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(World Turtle Day)

ทีม่ าของวันเต่าโลก
องค์กรที่มีช่ือว่า American Tortoise Rescue ซึ่งเป็นองค์ท่ีมีภารกิจ
เพื่ออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล ตั้งอยู่ในรัฐ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงการให้ความรูต้ อ่ ประชาชนเกีย่ วกับ และอยากปลูกจิต
ส�ำนึกให้ทกุ คนร่วมกันอนุรกั ษ์เต่า จึงได้กำ� หนดให้วนั ที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็น
วันเต่าโลก (World Turtle Day) เนือ่ งจากในทุกวันนีเ้ ต่าเป็นสัตว์ครึง่ บกครึง่ น�ำ้ ทีม่ แี นว
โน้มลดลงเรือ่ ยๆ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2563 ISSN 2286-7066

ส�ำหรับในประเทศไทยถือเป็นเรือ่ งเร่งด่วนอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งหันมาร่วมมือกัน
อนุรกั ษ์เต่าทะเลด้วยเช่นกัน
ที่มา : https://guru.sanook.com/28069/
ภาพ : https://board.postjung.com/1146448
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พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่

20ปี

มากที่สุดในรอบ
.......หลังปิดหาดเพราะโควิด.......

มนุษย์ก�ำลังฆ่าเต่านับล้านตัว ด้วยการ “ป้อนขยะพลาสติกให้มัน
โดยไม่รู้ตัว” 23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day) มาร่วมกัน
งดทิ้งขยะ และทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง เนื่องจากเต่ามีแนวโน้มจะลดลงทั่วโลกและ
เป็นที่น่าตกใจที่ไทยติดอันดับ 5 ของโลก ที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด
แต่ในความโชคร้ายที่ชาวโลกก�ำลังเจอสถานการณ์ตรึงเครียดจาก
การระบาดของเจ้าโควิด-19 ยังมีความโชคดี ธรรมชาติบำ� บัด หรือ โลกอาจจะทน
ไม่ไหวกับการท�ำร้ายทรัพยากรธรรมชาติจากน�้ำมือมนุษย์จึงใช้วิธีนี้เพื่อหยุดการ
เสื่อมโทรมของธรรมชาติและฟื้นฟูมันขึ้นใหม่ จากข้อมูลที่น�ำเสนออยู่บน www.
bangkokbiznews.com พบว่า
หลังชายหาดและสถานที่ธรรมชาติปิดรับนีกท่องเที่ยว นักวิทยาศาตร์
พบมีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ตามหาดต่างๆ มากที่สุดในรอบ 20 ปี ในขณะที่
บางอ่าว สัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งฉลามหูด�ำฝูงใหญ่โผล่หากิน
โดยหลังจากที่ทั่วโลกมีการรายงานการฟื้นตัวของสภาพธรรมชาติ
ตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าที่ออกมาเดินเพ่นพ่านในเมืองของอิสราเอล หรือ
กวางที่ออกมาเดินตามท้องถนนในกรุงลอนดอน ตามชายหาดของประเทศไทย
ที่ร้างนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพังงาหรือภูเก็ต เพราะการระบาดของโรค
โควิด-19 นักวิทยาศาสตร์พบว่า  มีเต่ามะเฟืองขึ้นมาท�ำรังและวางไข่ถึง 11 รัง
นับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มากที่สุดในรอบ 20ปี โดยรังของ
เต่ามะเฟืองไม่เคยถูกพบมากว่าห้าปีแล้ว ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น (ภู เ ก็ ต ) นายก้ อ งเกี ย รติ
กิตติวัฒนาวงศ์กล่าวกับเดอะการ์เดี้ยน
“มันเป็นสัญญาณทีด่ มี ากส�ำหรับเราเพราะทีว่ างไข่หลายแห่งคือ
ที่ที่เคยถูกคนรบกวนและท�ำให้เสียหาย
“ถ้ า เราเที ย บกั บ ห้ า ปี ก ่ อ น เราจะไม่ เ ห็ น การขึ้ น มาวางไข่
ของแม่เต่ามากขนาดนี้ เพราะมีโอกาสสูงมากที่แม่เต่าจะได้รับบาดเจ็บ
จากเครือ่ งมือประมงหรือถูกรบกวนโดยนักท่องเทีย่ ว” ผอ.ก้องเกียรติกล่าว
เต่ามะเฟืองนับเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มันเป็นสัตว์สงวน
ของไทย และอยูใ่ นบัญชีสตั ว์ทถี่ กู คุกคามโดย IUCN หรือ องค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานว่า  การบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประกอบด้วย กรม ทช. ฐานทัพเรือพังงา อุทยานฯ อบต.
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน บ.TOT และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมปฏิบัติงาน
ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา  และ จ.ภูเก็ต
รวม 7 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือนทีผ่ า่ นมา มีสว่ น ท�ำให้สามารถเฝ้าระวัง ดูแล
และอนุบาลลูกเต่ามะเฟือง โดยมีลกู เต่ามะเฟืองฟักเป็นตัวและปล่อยคืนลงสูท่ ะเล
อันดามันได้รวม 351 ตัว จาก 11 รัง นับเป็นผลส�ำเร็จอย่างมากทีส่ ดุ ในรอบ 20 ปี
โดยสถิตเิ ดิมทีเ่ ต่ามะเฟืองเคยขึน้ มาวางไข่มากสุดในปี 2542 อยูท่ ี่ 9 รัง ทีเ่ กาะห้อง
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เรือ
่ ง เล่า
จากปก

ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ มีจุดเด่นคือ
ชายหาดด้านหน้าเกาะทีโ่ ค้งเกือบจะเป็นครึง่ วงกลม ร่มรืน่ ด้วยแนวป่าชายหาดด้าน
หลังฉลามหูด�ำกว่า 50 ตัวได้ว่ายเข้ามาหากินที่น�้ำตื้นชายหาดในอาทิตย์นี้ หลังปิด
อุทยานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
โดยนายจ� ำ เป็ น ผอมภั ก ดี หั ว หน้ า หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ที่ ธบ.1เกาะห้องรายงานว่า  พบฉลามตลอดแนวชายหาดประมาณ 30 ตัว และ
มีที่อยู่รวมกันเป็นฝูงอีกประมาณ 20 ตัว
การปิดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามธนรมชาติหลายแห่งทัว่ โลก ท�ำให้ธรรมชาติ
มีโอกาสพีกหื้นตัว และมีรายงายการพบสัตว์ป่าออกมาหากินและใช้ชีวิตในพื้นที่
มากขึ้น รวมทั้งสัตว์หายากอย่างเต่ามะเฟือง
ขอบคุณข้อมูลจาก :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877338
ขอบคุณภาพจาก : http://gmos.gistda.or.th/?p=9564
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#นายกนก อนุมัติงบสู้ “โควิด-19”

