฟนทฺ	 เป็นลม,	หมดสติ

	 fever	 ฟีเวอร์	 เป็นไข้

	 hallucination	 ฮะลูซิเนเชิน	 อาการประสาทหลอน

	 heart	attack	 ฮารทฺ-แอทแทค	 อาการหัวใจวาย

	 hiccup	 ฮิค’คัพ	 สะอึก

	 hurt	 เฮิร์ท	 บาดเจ็บ

	 infection	 อินเฟค’เชิน	 การติดเชื้อ

	 injure	 อินเจอร์	 ได้รับบาดเจ็บ

	 insect	bite	 อินเซคทฺ-ไบทฺ	 แมลงกัดต่อย

	 nasal	congestion	 เนเซิล-คอนเจสเชิน	 คัดจมูก

	 nauseous	 นอเซียส	 คลื่นไส้

	 paralysis	 พะแรล’ลิซิส	 อัมพาต

	 rash	 แรช	 ผื่นคัน

	 runny	nose	 รันนี-โนส	 น�้ามูกไหล

	 scab	 สแคบ	 สะเก็ดแผล

	 shock	 ชอค	 อาการตกใจสุดขีด	(จนหมดสติ)

	 short	of	breath	 ชอร์ท-ออฟ-เบรธ	 หายใจขัด

	 sneeze	 สนีซ	 จาม

	 sore	throat	 ซอร์-โธรท	 เจ็บคอ

	 sprained	ankle	 สเปรนดฺ-แองเคิล	 ข้อเท้าเคล็ด

	 suffer	 ซัฟเฟอร์	 ทุกข์ทรมาน

	 swollen	 สโว’เลิน	 บวม

	 tumor	 ทิว’เมอะ	 เนื้องอก

	 vomit	 วอม’มิท	 อาเจียน

	 wound	 วูนดฺ	 บาดแผล

By...ดอกแคป่า
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ค�าส�านวนภาษาโคราช
ไป๋ไหนไป๋ดา
อ่านว่า  ไป๋	-	ไ	หน-	ไป๋	-	ดา

หมายถึง ไปไหนไปด้วย

หมาน
เป็นค�าพูดที่แสดงความรู้สึก หรือ ขอได้รับอะไรดีๆ หรือ 

เป็นการแสดงความยินดีกับผู้อื่น  

หมายถึง    โชคดี,  รวย

ให่ท�ามาค่าขายดี๋ๆ หมานๆเด้อ
อ่านว่า  ให่-	 ท�า-มา-ค่า-ขาย-ดี๋-ดี๋-หมาน-หมาน-เด้อ

หมายถึง การอวยพรขอให้ท�ามาค้าขายดี	โชคดี	ร�่ารวย

พูดเดิ๋ม
เป็นกริิยาอาการ ของคนทีพ่ดูถงึบคุคลทีส่ามในลักษณะไม่ดี

หมายถึง นินทา

ขอสวัสดี ท่านผู้รักการอ่านทุกท่าน

	 เป็นโอกาสที่ดี	 ท่ีผู้เขียนได้มีคอลัมน์เป็นของตัวเอง	 เพ่ือจะได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์	 ความรู้	 และสิ่งดีๆ	 แบ่งปัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 หลังจาก 

ทีไ่ด้รบัมอบหมายแล้ว	ก็นัง่คดินอนคดิคดิอยู่นานแรมเดอืน	ว่าจะน�าความรู	้หรอืเนือ้หา	

อะไรมาแนะน�าหรือให้ความรู้กับผู้อ่านทุกท่าน	แต่เหมือนฟ้ามาโปรด	จู่ๆ	ก็ได้ยินเสียง

เพ่ือนร่วมงานพูดลอยตามลมมาว่า	 	 “คนเราต้องรู้เขา	 รู้เรา	 รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง	 

ผู้รู้ได้กล่าวไว้	 “	 ปิ้ง!!!!!!!!!	 ไอเดียบรรเจิด	 	 “รู้เขา	 รู้เรา”	 นี่คือคอลัมน์	 ใหม่ล่าสุด	 

