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	 มนุษย์ก�ำลังฆ่ำเต่ำนับล้ำนตัว	 ด้วยกำร	 “ป้อนขยะพลำสติกให้มัน	 
โดยไม่รู ้ตัว”	 23	พฤษภาคม	 วันเต่าโลก	 (World	 Turtle	 Day)	มำร่วมกัน 
งดท้ิงขยะ	 และท้ิงให้ถูกที่ถูกทำง	 เนื่องจำกเต่ำมีแนวโน้มจะลดลงท่ัวโลกและ 
เป็นที่น่ำตกใจที่ไทยติดอันดับ	5	ของโลก	ที่ทิ้งขยะลงทะเลมำกที่สุด
	 แต่ในควำมโชคร้ำยท่ีชำวโลกก�ำลังเจอสถำนกำรณ์ตรึงเครียดจำก 
กำรระบำดของเจ้ำโควิด-19	ยังมคีวำมโชคด	ีธรรมชำตบิ�ำบดั	หรอื	โลกอำจจะทน
ไม่ไหวกับกำรท�ำร้ำยทรัพยำกรธรรมชำติจำกน�้ำมือมนุษย์จึงใช้วิธีนี้เพ่ือหยุดกำร
เสื่อมโทรมของธรรมชำติและฟื้นฟูมันขึ้นใหม	่ จำกข้อมูลที่น�ำเสนออยู่บน	www.
bangkokbiznews.com	พบว่ำ
	 หลังชำยหำดและสถำนที่ธรรมชำติปิดรับนีกท่องเที่ยว	นักวิทยำศำตร์ 
พบมีเต่ำมะเฟืองขึ้นมำวำงไข่ตำมหำดต่ำงๆ	 มำกท่ีสุดในรอบ	 20	 ปี	 ในขณะที่ 
บำงอ่ำว	สัตว์ทะเลหำยำก	รวมทั้งฉลำมหูด�ำฝูงใหญ่โผล่หำกิน
	 โดยหลังจำกท่ีทั่วโลกมีกำรรำยงำนกำรฟื้นตัวของสภำพธรรมชำติ 
ตำมที่ต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นหมูป่ำที่ออกมำเดินเพ่นพ่ำนในเมืองของอิสรำเอล	 หรือ
กวำงที่ออกมำเดินตำมท้องถนนในกรุงลอนดอน	 ตำมชำยหำดของประเทศไทย
ที่ร้ำงนักท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็นที่จังหวัดพังงำหรือภูเก็ต	เพรำะกำรระบำดของโรค
โควิด-19	 นักวิทยำศำสตร์พบว่ำ	 มีเต่ำมะเฟืองขึ้นมำท�ำรังและวำงไข่ถึง	 11	 รัง 
นับต้ังแต่ปลำยปีท่ีผ่ำนมำ	 ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มำกท่ีสุดในรอบ	 20ปี	 โดยรังของ 
เต่ำมะเฟืองไม่เคยถูกพบมำกว่ำห้ำปีแล้ว	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่งทะเลอันดำมัน	 (ภูเก็ต)	 นายก้องเกียรติ  
กิตติวัฒนาวงศ์กล่าวกับเดอะการ์เดี้ยน
 “มันเป็นสญัญาณท่ีดมีากส�าหรบัเราเพราะท่ีวางไข่หลายแห่งคือ
ที่ที่เคยถูกคนรบกวนและท�าให้เสียหาย
	 “ถ้าเราเทียบกับห้าปีก่อน	 เราจะไม่เห็นการขึ้นมาวางไข่ 
ของแม่เต่ามากขนาดน้ี	 เพราะมีโอกาสสูงมากท่ีแม่เต่าจะได้รับบาดเจ็บ
จากเครือ่งมือประมงหรอืถกูรบกวนโดยนักท่องเท่ียว”	ผอ.ก้องเกียรตกิล่าว
	 เต่ำมะเฟืองนับเป็นเต่ำทะเลที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก	 มันเป็นสัตว์สงวน 
ของไทย	และอยูใ่นบญัชสีตัว์ทีถู่กคกุคำมโดย	IUCN	หรอื	องค์กรระหว่ำงประเทศ
เพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
	 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 รำยงำนว่ำ	 กำรบูรณำกำรของ
หน่วยงำนต่ำงๆ	ในพื้นที่ประกอบด้วย	กรม	ทช.	ฐำนทัพเรือพังงำ	อุทยำนฯ	อบต.	
ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	 ผู้น�ำชุมชน	 บ.TOT	 และพ่ีน้องประชำชน	 ท่ีร่วมปฏิบัติงำน 
ภำยใต้ศูนย์เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์เต่ำมะเฟือง	 จ.พังงำ	 และ	 จ.ภูเก็ต	
รวม	7	แห่ง	ตลอดระยะเวลำ	5	เดอืนทีผ่่ำนมำ	มส่ีวน	ท�ำให้สำมำรถเฝ้ำระวัง	ดแูล	
และอนุบำลลกูเต่ำมะเฟือง	โดยมลีกูเต่ำมะเฟืองฟักเป็นตวัและปล่อยคนืลงสูท่ะเล
อนัดำมนัได้รวม	351	ตวั	จำก	11	รงั	นบัเป็นผลส�ำเรจ็อย่ำงมำกทีส่ดุในรอบ	20	ปี	 
โดยสถิตเิดมิท่ีเต่ำมะเฟืองเคยขึน้มำวำงไข่มำกสดุในปี	2542	อยู่ท่ี	9	รงั	ทีเ่กำะห้อง	 

ซึ่งเป็นเกำะท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติธำรโบกขรณี	 จังหวัดกระบี่	 มีจุดเด่นคือ
ชำยหำดด้ำนหน้ำเกำะท่ีโค้งเกือบจะเป็นครึง่วงกลม	ร่มรืน่ด้วยแนวป่ำชำยหำดด้ำน
หลังฉลำมหูด�ำกว่ำ	50	ตัวได้ว่ำยเข้ำมำหำกินที่น�้ำตื้นชำยหำดในอำทิตย์นี้	หลังปิด
อุทยำนฯ	เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด	19
	 โดยนายจ�าเป็น	 ผอมภักดี	 หัวหน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติ 
ที่	 ธบ.1เกำะห้องรำยงำนว่ำ	 พบฉลำมตลอดแนวชำยหำดประมำณ	 30	 ตัว	 และ 
มีที่อยู่รวมกันเป็นฝูงอีกประมำณ	20	ตัว
	 กำรปิดสถำนท่ีท่องเทีย่วตำมธนรมชำตหิลำยแห่งท่ัวโลก	ท�ำให้ธรรมชำติ
มีโอกำสพีกห้ืนตัว	 และมีรำยงำยกำรพบสัตว์ป่ำออกมำหำกินและใช้ชีวิตในพ้ืนท่ี 
มำกขึ้น	รวมทั้งสัตว์หำยำกอย่ำงเต่ำมะเฟือง

ขอบคุณข้อมูลจำก	:		https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877338
ขอบคุณภำพจำก	:	http://gmos.gistda.or.th/?p=9564

เร่ือง เล่า
จากปก

พบเต่ามะเฟืองข้ึนวางไข่
มากที่สุดในรอบ 20ปี
.......หลังปิดหาดเพราะโควิด.......
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By...ติ๊งหน่อง