แก่ รพ.มทส

วันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ ห้องประชุม รวงผึ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ร้ อ ยตรี ห ญิ ง ระนองรั ก ษ์ สุ ว รรณฉวี นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด รั บ ค� ำ สั่ ง จั ง หวั ด จั ด หา
ครุ ภั ณ ฑ์ เวชภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แก่ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 รายการ โดยมี
1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน
ขนาดกลาง 3 เครื่อง
2.เครื่องก�ำจัดเชื้อโรคในอากาศส�ำหรับห้องขนาดกลาง
8 เครื่อง
3.เครื่องก�ำจัดเชื้อโรคในอากาศส�ำหรับห้องขนาดเล็ก 2
เครื่อง
4.ชุดอุปกรณ์ชว่ ยเหลือระบบหายใจแบบฉุกเฉิน 2 เครือ่ ง
5.เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ 2 เครื่อง
6.เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
2 เครื่อง
7.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 5 เครื่อง
8.เครื่องวัดความดันโลหิต 5 เครื่อง
9.ชุดแุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) ส�ำหรับใช้ในสถาน
พยาบาล 500 ชุด
10.หน้ากาก N95 500 ชิ้น
11.เครื่องวัดอุณหภูมิ 30 เครื่อง

คุณขอมา จัดให้
อบจ. By...ติ๊งหน่อง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน 4,663,000 บาท
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อสถานการณ์
โดยมี นพ.ดร.นิวฒ
ั น์ชยั นามวิชยั ศิรกิ ลุ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ คณะ
ผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ
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#นายกนกห่วงใยบุคลากร

#มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์
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ข่ารวรม

กิจก

By...Joobjang Deva

ป้องกันโควิด19

วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องรวงผึ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง
ระนองรั ก ษ์ สุ ว รรณฉวี นายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหน.ส่วนราชการ
เกี่ยวกับสถานกาณ์ป้องกันโควิด 19 นอกจากนี้
นายกอบจ.ยั ง ได้ ม อบหน้ า กากผ้ า และสเปรย์
แอลกอฮอล์ เพือ่ แจกจ่ายให้กบั บุคลากรขององค์กร
ซึ่งถือเป็นการป้องกันในเบื้องต้น
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“ร.ต.หญิง ระนองรักษฯ”
หนุนจังหวัด

นายก อบจ.โคราช

อนุมัติงบกว่า 40 ลบ.

สู้“โควิด-19”

อบจ.โคราช รับค�ำสั่งจังหวัด จัดหาครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ แก่ โรงพยาบาล และ หน่ ว ยงานที่ ร ้ อ งขอ
เพือ่ ระงับการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19”
วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด
นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปที่ศูนย์บัญชาการฯ
เพื่อส่งมอบครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายหลัง อบจ.
นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จ.นครราชสีมา ให้จัดหาครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์
เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
ด้าน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครรราชสีมา
กล่ า วว่ า อบจ.ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และความจ� ำ เป็ น
เร่งด่วน จึงได้สนับสนุนโดยด�ำเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ ส� ำ หรั บ รองรั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็น
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ รวมถึง
ความจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นของสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เขตสุ ข ภาพที่ 9 และกระทรวงสาธารณสุ ข โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณทั้งสิ้น 42,788,200 บาท ในการจัดหาครุภัณฑ์
เวชภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แก่ 5 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสี ม า 12 รายการ
จ� ำ นวนเงิ น 20,114,000 บาท, โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา 10 รายการ จ�ำนวน 13,605,000 บาท,
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 8 รายการ จ�ำนวนเงิน
3,790,000 บาท, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 13 รายการ จ�ำนวนเงิน 4,663,000 บาท และ
สนับสนุนต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 2 รายการ จ�ำนวน
เงิน 616,200 บาท เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
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#กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา
ให้คำ�ปรึกษาการป้องกัน COVID-19

#กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ให้ค�ำปรึกษาการ
ป้องกัน COVID-19 กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ได้
ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ เรื่องการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้มี
ความประสงค์จะขอรับค�ำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร.044-251200 #อยู่บ้าน หยุด
เชื้อ เพื่อชาติ

กองสาธารณะสุข อบจ.นม.
ออกฉีดพ่นน้ำ�ยาฆ่าเชื้อโรค

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 อบจ.นครราชสีมา
ได้ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ สถานีขนส่งโดยสารอ�ำเภอ
โชคชัย และภายในอาคารหอดูดาวศูนย์ดาราศาสตร์
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อนุสรณ์

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า
By...อ๋อมแอ๋ม

รายละเอียด ทุ่งสัมฤทธิ์เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์
อีกแห่งของโคราช ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ย่าโมน�ำชาวโคราช
สูร้ บกับกองทัพเวียงจันทร์จนได้ชยั ชนะ ลักษณะเป็นทุง่ โล่งอย่าง
ที่เห็นทั่วไป ชาวบ้านทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ร่วมกันสร้างศาลสถิตดวง
วิญญาณนางสาวบุญเหลือ และวีรชนชาวโคราชเอาไว้บริเวณ
ทุง่ สัมฤทธิ์ เพือ่ กราบไว้สกั การะ ปัจจุบนั ได้มกี ารสร้างอาคารหลัง
ใหม่ขยายให้โอ่โถงขึ้น
ลักษณะเด่น อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นศาล
สถิตดวงวิญญาณ นางสาวบุญเหลือหรือย่าเหลือ และวีรชนชาว
โคราชสร้างเป็นศาลาทรงไทย แบบจัตรุมุข ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว
5 ม.ชาวทุ่งสัมฤทธิ์ร่วมกันสร้างขึ้นใน พ.ศ.2531 ภายในศาลมี
รูปปัน้ นางสาวบุญเหลือ ขนาดย่อม ยืนอยูใ่ นท่าถือคบเพลิงทีน่ ำ�
ไปจุดเกวียนบรรทุกดินระเบิดของทหารลาวตามเรือ่ งราวในอดีต
ที่เล่ากันมา ข้างๆนางสาวบุญเหลือมีรูปปั้นและภาพวาดของย่า
โมหรือท้าวสุรนารี ในแต่ละวันจะมีชาวบ้านทุ่งสัมฤทธิ์และคน
จากทีอ่ นื่ แวะเวียนมากราบไหว้บชู าบนบานศาลกล่าว เพราะเชือ่

