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สะพายกล้องท่องอยู่บ้าน
ตอน “นกกระจิบกระจาบในสวนข้างครัว”
สรงค์กฎณ์ ดวงคำสวัสดิ์
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
“ .. ภาพชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายนะครับ จะหาดูแบบใกล้ชิด
อย่างนี้ต้องใช้เวลานานมากๆ ในการเก็บภาพและต้องพร้อม
ในช่วงจังหวะเวลาและสถานที่ด้วยครับ เผอิญสถานที่ทบี่ ้านนี้
มีนกนี้มาอาศัยอยู่พอดี จึงเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆ และเล่า
ประสบการณ์ พร้อมอ้างอิงจากหนังสือคู่มือดูนกจากปรมาจราย์
เชี่ยวชาญด้านนี้หลายๆ ท่านครับผม ! ”

สะพายกล้องท่องท่อมๆ อยู่กับบ้าน
ช่วงนี้ในฐานะที่เราเป็น สว. (สูงวัย) อายุเกินเลข 60 แล้ว บางท่านก็มีโรคประจำตัว พวกโรคฮิตติดอันดับ
เช่น ความดันเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดด้วย ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดต่อเป็น "โรคโควิด" (COVID-19)
อย่างมากๆ เลยต้อง “อยู่กับบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” (เพื่อคนที่เรารัก) ..เป็นการท่องเที่ยวแบบสะพายกล้องท่อง
อยู่ในบ้านครับ
.. การอยู่บ้านของผู้สูงวัยมีอะไรให้ ทำเยอะแยะมากมาย นอกจากการเลี้ยงหลานนะครับ อาทิ ปลูกต้นไม้
(ปลูกต้นที่เราชอบและอยากปลูก) ทำสวนครัวที่กินได้ทุกชนิด รดน้ำต้นไม้เช้าหรือเย็น ถ่ายรูปดอกไม้ รูปผีเสื้อ นั่ง
ดูนก + ส่องนก + ถ่ายรูปนก ชมธรรมชาติรอบๆ สวนรอบบ้าน กินกาแฟที่มุมชอบมุมโปรด ออกกำลังกายเบาๆ
ช่วงเช้าหรือเย็น ฯลฯ
.. การได้สะพายกล้องส่องดูนก นับว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกและได้ความรู้ครับ ! .. เวลาดูนก เราจะต้อง
มีหนังสือคู่มือดูนกที่มีผู้รู้หรืออาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขียนไว้มาดูประกอบการดูนกด้วยครับ จึงจะทำให้การดูนก
มีความสนุกและได้ความรู้ไปด้วย
..มาเริ่มกันเลยครับ
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.. เช้าวันนี้ (วันแรก) ของการส่องดูนกอยู่กับบ้าน
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของแม่นกให้อาหารลูกน้อยแล้ว หลังใช้เวลาเกือบเดือน ทำรังออกไข่และฟักไข่ ตอนนี้
ก็เป็นช่วงเวลาหาตัวหนอน ตัวแมลง แมงมุม ทุกอย่างที่เป็นโปรตีนกินได้ แม่นกจะไปเสาะหาคาบมาป้อนให้กับลูก
น้อยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อที่มันจะได้แข็งแรงสามารถบินออกจากรังไปได้ มันจะได้ไม่ต้องอยู่กับรังนาน
เพราะการอยู่ในรังเป็นเวลานานๆ โอกาสที่จะเสี่ยงเป็นอาหารของเจ้านกกระปูด อีกา หนู และงู ก็มีโอกาสสูงมาก
ดังนั้น ช่วงนี้แม่นกและพ่อนก จึงต้องรีบหาอาหารมาให้ลูกกิน เพื่อจะได้โตเร็วๆ และบินออกจากรังไปให้เร็วที่สุด
.. นกทีส่ ่องและถ่ายภาพมาให้ดูวันนี้ คือ “นกกระจาบ” หรือ "นกกระจาบทอง"
นกกระจาบฯ ทั้งตัวผู้+ ตัวเมี ย จะสลับสั บเปลี่ ยนกันหาอาหารมาป้อนลูกกันทั้งวันจนกว่า ลูกมันจะโต
แข็งแรงและบินออกจากรังได้ (ใช้เวลา 2-3สัปดาห์) นี่เป็นโอกาสทองของช่างภาพสมัครเล่น สว.อย่างผมจะได้เฝ้าดู
และบันทึกภาพอย่างตื่นเต้น ! เพราะนกมันจะบินไปคาบตัวหนอนหรือแมลงมา แล้วก็มาเกาะที่บนรังก่อนจะทิ้งตัว
ดิ่งพสุธา ! ลงมาแล้วบินโฉบพุ่งขึ้น ! เข้าไปในกรวยรังอย่างแม่นยำ ! ช่วงนี้หละเป็นช่วงสำคัญของการกดซัตเตอร์
กล้องถ่ายรูปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพื่อจะให้ได้ภาพทุกขัน้ ตอนของการบินเข้า-ออกรังของนก
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.. ต้องเฝ้าดูตลอดหลายวัน (ประมาณ 2 สัปดาห์) กว่าจะได้ภาพอย่างทีเ่ ห็น
.. วันที่สองสามสี่ต่อมา ตื่นแต่เช้ากินกาแฟส่องนก ! ยามสายรดน้ำต้นไม้เสร็จ ขึ้นบ้านส่องนก ! ตกบ่าย
ทำสวน บ่ายคล้อยก็ส่องนก ! .. สนุกดีมีความสุขครับ ! นกกระจาบฯ เขามาเป็นนายแบบ+นางแบบถึงบ้ านเลย
มีรึ ! จะพลาด ! (ที่บ้านสวนนี้เขามาทุกปีครับ !)