คุณขอมา
อบจ. จัด

ให้

	 วันที่	23	 เมษายน	2563	ที่	ห้องประชุม	รวงผึ้ง	
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสมีา
	 ร้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับค�าสั่งจังหวัด	 จัดหา
ครุภัณฑ์	 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 แก่	 โรงพยาบาล
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี	11	รายการ	โดยมี
1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน
ขนาดกลาง	3	เครื่อง
2.เครื่องก�าจัดเชื้อโรคในอากาศส�าหรับห้องขนาดกลาง	
8	เครื่อง
3.เครื่องก�าจัดเชื้อโรคในอากาศส�าหรับห้องขนาดเล็ก	2	
เครื่อง
4.ชดุอุปกรณ์ช่วยเหลอืระบบหายใจแบบฉกุเฉนิ	2	เครือ่ง
5.เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนดิวดีทีัศน์	2	เครื่อง
6.เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	
2	เครื่อง
7.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซเิจน	5	เครื่อง
8.เครื่องวัดความดันโลหติ	5	เครื่อง
9.ชุดแปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล	(PPE)	ส�าหรับใช้ในสถาน
พยาบาล	500	ชุด
10.หน้ากาก	N95	500	ชิ้น
11.เครื่องวัดอุณหภูม	ิ30	เครื่อง

#นายกนก อนุมัติงบสู้ “โควิด-19”  

                      แก่ รพ.มทส

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น	จ�านวนเงนิ	4,663,000	บาท
	 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อสถานการณ์
	 โดยม	ีนพ.ดร.นวิฒัน์ชยั	นามวชิยัศริกุิล	ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และ	 คณะ 
ผู้บรหิารเป็นผู้รับมอบ
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#นายกนกห่วงใยบุคลากร
#มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์

ป้องกันโควิด19

	 วันท่ี	 29	 เมษายน	 2563	ณ	 ห้องรวงผึ้ง	
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	ร้อยตรหีญิง	 
ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	 นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ประชุมหน.ส่วนราชการ	
เก่ียวกับสถานกาณ์ป้องกันโควิด	 19	 นอกจากน้ี	 
นายกอบจ.ยังได้มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์
แอลกอฮอล์	เพือ่แจกจ่ายให้กบับุคลากรขององค์กร	
ซึ่งถือเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม
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	 อบจ.โคราช	รับค�าสั่งจังหวัด	จัดหาครุภัณฑ์	เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์	 แก่	 โรงพยาบาล	 และ	 หน่วยงานท่ีร้องขอ	 
เพ่ือระงับการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	“โควดิ-19”	
	 วันที่	15	เมษายน	2563	ที่	ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	จังหวัด
นครราชสีมา	ร้อยตรหีญิง	ระนองรกัษ์	สวุรรณฉวี	นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เดินทางไปที่ศูนย์บัญชาการฯ	
เพ่ือส่งมอบครุภัณฑ์	 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 ภายหลัง	 อบจ.
นครราชสีมา	 ได้รับมอบหมายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	จังหวัด
นครราชสีมา	 โดยมี	 นายวิเชียร	 จันทรโณทัย	 ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา	ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ	
จ.นครราชสีมา	 ให้จัดหาครุภัณฑ์	 เวชภัณฑ์	 ทางการแพทย์	 
เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	-	19	
	 ด้าน	ร.ต.หญงิ	ระนองรกัษ์ฯ	นายก	อบจ.นครรราชสีมา	
กล่าวว่า	 อบจ.ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น 
เร่งด่วน	จงึได้สนบัสนนุโดยด�าเนินการจดัหาครภัุณฑ์	เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์	 ส�าหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19	 และโรคอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องและจ�าเป็น 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์	 รวมถึง 
ความจ�าเป็นเร่งด่วนของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
เขตสุขภาพท่ี	 9	 และกระทรวงสาธารณสุข	 โดยสนับสนุน 
งบประมาณท้ังสิ้น	 42,788,200	บาท	 ในการจัดหาครุภัณฑ์	
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 แก่	 5	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	 12	 รายการ	
จ�านวนเงิน	 20,114,000	 บาท,	 โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา	 10	 รายการ	 จ�านวน	 13,605,000	 บาท, 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา	 8	 รายการ	 จ�านวนเงิน	
3,790,000	 บาท,	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี	 13	 รายการ	 จ�านวนเงิน	 4,663,000	 บาท	 และ	
สนับสนุนต�ารวจภูธรจงัหวัดนครราชสมีา	2	รายการ	จ�านวน
เงิน	 616,200	 บาท	 เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

“ร.ต.หญิง ระนองรักษฯ” นายก อบจ.โคราช 

หนุนจังหวัด อนุมัติงบกว่า 40 ลบ. 
สู้“โควิด-19” 
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#กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา
ให้คำ ปรึกษาการป้องกัน COVID-19

#กองสาธารณสุข	 อบจ.นครราชสีมา	 ให้ค�าปรึกษาการ
ป้องกัน	COVID-19	กองสาธารณสุข	อบจ.นครราชสีมา	ได้
ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์	เรื่องการป้องกัน	เฝ้า
ระวัง	และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ผู้มี
ความประสงค์จะขอรับค�าปรึกษา	สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์	 โทร.044-251200	 #อยู่บ้าน	หยุด
เชื้อ	เพื่อชาติ

              วันอังคารที่	28	เมษายน	2563	อบจ.นครราชสีมา	

ได้ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	ณ	สถานีขนส่งโดยสารอ�าเภอ

โชคชัย	และภายในอาคารหอดูดาวศูนย์ดาราศาสตร์

กองสาธารณะสุข อบจ.นม.
ออกฉีดพ่นน้ำ ยาฆ่าเชื้อโรค
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า

	 รายละเอียด	ทุ่งสัมฤทธ์ิเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์

อีกแห่งของโคราช	ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ย่าโมน�าชาวโคราช

สูร้บกับกองทพัเวียงจนัทร์จนได้ชยัชนะ	ลกัษณะเป็นทุ่งโล่งอย่าง

ท่ีเห็นท่ัวไป	 ชาวบ้านทุ่งสัมฤทธ์ิ	 ได้ร่วมกันสร้างศาลสถิตดวง

วิญญาณนางสาวบุญเหลือ	 และวีรชนชาวโคราชเอาไว้บริเวณ

ทุง่สมัฤทธ์ิ	เพ่ือกราบไว้สกัการะ	ปัจจบัุนได้มกีารสร้างอาคารหลงั

ใหม่ขยายให้โอ่โถงขึ้น

	 ลักษณะเด่น	อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์	เป็นศาล

สถิตดวงวิญญาณ	นางสาวบญุเหลอืหรอืย่าเหลอื	และวีรชนชาว

โคราชสร้างเป็นศาลาทรงไทย	แบบจัตรุมุข	ขนาดกว้าง	5	ม.ยาว	

5	ม.ชาวทุ่งสัมฤทธ์ิร่วมกันสร้างข้ึนใน	พ.ศ.2531	ภายในศาลมี

รูปป้ันนางสาวบญุเหลอื	ขนาดย่อม	ยืนอยู่ในท่าถือคบเพลงิท่ีน�า

ไปจดุเกวียนบรรทุกดนิระเบดิของทหารลาวตามเรือ่งราวในอดตี

ที่เล่ากันมา	ข้างๆนางสาวบุญเหลือมีรูปปั้นและภาพวาดของย่า

โมหรือท้าวสุรนารี	 ในแต่ละวันจะมีชาวบ้านทุ่งสัมฤทธ์ิและคน

จากทีอ่ืน่แวะเวียนมากราบไหว้บชูาบนบานศาลกล่าว	เพราะเชือ่

By...อ๋อมแอ๋ม

ว่าดวงวิญญาณย่าเหลอืยังสถิตอยู่	ณ	ทุ่งสัมฤทธ์ิ	ชาวบ้าน

ทุ่งสัมฤทธิ์จะพร้อมใจกันจัดงานร�าลึกถึงวีรกรรมในวันที่	4	

มีนาคมของทุกปี	ประวัติเล่ากันว่า	เมื่อคราวย่าโมเป็นผู้น�า

ชาวโคราชเข้าต่อสู้กับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์จนได้ชัยชนะ	ณ	 ทุ่ง