ว่าดวงวิญญาณย่าเหลือยังสถิตอยู่ ณ ทุง่ สัมฤทธิ์ ชาวบ้าน
ทุ่งสัมฤทธิ์จะพร้อมใจกันจัดงานร�ำลึกถึงวีรกรรมในวันที่ 4
มีนาคมของทุกปี ประวัติเล่ากันว่า เมื่อคราวย่าโมเป็นผู้น�ำ
ชาวโคราชเข้าต่อสู้กับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์จนได้ชัยชนะ ณ ทุ่ง
สัมฤทธิ์ มีสตรีผกู้ ล้าหาญร่วมต่อสูอ้ กี ท่านหนึง่ คือ นางสาว
บุญเหลือ ซึ่งเป็นผู้พลีชีพด้วยการจุดไฟท�ำลายเกวียน ที่
บรรทุกดินระเบิดจนตัวตาย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ชาว
บ้านทุ่งสัมฤทธิ์และชาวโคราชได้ให้ความเคารพนับถือ ไม่
ยิ่ง่ย่อนกว่าย่าโมและเรียกนางบุญเหลือว่า ย่าเหลือ
ขอบคุณข้อมูล : https://thailandtourismdirectory.go.th/
th/info/attraction/detail/itemid/21815

Health corner
By...Tingnong
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เมนูของว่างเสริม

“ภูมิคุ้มกัน”
ช่วง

9

ที่ต้องมีติดบ้าน

Work From Home

จะดีแค่ไหนในช่วงเวลาที่ต้องนั่งท�ำงานที่บ้านแบบนี้ แล้วมีของว่าง
เติมพลังยามบ่ายที่มาพร้อมรสชาติที่ถูกปาก ไม่ท�ำร้ายหุ่น แถมยังอุดมไปด้วย
สารอาหารทีส่ ามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกายได้ รับรองว่าเป็นเมนูทกี่ นิ ได้บอ่ ย
ไม่ต้องกลัวเบื่อ จะกินคนเดียว หรือ จะกินพร้อมหน้าทั้งครอบครัวก็ฟินได้ง่ายๆ
แน่นอน  มาดูกันดีกว่าคะว่าสถานการณ์แบบนี้   เราควรมีของว่างอะไรติดบ้าน
ไว้บ้างนะจ้ะ
1. โยเกิร์ต หรือนมเสริมโพรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นที่รู้กันดีว่า
จุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์ ช่วยฟืน้ ฟูและปรับสมดุลของแบคทีเรียในล�ำไส้และระบบ
ย่อยอาหารได้  ดังนัน้   การกินอาหารทีม่ จี ลุ นิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์เป็นประจ�ำ จะช่วย
ท�ำให้ระบบทางเดินอาหารสมดุลแข็งแรง ลดโอกาสการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ
จุลินทรีย์ก่อโรคได้  และยังช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เนื่องจาก
เซลล์ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ฟื้นฟูร่างกายนั้น อยู่ในระบบทางเดินอาหารถึง 70%  
ถึงจะมีประโยชน์เยอะ แต่ก็ควรเลือกสูตรที่เหมาะสมกับช่วงวัย ส�ำหรับผู้ใหญ่
ควรเลือกโยเกิร์ตสูตรไขมันต�่ำและมีน�้ำตาลน้อย ส่วนเด็กที่น�้ำหนักตัวไม่เกิน
เกณฑ์ อาจเลือกอิ่มอร่อยกับสูตรปกติหรือเลือกนมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์
2. ฝรั่ง หรือ ผลไม้รสเปรี้ยว ซัมเมอร์แบบนี้คงไม่มีเมนูของว่างไหน
จะดับร้อน เรียกความสดชื่นไปได้ดีกว่าคาราวานผลไม้เย็นฉ�่ำ  แต่ถ้าจะให้ดี
ควรเลือกผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี เช่น ฝรั่ง หรือผลไม้รสเปรี้ยวอื่น ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดี   การกินวิตามินซี
เป็นประจ�ำทุกวัน ยังสามารถช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของโรคหวัดได้ ที่
ส�ำคัญ ร่างกายยังอาศัยวิตามินซีในการสร้างคอลลาเจนเพือ่ ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ
ให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย ส�ำหรับใครที่อาจจะแพ้ทางความเปรี้ยว ไม่ต้องเสียใจ
เพราะผลไม้ที่รสกลางๆ กินได้ทุกเพศทุกวัย อย่าง ฝรั่งก็ถูกจัดว่ามีวิตามินซีสูง
เป็นอันดับต้นๆ เหมือนกัน แต่ตอ้ งอย่าเผลอปอกเปลือก เพราะแหล่งรวมวิตามิน

ซีในฝรั่งคือบริเวณเปลือกสีเขียว และการกินฝรั่งไม่ปอกเปลือก 1 ผล จะได้วิตามินซี
เทียบเท่ากับส้ม 20 ผล ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ในแต่ละวัน
3. ทูน่า เมนูของว่างที่คุณประโยชน์ล้นจานแถมยังหาซื้อได้ง่าย  อย่างที่
เหล่าทูน่าเลิฟเวอร์รู้กัน  คือนอกจากทูน่าจะมีโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จ�ำเป็น
ต่อการท�ำงานของสมองและหัวใจแล้ว ยังอุดมไปด้วยโปรตีน ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการ
ซ่อมแซมร่างกาย ใช้สร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆ เพื่อไม่ให้ติดเชื้อง่าย และยังมีธาตุ
เหล็กที่ช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงอีกด้วย สามารถน�ำไปมิกซ์แอนด์แมตช์
ได้กับหลากหลายเมนู
4. อัลมอนด์ เห็นเม็ดเล็กๆ แต่คุณค่าทางสารอาหารกลับไม่จิ๊บตาม
เพราะอัลมอนด์อัดแน่นไปด้วยวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้อง
ร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆ อุดมไปด้วยคุณค่าของสังกะสี ช่วยเพิ่มพลังงาน
ให้ตื่นตัวตลอดวัน รวมทั้ง ไฟเบอร์ แมงกานีส แมกนีเซียม โครเมียม และยังมี
กรดไขมันดี เช่น กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดได้
  
