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รู้กันยัง? วันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นปีอธิกสุรทิน มี 366 วัน
คนที่มีวันเกิดวันนี้ ต้องเฝ้ารอ วัน ที่ 29 กุมภาพันธ์ 4 ปี มี ครั้ง

	 ใครเกิดวันน้ียกมอืขึน้	29	กุมภาพันธ์	(	Leap	Day	)	เคยสงสัย 

ไหมว่า	ท�าไม	4	ปีมีครั้งเดียว	?	29	กุมภาพันธ์	2563	คงเป็นวันพิเศษ

ของใครหลายคนที่มีวันเกิดวันนี้

	 	 สาระน่ารู้	 ask	 a	 question	 :	 29	 กุมภาพันธ์ก่ีปีมีครั้ง	 ?	 

The	answer	:	วันที	่29	กุมภาพันธ์ถูกก�าหนดให้	4	ปีมหีน่ึงครัง้เท่าน้ัน

	 -	leap	day	คือ	?	วันอธิกสุรทิน.	

	 -	 กุมภาพันธ์	 มี	 29	 วัน	 มีปีไหนบ้าง	 ?	 ทุกๆ	 ปีจะมีเวลา 

เพ่ิมขึน้ประมาณ	6	ชัว่โมง	ดงันัน้	4	ปีจะเท่ากบั	24	ชัว่โมง	จงึต้องเพ่ิม

ให้ปีดังกล่าวมี	366	วัน	ดังนั้นก็นับไปอีก	4	ปีก็จะมี	29	กุมภาพันธ์.

	 -	 เดือนกุมภาพันธ์มี	 29	 วัน	 ?	 ทุกๆ	 ปีจะมีเวลาเพ่ิมขึ้น

ประมาณ	6	ชั่วโมง	ดังนั้น	4	ปีจะเท่ากับ	24	ชั่วโมง	จึงต้องเพิ่มให้ปี

ดังกล่าวมี	366	วัน.

	 -	ปีอธิกสุรทิน	2563	?	ปีนี้มี	29	กุมภาพันธ์.

	 -	4ปีมีครั้งเดียว	ภาษาอังกฤษ	?	และ	29	กุมภาพันธ์	2563	

ภาษาอังกฤษ	?	ในภาษาอังกฤษ	อธิกวารใช้ค�าว่า	leap	day.	

	 -	 มีปีไหนบ้าง	 เดือนกุมภาพันธ์มี	 29	 วัน	 ?	 อาทิเช่น	 29	

กุมภาพันธ์	2563	และหากถามว่า	ปี	อธิกสุรทิน	คือ	ปี	ที่	มี	366	วัน	 

คือ	 ปี	 พ	 ศ	 ใด	 ?	 หลักการค�านวณ	 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์	 1	 

รอบกินเวลา	365.25224	วัน	หรือ	365	กับอีก	¼	วัน

	 ซึ่งปีปกติที่มี	365	วันก็จะท�าให้เวลาขาดไป	¼	วัน	ดังนั้นจึง

ต้องทดไว้	เมื่อทดครบ	4	ปีก็จะได้เท่ากับ	1	วันพอดี	จึงท�าให้ต้องเพิ่ม	

1	ปีมี	366	วันในทุกๆ	4	ปี.

	 -	วันที่29กุมภาพันธ์	กี่ปีมีครั้ง	?	เช่น	เดือนกุมภาพันธ์	2563	

เพราะปีปกติมี	365	วัน	แต่ทุกๆ	4	ปีจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีก	1	วันเพื่อให้

สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์	 น่ันหมายความว่า

โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานกว่า	365	วัน.

	 -	4	ปี	มี	1	ครั้ง	ภาษาอังกฤษ	?	ปี	อธิกสุรทิน	ในภาษาไทย	

คือ	อธิก	แปลว่า	เพิ่ม	,	สุร	แปลว่า	พระอาทิตย์	,	ทิน	แปลว่า	วัน	หรือ

ภาษาอังกฤษ	 ใช้ค�าว่า	 Leap	 year	 คือปีที่มีการเพิ่มวัน	 เพื่อให้ปฏิทิน 

ได้สอดคล้องกับปีฤดูกาลหรือปีดาราศาสตร์.	

	 -	ปีอธิกสุรทินคือ	?	ปีอธิกสุรทิน	มีลักษณะอย่างไร	?	

	 แต่ละฤดูกาล	 แต่ละเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ไม่ได้เกิดซ�้า 

ในจ�านวนเต็มวัน	หมายถึง	ภายใน	1	วันไม่ได้ใช้เวลา	24	ชั่วโมงพอดี

นั่นเอง

	 ปฏิทินซึ่งมีจ�านวนวันในแต่ละปีเท่าเดิมจึงต้องเลื่อนวันให้ตรง

กับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวัน	 เช่น	 เช้า	 เท่ียง	 เย็น	 โดยการแทรกวัน 

เพิ่มเข้าไปในปีนั้น.)	

