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 Satellites have detected 56 hot 
spots in eight districts across Riau province, 
an official said on Saturday (02/04), 
warning that current conditions in the 
region are optimal for the spread of land 
and forest fires, according to The Jakarta 
Globe. Most of the hot spots were detected 
in Bengkalis (with 27) and Meranti (12), 
according to Sugarin, head of the Pekanbaru 
Meteorology, Climatology and Geophysics 
Agency (BMKG). Of the 56 hot spots, 30 
indicated that there were land and forest 
fires with a level of credibility of above 70 
percent, Sugarin added.
 The current high temperatures 
can cause fires to spread easily, Sugarin said, 
adding that strong winds in the area could also 
hamper efforts to extinguish them. In total, 
79 hot spots were detected around Sumatra 
island, with 18 in Riau Islands province and 
five in North Sumatra. Land and forest fires 
have been an annually recurring problem in 
Indonesia over the past 10 years. Parts of the 
country last year saw what observers described 
as the worst fires on record. Last year’s fires 
destroyed vegetation on millions of hectares of 
land, afflicting more than half a million people 
with health problems and resulting in billions 
of dollars in economic losses.

56 hot spots detected in Riau.

 Vietnam’s health ministry on 
Tuesday confirmed the country’s first two 
infections of the Zika virus in Ho Chi Minh 
City and the central resort town Nha Trang, 
according to Thanh Nien News. The Nha 
Trang patient is a 64 years woman who 
started having a fever on March 26. She also 
suffered from headache and conjunctivitis and 
developed rashes.  She went to hospital after 
taking medicine at home for two days and did 
not get better. Test results from the Pasteur 
Institute in Nha Trang on March 31 and April 
1 both confirmed that she was infected with 
the Zika virus.
 The institute on the same day said 
another patient from Ho Chi Minh City was 
tested positive. The 33 years woman living 
in District 2 developed symptoms including 
rashes, fatigue and conjunctivitis on March 29. 
Two consecutive tests from the district’s general 
hospital found she was infected with the virus.
Both patients are stable. Initial tests on their 
family members and neighbors have all come 
back negative.

Zika virus spreads to Vietnam with 
first 2 confirmed cases.

	 เรามารู้จักกันลึกๆดีกว่านะครับเส้น
ขนมจีนสำาหรับภาคเหนือเรียกขนมจีนว่า	“	ขนม
เส้น	 ”	 ภาคอีสาน	 เรียกว่า	 “	 ข้าวปุ้น	 ”	 	 ภาษา
อังกฤษ	 อาจเรียก	 thai	 vermicelli	 (vermicelli	
เป็นเส้นหม่ีชนิดหน่ึงของอิตาลี่คล้ายเส้นสปาเก็ต
ตี้แต่มีขนาดเล็กกว่า)	 คำาว่า	 “ขนมจีน”	 ไม่ใช่
ของอาหารจีน	 แต่คำาว่า	 “จีน”	 ที่ต่อท้ายขนม
นี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญซึ่งเรียก
ขนมจีนว่า	“คนอมจิน”	หมายถึง	“สุก	2	ครั้ง”	
	 พิศาล	บุญปลูก	ชาวไทยเช้ือสายรามัญ
ผู้สนใจศึกษาอาหารและวัฒนธรรมมอญกล่าวว่า	
”จริง	ๆ	แล้ว	ขนมจีนเป็นอาหารของคนมอญหรือ
รามัญ	 คนมอญเรียกขนมจีนว่า	 คนอมจิน	 คนอม	
หมายความว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน	 จินแปลว่า
ทำาให้สุก”	นอกจากน้ี	“คนอม”	 น้ันสันนิษฐานว่า
น่าจะใกล้เคียงกับคำาไทย	 “เข้าหนม”แปลว่าข้าว
ท่ีนำามานวดให้เป็นแป้งเสียก่อน	 ซ่ึงภายหลังกร่อน
เป็น	 “ขนม”	 จริง	 ๆ	 แล้ว	 ขนม	 ในความหมาย
ด้ังเดิมจึงมิใช่ของหวานอย่างท่ีเข้าใจในปัจจุบัน	
ขนม	 หรือ	 หนม	 ในภาษาเขมร	 หรือ	 คนอม	 ใน
ภาษามอญหมายถึงอาหารท่ีทำาจากแป้ง	 ดังน้ัน
ขนมจีน	 จึงน่าจะเพ้ียนมาจาก	คนอมจิน	 ซ่ึงทำาให้
เกิดสมมุติฐานตามมาอีกว่า	 ด้ังเดิมทีเดียวขนมจีน
เป็นอาหารมอญ	 แล้วจึงแพร่หลายไปสู่ชนชาติอ่ืน	
ในสุวรรณภูมิต้ังแต่โบราณกาล”

“ขนมจีน” เห็นมีคำ�ว่� “จีน” แต่แท้จริง

แล้วไม่ได้ม�จ�กจีนนะ ! ! !   

source:http://englishnews.thaipbs.or.th/content/158067

ที่ ม า h t t p s : / / w w w . c l i c k f o r c l e v e r . c o m / l e s -
son/1441778172002339/

www.asean.ssru.ac.th

source:http://englishnews.thaipbs.or.th/content/158436