นกจาบทองกลุ่มแรกที่มาทำรังออกไข่ตอนนี้ ลูกนกก็เริ่มทยอยออกจากรังไปบ้างแล้ว นกจาบทองกลุ่ม
ใหม่ก็ทะยอยเข้ามา .. ตัวผู้ก็เร่งทำรังกันยกใหญ่ เพื่อให้ตัวเมียพอใจได้คู่ผสมพันธุ์ ทันออกไข่ตามฤดูกาล และตัว
เมียก็ได้วางในรังอย่างปลอดภัย รังที่ทำเธอจะต้องเข้ามาตรวจตราอยู่ตลอดเวลาว่าแข็งแรงปลอดภัยน่าอยู่หรือไม่
(ยังกะคนเลย) อาจจะไม่ถูกใจเธอบ้าง แต่สุดท้ายเธอบางตัวก็ต้องจำยอม เพราะเดี๋ยวจะหมดฤดูผสมพันธุ์แล้ว !
เธอก็จะไร้คู่ ! .. นกจาบทองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองที่มาทำรังที่บ้านสวนม้าไม้ครับ ! ไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มที่สามอีกหรือไม่?
เพราะปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็จะหมดฤดูกาลวางไข่แล้วครับ..
"นกกระจาบ" (Weaver) ในประเทศไทยบ้ านเมือ งเรา มี อยู่ 3 ชนิ ด ด้ว ยกัน คื อ นกกระจาบธรรมดา
(Baya Weaver) นกกระจาบอกลาย (Streaked Weaver) และนกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver)
เป็นนกที่มาทำรังที่บ้านสวนม้าไม้แห่งนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกกระจาบฯ นกกระจาบตัวผู้จะมีสีสวยกว่า
ตัวเมียเพราะขนบนหัวทั้งหมด ตั้งแต่หน้าผาก กระหม่อม ไปจนถึงท้ายทอยจะเป็นสีเหลืองสุกใส ขนคลุมหูสีน้ำตาล
แก่แกมดำ
.. นกกระจาบมักจะชอบสร้างรังอยู่ใกล้ๆ กันและอยู่รวมกันเป็นฝู ง นกตัวผู้จะเป็นตัวเริ่มสร้างรัง โดยใช้
เส้นใยใบหมากหรือใยใบมะพร้าวมาผูกมัดที่ปลายกิง่ ไม้หรือใบกล้วย รัดให้แน่นแล้วใช้เส้นใยสานทำรังต่อลงมาเป็น
รูประฆังคว่ำและตรงปลายล่างระฆังนี่หละ มันจะทำห่วงคล้ายสายรัดคาง เชื่อมระหว่างระฆังด้านหนึ่งไปอี กด้าน
หนึ่ง มองดูแล้วคล้ายๆ ระฆังหรือหมวกนิรภัยมีสายรัดคางพร้อม และตัวผู้ก็จะเกาะตรงสายรัดคางนี่หละโล้รังไปมา
พร้อมส่งเสียงร้องเพื่อล่อความสนใจตัวเมียให้มาหา มาเป็นคู่กัน นกตัวเมียที่สนใจตัวผู้ตัวใดก็จะบินเข้าไปสำรวจรัง
ตัวผู้ตัวนั้น หากตัวเมียพอใจก็จะจับคู่อยู่ด้วยและช่วยตัวผู้ตวั นั้นสร้างรังต่อจนกระทั่งรังเสร็จ การสร้างรังช่วงนี้ก็จะ
ใช้ใบข้าว ใบหญ้าคา ใบตระใคร้ แม้กระทั่ง ใบต้นไอริสที่บ้านมันยังจิกไปทำรังจนเหี้ยนหมดเลย
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.. รังนกที่สร้างเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายลูกตุ้มห้ อยลงมา โดยมีปากทางเข้ารังอยู่ด้านล่างซึ่ งทำเป็นท่อ
กรวยยาวลงมา บางรังก็สั้น บางรังก็ย าวแถมบางรังยังทำกรวยกว้างยังกับปากแตรก็มี ส่วนลูกตุ้มซึ่งเป็นส่วนที่
วางไข่ฟักไข่เลี้ยงลูกของตัวเมียบางรั งก็มีสามตุ้ม สองตุ้มก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมีตุ้มเยอะหรือมีตัวเมียอยู่ ด้วยหลาย
ตัวหรือเป็นเพราะมีไข่เยอะ (แค่สงสัย) แต่โดยทั่วไปมีเพียงตุ้มเดียวครับ .. ตัวเมียสามารถวางไข่ครอกละ 3-4 ฟอง
บางรังก็อาจจะมีถึง 6-8 ฟอง ลักษณะเปลือกไข่สีขาวเรียบ ตัวเมียจะกกไข่เลี้ยงและลูกตามลำพังตัวเดียว ส่วนตัวผู้
จะปลีกตัวไปสร้างรังใหม่อีก เพื่อให้นกตัวเมียตัวอื่นมาจับคู่อีก ในช่วงผสมพัน ธุ์ฤดูหนึ่งๆ ตัวผู้ตัวหนึ่งสามารถจับคู่
กับตัวเมียได้ถึง 2 หรือ 3 ตัวเลยทีเดียว น่าจะเป็นนกเจ้าชู้มากๆ ด้วย อย่างกับไก่แจ้เลยนะครับ
.. ช่วงเวลาที่มีการเลือกคู่นกตัวเมีย จะส่งเสียงเจี้ยวจ้าวทะเลาะกันเพื่อแย่งคู่ที่มันถูกใจ และบางทีนกตัวผู้
ก็ทะเลาะกันและมีการแกล้งกัน โดยนกตัวผู้ตัวหนึ่งอาจจะไปรื้อรังของนกตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับ...ท่านสุนทรภู่จึง
ได้นำเรื่องของนกกระจาบไปเปรียบเทียบเรื่องของการหึงหวงของว่า "เหมือนตลาดเหลือหูเพราะผู้หญิง เหมือน
โกรธขึ้งหึงหวงด้วยช่วงชิง"
นกกระจาบชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและในฝูงบางทีก็จะมี "นกกระติ๊ด" (Munia) ปะปนอยู่ในฝูงด้วย ผมเคย
เฝ้าสังเกตเห็นบางครั้งเจ้านกกระติ๊ ดนี่แหละ จะเข้าไปอยู่ในรังของนกกระจาบ หลังจากที่นกกระจาบทิ้งรังไปแล้ว
เจ้านกกระติ๊ดมันจะเจาะรังนกกระจาบด้านตุ้มข้างๆ เป็นรูพอตัวเข้าไปได้พอดี แล้วเข้าไปอยู่ต่อออกไข่ออกลูกโดย
ไม่ต้องเสียเวลาสร้างรังให้เปลืองแรง .. ร้ายจริงๆ