ที่จะปรากฏในวารสารออนไลน์	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน	 2563	 เป็นต้นไป	 โดยจะมีเนื้อหาเก่ียวกับองค์ความรู	้ 

แนวคิด	 ทฤษฎี	 หรือความรู ้ท่ัวไป	 ท่ีจะน�ามาใช้ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน	 

ในนามปากกา...นักรบสีกากี

ค�าคม ภาษาโคราช
By...Rabbit 

	 สวัสดีค ่ะ	 KORAT NETWORK 	 ฉบับนี้ขอเสนอ

ส�านวนต่างๆของโคราชที่อาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู	 ผู้คนภาคอื่นๆ	

หรือคนรุ ่นหลังๆ	 แล้ว	 ดังน้ันเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาษาโคราช

ของเราไว้ให้คงอยู่	 และยังสืบทอดต่อไป	 เราจะพยายามรวบรวม 

มาฝากกันในทุกๆ	เล่ม	ฝากตดิตามเราด้วยนะคะ

ค�าภาษาโคราช

รู้เขา รู้เรา
By...นักรบสกีากี ปฐมบท “รู้เขา รู้เรา”

“ พูดเดิ๋ม ”

			 ปฐมบท		“รู้เขา	รู้เรา		”

	 “รู ้เขา	 รู ้เรา	 รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”เป็นข้อคิดเชิงปรัชญา

จาก“ซุนวู”นักปราชญ์คนส�าคัญของจีนในช่วงประมาณ	 600	 ปี	 ก่อน

คริสตกาล	ผู้เขียนต�าราพิชัยสงครามซุนจื่อ	ซึ่งประโยคส�าคัญที่ว่านี้มาจาก

การรวมค�าสอนของซุนวูคือ”การชนะร้อยท้ังร้อยมิใช่วิธีการอันประเสริฐแท	้ 

แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลย	 จึงถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษย่ิง”	 และ“หากรู้เขา	 

รู ้เรา	 แม้นรบกันตั้งร้อยครั้งก็ไม่มีอันตรายอันใด	 ถ้าไม่รู ้เขาแต่รู ้เพียง 

เรา	แพ้ชนะย่อมก�า้ก่ึงอยู่	หากไม่รูใ้นตวัเขาตัวเราเสยีเลย	ก็ต้องปราชยัทุกครัง้ 

ที่มีการยุทธ์นั้นแล”

	 ซึง่ในปัจจบุนัแนวคดินียั้งสามารถน�าไปปรบัใช้ในเชงิการบรหิาร	

และเชิงการท�าธุรกิจได้อีกด้วย
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“ เมื่อใดที่ใจตื่นรู้ ใจเข้มแข็ง ใจมีพลัง

เมื่อนั้นความหวังและความสุขจะคืนมา 
คนต่อเทียน 

By...ต.ตา เตมิใจ

	 สวัสดีค่ะ	คอลัมน์	 “คนต่อเทียน”	ประจ�าเดือนเมษายน	2563	

เป็นคอลัมน์ใหม่ในวารสารอบจ.นครราชสีมาออนไลน์	ที่พร้อมจะมอบ

ก�าลังใจ	ความหวังและแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านผ่านตัวอักษร

	 แรงบันดาลใจมาจากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านนิทานเรื่อง	

คนต่อเทียน	หนึ่งในหนังสือชุด	 “ตามรอยพระราชา”	 นิทานท่ีได้รับแรง

บันดาลใจจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของ

ในหลวงรัชกาลที่	9

		 เรื่องราวกล่าวถึง	 สองตายาย	ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าท่ีมืดมิดและ