สัมฤทธ์ิ	มสีตรีผู้กล้าหาญร่วมต่อสู้อกีท่านหน่ึงคือ	นางสาว

บุญเหลือ	 ซึ่งเป็นผู้พลีชีพด้วยการจุดไฟท�าลายเกวียน	 ท่ี

บรรทุกดินระเบิดจนตัวตาย	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2369	ชาว

บ้านทุ่งสัมฤทธ์ิและชาวโคราชได้ให้ความเคารพนับถือ	 ไม่

ยิ่ง่ย่อนกว่าย่าโมและเรียกนางบุญเหลือว่า	ย่าเหลือ

ขอบคุณข้อมูล	:	https://thailandtourismdirectory.go.th/

th/info/attraction/detail/itemid/21815

อนุสรณ์
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์



Korat Network 9Online Magazine

	 จะดีแค่ไหนในช่วงเวลาท่ีต้องนั่งท�างานท่ีบ้านแบบน้ี	 แล้วมีของว่าง
เติมพลังยามบ่ายท่ีมาพร้อมรสชาติที่ถูกปาก	 ไม่ท�าร้ายหุ่น	 แถมยังอุดมไปด้วย
สารอาหารทีส่ามารถสร้างภูมคิุม้กันให้ร่างกายได้	รบัรองว่าเป็นเมนูทีกิ่นได้บ่อย
ไม่ต้องกลัวเบื่อ	จะกินคนเดียว	หรือ	จะกินพร้อมหน้าทั้งครอบครัวก็ฟินได้ง่ายๆ	
แน่นอน		มาดูกันดีกว่าคะว่าสถานการณ์แบบนี้	 	เราควรมีของว่างอะไรติดบ้าน
ไว้บ้างนะจ้ะ
	 1.	 โยเกิร์ต	หรือนมเสริมโพรไบโอติกส์	 (Probiotics)	 เป็นที่รู้กันดีว่า
จลุนิทรย์ีท่ีมปีระโยชน์	ช่วยฟ้ืนฟูและปรบัสมดลุของแบคทีเรยีในล�าไส้และระบบ
ย่อยอาหารได้		ดงัน้ัน		การกินอาหารทีม่จีลุนิทรย์ีทีม่ปีระโยชน์เป็นประจ�า	จะช่วย
ท�าให้ระบบทางเดินอาหารสมดุลแข็งแรง	ลดโอกาสการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ
จุลินทรีย์ก่อโรคได้		และยังช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย	เนื่องจาก
เซลล์ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน	ฟื้นฟูร่างกายนั้น	อยู่ในระบบทางเดินอาหารถึง	70%		
ถึงจะมีประโยชน์เยอะ	แต่ก็ควรเลือกสูตรท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย	ส�าหรับผู้ใหญ่
ควรเลือกโยเกิร์ตสูตรไขมันต�่าและมีน�้าตาลน้อย	 ส่วนเด็กท่ีน�้าหนักตัวไม่เกิน
เกณฑ์	 อาจเลือกอิ่มอร่อยกับสูตรปกติหรือเลือกนมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ 
ที่มีประโยชน์	
	 2.	 ฝรั่ง	 หรือ	ผลไม้รสเปรี้ยว	 ซัมเมอร์แบบนี้คงไม่มีเมนูของว่างไหน
จะดับร้อน	 เรียกความสดชื่นไปได้ดีกว่าคาราวานผลไม้เย็นฉ�่า	 แต่ถ้าจะให้ดี	
ควรเลือกผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี	เช่น	ฝรั่ง	หรือผลไม้รสเปรี้ยวอื่น	ๆ	ซึ่งเป็น
แหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ	 ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดี	 	 การกินวิตามินซี
เป็นประจ�าทุกวนั	ยังสามารถช่วยลดความรนุแรงและระยะเวลาของโรคหวดัได้	ที่
ส�าคญั	ร่างกายยังอาศยัวิตามนิซใีนการสร้างคอลลาเจนเพ่ือซ่อมแซมส่วนต่าง	ๆ 	 
ให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย	 ส�าหรับใครที่อาจจะแพ้ทางความเปรี้ยว	 ไม่ต้องเสียใจ	
เพราะผลไม้ท่ีรสกลางๆ	 กินได้ทุกเพศทุกวัย	อย่าง	ฝรั่งก็ถูกจัดว่ามีวิตามินซีสูง
เป็นอนัดับต้นๆ	เหมอืนกัน	แต่ต้องอย่าเผลอปอกเปลอืก	เพราะแหล่งรวมวิตามนิ

ซีในฝรั่งคือบริเวณเปลือกสีเขียว	และการกินฝรั่งไม่ปอกเปลือก	1	ผล	จะได้วิตามินซี
เทียบเท่ากับส้ม	20	ผล	ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ในแต่ละวัน
	 3.	ทูน่า	เมนูของว่างที่คุณประโยชน์ล้นจานแถมยังหาซื้อได้ง่าย		อย่างที่
เหล่าทูน่าเลิฟเวอร์รู้กัน	 	คือนอกจากทูน่าจะมีโอเมก้า	3	 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จ�าเป็น
ต่อการท�างานของสมองและหัวใจแล้ว	ยังอุดมไปด้วยโปรตีน	ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ
ซ่อมแซมร่างกาย	 ใช้สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆ	 เพ่ือไม่ให้ติดเชื้อง่าย	 และยังมีธาตุ
เหล็กท่ีช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงอีกด้วย	สามารถน�าไปมิกซ์แอนด์แมตช์
ได้กับหลากหลายเมนู
		 4.	 อัลมอนด์	 เห็นเม็ดเล็กๆ	 แต่คุณค่าทางสารอาหารกลับไม่จิ๊บตาม	 
เพราะอัลมอนด์อัดแน่นไปด้วยวิตามินอี	 ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้อง
ร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆ	 อุดมไปด้วยคุณค่าของสังกะสี	 ช่วยเพ่ิมพลังงาน 
ให้ตื่นตัวตลอดวัน	 รวมทั้ง	 ไฟเบอร์	 แมงกานีส	 แมกนีเซียม	 โครเมียม	 และยังมี
กรดไขมันดี	 เช่น	 กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง	 ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล	 และควบคุม 
ระดับน�้าตาลในเลือดได้

			 ถึงแม้เคล็ดลับการเลือกกินของว่างท่ีมีประโยชน์	 จะเป็นอีกหนึ่ง 
ทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรา	แต่ต้องไม่ลืมการกินอาหารให้มี
ความหลากหลาย	ครบ	5	หมู่		ในปริมาณที่พอเหมาะ	ควบคู่ไปกับการออกก�าลังกาย 
อย่างสม�่าเสมอ	 พักผ่อนให้เพียงพอ	 และท�าอารมณ์ให้แจ่มใส	 ไม่เครียด	 เพราะ 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ
ด้วยนะคะ		ฉบับหน้าจะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในรูปแบบของไหน		ฝากติดตาม
ฉบับต่อไปด้วยนะคะทู้กกกกกกกกกคนนนนน		

