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โควิด-19 แพร่จากอิตาลี
สู่อีก 3 ชาติยุโรป และบราซิล

เร่ือง เล่า
จากปก

	 หลายประเทศในยุโรป	 เช่น	 ออสเตรีย	 พบผู้ติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรก	หลังจากเกิดการระบาดในอิตาลี

	 อกี	3	ชาตใินยุโรปประกาศพบผูต้ดิเชือ้โคโรนาสายพันธ์ุใหม่

รายแรก	ซึ่งดูเหมือนว่าติดมาจากการระบาดในอิตาลี

	 ออสเตรีย	 โครเอเชีย	และสวิตเซอร์แลนด์	 ระบุว่า	ผู้ติดเชื้อ 

ที่พบในประเทศเดินทางมาจากอิตาลี	เช่นเดียวกับ	ประเทศแอลจีเรีย

ในแอฟริกาก็พบผู้ติดเชื้อแล้วเช่นกัน

	 ส่วนในภูมิภาคลาตินอเมริกา	ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสนี้รายแรก	

เป็นผู้ที่อยู่ในบราซิลที่เดินทางกลับมาจากอิตาลี

	 อติาลกีลายเป็นประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบรนุแรงทีส่ดุในยุโรป	

โดยพบผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า	300	คน	และเสียชีวิตแล้ว	11	คน

	 แต่ประเทศเพ่ือนบ้านของอิตาลีก็ยังเลือกไม่ปิดพรมแดน	

เพราะจะเป็น	“การท�าเกินกว่าเหตุ”

	 รัฐมนตรีสาธารณสุขจากฝรั่งเศส	เยอรมนี	อิตาลี	และคณะ

กรรมการสหภาพยุโรป	ให้ค�ามั่นว่า	จะยังไม่ปิดพรมแดนในการหารือ

กันเมือ่วนัองัคารท่ีผ่านมา	ขณะท่ีเริม่พบผูต้ดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ทั่วยุโรปรวมถึงในทางตอนกลางและตอนใต้ของอิตาลี

	 “ไวรัสนี้แพร่ไปอย่างไร้พรมแดน”	 โรแบร์โต	 สเปรันซา	

รัฐมนตรีสาธารณสุขอิตาลี	กล่าว

	 โคโรนา:	 เกาหลีใต้ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงข้ึน	 ด้านองค์การ

อนามัยโลกหวั่นควบคุมการระบาดไม่อยู่

	 โคโรนา	 :	 สี	 จิ้นผิง	 ยอมรับโควิด-19	 เป็น	 “ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุด”	ของจีนในรอบ	70	ปี

	 ไวรัสโคโรนา	 :	 แม่บ้านและคนขับรถรับจ้างเป็นผู้ติดเชื้อราย 

ที่	36	และ	37	ของไทย

	 ส่วน	เยนส์	ชปาห์น	รฐัมนตรสีาธารณสขุของเยอรมน	ีกล่าวว่า	 

ประเทศเพ่ือนบ้านก�าลงัตดิตามสถานการณ์นี	้“อย่างจรงิจงั”	แต่ก็ยอมรบั

ว่า	“มันอาจจะเลวร้ายลงก่อนที่จะดีขึ้น”

	 ในสหราชอาณาจักร	 เด็กนักเรียนท่ีเดินทางกลับมาจาก

ทัศนศึกษาทางตอนเหนือของอิตาลี	 ถูกส่งตัวกลับบ้าน	 โดยรัฐบาล 

ได้ออกค�าแนะน�าใหม่แก่ผู้ประสงค์เดินทางไปต่างแดน

	 แต่แมตต์	ฮานค็อก	รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษ	กล่าวว่า	

ยังไม่มีแผนที่จะระงับเท่ียวบินจากอิตาลี	 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ

เดินทางเข้าไปปีละ	3	ล้านคน

	 “ดูอิตาลีสิ	 เขาระงับเท่ียวบินทุกเที่ยวจากจีนแล้ว	 แต่ตอนนี้ 

เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในยุโรป”	เขากล่าว

	 ทีม่า	:	https://	www.bbc.com/thai/international-51642256
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             วันนี้ (23 มี.ค.63) เวลา 06.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย ์
ท้าวสรุนาร ีอ�าเภอเมอืง จงัหวัดนครราชสมีา  ร้อยตรหีญิง ระนองรกัษ์  
สวุรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสมีา มอบหมายนายวิสตูร เจรญิสนัธ์ิ  
รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมวางพวงมาลาสักการะท้าวสุรนารี  
เพ่ือเป็นการเทิดทูน วีรกรรมท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจและประชาชน 
ชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี  เน่ืองในวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ�า
ปี 2563 พร้อมถวายผ้าสไบเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่สีส้ม (สีประจ�า
จังหวัด) นอกจากน้ีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ขอพร
จากคณุย่าโม ขอให้ชาวจงัหวดันครราชสีมา และคนไทยทัง้ประเทศ
ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ด้วย