อันตราย	ชาวบ้านต่างเดือดร้อนเพราะ	สัตว์ร้ายนานาชนิด	สองตายาย

ไม่อาจนิ่งเฉย	จึงจุดเทียนเล่มน้อยขึ้นตามก�าลังของตน	จากเทียนน้อยๆ	

ไม่กี่แท่ง		ก็ถูกจุดต่อๆ	กันไปไม่สิ้นสุด!	เป็นเรื่องราวที่ท�าให้ได้รับความรู้

ควบคู่คุณธรรมเพิ่มคุณค่าในการด�าเนินชีวิตต่อไป

	 การต่อเทียน	 ก็เปรียบเสมือน	การได้ส่งต่อความสว่างให้กับ 

ทกุท่านได้รูส้กึมพีลงัใจทกุครัง้ท่ีได้อ่านคอลมัน์น้ี		เมือ่มพีลงัก็จะสามารถ

ด�าเนนิชวิีตได้อย่างมคีวามสขุ	และพร้อมจะส่งต่อก�าลงัใจให้เพ่ือนๆและ

ท�าสิ่งที่ดีต่อสังคมให้เกิดความสุขต่อ	ๆ	กันไป

	 โดยเฉพาะช่วงนี้	 ทุกประเทศก�าลังประสบกับวิกฤตโรคไวรัส

โควิด-19	ก�าลังแพร่ระบาดทั่วโลก	สิ่งที่จะท�าให้พวกเราทุกคนสามารถ

ผ่านวิกฤตช่วงน้ีไปได้	 ไม่เพียงแต่การป้องกันตัวเองตามมาตรการต่างๆ	

เช่น	การกินร้อน	ช้อนตัวเอง	การเว้นระยะห่างทางสงัคม	ต้องใส่หน้ากาก

อนามัยทุกครั้ง	รวมถึงการล้างมือบ่อยๆ		พกแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ	

รวมถึงการอยู่บ้านเพ่ือหยุดการแพร่เชือ้		นัน่คอื	สิง่ต่างๆทีทุ่กคนตระหนัก

และปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองห่างไกลจากโรคไวรัสโควิด-19

	 แต่สิ่งท่ีส�าคัญไม่น้อยกว่าการสร้างร่างกายให้แข็งแรง	 นั่นก็

คือ	การสร้างก�าลังใจให้แข็งแรงด้วยเช่นกัน	ท�าอย่างไรใจเราจะแข็งแรง

ในภาวะวิกฤตเช่นนี้	สิ่งแรก	คือ	 เราต้องมองโลกตามความเป็นจริงและ

ลองมองใน	มุมบวกจะเป็นการสร้างใจให้แข็งแกร่งได้ไม่ยาก		

	 ลองมองว่าโรคโควิด-19	สอนอะไรเราบ้าง	จะพบว่าท�าให้

เราได้มีเวลาอยู่กับตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น,	 บ้านเมือง

สะอาดมากขึ้น	 ,ได้เข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้น,	 ได้ส่งต่อก�าลังใจ 

ให้กัน	,		ทุกคนมรีะเบยีบวนัิยในชวิีตมากข้ึน	,	สอนให้เรารูว่้าเราไม่ควร 

ประมาทในทุกลมหายใจ	 	 พึงมีสติต่ืนรู้ทุกขณะจิต	 พึงท�าทุกเวลา 

ในชวิีตให้คุ้มค่าท่ีสุด	ใส่ใจกับคนตรงหน้า	ส่ิงตรงหน้าและท�าปัจจบุนั

ขณะให้ดีที่สุด	เพราะนั่นคือ	โอกาสในการสร้างประโยชน์สะสมบุญ	

ได้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่	เพ่ือเป็นเสบยีงบญุในการเดนิทางต่อไปของเราเอง	

จิตใจท่ีดี	 ความคิดท่ีดี	 คือ	 เครื่องหมายรับปัญหาท่ีดีท่ีสุด	 แล้วเรา 

จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน	

	 อย่าลืมส่งต่อบทความน้ีเพ่ือเสริมก�าลังใจให้เพ่ือนๆด้วย

นะคะ	มาเป็นคนต่อเทียนด้วยกันค่ะ
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