ขอบคุณข้อมูลจาก	sanook.com

Health corner
By...Tingnong

    4 เมนูของว่างเสริม 

“ภูมิคุ้มกัน” ที่ต้องมีติดบ้าน

ช่วง Work From Home
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ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

	 คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2563	ต.ตาขอน�าเสนอ
เรือ่งราวของ		ร้อยตรอีนุรกัษ์		ค�าดี		ปราชญ์ชาวบ้านทีม่คีวามโดดเด่นในด้านการเกษตร	
ได้รับการยอมรับให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านไร่นาสวนผสม	และเป็นประธานศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ�าต�าบลหนองหอย	 อ�าเภอพระทองค�า	 จังหวัด
นครราชสีมา	 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญท�าให้หมู่บ้านหนองหอยได้รับรางวัล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปี	2558	
ประวัติความเป็นมา
	 ร้อยตรีอนุรักษ์	 ค�าดี	 เป็นคนบ้านหนองหอย	ศิษย์เก่าโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมน์	 อดีตข้าราชการทหารเหล่าสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครราชสีมา
และย้ายมาอยู่กรมปืนพัฒนาบุ่งตาหลั่ว	 6	ปีและได้รับรางวัลนายสิบดีเด่นประจ�าปี
ในกองพัน	2	ปีซ้อน	จากนั้นเมื่อเออรี่จากราชการทหารก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานพี่ชาย
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน	คือ	คุณนคร	ค�าดี	 ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านเช่นกันท�าให้ได้ช่วยงาน
ด้านกองทุนหมู่บ้านและก็ได้ช่วยงานด้านการเกษตร		เป็นก�าลังส�าคัญในการตั้งศูนย์
ผลิตข้าวหอมมะลคิณุภาพด	ีสูส่ากล	เป็นงานแรกด้านการเกษตร	ได้เป็นประธานกลุม่
แต่บ้านเราเป็นภัยแล้งก็รักษาพันธุ์ไม่ได้ก็เลยหายไป	ต่อมาก็ท�างานกองทุนหมู่บ้าน
มาเรื่อยๆ	 จนได้เป็นก�าลังส�าคัญตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านของ
อ�าเภอพระทองค�า	 	 ในปี	 2558	มีอาคารท่ีสร้างด้วยก�าลังของชาวบ้าน	85	หมู่บ้าน	
เป็นส�านักงานของกองทุนหมูบ้่าน,เป็นคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน	พอดทีางเกษตร
หมู่บ้าน	ในปี	2556	ได้ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 (อกม.)ได้อันดับที่	 3	ของ
จังหวัดนครราชสีมาในรุ่นนั้น	
	 จากนั้นผมก็ท�างานเป็นเกษตรกรต้นแบบมาโดยตลอด	 เป็นตัวอย่าง
ด้านการเสียสละ	 และได้ปลูก	ทุกอย่างท่ีเราอยากกินอยากได้	 เน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และปลูกทุกอย่างในชุมชน	 โดยเน้นเรื่องการท�าการเกษตรปลูกพืชแบบผสมผสาน	
คือ	ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆ	 เช่น	มะม่วง	 ,	มะนาว	 ,	มะกรูด	 ,	ส้มโอ	 ,มะพร้าว	 ,กระบุก, 
ผกัหวาน,ย่านาง,แก้วมงักร	และเลีย้งปลาในโอ่ง	ส�าหรบัไร่นาก็มพ้ืีนท่ี	47	ไร่	,	ปลกูอ้อย	
25	ไร่	,	ปลูกข้าวโพดหลังนา	4	ไร่	,	ปลูกมันส�าปะหลัง	6	ไร่	นอกนั้นก็ปลูกไม้เศรษฐกิจ	
เช่น	ยางนา	 ,	 ไม้สัก	 เมื่อปี	 2559	 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร	(ศปก.)	นับเป็น	1	ใน	882	แห่งในประเทศไทย	และได้เป็นประธานของ
ศูนย์ฯ	 โดยหน้าท่ีของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศปก.)		
จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นสถานทีอ่บรมให้องค์ความรูด้้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในอ�าเภอ
พระทองค�า	 สถานท่ีถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
อ�าเภอพระทองค�า	 และเป็นสถานที่ให้เกษตรกรได้ใช้เป็นที่อบรมศึกษาภาควิชาการ
และชมการสาธิตเพ่ิมพูนความรูด้้านการเกษตรและและเป็นต้นแบบเพ่ือใช้เป็นสถานที ่
รับคณะดูงานเพ่ือให้ไปต่อยอดในการพัฒนาด้านการเกษตรได้	 	 นอกจากน้ีทาง
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 ยังมีเครือข่ายที่มุ่งเน้นเรื่อง 
การท�าเศรษฐกิจพอเพียงท่ีอยู ่ในอ�าเภอพระทองค�าอีกหลายด้าน	 เช่น	 ด้าน

ประมง	ด้านพืช	ด้านปศุสัตว์	 เป็นต้น	 และยังมีแปลงใหญ่ที่ขึ้นตรงกับศูนย์ฯ 
อกี	3	แห่ง	คอื		แปลงใหญ่มนัส�าปะหลงัท่ีต�าบลทพัรัง้	,		แปลงใหญ่มนัส�าปะหลงั
ท่ีบ้านท�านบพัฒนา	 ต�าบลหนองหอย	 และแปลงใหญ่ข้าวท่ีต�าบลพังเทียม	 
เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตร	 และหน้าที่ของศูนย์ฯอีกอย่างคือ	 
การประสานงานกับข่าวสารต่างๆกับหน่วยงานราชการท่ีส่งถึงชาวบ้าน
เกษตรกร	
	 รางวัลที่ภาคภูมิใจ	คือ	หมู่บ้านหนองหอย	อ�าเภอพระทองค�าได้รับ
รางวัล	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา	ในปี	2558	
และก�านันก็ได้รับรางวัลแหนบทองค�าด้วยท�าให้มีผู้มาศึกษาดูงานที่หมู่บ้าน
หนองหอยมากพอสมควร	
	 นอกจากน้ีผมก็เป็นประธานกลุม่พัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง
และมีกลุ่มเลี้ยงวัวขุนของเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาภัยแล้งและเป็น
ประธานกองทุนหมู่บ้าน	มีโครงการประชารัฐ	ท�าศูนย์สาธิตตลาดประชารัฐ
และเลีย้งโคแม่พันธ์ุ	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง	จงึท�าการปศุสตัว์เพราะ
การเลี้ยงสัตว์จะท�าให้เกษตรกรอยู่ได้ผลิตอาหารเอง	ใช้วัตถุดิบในชุมชน	และ
ปัจจบุนัผมเป็นสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหอยด้วย	จงึได้มโีอกาส
ดแูลชาวบ้านในชมุชนด้วย	นอกจากนีผ้มยังเป็นหมอดนิ,ประมงอาสา,ครบูญัชี	
เป็นต้น
	 ฝากถึงผู้อ่าน	 ในฐานะท่ีผมได้มีโอกาสท�าหน้าท่ีหลายอย่างดังท่ี 
กล่าวมา	 แต่ผมคิดว่าหากคนเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้	 เราทุกคน 
ก็สามารถท�าหน้าที่หลายอย่างได้		จึงอยากให้ทุกคนได้เสียสละในการร่วมมือ
กันในการพัฒนาท้องถ่ินของเราตามความสามารถ	 	 เพราะผมคิดว่า	 คนเรา
เกิดมาทั้งทีก็อยากท�า		ทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด		ด้วยความที่ผมเป็นทหารได้รับเงิน
บ�านาญมาบ้าง	ดังนั้นผมถือว่าผมยังกินเงินภาษีของประชาชนอยู่	ถ้าผมได้มี
โอกาสได้ท�าสิง่ใดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่แผ่นดนิได้	ผมก็อยากท�าให้ดีทีส่ดุ	เพราะ
ผมถือว่า	เป็นการคนืชวิีตให้แผ่นดนิของเรา	และตอนน้ีผมก�าลงัรณรงค์เรือ่งการ
ลดสารเคมีในการปลูกพืช	 	 โดยเน้นมาใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มากที่สุดและขอเชิญ
ชวนให้ผูอ่้านมาเย่ียมชมศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร	
เพื่อจะได้น�าแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตของตนโดยเฉพาะในเรื่องการใช้ชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 สนใจติดต่อ	 ร้อยตรีอนุรักษ์	 ค�าดี	 	 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	(ศปก.)
	 ที่ตั้ง	:	เลขที่	66/2	หมู่	1	บ้านหนองหอย	ต�าบลหนองหอย	อ�าเภอ
พระทองค�า	จังหวัดนครราชสีมา	
	 หมายเลขโทรศัพท์	063-5098585