อบจ.โคราช ร่วมพิธี
บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 ประจ�าปี 2563 



Korat Network 5Online Magazine

             ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ร่วมถวายสักการะ ในพิธีสมโภชพระราชาคณะเจ้าคณะรอง 

ชั้นหิรัญบัฏ และอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระสาสนโสภณ (โกศล   

สิรินุธโร น.ธ.เอก, ปธ.๔, ศน.ด.กิตติ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) และ

เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดา

By...Joobjang Deva

ข่าว
กิจกรรมพิธีสมโภชพระราชาคณะเจ้า

คณะรองชั้นหิรัญบัฏฯ
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 กองสาธารณสขุ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)นครราชสมีา 

จดัโครงการคลนิกิอบไออุน่รกั ในวันที ่16 - 17 มนีาคม 2563 ณ ห้องประชมุ 

ส�านักการช่าง อบจ.นครราชสีมา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.

นครราชสมีา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ท้ังน้ีต้องการให้สถานสงเคราะห์

คนชราบ้านธรรมปกรณ์ อบจ.นครราชสีมา เกิดบริการสาธารณะ 

ท่ีมีคุณภาพต่อเน่ืองและได้มาตรฐาน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรในการป้องกันและจดัการภาวะสขุภาพของผูส้งูอายุ เพ่ือพัฒนา

แนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพ ในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุ 

 การจัดอบรมฯ ดังกล่าว มีท้ังการบรรยายให้ความรู้ การฝึก 

ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู ้สูงอายุ กิจกรรมการตรวจคัดกรองภาวะ

สุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจร่างกายผู้สูงอายุด้วยแพทย์ โดยได้รับความ

อนุเคราะห์วิทยากรผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการ

จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และแพทย์จาก 

โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

“นายก นก” ติวเข้ม หลักสูตรสุขภาวะผู้สูงอายุ

 เสริมทักษะ จนท. บ้านพักคนชราฯ 

โพธิก์ลาง – วัดม่วง 
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             วันที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 16.00 น. ที่ ส�านักงาน

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)นครราชสมีา ร้อยตรหีญิง 

ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ออกมาตรการเร่งด่วน “บิ๊กคลีนน่ิงเดย์”  

ฉีดล้างท�าความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 

พร้อมเน้นย�้าให้ทุกส่วนราชการ  ในสังกัดยึดถือข้อปฏิบัต ิ

ในการป ้องกันการแพร ่ระบาดของไวรัสโควิด -19  

โดยเคร่งครัด

“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์”
สแกนพื้นที่ 6 จุด

“ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19”
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สาระน่ารู้ คู่เมืองย่า  อ�าเภอเมืองนครราชสีมามี  ชื่อเ รียกตามความถนัด 

ของชาวพ้ืนเมืองว่า “โคราช” เรียกตามภาษาราชการว่า “เมือง

นครราชสมีา” เหตทุีเ่รยีก 2 ชือ่ ด้วยปรากฏว่าตามหลกัฐานโบราณคดี

เรื่องงานข้างต้นวินิจฉัยชื่อเมืองนครราชสีมาว่า ก่อนท่ีจะสร้างขึ้น 

ในสถานท่ีปัจจุบัน เดิมมีเมืองโบราณอยู่ 2 เมือง ซึ่งอยู่ทางขวา 

ของล�าตะคอง ปัจจุบันอยู่ในเขตอ�าเภอสูงเนิน เมืองท่ีหนึ่งอยู่ทาง 

ฝั ่งซ้ายของล�าตะคองมีชื่อเรียกว่า เมืองโคราช จากหลักฐาน 

ที่ได้ส�ารวจพบว่าในบริเวณเมืองทั้งสอง เมืองเสมาสร้างเมือง

ข้ึนมาใหม่ ต่อมาได้ข้ามมาสร้างเมืองโคราชข้ึนอีกเป็นเมืองใหม่  

ทิ้งเมืองเสมาให้เป็นเมืองร้างในที่สุด

By...อ๋อมแอ๋ม

“ค�ำขวัญเก่ำในอดีต
ของเมืองโครำช”
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 ถ้าตอนน้ีใครก�าลังตามหา สูตรเค้กไม่มีแป้ง อยู่

แล้ว ล่ะกส็ตูรน้ีสามารถตอบโจทย์ได้เลย เค้กกล้วยโอ๊ตมีล 

สูตรไม่มีแป้ง ท�าง่ายนิดเดียว เหมาะส�าหรับ เป็น เมนูขนม

คลนี ม้ืออาหารเช้า หรอื ม้ือว่างกไ็ด้ ได้ความหอม จากข้าว

โอ๊ตและกล้วยหอม กับท็อปปิ้งที่แสนน่ากิน ต่างๆ

ส่วนผสม

 ข้าวโอ็ต  2 cup

 ไข่ขาว   2 ฟอง

 กล้วย   2 ลูก

 นมสด   1  1/2 cup

 ผงชินนาม่อน 1 Tsp.