	 เนื่องจากวันที่	29	กุมภาพันธ์		ต้องรอตั้ง	4	ปีกว่าจะมีให้เห็น

สักครั้ง	ช่างเป็นเดือนพิเศษไม่เหมือนใคร	ๆ	จริงๆ	

	 ที่มา	 :	https://	medhubnews.com/ดูบทความ-66532-รู้กัน

ยัง-วันนี้-29-กุมภาพันธ์-2563-เป็น-ปีอธิกสุรทิน-มี.html

เร่ือง เล่า
จากปก
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	 ร้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 สุวรรณฉวี	นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 มอบกองสาธารณสุข	 จัดโครงการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุภาพวัยท�างาน	 “คืนเอวให้องค์กร”	ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายเป็นบคุลากรตวัแทนจาก	4	ส�านัก	5	กอง	1	หน่วยตรวจสอบ	 
จ�านวนกว่า	 50	 คน	 ที่เข้าร่วมปฏิบัติการคืนเอวให้องค์กร	 เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ ่มวัยท�างานอย่างง่ายๆ	 
ด้วยหลัก	 3	 อ.	 อารมณ์	 อาหาร	 และออกก�าลังกาย	 ในวันที่	 6	
กุมภาพันธ์	2563	ณ	ส�านักการช่าง	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด(อบจ.)
นครราชสีมา	 โดย	นายไพศาล	สมุทรเผ่าจินดา	 รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	เป็นประธานเปิดโครงการฯ	
	 โครงการ	 “คืนเอวให้องค์กร”	 เกิดข้ึนจากการส�ารวจข้อมูล
ด้านสุขภาพบุคลากร	 อบจ.นครราชสีมา	 ในปี	 2562	พบปัญหา
สุขภาพ	3	อันดับแรก	ได้แก่	ไขมัน	คอเลสเตอรอลสูง	ร้อยละ	53.64	
เส้นรอบเอวเกิน	ร้อยละ	45.26	และ	ภาวะน�า้หนกัเกิน	ร้อยละ	43.65	
สถิติดังกล่าว	ท�าให้	 อบจ.	ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	จึงได้
จัดโครงการฯ	“คืนเอวให้องค์กร”	เพื่อให้ความรู้ค�าแนะน�า	การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มวัยท�างานอย่างง่ายๆ	ด้วยหลัก	
3	อ.	อารมณ์	อาหาร	และ	ออกก�าลังกาย	สนับสนุนการลดน�้าหนัก	
และเฝ้าระวังภาวะน�า้หนักเกิน	โดยคดักรองความเส่ียงบคุลากรด้วย
การชั่งน�้าหนัก	วัดส่วนสูง	หาค่าดัชนีมวลกาย	การวัดรอบเอว	และ
เฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูง	ด้วยการวัดความดันโลหิต	 เพื่อให้
บคุลากรมสุีขภาพกายใจท่ีด	ีห่างไกลจากโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั	(NCDs)	
ส่วนหลักสูตรที่น�ามาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	ประกอบด้วย
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง	 “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ
การลดน�้าหนัก”	 โดยวิทยากรจาก	ศูนย์อนามัยท่ี	 9	นครราชสีมา,	
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหาร	และติดตามชั่งน�้าหนัก	 วัดรอบ
เอว	และวัดความดันโลหิต	จากเครื่องชั่งน�้าหนักแบบดิจิตอบ	พร้อม
ทีวั่ดส่วนสงู	สายวัดเอว	และเครือ่งวัดความดนัโลหติ	แก่ผูเ้ข้ารบัการ
อบรมกว่า	50	คน

ชาว อบจ.โคราช พร้อมใจ 

“คืนเอวให้องค์กร”
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By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรม

“นายก อบจ.โคราช” นำ ชาว อบจ.กว่า 300 คน
ร่วม “Big Cleaning Day” ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

ชาว อบจ.โคราช พร้อมใจ 

“คืนเอวให้องค์กร”

 วันท่ี	 12	ก.พ.	 63	 ร้อยตรีหญิง	 ระนองรักษ์	 	 สุวรรณฉวี	นายก	อบจ.

นครราชสมีา	น�าผูบ้รหิาร,	สมาชกิสภา	อบจ.นครราชสมีา,	ข้าราชการ	และ	ลกูจ้าง	

ในสังกัด	 อบจ.นครราชสีมา	 กว่า	 300	คน	 ร่วมกิจกรรม	ท�าความสะอาดใหญ่

ทั้งเมือง	 “Big	Cleaning	Day”	 ร่วมกับจิตอาสา	และประชาชน	กว่า	1,000	คน	

นอกจากน้ี	นายก	อบจ.นครราชสีมา	 ได้น�าผู้บริหารและบุคลากร	วางช่อดอกไม้

เพ่ือแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต	 และกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว

ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต	 จากเหตุการณ์ทหารคล่ังกราดยิงประชาชน 

เมื่อวันที่	8	ก.พ.	63	ที่ผ่านมา	ณ	บริเวณด้านหน้าห้างเทอร์มินอล	21	โคราช
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													นายวิสูตร		เจริญสันธิ์	รองนายก	อบจ.นครราชสีมา	เป็นประธาน

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชา	 สู่การ

ปฏิบัติของชุมชน	อ.จักราช	เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการในการ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 เพ่ิมศักยภาพของชุมชน	 เชื่อมโยงเครือข่าย	

เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ	น�าไปสู่การพ่ึงพาตนเองตามศาสตร์

พระราชา	 โดยมี	นายตวงสิทธ์ิ	 	 อภิชัยบุคคล	 หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.

นครราชสีมา	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ	พร้อมด้วย	ผู้บริหาร

องค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น	หัวหน้าส่วนราชการ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และ

ผูน้�าชมุชน	ในพ้ืนท่ี	อ.จกัราช	ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิดฯ	ในวนัที	่19	ก.พ.	