ถึ ง แม้ เ คล็ ด ลั บ การเลื อ กกิ น ของว่ า งที่ มี ป ระโยชน์ จะเป็ น อี ก หนึ่ ง
ทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรา แต่ต้องไม่ลืมการกินอาหารให้มี
ความหลากหลาย ครบ 5 หมู่  ในปริมาณที่พอเหมาะ ควบคู่ไปกับการออกก�ำลังกาย
อย่างสม�่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และท�ำอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด เพราะ
สิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
ด้วยนะคะ  ฉบับหน้าจะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในรูปแบบของไหน  ฝากติดตาม
ฉบับต่อไปด้วยนะคะทู้กกกกกกกกกคนนนนน  
ขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com
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ร้อยตรีอนุรักษ์ ค�ำดี

ปราชญ์ ชาวบ้าน
By... ต.ตา หลานย่าโม

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
ผู้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านไร่นาสวนผสม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “หน้าที่ ชีวิต รับผิดชอบ”

คอลัมน์ปราชญ์ชาวบ้าน ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2563 ต.ตาขอน�ำเสนอ
เรือ่ งราวของ  ร้อยตรีอนุรกั ษ์  ค�ำดี  ปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามโดดเด่นในด้านการเกษตร
ได้รับการยอมรับให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านไร่นาสวนผสม และเป็นประธานศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ�ำต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอพระทองค�ำ  จังหวัด
นครราชสีมา และเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญท�ำให้หมู่บ้านหนองหอยได้รับรางวัล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี 2558
ประวัติความเป็นมา
ร้อยตรีอนุรักษ์ ค�ำดี เป็นคนบ้านหนองหอย ศิษย์เก่าโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมน์ อดีตข้าราชการทหารเหล่าสื่อสารจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครราชสีมา
และย้ายมาอยู่กรมปืนพัฒนาบุ่งตาหลั่ว 6 ปีและได้รับรางวัลนายสิบดีเด่นประจ�ำปี
ในกองพัน 2 ปีซ้อน จากนั้นเมื่อเออรี่จากราชการทหารก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานพี่ชาย
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน คือ คุณนคร ค�ำดี ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านเช่นกันท�ำให้ได้ช่วยงาน
ด้านกองทุนหมู่บ้านและก็ได้ช่วยงานด้านการเกษตร  เป็นก�ำลังส�ำคัญในการตั้งศูนย์
ผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี สูส่ ากล เป็นงานแรกด้านการเกษตร ได้เป็นประธานกลุม่
แต่บ้านเราเป็นภัยแล้งก็รักษาพันธุ์ไม่ได้ก็เลยหายไป ต่อมาก็ท�ำงานกองทุนหมู่บ้าน
มาเรื่อยๆ จนได้เป็นก�ำลังส�ำคัญตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านของ
อ�ำเภอพระทองค�ำ   ในปี 2558 มีอาคารที่สร้างด้วยก�ำลังของชาวบ้าน 85 หมู่บ้าน
เป็นส�ำนักงานของกองทุนหมูบ่ า้ น,เป็นคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น พอดีทางเกษตร
หมู่บ้าน ในปี 2556 ได้ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ได้อันดับที่ 3 ของ
จังหวัดนครราชสีมาในรุ่นนั้น
จากนั้นผมก็ท�ำงานเป็นเกษตรกรต้นแบบมาโดยตลอด เป็นตัวอย่าง
ด้านการเสียสละ และได้ปลูก ทุกอย่างที่เราอยากกินอยากได้ เน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และปลูกทุกอย่างในชุมชน โดยเน้นเรื่องการท�ำการเกษตรปลูกพืชแบบผสมผสาน
คือ ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น มะม่วง , มะนาว , มะกรูด , ส้มโอ ,มะพร้าว ,กระบุก,
ผักหวาน,ย่านาง,แก้วมังกร และเลีย้ งปลาในโอ่ง ส�ำหรับไร่นาก็มพี นื้ ที่ 47 ไร่ , ปลูกอ้อย
25 ไร่ , ปลูกข้าวโพดหลังนา 4 ไร่ , ปลูกมันส�ำปะหลัง 6 ไร่ นอกนั้นก็ปลูกไม้เศรษฐกิจ
เช่น ยางนา , ไม้สัก เมื่อปี 2559 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศปก.) นับเป็น 1 ใน 882 แห่งในประเทศไทย และได้เป็นประธานของ
ศูนย์ฯ โดยหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศปก.)  
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นสถานทีอ่ บรมให้องค์ความรูด้ า้ นการเกษตรให้กบั เกษตรกรในอ�ำเภอ
พระทองค�ำ  สถานที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่
อ�ำเภอพระทองค�ำ  และเป็นสถานที่ให้เกษตรกรได้ใช้เป็นที่อบรมศึกษาภาควิชาการ
และชมการสาธิตเพิม่ พูนความรูด้ า้ นการเกษตรและและเป็นต้นแบบเพือ่ ใช้เป็นสถานที่
รับคณะดูงานเพื่อให้ไปต่อยอดในการพัฒนาด้านการเกษตรได้   นอกจากนี้ทาง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยังมีเครือข่ายที่มุ่งเน้นเรื่อง
การท� ำ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ เภอพระทองค� ำ อี ก หลายด้ า น เช่ น ด้ า น