 กลิ่นวานิลา  1 Tsp.

 ผงฟู   1 Tsp.

 เกลือ   1/4 Tsp.

 

วิธีท�า

 วอร์ม เตาที่ 200 องศา

 น�าข้าวโอ๊ตผสมกับเกลือ ผงฟู และชินนาม่อน  

แล้พักไว้

แยกโถผสม น�ากล้วยมาบดให้ละเอียด แล้วเท นมและ 

ไข่ขาวลงไป

 น�าไปผสมทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกัน

 แล้วน�าไปเทลงพิมที่เตรียมไว้ ตัดกล้วย ใส่ท็อปปิ้ง

 น�าเข้าตบ ใช้ไฟที่ 190 องศา 30 นาที

 พร้อมรับประมาณได้เลย

 

 Note

 สามารถเติมท็อปปิ้งเพิ่มได้ ราดน�้าผึ้งอร่อยหวานๆ

เค้กกล้วยโอ๊ตมีล
สูตรไม่มีแป้ง

Baked Banana oatmeal

Health corner
By...Tingnong

ขอบคุณที่มาจาก : https : //easytofitbody.com//เค้กกล้วยโอ๊ตมีล-สูตรไม่มีแป้ง/
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 ปัจจุบันมีการศึกษาสถิติเก่ียวกับภาวะจ้างงาน ปัญหาของกลุ่ม
แรงงานและการประกอบอาชีพ พบว่าคนไทยว่างงานมากขึ้นถึงเกือบ 5 
แสนคน ซ่ึงจะท�าให้เป็นปัญหาท้ังระดบัของครอบครวั สงัคมและเป็นปัญหา 
ด้านแรงงานของประเทศในระยะยาวด้วย
 ทัง้นี ้ มอีาชพีในสายงานไอทีอยู่หลายด้าน ทีต่ลาดงานยังว่างอยู่  
มีบริษัทเอกชนและภาครัฐที่ต ้องการผู ้มีความรู ้ที่ เรียนจบทางด้านนี้ 
มาร่วมงานด้วย
 สาขาอาชีพงานไอทีแนวใดบ้างที่ควรจะเรียนเพ่ือป้องกันปัญหา
ตกงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 ผู ้ที่เรียนสาขาน้ีจะได้ศึกษาด้านการเขียนโค้ดของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เน้นงานเบือ้งลกึหรอืรายละเอยีดส่วนการบรหิารจดัการใน soft-
ware ส�าหรบัการท�าเว็บไซต์ต่าง ๆ  แบบมอือาชพี เมือ่เรยีนจบแล้วจะเข้าใจการ
ท�างานของระบบฐานข้อมลูสามารถทีจ่ะเติบโตในสายงานไอที เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ในสายอาจารย์ นักวิชาการ หรอืเป็นระดบัผูบ้รหิารเว็บไซต์
ภาคเอกชนก็ได้

ไอทสีารสนเทศ

 เป็นแนวอาชีพท่ีเหมาะกับคนท่ีต้องการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ของงานกราฟิก การใช้สื่อมัลติมีเดีย และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ประชาสมัพันธ์ ความรูเ้ชงิลกึในศาสตร์น้ีสามารถต่อยอดไปในด้านของการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ เพ่ือการท�าสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้แก่องค์กรต่าง ๆ  
ได้ จะมรีายได้หลายหมืน่ถึงแสนบาทต่อเดือนเลยทเีดยีว

ขอบคุณที่มาจาก : https : // espaipupu.com/2020/03/อาชีพสายไอที/

อาชพีสายไอททีีน่่าเรยีน
ไม่ต้องกลัวตกงาน

It’s IT

เกมส์ไอที

 ปัจจุบันเกมส์อีสปอร์ตได้รับความนิยมมากขึ้น และคนท่ัวไป 
ก็เข้าถึงการเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง คนทีช่อบ
การเล่นเกมส์หรอืการออกแบบสิง่ต่าง ๆ  ในเกม เช่น ภาพกราฟิก การคดิค้น 
เกมใหม่ ๆ  ควรท่ีจะเลอืกเรยีนสาขานี ้นับเป็นสาขาท่ีเตบิโตมากท่ีสดุในขณะนี้  
หากมีความชอบภาษาต่างประเทศด้วย จะเติบโตดีในบริษัทต่างชาติ 
สร้างรายได้ได้หลกัแสนบาทต่อเดอืน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 เป็นการเรยีนเพ่ือน�านวตักรรมใหม่ ๆ เก่ียวกับอปุกรณ์ไอทมีาใช้ 
เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตได้ดีย่ิงข้ึน เมื่อจบแล้วสามารถท�างานในต�าแหน่งของ 
นกัพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ เป็นเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายสารสนเทศขององค์กรใหญ่ ๆ   
ซึ่งเป็นท่ีต้องการอย่างมากในบริษัทเอกชนที่ก�าลังแข่งขันสูงในการขยาย
ตลาดในต่างประเทศ หรอืหากชอบท�างานเก่ียวกบัการพัฒนาคน ก็สามารถ
เลอืกต�าแหน่งทีเ่ก่ียวกับการจดัอบรมของบรษิทั เพ่ือให้องค์กรเตบิโตอย่าง
ย่ังยืนย่ิงข้ึนก็ได้