63	ณ	ศาลาประชาคม	อ.จกัราช	ทัง้นีก้ารด�าเนินโครงการแบ่งออกเป็น	3	

รุ่น	ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	675	คน

อบจ.โคราช น�าชาวจักราช 
เดินตามศาสตร์พระราชา 
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	 วันท่ี	 20	 ก.พ.	 63	 เวลา	 09.30	 น.	 ที่	 รร.แคนทารี่	 โคราช	 อ.เมือง	
จ.นครราชสมีา	ร้อยตรหีญิง	ระนองรกัษ์	สวุรรณฉว	ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา	 และประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา	
เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมยืมคนือปุกรณ์	ในการบรหิารจดัการศนูย์
สาธิตและยืมอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีบ้่าน	เพ่ือให้เครอืข่าย
หน่วยบริการมีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์	 และฝึกปฏิบัติ
ใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์	 รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการและอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยฯ	ได้อย่างเป็นระบบ	โดยมี	รองผู้อ�านวยการใหญ่ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดจิทัิล,	นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวัดนครราชสมีา,	ปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา	และเครือข่ายศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	
	 ร.ต.หญิง	 ระนองรักษ์ฯ	 กล่าวว่า	 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ	
เป็นโครงการต่อเนื่อง	ด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2560	และกองทุนฟื้นฟูฯ	
ให้การสนับสนุนต่อเน่ืองทุกๆ	ปี	 ดังนั้น	 การที่มีโปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์	 ตนม่ันใจ
ว่าจะช่วยให้การท�างานของเครือข่ายศูนย์สาธิตและอุปกรณ์ฯ	 สะดวกมากขึ้น	
ท�าให้มีการบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการ	 และฐานข้อมูลอุปกรณ์เครื่อง 
ช่วยความพิการอย่างเป็นระบบ	 ตลอดจนอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ	 
การรายงานผลการด�าเนินงานและการตดิตามการใช้อปุกรณ์ฯ	ท�าให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยในระยะก่ึงเฉียบพลัน	 และ 
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	อย่างเต็มศักยภาพ	
	 ด้าน	 ดร.รัฐศาสตร์	 กรสูตร	 รองผู้อ�านวยการใหญ่ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดจิทิลั	กล่าวว่า	โครงการศนูย์สาธิตและยืมอปุกรณ์ฯ	เป็นหน่ึงในโครงการ
ภายใต้มาตรการช่วยเหลอืหรอืการอดุหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท	depa	Digtal	Transformation	Fund	For	Community	 
ซึง่รเิริม่จากส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทัิล	ได้ประสานความร่วมมอืกับส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพ่ือยกระดับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด	 
ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิทิลั	จากเดมิทีม่บีรกิารยืมอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการไปใช้	และเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้น�าส่งคืนหน่วยบริการ	
แต่ยังขากระบบการจัดการการยืมคืนอุปกรณ์	 จึงท�าไม่สามารถเก็บข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันได้	 ทางดีป้า	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงเล็งเห็นความ
ส�าคัญของระบบการจัดการยืมคืนกายอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการท�างาน	 ไม่ว่า
จะเป็นการจัดการฐานข้อมูล	 การใช้โปรแกรมในการลดเวลาการยืมคืนอุปกรณ ์
รวมถึงการยืมคนือปุกรณ์ฯ	จะท�าให้การท�างานของกองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพจงัหวดั	
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	“ตนเชื่อว่าโครงการศูนย์สาธติและยมือุปกรณ์ฯ	ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 จะช่วยให้การท�างานของเครือข่ายศูนย์
สาธิตและยืมอปุกรณ์ฯ	ใน	จ.นครราชสมีา	สะดวกสบายมากขึน้	เกิดการบนัทกึและ 
จัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการ	 และฐานข้อมูลอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่าง
เป็นระบบ	ตลอดจนอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร	การรายงานผลการด�าเนนิ
งานและการตดิตามการใช้อปุกรณ์ฯ	ส่งผลให้สามารถจดับรกิารและอปุกรณ์	เพ่ือให้
ผู้ป่วยและญาติ	ได้รับบริการที่ครบถ้วน	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”	
	 อย่างไรก็ตาม	 การอบรมฯ	 ครั้งนี้	 มีกลุ ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์,	 คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูฯ	บคุลากรจากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด	โดยมวิีทยากรผูอ้อกแบบ
โปรแกรมจาก	บ.อินโนมารค์	จ�ากัด	ให้ความรู้ในการอบรม

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ร่วมกับ ดีป้า
จัดอบรมการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ 