ครั้งหนึ่งสุนทรภู่ได้เดินทางโดยเรือ ขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยา จนกระทั่ งเรือมาถึงป่าเกรียน สุนทรภู่ได้
เห็นนกกระจาบรวมฝูงกัน ทำรังอยู่บนต้นไม้หลายรัง แลเห็นรังห้อยเรียงกันเป็นแถวดูคล้ายลูกตุ้มแว่งไปมา จึงได้
พรรณาไว้ในนิราศวัดเจ้าฟ้า ว่า
“กระจาบจับนับหมื่นดูดื่นดาษ เหมือนตลาดเหลือหูเพราะผู้หญิง
เหมือนโกรธขึ้งหึงหวงด้วยช่วงชิง ชุมจริงจริงจิกโจดกระโดดโจน
จนต้นไม้ใบงอกออกไม่รอด ดูกรองกรอดเกรียมกร่องกรองกรอยโกร๋น
ลมกระทั่งรังกระจาบระยาบโยน ตัวมันโหนหวงคู่คอยขู่คน ..”
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นี่ก็เป็นเรื่องราวของนกกระจาบโดยย่อๆ พร้อมกับรูปถ่ายนกกระจาบเก็บมาฝากช่วง "สะพายกล้องท่อง
อยู่บ้าน" ครับ ! เวลาอยู่บ้านเราก็จะมีเวลาทำอะไรได้เยอะมาก เวลาอยู่บ้านสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากคือการได้
แอบดูนกหรือส่องดูนกที่มาอาศัยอยู่ในบ้านสวนแห่งนี้ครับ !
ได้พดู ถึงนกกระจาบไปแล้ว คราวนี้มาดูนกอีกตัวหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ ณ บ้านสวนแห่งนี้
นั่นคือ เจ้า "นกกระจิบ" (Tailorbird)
(ชื่อสามัญ: CommonTailorbird ชื่อวิทยาศาสตร์: Orthotomus sutorius)