ประมง ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น และยังมีแปลงใหญ่ที่ขึ้นตรงกับศูนย์ฯ
อีก 3 แห่ง คือ  แปลงใหญ่มนั ส�ำปะหลังทีต่ ำ� บลทัพรัง้ ,  แปลงใหญ่มนั ส�ำปะหลัง
ที่บ้านท�ำนบพัฒนา ต�ำบลหนองหอย และแปลงใหญ่ข้าวที่ต�ำบลพังเทียม
เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตร และหน้าที่ของศูนย์ฯอีกอย่างคือ
การประสานงานกั บ ข่ า วสารต่ า งๆกั บ หน่ ว ยงานราชการที่ ส ่ ง ถึ ง ชาวบ้ า น
เกษตรกร
รางวัลที่ภาคภูมิใจ คือ หมู่บ้านหนองหอย อ�ำเภอพระทองค�ำได้รับ
รางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2558
และก�ำนันก็ได้รับรางวัลแหนบทองค�ำด้วยท�ำให้มีผู้มาศึกษาดูงานที่หมู่บ้าน
หนองหอยมากพอสมควร
นอกจากนีผ้ มก็เป็นประธานกลุม่ พัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง
และมีกลุ่มเลี้ยงวัวขุนของเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาภัยแล้งและเป็น
ประธานกองทุนหมู่บ้าน มีโครงการประชารัฐ ท�ำศูนย์สาธิตตลาดประชารัฐ
และเลีย้ งโคแม่พนั ธุ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาภัยแล้ง จึงท�ำการปศุสตั ว์เพราะ
การเลี้ยงสัตว์จะท�ำให้เกษตรกรอยู่ได้ผลิตอาหารเอง ใช้วัตถุดิบในชุมชน และ
ปัจจุบนั ผมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหอยด้วย จึงได้มโี อกาส
ดูแลชาวบ้านในชุมชนด้วย นอกจากนีผ้ มยังเป็นหมอดิน,ประมงอาสา,ครูบญ
ั ชี
เป็นต้น
ฝากถึงผู้อ่าน ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสท�ำหน้าที่หลายอย่างดังที่
กล่าวมา แต่ผมคิดว่าหากคนเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ เราทุกคน
ก็สามารถท�ำหน้าที่หลายอย่างได้  จึงอยากให้ทุกคนได้เสียสละในการร่วมมือ
กันในการพัฒนาท้องถิ่นของเราตามความสามารถ  เพราะผมคิดว่า คนเรา
เกิดมาทั้งทีก็อยากท�ำ  ทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด  ด้วยความที่ผมเป็นทหารได้รับเงิน
บ�ำนาญมาบ้าง ดังนั้นผมถือว่าผมยังกินเงินภาษีของประชาชนอยู่ ถ้าผมได้มี
โอกาสได้ทำ� สิง่ ใดเพือ่ เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินได้ ผมก็อยากท�ำให้ดที สี่ ดุ เพราะ
ผมถือว่า เป็นการคืนชีวติ ให้แผ่นดินของเรา และตอนนีผ้ มก�ำลังรณรงค์เรือ่ งการ
ลดสารเคมีในการปลูกพืช   โดยเน้นมาใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มากที่สุดและขอเชิญ
ชวนให้ผอู้ า่ นมาเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อจะได้น�ำแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตของตนโดยเฉพาะในเรื่องการใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจติดต่อ ร้อยตรีอนุรักษ์ ค�ำดี   ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศปก.)
ที่ตั้ง : เลขที่ 66/2 หมู่ 1 บ้านหนองหอย ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอ
พระทองค�ำ จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 063-5098585
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“รอง อนุวัฒน์” พร้อม จนท.ส�ำนักการศึกษาฯ
ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบระบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์

By : Airin

วันที่ 28 เม.ย. 63 ทีผ่ า่ นมา ร้อยตรีหญิง #ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ #นายอนุวัฒน์
คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
และบุคลากร ส�ำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ออกตรวจเยี่ยม
พร้อมติดตามภารกิจในเรื่องของการทดลองสอนในรูป แบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – 19 ระบาดท�ำให้ไม่สามารถเปิดเรียน
ตามปกติได้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้กบั ผูเ้ รียนในสังกัด อบจ.
นครราชสีมา ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 30,000 คน
โดยในการลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มครั้ ง นี้ มี โ รงเรี ย นที่ เ ป็ น แม่ ข ่ า ย
น�ำร่องอยู่ 2 แห่ง คือ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 ณ โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี และ
กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว พร้อมกัน
นี้ นายอนุวัฒน์ฯ รองนายก อบจ. ยังได้ส�ำรวจพื้นที่อาคาร อาคารประกอบ
ห้องสุขา รวมถึงรอบบริเวณโรงเรียน ในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม
ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติงบในการด�ำเนินการ
ต่อ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา ต่อไป
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ยอดดาวน์โหลด

TikTok พุ่งพรวด

เพราะต้องอยู่บ้านกักตัวในช่วงโควิด-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในประเทศต่างๆ ที่ให้
ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการกระจายของเชื้อไวรัส ท�ำให้ผู้คนหันมา
ติดต่อสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น เห็นได้จากยอดดาวน์โหลด
โปรแกรม Zoom ทัว่ โลก กลายเป็นแอปพลิเคชัน่ ทีม่ ผี ดู้ าวน์โหลดสูงสุด
ใน App Store ภายในระยะเวลาสองเดือนมียอดดาวน์โหลดประมาณ
56,000 ครั้งต่อวันทั่วโลก
และโปรแกรมยอดฮิตระดับโลกในตอนนีท้ มี่ ยี อดดาวน์โหลด
เพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือ TikTok ในสหรัฐฯ ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา มีผู้ดาวน์โหลด TikTok เพิ่มขึ้นถึง 18% หรือประมาณ 2 ล้านครั้ง
ในขณะที่ช่วงต้นเดือนนั้นประมาณ 1.7 ล้านครั้ง (ยอดดาวน์โหล
ดในเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 4.9 ล้านครั้ง)
ไม่ใช่แค่ในสหรัฐฯ เท่านั้น ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม ที่ผ่านมา มียอด
ดาวน์โหลดทัว่ โลกประมาณ 84.8 ล้านครัง้ สูงขึน้ 5% เมือ่ เปรียบเทียบ
ในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์   แยกเป็นในช่วงวันที่ 9-16
มีนาคม มียอดดาวน์โหลดสูงถึง 25.4 ล้านครั้ง และในช่วงวันที่ 16-22
มีนาคม ก็เพิ่มขึ้นเป็น  28.5 ล้านครั้ง
ซึง่ ในช่วงการกักกันตัวทีบ่ า้ นนี  ้ TikTok เองก็ได้ออกแคมเปญ
#HappyAtHome โดยเชิ ญ ทั้ ง คนดั ง นั ก ดนตรี นั ก แสดง และ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาร่วมกันไลฟ์สด ในช่วงเวลา 5 โมงเย็น
ของแต่ละวัน ซึง่ วันจันทร์จะมีคลาสเรียนท�ำอาหารกับไทรา แบงก์ คลาส
ออกก�ำลังกายกับอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ คลาสเรียนเต้นกับ
ดีเรก โฮ หรืออย่างวันศุกร์กจ็ ะมีการแสดงดนตรีจาก อลิเซีย คียส์ เจสัน
เดอรูโล เมแกน เทรนเนอร์ ทรอย ซีวาน หรือดีเจคาเล็ด มาร่วม