เพื่อความเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า
	 ชื่อเมืองโคราช	น่าจะเพี้ยนมาจากชื่อเมือง	“นครราช”	ในภาษาเขมร	และ
ไม่น่าน�ามาจากชื่อเมือง	“โคราฆะปุระ”	ในมัชฌมิประเทศ	เนื่องจากเมืองโคราฆะปุระ 
เป็นเมืองท่ีสร้างขึ้นในอินเดีย	 ราวคริสต์ศตวรรษท่ี	 13	 ซึ่งมีอายุน้อยกว่าอารยธรรม
ขอม-ทวาราวดีของเมืองเสมามาก	
	 และต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงย้ายเมืองโคราชและ 
เมืองเสมามาสร้างในท่ีตั้งปัจจุบัน	 และตั้งชื่อใหม่ว่า	 เมืองนครราชสีมา	 เมืองที ่
สร้างขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองหน้าด่าน	มีคูล้อมรอบและมีประตูเมือง	4	ประตู
เครดิดข้อมูลดีๆจาก	:	https://th.wikipedia.org/wiki/อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
	 นามเมือง	 นครราชสีมา	ปรากฎหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 ในกฎมณเฑียรบาลที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ	 มีฐานะเป็นหน่ึงในเมืองพระยามหานคร	 8	 เมือง	 ซึ่งต้อง 
ถือน�้าพิพิฒน์สัตยา
	 ประตูเมืองเก่าในอดีตของเมืองโคราช
	 เมืองนครราชสีมาเป็นหัวเมืองส�าคัญของกรุงศรีอยุธยามาโดยตลอด	 
จนกระทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ย้ายเมืองนครราชสีมา	 
มาจากอ�าเภอสูงเนิน	 มายังที่ตั้งในเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน	 ซึ่งสันนิษฐานว่า	
“นครราชสมีา”	คอืการรวมชือ่เมอืง	2	เมอืง	คอืเมอืงเสมา	และเมอืงโคราชปรุะไว้ด้วยกัน
	 ปัจจุบันนครราชสีมา	หรือรู้จักในชื่อ	 โคราช	 เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด 
ในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ	2	 ของประเทศ	อยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
	 ท่ีมา	https	:	//khunnaiver.blogspot.com/2018/10/1-Korat-nakhonrat-
chasrima-city-tourist-attraction-place.html

By...อ๋อมแอ๋ม

“ชื่อเมืองโคราช ”



Korat Network 9Online Magazine

	 แม้โรคไมเกรนจะยังไม่มีการยืนยันทางการแพทย์แน่ชัดว่า
สาเหตเุกิดจากอะไร	แต่ปัจจยัหลกัท่ีเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมีท้ัง	ปัจจยั
ภายใน	อย่างเช่น	 สภาพจิตใจ	ความเครียด	 ฮอร์โมน	และพันธุกรรม	 
ไปจนถึงปัจจัยภายนอก	อย่างเช่น	สิ่งแวดล้อม	สภาพอากาศ
	 ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งเร้าให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรง
และยากจะหลีกเลี่ยง	จนมีผลกระทบในชีวิตประจ�าวัน	และการท�างาน 
ซึ่งยากจะอธิบายให้ใครเข้าใจความเจ็บปวดนี้ได้	 เพราะจะไม่เหมือนกับ 
อาการปวดหัวท่ีคนทั่วไปรู ้จัก	 จึงน�าความรู ้โรคไมเกรนมาน�าเสนอ
อีกครั้ง	 โดย	 ผศ.นพ.สุรัตน์	 ตันประเวช	 ผู ้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะ	 
คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้ความรู้โรคไมเกรน	และ
แนะน�าถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมต่อไมเกรน
	 โรคไมเกรน	ถกูจดัอนัดบัให้เป็นโรคท่ีคนวยัท�างานเป็นกนัมาก	
เป็นโรคท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต	 มีระดับความรุนแรงปานกลางถึง 
รุนแรงมาก	 สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย	 แต่พบมากในเพศหญิง
มากกว่าเพศชายถึงสามเท่า	ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากฮอร์โมน
	 “แพทย์จะวินิจฉัยไมเกรน	จากอาการเป็นหลัก	โดยที่ผู้ป่วยมัก
มีอาการปวดศีรษะตุบ	ๆ	คล้ายเส้นเลือดเต้น	อาจจะปวดเพียงข้างเดียว
หรือปวดพร้อมกัน	2	ข้างก็เป็นไปได้	และจะเป็น	ๆ	หาย	ๆ	บางรายอาจมี
อาการคลื่นไส้	อาเจียนร่วมด้วย	ซึ่งนั่นอาจทรมานพอ	ๆ	กับอาการปวด
ศีรษะ	ทั้งนี้มากกว่าร้อยละ	70	ของผู้ป่วยไมเกรนจ�าเป็นจะต้องได้รับการ
รกัษาอย่างจริงจัง	และควรได้รบัการรกัษาอย่างถูกต้อง	ก่อนท่ีจะรกัษาได้
ยากขึ้น”
	 ผศ.นพ.สุรัตน์	 กล่าวอีกว่า	 ปัจจัยท่ีท�าให้สามารถเป็นโรค
ไมเกรนมี	 2	 ปัจจัยหลักคือ	 ปัจจัยทางพันธุกรรม	 เช่นหากมีสมาชิก 
ในครอบครัวเป็นโรคไมเกรน	คนใดคนหนึ่งในครอบครัวก็สามารถส่งต่อ
ผ่านทางพันธุกรรมจนเป็นโรคไมเกรนได้	 และอีกปัจจัยคือ	ปัจจัยทาง 
สิง่แวดล้อม	เช่น	สภาพ	อากาศ	แสง	ส	ีเสยีง	หรอืแม้แต่ความร้อน	ซึง่ผูป่้วย 
ไมเกรนมักไวต่อสิ่งแวดล้อม	จนอาจมีอาการร่วมด้วย	 เช่น	ตาสู้แสงจ้า
ไม่ได้	ฯลฯ
	 โรคไมเกรน	หากมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงก็สามารถเป็นได้	
และท่ีส�าคัญยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	จากท่ีอาการไม่รุนแรง	 
ก็กลับกลายเป็นอาการท่ีรุนแรงและถี่ขึ้น	 จนอาจถึงขั้นเรื้อรังและรักษา
ได้ยากในที่สุด	ดังนั้นผู้ป่วยไมเกรนจึงควรหมั่นสังเกตตนเองว่า	มีปัจจัย
กระตุ้นใดบ้างท่ีท�าให้เกิดอาการ	 เน่ืองจากแต่ละคนจะมีปัจจัยกระตุ้น 
ที่แตกต่างกัน