“ฝูงกรอดพลอดเพรียกร้องเรียกคู่ "กระจิบ" ดูโลดเต้นเผ่นผยอง
เสียงหึ่งหึ่งผึ้งภุมรินร้อง อาบละอองอินทนิลแล้วบินจร
นกตะขาบคาบได้ลูกไทรขยอก ฝูงกระรอกไล่กระแตแลสลอน
พฤกษาดอกออกช่ออรชร หอมขจรจอมผาทั้งตาปี” (นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี)
"นกกระจิบ" เป็นนกอีกตัวหนึ่งในวรรณคดีของสุนทรภู่ที่กล่าวถึง นกกระจิบเป็นนกขนาดเล็ก มีความยาว
จากปากถึงปลายหางแค่11-13 ซม. นกกระจิบ หรือนกกระจิบธรรมดา ลักษณะของตัวเมียและตัวผู้มีสีสันคล้ายกัน
มาก ตรงหัวตามีสีขาวแกมเทา ขนคลุมหูสีเทาแกมน้ำตาลจางๆ ก้านขนแต่ละเส้นมีสีขาวเป็นลายจางๆ หน้าผาก
และตอนหน้าของกระหม่อมสีแดงเจื อน้ ำตาล ส่วนกลางกระหม่อมและท้ายทอยเป็นสีเทาขี้เถ้า ตรงหลั ง ไหล่
ตะโพกและขนคลุมบนโคนหางเป็นสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ปีกสั้นมนกลมสีน้ำตาลขอบขนสีเขียวแกมเหลือง
.. ฤดูผสมพันธุ์นกกระจิ บช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม รังที่มันสร้างจะทำด้วยใบไม้ใหญ่ๆใบเดียวหรือ
ใบไม้ 2-3ใบนำมาม้วนเป็นกรวยติดกันโดยใช้ใยเหนียวๆ จากใยเปลือกหุ้มตัวดักแด้ผีเสื้อ มาพันรัดใบไม้ไว้ให้แน่น
แล้วใช้ปากอันแหลมคมดั่งเข็มเจาะใบไม้ 2 ใบให้อยู่ชิดกันและให้รูตรงกันหลายๆ รู แล้วคาบเอาใยพืช ใยแมงมุม
หรือใยอะไรที่เหนียวๆ สอดใส่เข้าไปในรูเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกัน ส่วนภายในรังก็จะปูด้วย นุ่ม ผม ขนสัตว์
ถุงไข่แมงมุมที่นุ่มๆ ไว้รองรับไข่ที่จะออกมา
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.. การที่นกกระจิบมีความสามารถในการเย็บใบไม้ติดกันได้เพื่อสร้างรังเป็นที่วางไข่เลี้ยงลูก ชาวอังกฤษจึง
เรียกนกชนิดนี้ว่า "Tailorbird" ซึ่งแปลว่า "นกช่างเย็บเสื้อผ้า" ในฤดูผสมพันธุ์นกตัวผู้จะมีขนหางคู่บนยาวกว่าปกติ
จึ งเรี ย กมั น ว่ า "Long-tailed Tailorbird" .. ชาวบ้ า นเรีย กนกชนิ ด นี้ ว่ า นกกระจิ บ หรื อ นกจิ บ เรีย กชื่ อ ตาม
พฤติกรรมของมันที่ทั้งวันมันจะกระโดดไปมาหากินตามกิ่งไม้จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งไม้หนึ่ง จากต้นไม้เตี้ยๆ ต้นหนึ่งไป
ยังอีกต้นไม้หนึ่งนานๆ ถึงจะขึ้นไปกิ่งไม้สูงๆ ขณะที่มันกระโดดไปมาก็จะส่งเสี ยงร้องดัง "กระจิ๊บ กระจิ๊บ กระจิ๊บ"
อยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งกระดกหางขึ้นๆ ลงๆ ไปด้วย
.. ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองเท่าที่เห็นที่ นี่ ไข่มีสีขาว สีครีม สีชมพูจางๆ หรืออาจจะมีสีขาวแกม
เขียวหรือฟ้าบ้าง อาหารของมันก็จะเป็นพวก แมลงและหนอนตัวเล็ก เช่น มด มวน ด้วง เพลี้ย จักจั่น แมงมุม
ผีเสื้อและอื่นๆ

.. ภาพชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายนะครับ จะหาดูแบบใกล้ชิดอย่างนี้ต้องใช้เวลานานมากๆ ในการเก็บภาพ
และต้องพร้อมในช่วงจังหวะเวลาและสถานที่ด้วยครับ เผอิญสถานที่ที่บ้านนี้มีนกนี้มาอาศัยอยู่พอดี จึงเก็บภาพมา
ฝากเพื่อนๆ และเล่าประสบการณ์พร้อมอ้างอิ งจากหนังสือคู่มือดูนกจากปรมาจราย์เชี่ยวชาญด้านนี้หลายๆ ท่าน
ครับผม !
“หากท่านใดสนใจ “การดูนก” หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ “เทคนิคการถ่ายภาพ” แวะไปที่เฟสบุ๊ค
สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ หรือ Saronggod Duangkhamsawat ...ได้ครับ”
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

ข า ย ถู ก สุ ด ๆ
o

คอนโดเชียงใหม่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 พื้นที่ 50 ตารางเมตร ตรงข้ามกับ

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซื้อจากโครงการ 875,000 บาท ขาย 400,000 บาท
o คอนโดชั้น 5 บางใหญ่ซิตี้ ซื้อจากโครงการ 285,000 บาท ขาย 150,000 บาท
o

ที่ดินเปล่า 2 แปลง 300 กว่า และ 100 ตารางวา
ขายตารางวาละ 5,500 บาท อยู่หลังปัม๊ ปตท.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

o

ที่ดินจัดสรรค์คลอง 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คนละฟากถนนตรงข้ามวัดธรรมกาย เนื้อที่ 575 ตารางวาๆ ละ 15,000 บาท

ติดต่อ สมจิตต์
โทร. 081-768-8808, โทร. 081-866-9218

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดถนน ด้าน หลังติดคลองชลประทาน
ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุ ชน โรงเรียน

ติดต่อ ชัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-484-4030
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึง่ พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน
บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 5 การสร้างการเรียนรูแ้ ละการสื่อสาร
บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล
ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพระดับองค์กร
บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
กับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย
บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้ พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิด ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
บทที่ 7 ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา, ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนังสือชั้นนำ

หนังสือรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ อ่านง่าย ใช้งานสะดวก สั่งซื้อได้แล้วที่ www.niin.com
โปรดติดตาม หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