ร้อยตรีอนุรักษ์  ค�าดี
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร 
ผู้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านไร่นาสวนผสม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “หน้าที่ ชีวิต รับผิดชอบ”
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“รอง อนุวัฒน์” พร้อม จนท.ส�านักการศกึษาฯ

ลงพื้นที่โรงเรยีนในสังกัดตรวจสอบระบบ

การเรยีนการสอนแบบออนไลน์

	 วันท่ี	28	เม.ย.	63	ท่ีผ่านมา	ร้อยตรหีญิง	#ระนองรกัษ์	สวุรรณฉวี	 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	มอบให้	#นายอนุวัฒน	์ 

คณาจนัทร์	รองนายก	อบจ.นครราชสมีา	เดนิทางพร้อมหวัหน้าส่วนราชการ

และบุคลากร	 ส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	 ออกตรวจเย่ียม 

พร้อมติดตามภารกิจในเรื่องของการทดลองสอนในรูป	 แบบออนไลน	์

เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด	 –	19	ระบาดท�าให้ไม่สามารถเปิดเรียน 

ตามปกตไิด้	จงึจ�าเป็นต้องใช้มาตรการ	การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์	 

ซึง่เป็นการแก้ไขปัญหาการจดัการเรยีนการสอนให้กบัผูเ้รยีนในสงักัด	อบจ.

นครราชสีมา	ที่ปัจจุบันมีมากกว่า	30,000	คน

	 โดยในการลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมครั้งนี้มีโรงเรียนท่ีเป็นแม่ข่าย

น�าร่องอยู่	2	แห่ง	คือ	กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่	1	ณ	โรงเรียนครบุรี	อ.ครบุรี	และ	 

กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่	2	ณ	โรงเรียนสีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”	อ.สีคิ้ว	พร้อมกัน

นี้	นายอนุวัฒน์ฯ	รองนายก	อบจ.	ยังได้ส�ารวจพื้นที่อาคาร	อาคารประกอบ	

ห้องสุขา	รวมถึงรอบบริเวณโรงเรียน	ในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	ซ่อมแซม	

ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน	 เพ่ือน�าเสนอขออนุมัติงบในการด�าเนินการ 

ต่อ	ร.ต.หญิง	ระนองรักษ์ฯ	นายก	อบจ.นครราชสีมา	ต่อไป

By : Airin
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	 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในประเทศต่างๆ	 ที่ให้

ประชาชนอยู่บ้านเพ่ือลดการกระจายของเช้ือไวรัส	 ท�าให้ผู้คนหันมา

ติดต่อสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีมากข้ึน	 เห็นได้จากยอดดาวน์โหลด

โปรแกรม	Zoom	ทัว่โลก	กลายเป็นแอปพลเิคชัน่ทีม่ผีูด้าวน์โหลดสงูสดุ

ใน	App	Store	ภายในระยะเวลาสองเดอืนมยีอดดาวน์โหลดประมาณ	

56,000	ครั้งต่อวันทั่วโลก

	 และโปรแกรมยอดฮติระดบัโลกในตอนน้ีทีม่ยีอดดาวน์โหลด

เพ่ิมขึ้นสูงสุดก็คือ	 TikTok	 ในสหรัฐฯ	 ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่าน

มา	มีผู้ดาวน์โหลด	TikTok	เพิ่มขึ้นถึง	18%	หรือประมาณ	2	ล้านครั้ง	 

ในขณะที่ช่วงต้นเดือนนั้นประมาณ	 1.7	 ล้านคร้ัง	 (ยอดดาวน์โหล 

ดในเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ	4.9	ล้านครั้ง)	

	 ไม่ใช่แค่ในสหรัฐฯ	 เท่าน้ัน	ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกก็เพ่ิมขึ้น

เช่นเดียวกัน	 โดยในช่วงระหว่างวันที่	 1-23	มีนาคม	ที่ผ่านมา	มียอด

ดาวน์โหลดท่ัวโลกประมาณ	84.8	ล้านครัง้	สงูข้ึน	5%	เมือ่เปรยีบเทียบ

ในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์	 	 แยกเป็นในช่วงวันที่	 9-16	

มีนาคม	มียอดดาวน์โหลดสูงถึง	25.4	ล้านครั้ง	และในช่วงวันที่	16-22	

มีนาคม	ก็เพิ่มขึ้นเป็น		28.5	ล้านครั้ง	

	 ซึง่ในช่วงการกักกันตวัท่ีบ้านน้ี		TikTok	เองกไ็ด้ออกแคมเปญ 

#HappyAtHome	 โดยเชิญท้ังคนดัง	 นักดนตรี	 นักแสดง	 และ 

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาร่วมกันไลฟ์สด	 ในช่วงเวลา	 5	 โมงเย็น 

ของแต่ละวัน	ซึง่วันจนัทร์จะมคีลาสเรยีนท�าอาหารกับไทรา	แบงก์	คลาส 

ออกก�าลังกายกับอาร์โนลด์	 ชวาร์เซเนกเกอร์	 คลาสเรียนเต้นกับ 

ดเีรก	โฮ	หรอือย่างวันศกุร์ก็จะมกีารแสดงดนตรจีาก	อลเิซยี	คีย์ส	เจสนั	 

เดอรูโล	 เมแกน	 เทรนเนอร์	 ทรอย	 ซีวาน	 หรือดีเจคาเล็ด	 มาร่วม 

ให้ความบันเทิง	

	 อย่างในประเทศไทยเอง	 เราก็เห็นดาราหลายคนร่วมจอย	

TikTok	 ในชาเลนจ์ต่างๆ	 ท้ังการเต้นสุดเริดของแต้ว	ณฐพร	 หรือ 

หญิง	รฐา	ในเพลง	Love	Don’t	Cost	A	Thing	ของเจนนิเฟอร์	โลเฟซ	

หรือในแบบน่ารักๆ	ฮาๆ	อย่างมาร์กี้	ราศรี	หรือแพทตี้		อังศุมาลิน	

	 ไม่เพียงแต่เรื่องบันเทิงเท่านั้น	 แม้แต่องค์การอนามัยโลก	

(WHO)	ก็ยังเข้าร่วมสร้างแอคเคานต์ใน	TikTok	อกีด้วย	เพ่ือให้ข้อมลู

และตอบค�าถามในเรื่องโควิด-19	

แหล่งทีม่า:	https://themomentum.co/coronavirus-quarantine-ap-

pears-to-be-driving-a-global-tiktok-download-boom/

ยอดดาวน์โหลด TikTok พุ่งพรวด 

เพราะต้องอยู่บ้านกักตัวในช่วงโควิด-19
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ที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By..Rabbit

	 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19	 

ทัว่โลกท�ำให้หลำยๆคนต้องน่ังเซง็กักตัวอยู่บ้ำน	เบ่ือ!!