	 “ไมเกรนสามารถรักษาได้ท้ังแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา	ซึ่งการรักษา
แบบไม่ใช้ยา	 ประกอบไปด้วย	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยง 
สิง่กระตุน้	นอกจากน้ียังมีวธิอีืน่	ๆ 	ท่ีไม่ใช้ยาเป็นการรกัษาเสรมิ	อย่างเช่น	การ
ลดความเครียดผ่านวิธีการต่าง	ๆ 	เช่น	ออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มสาร	Endorphin	 
หรือ	 ดนตรีบ�าบัด	 และ	 อโรมาเธอราพี	 ซึ่งช่วยบ�าบัดรักษา	 เพิ่มความ 
ผ่อนคลายจากความเครียด”
	 กว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยไมเกรน	 ยังปรับพฤติกรรมและ 
หลกีเลีย่งสิง่กระตุน้ไม่เพยีงพอ	ท�าให้โรคไมเกรนก�าเรบิบ่อยได้	ซึง่การปฏบิตัิ
ตัวที่เหมาะสมต่อไมเกรนได้แก่		ดื่มน�้าให้เพียงพอต่อวัน	น�้าเป็นสิ่งส�าคัญต่อ
สขุภาพและการขาดสมดลุน�า้ในร่างกาย	ท�าให้สมองเกิดการปรบัตวัท่ีผดิปกต	ิ
และปวดหัวไมเกรนได้	หลีกเลี่ยงการอดอาหาร	การทานอาหารไม่ตรงเวลา
ท�าให้ไมเกรนก�าเริบได้	 เนื่องมาจากระดับน�้าตาลกลูโคสในเลือดที่ต�่าเกินไป
จนมีผลต่อสมองและท�าให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้น
	 หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ปวดมากเกินไป	หากรับประทาน
ยาแก้ปวดติดต่อกันมากกว่า	3-4	วันต่อสัปดาห์	อาจน�าไปสู่อาการปวดศีรษะ
เน่ืองจากการใช้ยาเกินขนาดได้	 ดังน้ันหากเริ่มปวดศีรษะบ่อย	หรือ	 ใช้ยา 
แก้ปวดบ่อยขึ้น	ควรต้องปรึกษาแพทย์
	 พักผ่อนให้เพียงพอและเหมาะสม	อาการปวดไมเกรนจะเกิดขึ้น
หากผู้ป่วยไม่มีการจัดตารางการนอนให้เหมาะสม	ผู้ป่วยส่วนมากอาจเข้าใจ
ว่าโรคไมเกรนเกิดจากการนอนหลับไม่เพียงพอ	 เท่าน้ัน	แต่ความจริงแล้ว
การนอนหลับมากเกินไป	เช่น	 เกินกว่า	8-9	ชั่วโมงก็เป็นปัจจัยท�าให้เกิดโรค
ไมเกรนได้
	 รกัษาอาการปวดเฉียบพลนัให้ถกูต้อง	หากเกดิอาการปวดไมเกรน
ขึ้น	ไม่ควรอดทนและละเลยกับอาการเหล่านั้น	ให้รีบหาที่นั่งพัก	ซึ่งควรเป็น 
ท่ีเงียบสงบเพื่อเลี่ยงสิ่งกระตุ้น	 อาจใช้ผ้าชุบน�้าเย็นวางประคบบนหน้าผาก	
ทานยาแก้ปวด	นอกจากน้ี	 การนวดศีรษะก็อาจท�าให้บรรเทาอาการปวด
ไมเกรนได้เช่นกัน	อีกทั้งจดสิ่งกระตุ้นไมเกรน	เช่น	อาหาร	ฯลฯ		และเพราะ
โรคไมเกรนมักมีอาการเป็น	ๆ	หาย	ๆ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
การท�างาน	การเรียน	อาจต้องขาดงาน	ขาดเรียนดื่มบ่อยจนเป็นที่เพ่งเล็ง
	 ความเข้าใจจากคนรอบข้างจงึส�าคัญมาก	ท้ังน้ีคณุหมอกล่าวอีกว่า	
ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือท้ังสองฝ่ายพูดคุยและรับฟังซึ่งกันและกัน	
ผู้ป่วยควรบอกเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้นให้ได้รับรู้	เพื่อสร้างความเข้าใจ	ขณะที่
คนรอบข้างควรเปิดใจรับฟัง	ท�าความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือในส่วนที่
สามารถช่วยได้	เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ	และมีความสุข
โดยไม่จ�ากัดแม้ต้องอยู่กับไมเกรน

ขอบคุณที่มาจาก : https : //www.thaihealth.or.th/Content/51453-โรคไมเกรน%20ปรับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงได้.html