ให้ความบันเทิง
อย่างในประเทศไทยเอง เราก็เห็นดาราหลายคนร่วมจอย
TikTok ในชาเลนจ์ต่างๆ ทั้งการเต้นสุดเริดของแต้ว ณฐพร หรือ
หญิง รฐา ในเพลง Love Don’t Cost A Thing ของเจนนิเฟอร์ โลเฟซ
หรือในแบบน่ารักๆ ฮาๆ อย่างมาร์กี้ ราศรี หรือแพทตี้  อังศุมาลิน
ไม่เพียงแต่เรื่องบันเทิงเท่านั้น แม้แต่องค์การอนามัยโลก
(WHO) ก็ยงั เข้าร่วมสร้างแอคเคานต์ใน TikTok อีกด้วย เพือ่ ให้ขอ้ มูล
และตอบค�ำถามในเรื่องโควิด-19
แหล่งทีม่ า: https://themomentum.co/coronavirus-quarantine-appears-to-be-driving-a-global-tiktok-download-boom/
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รวมทีเ่ ทีย
่ วออนไลน์...
ไม่ตอ
้ งออกจากบ้านก็เทีย
่ วได้
สถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19
ทัว่ โลกท�ำให้หลายๆคนต้องนัง่ เซ็งกักตัวอยูบ่ า้ น เบือ่ !!
กันตัวเท่าบ้านก็ผุดขึ้นในสมอง ต่างนั่งดูรูปเก่าๆ
ที่เคยไปเที่ยว บางคนเฟรสบุคก็เตือนมาให้คิดถึง
ช่วงที่ได้ไปปลดปล่อยพักสมองนั่งมองทะเลกันบ้าง  
จนเทรนด์ ฮิ ต ช่ ว งนี้ มี แ ต่ ค นโพสรู ป ที่ เ คยไปเที่ ย ว
ในที่ต่างๆออกมามากมาย วันนี้เราขอแนะน�ำวิธี
คลายเหงาแบบทีเ่ ราจะได้เทีย่ วทัว่ โลกกันแบบเสมือน
เราไปยืนอยูใ่ นทีน่ นั้ เลยทีเดียว นัน่ ก็คอื Google Arts
& Culture.... หรือ Virtual Tour ทางเว็บไซต์ และ
ถ้ า ใครอยากเดิ น ชมเสมื อ นจริ ง แนะน� ำ ให้ โ หลด
แอปพลิ เ คชั น มาเลย แอปจะจ� ำ ลองการเดิ น ชม
งาน....... เหมือนได้ไปเดินชมอยู่ใกล้ๆ ได้อ่าน
รายละเอี ย ดของผลงานต่ า งๆ ด้ ว ยตาตั ว เอง
เลยล่ ะ .... ทั้ ง หมดนี้ เ ราได้ ไ อเดี ย นี้ ม าจาก เว็ บ
chillpainai.com ยั ง ไงเพื่ อ นๆก็ ล องเข้ า ไปอ่ า น
เพิ่ ม เติ ม และลองเข้ า ชมได้ เ สมื อ นยื น อยู ่ ต รงนั้ น
กันในเว็บได้เลยนะจ๊ะ เค้ารวบรวมลิ้งค์ไว้ให้เรา
เพลิดเพลินกันเยอะเลยทีเดียว ตามไปกันเลยจ้า 
อ่านต่อได้ที่ : https://www.chillpainai.
com/scoop/11569

ทัว
่ โลก....
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ชิว...ไหนดี

ที่ โคราช

By..Rabbit
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รวย
By ... แอ๊ดด�ำ

กางเกงสตรีส�ำเร็จรูป
ผลิตจากผ้าฝ้าย
เป็นการสืบทอดมรดกจากภูมิปัญญา
เดิมชุมชนมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แต่ปัจจุบัน
ชุมชนมีการผลิตผ้าไหมน้อยลง เพราะสินค้ามีราคาสูง
ขายยาก จึงหันมาทอผ้าฝ้ายกันจ�ำนวนมาก ทาง
ผูป้ ระกอบการจึงหันมาออกแบบลวดลายและมีใช้
ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย มาออกแบบตัดเย็บผ้าเอง โดย
มีการออกแบบให้ทันสมัย สวมใส่สบาย ราคา
ทีเ่ หมาะสม
ชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ : สันติผา้ ไทย
ที่อยู่ : 10 หมู่ 6 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 30120
เบอร์ตดิ ต่อ : 081-8048117

รเู้ ขา รเู้ รา

By...นกั รบสีกากี

“รู้เขา รู้เรา”( PART 2 )

“ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
(Natural Selection) ”
ขอสวัสดี ท่านผู้รักการอ่านทุกท่าน
หากเราย้อนอดีตไปเมื่อหลายร้อยปี จะพบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
และมีผู้คนล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น กาฬโรค ในปี พ.ศ.  2363 อหิวาตกโรค  ในปี
พ.ศ. 2363 ไข้หวัดสเปน ในปีพ.ศ. 2461 และล่าสุดทีพ่ วกเราก�ำลังเผชิญอยูก่ ค็ อื โควิด -19  ใน
ปี พ.ศ. 2562  เรามาถึงจุดนีไ้ ด้อย่างไร  ในยุคทีเ่ ต็มไปด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย การแพทย์ทที่ กุ
คนเชือ่ มาตลอดว่ามีการพัฒนาอย่างมาก แม้แต่ผเู้ ขียนเองยังไม่เชือ่ ว่ามันเกิดขึน้ จริง  มนุษยชาติ
ก�ำลังจะถูกธรรมชาติคดั เลือกและเราต้อง “ยอมจ�ำนน” ให้ธรรมชาติเป็นผูก้ ำ� หนดแล้วอย่างนัน้
หรือ????
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ผู้เขียนจึงขอน�ำ ทฤษฎี หรือ
แนวคิด (สมัยเรียนมัธยมปลาย) ของนักวิทยาศาสตร์ผยู้ งิ่ ใหญ่ของโลกท่านหนึง่ “ ชาลส์ โรเบิรต์   
ดาร์วิน”  นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ท�ำการปฏิวัติความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมี
ชีวิต และเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ และหลักการพื้นฐาน
ของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) มาให้ทุกท่านได้ทบทวนความจ�ำและ
วิเคราะห์กันดูว่า มันเป็นจริงหรือไม่
ค.ศ. 1859 ดาร์วิน ได้เสนอ ทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ เป็นผลอันเนื่องมาจาก
การคัดเลือกทางธรรมชาติ ท�ำให้สามารถเข้าใจการกระจายของพืชและสัตว์ ทีม่ อี ยูป่ ระจ�ำแต่ละ