กันตัวเท่ำบ้ำนก็ผุดขึ้นในสมอง	 ต่ำงน่ังดูรูปเก่ำๆ	 

ที่เคยไปเท่ียว	 บำงคนเฟรสบุคก็เตือนมำให้คิดถึง 

ช่วงที่ได้ไปปลดปล่อยพักสมองนั่งมองทะเลกันบ้ำง		

จนเทรนด์ฮิตช่วงน้ีมีแต่คนโพสรูปที่เคยไปเท่ียว

ในที่ต่ำงๆออกมำมำกมำย	 วันน้ีเรำขอแนะน�ำวิธี 

คลำยเหงำแบบทีเ่รำจะได้เท่ียวทัว่โลกกันแบบเสมอืน

เรำไปยืนอยู่ในท่ีน้ันเลยทีเดยีว	นัน่ก็คอื	Google	Arts	 

&	Culture....	 หรือ	Virtual	 Tour	ทำงเว็บไซต์	 และ

ถ้ำใครอยำกเดินชมเสมือนจริงแนะน�ำให้โหลด 

แอปพลิเคชันมำเลย	 แอปจะจ�ำลองกำรเดินชม

งำน.......	 เหมือนได้ไปเดินชมอยู่ใกล้ๆ	 ได้อ่ำน

รำยละเอียดของผลงำนต่ำงๆ	 ด ้วยตำตัวเอง

เลยล่ะ....	 ทั้งหมดน้ีเรำได้ไอเดียนี้มำจำก	 เว็บ	

chillpainai.com	 ยังไงเพ่ือนๆก็ลองเข้ำไปอ่ำน

เพ่ิมเติมและลองเข้ำชมได้เสมือนยืนอยู่ตรงนั้น 

กันในเว็บได้เลยนะจ๊ะ	 เค้ำรวบรวมลิ้งค์ไว้ให้เรำ

เพลดิเพลนิกันเยอะเลยทเีดียว	ตำมไปกันเลยจ้ำ	

	 อ่ำนต่อได้ท่ี	 :	 https://www.chillpainai.

com/scoop/11569

รวมทีเ่ทีย่วออนไลน์...
ไม่ต้องออกจากบ้านกเ็ทีย่วได้ ทัว่โลก....
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By ... แอ๊ดด�ารวยอ่านแล้ว กางเกงสตรีส�าเร็จรูป 
ผลิตจากผ้าฝ้าย

ขอสวัสดี	ท่านผู้รักการอ่านทุกท่าน
	 หำกเรำย้อนอดีตไปเมื่อหลำยร้อยปี	 จะพบว่ำมีกำรระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรง
และมีผู้คนล้มตำยเป็นจ�ำนวนมำก	ไม่ว่ำจะเป็น	กำฬโรค	ในปี	พ.ศ.		2363	อหิวำตกโรค		ในปี	
พ.ศ.	2363	ไข้หวดัสเปน	ในปีพ.ศ.	2461	และล่ำสดุทีพ่วกเรำก�ำลงัเผชิญอยูก่ค็อื	โควดิ	-19		ใน
ปี	พ.ศ.	2562		เรำมำถึงจดุน้ีได้อย่ำงไร		ในยุคทีเ่ตม็ไปด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั	กำรแพทย์ทีทุ่ก
คนเชือ่มำตลอดว่ำมกีำรพัฒนำอย่ำงมำก	แม้แต่ผูเ้ขียนเองยังไม่เชือ่ว่ำมนัเกิดขึน้จรงิ		มนุษยชำติ
ก�ำลงัจะถูกธรรมชำตคิดัเลอืกและเรำต้อง	“ยอมจ�ำนน”	ให้ธรรมชำตเิป็นผูก้�ำหนดแล้วอย่ำงนัน้
หรือ????
	 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ	โควิด-19	ที่เกิดขึ้น	ผู้เขียนจึงขอน�ำ	ทฤษฎี	หรือ
แนวคดิ	(สมยัเรยีนมธัยมปลำย)	ของนักวิทยำศำสตร์ผูย่ิ้งใหญ่ของโลกท่ำนหน่ึง	“	ชำลส์	โรเบร์ิต		
ดำร์วิน”		นักธรรมชำติวิทยำชำวอังกฤษ	ผู้ท�ำกำรปฏิวัติควำมเชื่อเดิม	ๆ	เกี่ยวกับที่มำของสิ่งมี
ชีวิต	 และเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรำกฐำนของทฤษฎีวิวัฒนำกำรสมัยใหม่	 และหลักกำรพื้นฐำน
ของกลไกกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ	(natural	selection)	มำให้ทุกท่ำนได้ทบทวนควำมจ�ำและ
วิเครำะห์กันดูว่ำ	มันเป็นจริงหรือไม่
	 ค.ศ.	1859	ดำร์วิน	 ได้เสนอ	ทฤษฎีกำรเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่	 เป็นผลอันเนื่องมำจำก
กำรคดัเลอืกทำงธรรมชำต	ิท�ำให้สำมำรถเข้ำใจกำรกระจำยของพืชและสัตว์	ท่ีมอียู่ประจ�ำแต่ละ

รู้เขา รู้เรา
By...นักรบสกีากี 

“รู้เขา   รู้เรา”( PART 2 )

“ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
(Natural Selection) ”

ท้องถิ่นตำมหลักซึ่งภูมิศำสตร์	ดังต่อไปนี้คือ
									1.สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีควำมสำมำรถสืบพันธุ์สูง	ท�ำให้ประชำกรมีกำรเพิ่ม
แบบทวีคูณ
								2.ควำมเป็นจริงในธรรมชำติ	ประชำกรมิได้เพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณเนื่องจำก
อำหำรมีจ�ำนวนจ�ำกัด
							3.	สิ่งมีชีวิตต้องมีกำรดิ้นรนต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอด	พวกที่มีควำมเหมำะสมก็
จะมีชีวิตอยู่รอด	พวกที่ไม่มีควำม	
											เหมำะสมก็จะตำยไป
						4.	พวกที่อยู่รอดจะมีโอกำสแพร่พันธุ์ต่อไป
						5.	กำรเกิดสปีชีส์ใหม่เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย	เพื่อให้
ได้ลักษณะที่เหมำะสมและมีโอกำส
										สืบพันธุ์ต่อไป
													เมื่อน�ำมำเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	มันคือกำรต่อสู้ระหว่ำง
มนุษยชำติกับเชื้อโรคร้ำยท่ีชื่อไวรัสโคโรน่ำ(โควิด-19)	 มันเป็นกำรต่อสู้ดิ้นรนของ
สิ่งมีชีวิตเพื่อควำมอยู่รอด	 มนุษยชำติเองก็พยำยำมพัฒนำ	 ปรับเปลี่ยน	 ป้องกัน
ตนเองเพ่ือให้มชีวิีตอยู่	และเชือ้โรคเองก็มกีำรพัฒนำและเปลีย่นแปลงให้ตวัเองคง
อยู่เช่นกัน		หำกวิเครำะห์ดูแล้วกระบวนกำร	กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ	(natural	
selection)	ได้เกิดขึ้นแล้วอย่ำงช้ำๆ	 ...หำกท่ำนต้องกำรไปต่อ	“อยู่บ้ำน	หยุดเชื้อ	
เพื่อชำติ”		เถอะครับ	