โรคไมเกรน ปรับ
พฤติกรรมหลีกเล่ียงได้

Health corner
By...Tingnong
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	 ท�าไมถึงบอกว่าปีนีจ้ะเป็นปีทีแ่ฮกเกอร์จะเข้ามาใกล้ตวัเรากว่าท่ีคดิ	 
วันน้ีผมมีโอกาศได้ไปงานของ	Kasperky	แล้วผมได้สอบถามประเด็นหน่ึง 
คิดว่า	 หลายคนอาจให้ความสนใจ	 นั่นคือปีนี้	 การโจมตีทางไซเบอร์จะ 
ย่ิงเลวร้ายมากกว่าเดิมหรือเปล่า
	 คณุ	พุฒิพงศ์	พงศ์ลกัษมาณา	ผูจ้ดัการฝ่ายพรเีซลส์	แคสเปอร์สก้ี	 
ให้ข้อมูลว่า	หากเรามองย้อนกลับไปสัก	 10	ปีก่อน	การโจมีคอมพิวเตอร ์
ส่วนบุคคลมีเป้าหมายการโจมตีเพ่ือแสดงถึงความเก่งกาจของแฮกเกอร	์ 
ว่าเขาสามารถเขียนโค๊ดโจมตีให้คอมพิวเตอร์หยุดท�างานได้	 ไม่ว่าจะเป็น 
การสร้างโฟลเดอร์เป็นพัน	ๆ	 โฟลเดอร์	การก๊อปป้ีไฟล์	การท�าให้อตัรา	CPU	 
ใช้งาน	100%	ตลอดเวลา	(พูดแล้วถึงไวรสัพวกนัน้เหมอืนกันนะ	)
	 ในวันน้ี	 ไวรัสหรือมัลแวร์แบบนั้นมันกระจอกไปแล้ว	 ทุกวันน้ี
แฮกเกอร์มุง่เป้าขโมยข้อมลูส่วนบคุคล	เพ่ือเอาไปธุรกรรมด้านการเงนิ	ท้ังการ
สร้างเว็บปลอม	การส่ง	Phishing	Mail	ทัง้ในโทรศพัท์	และคอมพิวเตอร์
	 โดยการสร้างเว็บปลอม	 จะเป็นการสร้างเว็บธนาคาร(ปลอม)	 
เวบ็ขายของออนไลน์(ปลอม)	 เวบ็ดหูนงัออนไลน์แบบเรยีกเก็บเงนิ	 (อาจจะ 
ปลอมเป็นบางเว็บ)	 	 เพ่ือที่จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัว	 ทั้งชื่อ-นามสกุล	 
เลขบัตรประชาชน	 เบอร์	 โทรศัพท์	 อีเมล	 รวมทั้งเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต 
(คงไม่ต้องบอกนะ	 ว่าถ้าแฮกเกอร์ได้เลขบัตรเครดิตหรือเดบิตไป	จะเกิด 
อะไรขึน้)
	 ในส่วนของ	 Phishing	 จะเป็นการขโมยข้อมูลโดยการส่งไฟล์ 
ให้เรากดโหลด	อาจจะเป็น	PDF	หรอื	Word	หากเรากดโหลดไฟล์	มนัจะรนั
ไวรัสอัติโนมัติและเก็บข้อมูลทุกอย่างในเครื่องส่งกลับไปให้แฮกเกอร์	ส่วน 
อีกรปูแบบคอืการส่งลิง้ค์ทีใ่ห้เรากดโหลด	หรอือาจจะเป็นลิง้ค์ท่ีจะพาเราไป
ทีห่น้าเว็บปลอมเพ่ือให้กรอกข้อมลูส่วนตัว	 โดยจะเป็นข้อความย่ัวยวนให้กด
ในทนัท	ีเช่น	“iPhone	11	ลด	80	%	ซือ้ผ่านออนไลน์ตอนน้ี	ก่อนจะหมดเขต
ภายในอีก	30	นาที	พร้อมภาพประกอบสวยหร	ู<<	อย่าว่าแต่เดก็เลย	ผูใ้หญ่
บางคนก็กดแล้วจ้า

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.techhub.in.th/hacker-focus-consumer-2020/

It’s IT

	 แล้วควรป้องกันยังไง	?
	 จริง	 ๆ	 แล้ว	 เรื่องพวกนี้มันแก้ได้สองทาง	คือ	 1.หาแอนตี้ไวรัส 
มาลงในเครือ่ง	ทัง้คอมและมอืถือ	 (เอาแบบเสยีตงัค์นะ	 ไม่ใช่ไปโหลดของ
ฟรมีาใช้)
	 2.แก้ปัญหาที	่User	Error	หรอืตวัเราเนีย่แหละ	สงัเกตอุะไรทีส่่ง
แบบแปลก	ๆ	 เชค็ท่ีมาของอเีมล	และเชค็	URL	ของเว็บว่าเป็น	https	หรอื
เปล่า	หากไม่	ก็ระวังตัวไว้ก่อนเลย
	 ตอนน้ีปัญหาทีเ่จอในไทยส่วนใหญ่จะเป็น	Phishing	ท่ีส่งในนาม
ธนาคาร	บอกถึงปัญหาว่า	บญัชขีองคณุจะถูกถูกล๊อก	หากไม่ตดิต่อธนาคาร
ภายใน	30	นาที	พร้อมกับส่งล้ิงค์กด	 เพ่ือกรอกข้อมูลส่วนตัว	 ซึ่งคนไทย 
ส่วนใหญ่พอเจอแบบน้ีก็ไม่ทันระวังและเผลอให้ข้อมลูกับแฮกเกอร์ไป
	 อกีประเดน็ส�าคญั	ท�าไมเดก็วยัรุน่	ถึงกลายเป็นเป้าหมายการโจมตี
มากขึน้	?	เพราะปัจจบุนัพ่อแม่ส่วนใหญ่มกัท�าบตัรเสรมิให้ลกู	หรอืให้ข้อมลู
ส่วนตวัเพ่ือให้สมคัรบรกิารต่าง	ๆ 	ได้	โดยเดก็วัยนี	้ความรูท้างไซเบอร์แทบจะ 
เป็นศนูย์	หากเจอ	Phishing	แบบย่ัวยวนส่งมาให้	 ก็อาจกดเข้าไปใช้งาน 
โดยไม่รูต้วั
	 และทัง้หมดนีค้อืส่งท่ีเราอยากบอก	บวกกับข้อมลูท่ีทาง	Kaspersky	 
ให้มาก็นบัว่ามปีระโยชน์มาก	 โดย	 ไวรสัและมลัแวร์ต่าง	ๆ	จะท�าอะไรเรา 
ไม่ได้	 หากเราหมั่นสังเกตและระวังตัวเองอยู่เสมอ	 ขอให้ทุกท่านโชคด	ี
ปลอดภัย	และไม่โดนหลอกง่าย	ๆ	นะคร้าบบ