ท้องถิ่นตามหลักซึ่งภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้คือ
         1.สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถสืบพันธุ์สูง ท�ำให้ประชากรมีการเพิ่ม
แบบทวีคูณ
        2.ความเป็นจริงในธรรมชาติ ประชากรมิได้เพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณเนื่องจาก
อาหารมีจ�ำนวนจ�ำกัด
       3. สิ่งมีชีวิตต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด พวกที่มีความเหมาะสมก็
จะมีชีวิตอยู่รอด พวกที่ไม่มีความ
           เหมาะสมก็จะตายไป
      4. พวกที่อยู่รอดจะมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไป
      5. การเกิดสปีชีส์ใหม่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย เพื่อให้
ได้ลักษณะที่เหมาะสมและมีโอกาส
          สืบพันธุ์ต่อไป
             เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน มันคือการต่อสู้ระหว่าง
มนุษยชาติกับเชื้อโรคร้ายที่ชื่อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) มันเป็นการต่อสู้ดิ้นรนของ
สิ่งมีชีวิตเพื่อความอยู่รอด มนุษยชาติเองก็พยายามพัฒนา  ปรับเปลี่ยน ป้องกัน
ตนเองเพือ่ ให้มชี วี ติ อยู่ และเชือ้ โรคเองก็มกี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงให้ตวั เองคง
อยู่เช่นกัน  หากวิเคราะห์ดูแล้วกระบวนการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural
selection) ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างช้าๆ ...หากท่านต้องการไปต่อ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ
เพื่อชาติ”  เถอะครับ

การอึจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป รูจ้ ก
ั “โถส้วมอัจฉริยะ”
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มีสแกนลายนิว้ มือ ช่วยจดจ�ำรูกน
้ ของคุณ

ุ ภาพอุจจาระให้!
พร้อมวิเคราะห์คณ

การเข้าส้วมพร้อมกับปลดปล่อยสิง่ ทีห่ นักอึง้ อยูใ่ นท้องนับเป็นการผ่อน
คลายความเครียดทีด่ มี ากทางหนึง่ แต่ตอ่ ไปนีก้ ารเข้าส้วมจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเมือ่
ความ “อัจฉริยะ” ก�ำลังเดินทางมาถึงสินค้าประเภท “โถส้วม” แล้วครับ
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ตพ
ี มิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ธรรมชาติ โดยมีผเู้ ข้ารับการทดสอบใช้งานโถส้วมอัจฉริยะ
ถึง 21 เป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยหัวหน้าโครงการ Sanjiv Gambhir กล่าวว่า
“โถส้วมอัจฉริยะตัวนีเ้ ป็นทางเลือกทีด่ เี ยีย่ มส�ำหรับเก็บข้อมูลทีส่ ำ� คัญซึง่ มักถูกมอง
ข้าม โดยทีก่ ารใช้งานนัน้ ง่าย ไม่ลำ� บากอะไรกับคนนัง่ ส้วมอีกด้วย”
โถส้วมอัจฉริยะตัวนี้ ดูรปู ร่างภายนอกก็เหมือนโถส้วมธรรมดาทัว่ ๆ ไป
แต่ผวู้ จิ ยั ได้ตดิ ตัง้ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลือ่ นไหว พร้อมกล้องบันทึกวิดโี อส�ำหรับ
บันทึกปัสสาวะและอุจจาระ โดยมีซอฟต์แวร์ทชี่ ว่ ยวิเคราะห์ เวลา ปริมาณปัสสาวะ
ปริมาณเม็ดเลือดขาวและโปรตีนทีอ่ อกมากับปัสสาวะซึง่ สามารถใช้ตรวจสุขภาพ
ไตเบือ้ งต้น รวมถึงความเหนียวของอุจจาระด้วย
ทีเ่ ด็ดยิง่ กว่าโถส้วมอัจฉริยะตัวนีม้ รี ะบบจดจ�ำลายนิว้ มือรวมถึงระบบ
จดจ�ำรูทวารหนักหรือรูกน้ มาให้ดว้ ย ซึง่ Gambhir กล่าวว่าเนือ่ งจากการวิเคราะห์
ผลของอุจจาระและปัสสาวะนัน้ ต้องวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและต้องมีความแม่นย�ำ 
และต้องมัน่ ใจว่าโถส้วมสามารถแยกแยะผูใ้ ช้งานแต่ละคนได้

By...I-nat

เราว่ามันดูแปลกน่ะแหละ แต่รกู น้ ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
นะ – Gambhir การมีระบบสแกนลายนิว้ มือช่วยให้ตวั เครือ่ งสามารถจับคูข่ อ้ มูล
ของอุจจาระและปัสสาวะได้ถกู คน โดยข้อมูลทีเ่ ก็บมาได้นนั้ จะถูกขึน้ ไปเก็บ
ไว้บนระบบคลาวด์ทมี่ คี วามปลอดภัย ไม่ตอ้ งกลัวว่ารูปก้นของคุณจะหลุดไป
ให้ใครเห็นได้
ทัง้ นีโ้ ถส้วมดังกล่าวยังคงอยูร่ ะหว่างการพัฒนา Gambhir ระบุวา่
ทางผูว้ จิ ยั ยังต้องพัฒนาต่อไปเพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ระดับโมเลกุล
ของอุจจาระได้
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ประโยคเกี่ยวกับ

เวลา
1. We will leave in five minutes.
พวกเราจะไปในห้านาทีนี้
2. He arrived 10 seconds ago.
เขามาถึงเมือ่ สิบนาทีทแี่ ล้ว

3. How many hours are in a day?
หนึง่ วันมีกชี่ วั่ โมง
4. There are seven days in a week.
หนึง่ สัปดาห์มเี จ็ดวัน
5. What are you going to do next month?
เดือนหน้าคุณจะท�ำอะไร
6. What are you going to do next year?
ปีหน้าคุณจะท�ำอะไร
7. Last year, I went to Japan.
ปีกอ่ น ผม/ฉันไปประเทศญีป่ นุ่
8. Next week, I will go to China.
สัปดาห์หน้า ผม/ฉัน จะไปประเทศจีน
9. I will finish school in two weeks.
อีกสองสัปดาห์ ผม/ฉัน จะเรียนจบ
10. In three days, I will go out on a date.
อีกสามวัน ผม/ฉัน มีนดั ไปเทีย่ ว

By...ดอกแคป่า
ที่มา : http://thai.langhub.com/th-en/intermediate-english/133-time-phrases
ภาพประกอบ : https://missiontothemoon.co/primetime/

11. Next month, I will visit my grandmother.
เดือนหน้า ผม/ฉัน จะไปเยีย่ มยาย
12. Yesterday I went shopping.
เมือ่ วานนี้ ผม/ฉัน ไปซือ้ ของ
13. Today I woke up at six a.m.
วันนี้ ผม/ฉัน ตืน่ หกโมงเช้า
14. Tomorrow I will go to dinner with my mother.
พรุง่ นี้ ผม/ฉัน จะไปทานข้าวเย็นกับแม่
15. Two weeks ago I bought some new shoes.
สองสัปดาห์กอ่ น ผม/ฉัน ซือ้ รองเท้าใหม่
16. I graduated from university five years ago.
ผม/ฉัน เรียนจบมหาวิทยาลัยเมือ่ ห้าปีทแี่ ล้ว
17. In ten years, I will be sixty years old
อีกสิบปี ผม/ฉันจะอายุหกสิบ
18. She sat down 10 minutes ago.
เธอนัง่ เมือ่ 10 นาทีทแี่ ล้ว
19. We will sing a song in 30 minutes.
อีกสามสิบนาทีพวกเราจะร้องเพลง
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“มากโพด”
ค�ำคม ภาษาโคราช
By...Rabbit