	 เป็นการสืบทอดมรดกจากภูมิปัญญา 
เดิมชุมชนมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	แต่ปัจจุบัน
ชมุชนมกีารผลติผ้าไหมน้อยลง	เพราะสนิค้ามรีาคาสงู	 
ขายยาก	จงึหันมาทอผ้าฝ้ายกันจ�านวนมาก	ทาง 
ผูป้ระกอบการจงึหันมาออกแบบลวดลายและมใีช้ 
ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย	มาออกแบบตัดเย็บผ้าเอง	 โดย
มีการออกแบบให้ทันสมัย	 สวมใส่สบาย	 ราคา 
ทีเ่หมาะสม	

ชือ่ผูต้ดิต่อ	:	สนัตผ้ิาไทย
ท่ีอยู่	 :	 10	 หมู่	 6	 ต.โนนทองหลาง	 อ.บัวใหญ	่
จ.นครราชสมีา	30120
เบอร์ตดิต่อ	:	081-8048117
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	 การเข้าส้วมพร้อมกับปลดปล่อยสิง่ท่ีหนักอ้ึงอยู่ในท้องนับเป็นการผ่อน

คลายความเครียดท่ีดมีากทางหน่ึง	แต่ต่อไปน้ีการเข้าส้วมจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเม่ือ

ความ	“อัจฉรยิะ”	ก�าลงัเดนิทางมาถึงสนิค้าประเภท	“โถส้วม”	แล้วครบั

นักวจัิยจากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดได้ตพีมิพ์ผลงานวจัิยในวารสารวทิยาศาสตร์

วศิวกรรมชวีการแพทย์ธรรมชาต	ิ โดยมีผูเ้ข้ารบัการทดสอบใช้งานโถส้วมอัจฉรยิะ

ถงึ	 21	 เป็นระยะเวลาหลายเดอืน	 โดยหัวหน้าโครงการ	Sanjiv	Gambhir	กล่าวว่า	

“โถส้วมอัจฉรยิะตวัน้ีเป็นทางเลอืกท่ีดเียีย่มส�าหรบัเก็บข้อมลูท่ีส�าคัญซึง่มักถกูมอง

ข้าม	โดยท่ีการใช้งานน้ันง่าย	ไม่ล�าบากอะไรกับคนน่ังส้วมอีกด้วย”

	 โถส้วมอัจฉรยิะตวันี	้ดรูปูร่างภายนอกก็เหมือนโถส้วมธรรมดาท่ัว	ๆ 	ไป	

แต่ผูว้จัิยได้ตดิตัง้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลือ่นไหว	พร้อมกล้องบนัทึกวดิโีอส�าหรับ

บนัทึกปัสสาวะและอุจจาระ	โดยมีซอฟต์แวร์ท่ีช่วยวเิคราะห์	เวลา	ปรมิาณปัสสาวะ	

ปรมิาณเม็ดเลอืดขาวและโปรตนีทีอ่อกมากับปัสสาวะซึง่สามารถใช้ตรวจสขุภาพ

ไตเบือ้งต้น	รวมถงึความเหนียวของอุจจาระด้วย

	 ทีเ่ดด็ยิง่กว่าโถส้วมอัจฉรยิะตวันีม้รีะบบจดจ�าลายน้ิวมือรวมถึงระบบ

จดจ�ารทูวารหนักหรอืรกู้นมาให้ด้วย	ซึง่	Gambhir	กล่าวว่าเนือ่งจากการวเิคราะห์

ผลของอุจจาระและปัสสาวะน้ันต้องวเิคราะห์เป็นรายบคุคลและต้องมีความแม่นย�า	

และต้องมัน่ใจว่าโถส้วมสามารถแยกแยะผูใ้ช้งานแต่ละคนได้

	 เราว่ามันดแูปลกน่ะแหละ	แต่รกู้นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

นะ	–	Gambhir	การมีระบบสแกนลายน้ิวมอืช่วยให้ตวัเครือ่งสามารถจับคู่ข้อมูล

ของอุจจาระและปัสสาวะได้ถกูคน	โดยข้อมลูท่ีเก็บมาได้น้ันจะถกูขึน้ไปเก็บ

ไว้บนระบบคลาวด์ทีม่คีวามปลอดภัย	ไม่ต้องกลวัว่ารปูก้นของคุณจะหลดุไป

ให้ใครเห็นได้

	 ท้ังน้ีโถส้วมดงักล่าวยังคงอยู่ระหว่างการพฒันา	Gambhir	ระบวุ่า

ทางผูว้จิยัยังต้องพฒันาต่อไปเพือ่ให้สามารถวเิคราะห์ได้ถงึระดับโมเลกุล

ของอุจจาระได้

By...I-nat

การอจึะไม่ธรรมดาอีกต่อไป รูจั้ก “โถส้วมอจัฉริยะ” 
มสีแกนลายนิว้มอื ช่วยจดจ�ารกู้นของคณุ

พร้อมวิเคราะห์คณุภาพอจุจาระให้!
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1.	We	will	leave	in	five	minutes.
พวกเราจะไปในห้านาทีน้ี

2.	He	arrived	10	seconds	ago.
เขามาถงึเมือ่สบินาทีท่ีแล้ว

3.	How	many	hours	are	in	a	day?
หน่ึงวนัมีก่ีชัว่โมง

4.	There	are	seven	days	in	a	week.
หน่ึงสปัดาห์มีเจ็ดวนั

5.	What	are	you	going	to	do	next	month?
เดอืนหน้าคุณจะท�าอะไร

6.	What	are	you	going	to	do	next	year?
ปีหน้าคุณจะท�าอะไร

7.	Last	year,	I	went	to	Japan.
ปีก่อน	ผม/ฉันไปประเทศญ่ีปุน่

8.	Next	week,	I	will	go	to	China.
สปัดาห์หน้า	ผม/ฉัน	จะไปประเทศจนี

9.	I	will	finish	school	in	two	weeks.
อีกสองสปัดาห์	ผม/ฉนั	จะเรยีนจบ

10.	In	three	days,	I	will	go	out	on	a	date.
อีกสามวนั	ผม/ฉนั	มีนัดไปเท่ียว

	ที่มา	:	http://thai.langhub.com/th-en/intermediate-english/133-time-phrases

ภาพประกอบ	:	https://missiontothemoon.co/primetime/

ประโยคเกี่ยวกับ
เวลา

By...ดอกแคป่า

11.	Next	month,	I	will	visit	my	grandmother.
เดอืนหน้า	ผม/ฉนั	จะไปเยีย่มยาย
12.	Yesterday	I	went	shopping.
เม่ือวานน้ี	ผม/ฉัน	ไปซือ้ของ