	 ตดิตามอ่านบทความอืน่	ๆ	:	techhub
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ที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By..นาฬิกา ทราย..

	 บอกได้เลยว่าเป็นศูนย์การเรยีนรูด้้านพลงังานไฟฟ้าทีค่รบเครือ่งและ
ทนัสมยัท่ีสดุในภาคอีสาน	สาน	สาน	ภายในศนูย์การเรยีนรูจ้ะน�าเสนอข้อมลู
เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าประเภทต่างๆ	รวมถึง	สถานการณ์พลงังานใน
ประเทศ	ซึง่มกีารแบ่งโซนให้เข้าชมทัง้หมด	7	โซนด้วยกัน	แต่ละโซนน่าสนใจท้ัง
นัน้เลยค่ะ	มโีซนอะไรบ้าง	ไปดกัูนนน
	 -	โซน	1	Plaza	Nova	ลานผูก้ล้า	เป็นจดุลงทะเบยีน

	 -	โซน	2	Lamtakong	Energy	Quest	ภารกิจพิชติดนิแดนพลงังาน
	 -	โซน	3	New	Frontier	ดนิแดนพลงังาน	เป็นดนิแดนแห่งพลงังาน
หมนุเวียน

	 -	 โซน	 4	New	Discovery	ดนิแดนพลงังานแห่งอนาคต	น�าเสนอ
พลงังานไฮโดรเจนพลงังานบรสิทุธ์ิแห่งอนาคต

	 -	โซน	5	EGAT	Energy	Quest	ภารกิจผลติไฟฟ้าเพ่ือความสขุของ
คนไทย

	 -	โซน	6	The	Balance	ฐานบญัชาการสมดลุพลงังาน	เป็นการสร้าง
สมดลุด้านพลงังาน	ท้ังระบบผลติ	ส่ง	และการใช้ไฟฟ้า
	 -	 โซน	 7	 The	 Happiness	 of	 Lamtakong	 ม่วนซื่นล�าตะคอง	
เพลดิเพลนิไปในดนิแดนแห่งรอยย้ิมและความสขุ

	 พิกัด	:		301	หมู	่6	ต.คลองไผ่	อ.สคีิว้	จ.นครราชสมีา	30340
	 เบอร์โทร	:	044	984	007	
	 เวลาเปิด-ปิด	 :	 เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์	 (ยกเว้นวันจันทร์และ 
วันหยุดนักขตัฤกษ์)	เวลา	09.00-17.00	น.
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	 ค�าศพัท์ภาษาองักฤษ	เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเจอกันได้ทกุที	ไม่ว่าจะเป็นในชวิีประจ�า

วัน	การท�างาน	หรือการเรียนก็ตาม	และในบทความนี้	แคมปัส-สตาร์	ก็ได้รวบรวมค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับค�าว่า	“ข่าว”	มาฝากกันด้วย

	 ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	เกี่ยวกับค�าว่า	“ข่าว”	เพราะในวงการข่าวนั้น	นอกจากจะมี

ค�าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นที่น่าสนใจและปรากฏอยู่ในเน้ือข่าวให้เราได้เห็นกันอยู่เป็น

ประจ�าแล้ว	ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้ก็ยังมีความส�าคัญ	เพราะเราอาจจะเห็นค�าเหล่านี ้

อยู่ในเนือ้หาทีอ่อกสอบก็เป็นไปได้	ดงันัน้หากเรารูค้วามหมายและการน�าไปใช้ของค�าศัพท์

เหล่าน้ี	 ก็จะช่วยท�าให้เราท�าข้อสอบได้ง่ายย่ิงขึ้น	 จะมีค�าไหนท่ีน่าสนใจบ้าง	 มาอ่านไป 

พร้อม	ๆ	กันเลย

	 Acrimonious

	 มคีวามหมายว่า	ความไม่พอใจ	หรือการถากถางทีป่รากฏอย่างชัดเจน	โดย

ค�านี้มักจะปรากฏในข่าวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	หรือด้านการเมือง	เช่น

	 -	 The	 tension	and	 “animosity”	between	 the	 justices	was	 “palpable	and	

unpleasant,”	and	it	bled	over	into	an	acidic,	acrimonious	set	of	opinions.

	 แปลว่า	ความตงึเครยีดและความขดัแย้งระหว่างผูพิ้พากษาเกิดข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั	

และเป็นไปในทางที่ไม่ดีนัก	จนกลายเป็นการแดกดัน	และการแสดงความเห็นที่ถากถางซึ่ง

กันและกัน

	 Articulate

	 มีความหมายว่า	ความชัดเจนในการสื่อสาร	หรือตรงประเด็น	โดยจะถูกน�า

มาใช้ในแง่ของการอธิบายรูปแบบการสื่อสาร	เช่น

	 -	It	made	me	smile,”	said	Smith.	“It	was	a	really	articulate,	well-reasoned,	

polite,	yet	passionate	and	emotional	note	about	saving	a	species	that	no	one	is	

speaking	for.	It	hit	me	in	a	really	emotional	way.”