สวั ส ดี ค ่ ะ KORAT NETWORK ฉบั บ นี้ ข อเสนอ
ส�ำนวนต่างๆของโคราชที่อาจจะฟังไม่ค่อยจะคุ้นหู ผู้คนภาคอื่นๆ
หรื อ คนรุ ่ น หลั ง ๆ แล้ ว ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ภ าษาโคราช
ของเราไว้ให้คงอยู่ และยังสืบทอดต่อไป เราจะพยายามรวบรวม
มาฝากกันในทุกๆ เล่ม ฝากติดตามเราด้วยนะคะ

ค�ำส�ำนวนภาษาโคราช
พอกะเทิน
อ่านว่า พอ - กะ - เทิน
หมายถึง ครึ่งๆกลางๆ ไม่เป็นผลส�ำเร็จ เกือบจะส�ำเร็จ
ดู๋ทรงล่ะกะเชิงคือ
อ่านว่า ดู๋ - ทรง - ล่ะ - กะ - เชิง - คือ
หมายถึง การพิจารณา หรือมองดูแล้วก็เข้าท่า ดูดี
น่าสนใจ หรือแปลว่าใช้ได้เลยทีเดียว

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

ค�ำภาษาโคราช
เสินขึ่น
เป็นลักกษณะอาการของคนที่ผยอง ได้ใจ อวดดี, โอ้อวด
หมายถึง การมีคนยุให้ท�ำหรือพูดยั่วยุให้ได้ใจ คนที่ฟังก็ได้ใจ
โอ้อวดว่าตัวเองเก่ง หรือเหนือกว่าคนอื่น
มากโพด
เป็นค�ำอุทานหรือ ติเตียน หรือ ใช้กบั สิง่ ของว่ามันจ�ำนวนเยอะไปก็ได้
หมายถึง เป็นอาการติเตียนว่าเกินพอดี, เกินไปแล้ว, จ�ำนวนมากไป

18 Korat Network

Online Magazine

ข่าว ประชาสัมพันธ์

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

Korat Network

Online Magazine

“ คนต่อเทียน ต่อเวลา
ต่อความสุข ต่อคุณค่าให้ชว
ี ต
ิ ”

สวัสดีคะ่ คอลัมน์ “คนต่อเทียน” ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2563
ต.ตาขอเสนอบทความทีเ่ สริมเติมพลังใจให้กบั ผูอ้ า่ นทุกท่านได้ตระหนัก
รูถ้ งึ ความส�ำคัญของ “เวลา” เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถบริหารจัดการเวลาใน
ชีวิตของตัวเองได้อย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าสูงสุด
“เวลา” คือ สิ่งเดียวที่ทุกคนในโลกใบนี้มีเท่ากัน นั่นคือ ทุกคน
มีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่าเทียมกันในทุกวัน แต่ท่านเคยถามตัวเองไหมว่า
เวลา 24 ชั่ ว โมงที่ ท ่ า นมี ท่ า นได้ ใ ช้ เ วลานี้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และเต็ ม ที่
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
นาฬิกาเป็นเพียงอุปกรณ์ทเี่ ราใช้บอกเวลาเป็นรูปธรรม  แต่เวลา
มีผลต่อชีวติ ของเรา เพราะมันเป็นตัวก�ำหนดวาระและความเป็นไป เวลา
ท�ำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและท�ำให้ทุกสิ่งพังลง
เมือ่ เป็นอย่างนัน้ ปัญหาไม่ใช่ทเี่ วลาและความเปลีย่ นแปลง แต่
อยูท่ เี่ ราจะผ่านเวลาเพือ่ ไปถึงความเปลีย่ นแปลงอย่างไร จึงจะมีคณ
ุ ภาพ
และเกิดผลมากที่สุด อย่ารอให้เวลาเร่งให้เราต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อ
ท�ำอะไรบางอย่าง แต่คิดเสมอว่าเราจะด�ำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อสู่ความ
เปลี่ยนแปลงและมีชีวิตที่เกิดผลเมื่อระยะเวลาผ่านไป เพราะยิ่งนาน
ยิ่งต้องดีขึ้น เหมือนไวน์ยิ่งนานยิ่งรสชาติดีและราคาแพง
เวลาเราทุกคนเท่ากัน ด้วยเหตุนี้คนที่บอกว่า “ไม่มีเวลา”
ก็ไม่สามารถมีเวลาเพิ่ม แต่เพียงเป็นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิดความล้มเหลว
เรื่ อ งเวลาของตนเอง เพราะแท้ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ ไ ม่ มี เ วลาแต่ ไ ม่ ไ ด้ บ ริ ห าร
อย่างถูกต้องมากกว่า
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ส่วนผู้ที่ฉลาดและจะประสบความส�ำเร็จเกิดผลดีในชีวิตเป็นผู้ที่
รู้จักแบ่งสัดส่วนเวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเองได้อย่างลงตัว และ
สามารถใช้เวลาในทุกบทบาทของชีวิตของตนได้อย่างมีคุณค่าและ
มีความสุข เช่น บทบาทของการเป็นลูกก็มีเวลาในการดูแลพ่อแม่  
หากเป็นพ่อแม่ก็ใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันบทบาท
ในการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องก็สามารถท�ำงานอย่าง
เต็มความสามารถในช่วงเวลาท�ำงาน
หวังว่าบทความนี้คงจะท�ำให้ใครหลายๆคนได้ตระหนัก
ถึงเรื่องคุณค่าของเวลามากขึ้น จงอย่าเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น
แล้วเอาเวลาเหล่านั้นมาใช้ให้คุ้มที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะท�ำได้ แล้ว
คุณจะได้ไม่มานั่งเสียใจภายหลัง   อ่านแล้ว อย่าลืม ! ใช้เวลา
ที่คุณมีให้คุ้มค่าที่สุด จงท�ำทุกวินาทีในชีวิตให้ดีท่ีสุดในทุกบทบาท                         
เพียงเท่านี้ ทุกท่านก็จะมีความสุขในทุกวันของชีวิตอย่างแน่นอน
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