 การเรียนสาขาไอทียังมีตลาดเปิดกว้างส�าหรับการท�างานและ 
มีสาขาให้เลือกอย่างหลากหลาย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการความ
ก้าวหน้าในชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เราหวังว่าบทความน้ี 
จะช่วยให้คนที่สนใจเลือกเรียนสาขาไอทีมากขึ้นตั้งแต่ตอนน้ี เพ่ือจบมา 
พร้อมกับจงัหวะตลาดแรงงานทีต้่องการจ้าง และหมัน่ฝึกฝนทกัษะด้านนี้ 
มากขึน้ต่อไป เพ่ือให้ประสบความส�าเรจ็ในการงานย่ิงขึน้
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ที ่โคราช
ชิว...ไหนดี

By..นาฬิกา ทราย..

	 ส�าหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนมา	 แล้วต้อง

กักตวั	 14	 วัน	คนอืน่ๆ	 ในบ้านเราควรแยกตวัให้ห่างๆ	 กับ

คนในบ้าน	 ใช้ของทุกอย่างแยกกับคนอื่นๆ	 ในบ้าน	 หาก

มีอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีพนักงานควบคุมโรคภายใน	

3	 ชั่วโมง	 และต้องถ้าไม่มีอาการอะไร	 ต้องรายงานตัว 

กับเจ้าหน้าทีทุ่กวัน

	 ส�าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางข้ามจงัหวัด	 ก็ต้องปฏบิตัติาม

ทัง้	9	ข้ออย่างเคร่งครดั	แต่ถ้าใครแค่เดนิทางไปในระยะเวลา

ไม่นานด้วยรถสาธารณะ	ก็ควรต้องระมัดระวังทุกสิ่งอย่าง	

กลบัมาท่ีพัก	 ก็ควรล้างมอื	 ขณะเดนิทางก็ควรใส่หน้ากาก

อนามยั	 แต่ช่วงนีก็้อยากให้ทุกคนอยู่แต่ท่ีพัก	 เว้นระยะห่าง

จากคนอืน่ๆ	 งดการพบปะไปเลย	 เราไม่รูห้รอกว่าใครมเีชือ้

พร้อมแพร่	เหงาหน่อย	แต่ไม่เสีย่งกับการตดิเชือ้

	 ขอบคุณท่ีมา	 :	 www.zipeventapp.com/

blog/2020/04/07/9-ข้อ-โควิด-19
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 ช่วงน้ีเรากินเยอะเป็นพิเศษ  ไม่รู้ไปอดอยากมาจากไหน 5555 บทความวันนี้เลยขอพูดถึง 

ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับการกินเยอะนิดนึงค่ะ ค�าๆนั้นคือค�าว่า “ตะกละ”

 Greedy (กรีดดี้)  เป็นค�าคุณศัพท์  แปลว่า ตะกละ   และ Greedily (กรีดดิลี่) เป็นค�าวิเศษณ์   

แปลว่า อย่างตะกละตะกราม ค่ะ  มาดูตัวอย่างประโยคกัน

 Don’t be greedy!  (ด๊อนท์-บี-กรีดดี้)  อย่าตะกละ

 He began to eat greedily like a hungry man. (ฮี-บีแกน-ทู-อีท-กรีดดิลี่-ไลค์-อะ-ฮังกรี้-แมน)   

เขาเริ่มกินอย่างตะกละตะกราม เหมือนคนที่หิวโหย

 นอกจาก Greedy จะแปลว่า ตะกละ แล้ว ยังแปลว่า โลภ ได้ด้วยนะคะ ฉะน้ัน ประโยค 

Don’t be greedy!  ก็สามารถแปลได้ว่า  อย่าโลภให้มากนะ  ได้ด้วยค่ะ

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

By…Takkatak

ตะกละ ภาษาอังกฤษ
    พูดว่า???
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

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

http://www.koratpao.go.th/module/web/kl/wp-content/uploads/2017/09/วิธีการเข้าใช้งานแผนที่ภาษี.pdf  
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