	 แปลว่า	“มนัท�าให้ผมย้ิมได้”	สมธิกล่าว	“มนัเป็นการสือ่สารทีต่รงประเด็น	มเีหตุผล	

สภุาพ	มเีสน่ห์และสร้างความรูส้กึร่วมในการช่วยด�ารงเผ่าพันธ์ุทีไ่ม่มใีครออกมาเป็นปากเป็น

เสียงให้	ซึ่งสร้างอารมณ์ร่วมกับผมเป็นอย่างมาก

	 Asset

	 มีความหมายว่า	ทรัพย์สิน	หรือของมีต่าง	ๆ	เช่น

	 -	Ms.	Lightfoot,	who	has	never	held	elective	office,	easily	won	the	race,	

The	Associated	Press	reported,	beating	out	a	better-known,	longtime	politician	and	

turning	her	outsider	status	into	an	asset	in	a	city	with	a	history	of	corruption	and	

insider	dealings.”

	 แปลว่า	ส�านักข่าวรายงานว่า	นาง	Lightfoot	ผู้ที่ไม่เคยได้รับต�าแหน่งในการเลือก

ตั้งกลับชนะการแข่งขันอย่างง่ายดาย	 โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งท่ีเป็นรู้จักและมีชื่อเสียง

ด้านการเมืองมาอย่างยาวนานได้	 และเปลี่ยนสถานะเป็นคนที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุด

ของเมือง	ที่มีประวัติของการทุจริต	(โกงเงิน)	อยู่

 Beguiling

	 มีความหมายว่า	โดดเด่น	ดงึดดู	กระตุน้ให้เกิดความหวงั	หรอืความปรารถนา

ขึ้นมา	เช่น

	 -	There	will	be	beguiling	tunes	on	the	way,	but	Spotify’s	path	to	proper	

profits	looks	as	long	as	ever.

By…Takkatak

เรียนรู้ ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับค�าว่า ข่าว 
ที่เรามักจะอ่านเจอกันอยู่บ่อย ๆ

	 แปลว่า	 ในอนาคตแอปพลิเคชัน	 Spotify	 จะมีความโดดเด่นมากข้ึน	 แต่เส้น

ทางของแอปพลิเคชัน	Spotify	ในด้านการก�าไรนั้นยังคงห่างไกล

 Expedient

	 มีความหมายว่า	 การกระท�าเพื่อนน�ามาซึ่งความสนใจ	หรือความได้

เปรียบ	โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นค�านี้ในข่าวด้านการเมือง	เช่น

	 		The	president’s	pronouncements	and	social	media	blasts	are	often	

surprise	attacks.	They	can	vanish	as	quickly	as	they	emerge	if	political	expe-

dience	warrants	a	different	tack.

	 แปลว่า	 ค�าแถลงของประธานาธิบดีและการโจมตีทางโซเชียลมีเดีย	 มักจะ

เป็นการโจมตีที่เหนือความคาดหมาย	 เพราะมันสามารถลบท้ิงหรือปะทุขึ้นได้อย่าง

รวดเร็ว	หากความได้เปรียบทางการเมืองนี้การันตีทิศทางที่เปลี่ยนไป

	 สาระน่ารู้ส่งท้าย	ค�าศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับสื่อต่าง	ๆ	

	 Media		 แปลว่า	สื่อ

	 Television		 แปลว่า	โทรทัศน์

	 Radio	 	แปลว่า	วิทยุ

	 Journal		 แปลว่า	วารสาร

	 Documentaries			แปลว่า	สารคดี

	 Situation	comedies/	sitcoms		แปลว่า	ละครข�าขันทางโทรทัศน์

	 Current	event	shows			แปลว่า	การแสดงเหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน

	 Soap	opera		 แปลว่า	ละครโทรทัศน์

	 News		 แปลว่า	ข่าว

	 	Movies		 แปลว่า	ภาพยนตร์

	 Talk	show		 แปลว่า	รายการที่เน้นการสัมภาษณ์

	 Detective	show				แปลว่า	รายการเกมนักสืบ

	 Mysteries		 แปลว่า	รายการลึกลับ

	 Nature	shows							แปลว่า	รายการชีวิตตามธรรมชาติ

	 Dramas		 แปลว่า	รายการละครทีวี

	 	Weather		 แปลว่า	รายการสภาพอากาศ

	 Sports		 แปลว่า	รายการกีฬา

	 Game	shows								แปลว่า	รายการเกมการแข่งขันทางโทรทัศน์

	 Variety	shows							แปลว่า	รายการนานาสาระ

	 Talent	shows		แปลว่า	รายการแสดงความสามารถ

	 Commercials		แปลว่า	รายการโฆษณา

	 Broadcast		 แปลว่า	ออกอากาศ

	 Network	TV		 แปลว่า	โทรทัศน์เครือข่าย

	 Commercial	TV				แปลว่า	โทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์

	 Public	TV		 แปลว่า	โทรทัศน์สาธารณะ

	 Cable	TV		 แปลว่า	โทรทัศน์ตามสายเคเบิล

	 Pay	per	view	 แปลว่า	โทรทัศน์ที่มีค่าใช้จ่ายในการชม

 ที่มา	:	https://liveandlearneng.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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