13.	Today	I	woke	up	at	six	a.m.
วนัน้ี	ผม/ฉนั	ตืน่หกโมงเช้า

14.	Tomorrow	I	will	go	to	dinner	with	my	mother.
พรุง่น้ี	ผม/ฉัน	จะไปทานข้าวเย็นกับแม่

15.	Two	weeks	ago	I	bought	some	new	shoes.
สองสปัดาห์ก่อน	ผม/ฉนั	ซือ้รองเท้าใหม่

16.	I	graduated	from	university	five	years	ago.
ผม/ฉนั	เรยีนจบมหาวทิยาลยัเมือ่ห้าปีท่ีแล้ว

17.	In	ten	years,	I	will	be	sixty	years	old
อีกสบิปี	ผม/ฉนัจะอายุหกสบิ

18.	She	sat	down	10	minutes	ago.
เธอน่ังเม่ือ	10	นาทีท่ีแล้ว

19.	We	will	sing	a	song	in	30	minutes.
อีกสามสบินาทีพวกเราจะร้องเพลง
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ค�าส�านวนภาษาโคราช
พอกะเทิน 
อ่านว่า  พอ - กะ - เทิน

หมายถึง ครึ่งๆกลางๆ ไม่เป็นผลส�าเร็จ เกือบจะส�าเร็จ

เสินข่ึน
เป็นลักกษณะอาการของคนที่ผยอง ได้ใจ อวดดี, โอ้อวด 

หมายถึง   การมีคนยุให้ท�าหรือพูดยั่วยุให้ได้ใจ คนที่ฟังก็ได้ใจ 

โอ้อวดว่าตัวเองเก่ง หรือเหนือกว่าคนอื่น

ภาพประกอบ : www.central.co.th/e-shopping/baby-condition/

ดู๋ทรงล่ะกะเชิงคือ
อ่านว่า  ดู๋ - ทรง - ล่ะ - กะ - เชิง - คือ

หมายถึง การพิจารณา หรือมองดูแล้วก็เข้าท่า ดูดี  

น่าสนใจ หรือแปลว่าใช้ได้เลยทีเดียว

มากโพด
เป็นค�าอทุานหรอื ตเิตยีน หรอื ใช้กบัสิง่ของว่ามนัจ�านวนเยอะไปกไ็ด้

หมายถึง เป็นอาการติเตียนว่าเกินพอดี, เกินไปแล้ว, จ�านวนมากไป

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

“มากโพด”



Korat Network18 Online Magazine

ข่าว ประชาสัมพันธ์

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



Korat Network 19Online Magazine

คนต่อเทียน 
By...ต.ตา เตมิใจ

	 สวัสดค่ีะ	คอลมัน์	“คนต่อเทยีน”	ประจ�าเดอืนพฤษภาคม	2563	

ต.ตาขอเสนอบทความทีเ่สรมิเตมิพลงัใจให้กับผูอ่้านทกุท่านได้ตระหนัก

รูถึ้งความส�าคญัของ	“เวลา”	เพ่ือให้ทกุคนสามารถบรหิารจดัการเวลาใน

ชีวิตของตัวเองได้อย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าสูงสุด

	 “เวลา”	คือ	สิ่งเดียวที่ทุกคนในโลกใบนี้มีเท่ากัน	นั่นคือ	ทุกคน 

มีเวลา	24	ชั่วโมงที่เท่าเทียมกันในทุกวัน	แต่ท่านเคยถามตัวเองไหมว่า 

เวลา	 24	 ชั่วโมงท่ีท่านมี	 ท่านได้ใช้เวลานี้อย่างคุ ้มค่าและเต็มที่ 

ในทุกกิจกรรมของชีวิตในแต่ละวินาทีหรือยัง		มีบทความที่น่าสนใจและ

น่าคิดเรื่องเวลากับนาฬิกา	บอกว่า

												“เวลา...	เดินไปข้างหน้า	นาฬิกา..	เดินอยู่ที่เก่า

													เวลา..	เราไม่อาจย้อนกลับ	นาฬิกา..	เราหมุนย้อนมันได้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เวลา..	เมื่อสูญเสียไปแล้วไม่อาจเรียกร้องคืน	นาฬิกา..	เสีย 

ก็ซ่อม	หรือซื้อใหม่ไปเลย

													เวลา..	ได้มาฟรี	ๆ	ไม่ต้องแลกกะอะไร	นาฬิกา..	ยิ่งสวยยิ่งแพง	

ใช้เงินซื้อมันมาทั้งนั้น

	 นาฬิกาเป็นเพียงอปุกรณ์ท่ีเราใช้บอกเวลาเป็นรปูธรรม		แต่เวลา

มผีลต่อชวิีตของเรา	เพราะมนัเป็นตวัก�าหนดวาระและความเป็นไป	เวลา

ท�าให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและท�าให้ทุกสิ่งพังลง	

	 เมือ่เป็นอย่างนัน้	ปัญหาไม่ใช่ท่ีเวลาและความเปลีย่นแปลง	แต่

อยู่ทีเ่ราจะผ่านเวลาเพ่ือไปถึงความเปลีย่นแปลงอย่างไร	จงึจะมคีณุภาพ

และเกิดผลมากท่ีสุด	 อย่ารอให้เวลาเร่งให้เราต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ือ

ท�าอะไรบางอย่าง	 แต่คิดเสมอว่าเราจะด�าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือสู่ความ

เปลี่ยนแปลงและมีชีวิตท่ีเกิดผลเมื่อระยะเวลาผ่านไป	 เพราะย่ิงนาน 

ยิ่งต้องดีขึ้น	เหมือนไวน์ยิ่งนานยิ่งรสชาติดีและราคาแพง

	 เวลาเราทุกคนเท่ากัน	 ด้วยเหตุนี้คนที่บอกว่า	 “ไม่มีเวลา”	 

ก็ไม่สามารถมีเวลาเพ่ิม	แต่เพียงเป็นข้อแก้ตัวเพ่ือปกปิดความล้มเหลว 

เรื่องเวลาของตนเอง	 เพราะแท้จริงไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่ไม่ได้บริหาร 

อย่างถูกต้องมากกว่า	

ส่วนผู้ท่ีฉลาดและจะประสบความส�าเร็จเกิดผลดีในชีวิตเป็นผู้ที่

รู้จักแบ่งสัดส่วนเวลาวันละ	24	ชั่วโมงของตนเองได้อย่างลงตัว	และ

สามารถใช้เวลาในทุกบทบาทของชีวิตของตนได้อย่างมีคุณค่าและ

มีความสุข	 เช่น	บทบาทของการเป็นลูกก็มีเวลาในการดูแลพ่อแม	่	

หากเป็นพ่อแม่ก็ใช้เวลากับลูกอย่างเต็มท่ี	 ขณะเดียวกันบทบาท 

ในการท�างานไม่ว่าจะเป็นหวัหน้าหรอืลกูน้องก็สามารถท�างานอย่าง

เต็มความสามารถในช่วงเวลาท�างาน

	 หวังว่าบทความน้ีคงจะท�าให้ใครหลายๆคนได้ตระหนัก

ถึงเรื่องคุณค่าของเวลามากขึ้น	จงอย่าเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่จ�าเป็น	

แล้วเอาเวลาเหล่าน้ันมาใช้ให้คุ้มท่ีสุดเท่าท่ีแต่ละคนจะท�าได้	 แล้ว

คุณจะได้ไม่มาน่ังเสียใจภายหลัง	 	 อ่านแล้ว	 อย่าลืม	 !	 ใช้เวลา 

ที่คุณมีให้คุ้มค่าที่สุด	จงท�าทุกวินาทีในชีวิตให้ดีที่สุดในทุกบทบาท																									

เพียงเท่านี้	ทุกท่านก็จะมีความสุขในทุกวันของชีวิตอย่างแน่นอน	

 “ คนต่อเทยีน ต่อเวลา

 ต่อความสขุ ต่อคณุค่าให้ชีวิต ”
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