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สวัสดีคณ
ุ ผู อ้ า่ นทุกท่านครับ
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ครบรอบ 85 ปี ซึง่ เป็นอีกปีหนึง่ ทีเ่ รา
มุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบรับกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ทาง บขส.ยังได้มกี ารประชุมหารือกับทางผูป้ ระกอบการรถโดยสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพือ่ เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ อีก เป็นการขานรับนโยบายการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปีนี้ และเราก็ไม่ลมื ทีจ่ ะพัฒนาการให้บริการการเดินรถโดยสารสาธารณะภายในประเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน
ท้ายนี้ ผมก็ขอฝากคุณผูอ้ า่ นเหมือนเช่นเคยครับ เดินทางครัง้ หน้าไม่วา่ ใกล้ไกล อย่าลืมเรียกใช้บริการรถโดยสารของ บขส.
สอบถามรายละเอียดและเส้นทางเดินรถเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือที่ www.transport.co.th ครับ

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.
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นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร, จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล,
ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น.
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วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข
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Where to Find
พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี
ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ,
ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ
•ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู
วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดียจ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง
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บขส.ชวนเที่ยว
ต้องห้าม...พลาด

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.อินไซด์

เมือง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในเมืองไทยของเรานัน้ มีอยู ่มากมาย กระจาย
อยู ่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จึงได้เปิ ดตัวโครงการ “เมืองต้องห้าม…พลาด” คัดสรร 12 เมืองทางเลือก
จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่ อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักเดิม เน้นจุ ดเด่น
ศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ ปี ได้แก่
จังหวัดล�ำปาง เพชรบู รณ์ น่าน บุ รีรัมย์ เลย สมุ ทรสงคราม ราชบุ รี ตราด
จันทบุ รี ตรัง ชุ มพร และนครศรีธรรมราช

เริ่มกันที่ ภาคกลาง ต้องยกให้เมืองสายน�้ำ
สามเวลา จ.สมุทรสงคราม ทีม่ จี ดุ เด่นเป็นตลาดน�ำ้
เช่น ตลาดน�้ำท่าคา ตลาดน�้ำอัมพวา ชุมชนบ้าน
บางพลับ บทตอนชีวิตชาวสวนที่เรียนได้ไม่รู้จบ
และตลาดเก่าบางนกแขวก ปลุกความร่าเริงของ
ชีวติ ตลาดน�ำ้ โบราณให้ตนื่ ขึน้ มาอีกครัง้ (ภาคกลาง
2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม : เมืองสายน�้ำ
สามเวลา และราชบุรี : ชุมชนคนอาร์ต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องทีเ่ ลย เย็นสุด…
สุขทีเ่ ลย จ.เลย นิยามใหม่ของภาคอีสานทีเ่ ล่าขาน
เรื่องราวเย็นสบาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ภูลมโล ภูกระดึง และภูป่าเปาะ รวมทั้งพระธาตุ
ศรีสองรัก พยานแห่งมิตรภาพระหว่างไทย-ลาว
ผูกศรัทธาชาวด่านซ้ายไว้เป็นหนึง่ เดียว (ภาคอีสาน
2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ : เมืองปราสาทสองยุค
และเลย : เย็นสุด…สุขที่เลย)

ภาคตะวันออก เมืองเกาะในฝัน ที่ จ.ตราด
มีเกาะน้อยใหญ่ ให้เลือกพักผ่อน ชมความงาม
ของท้องทะเล ทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เกาะหมาก เกาะกูด หรือจะเลือกอิ่มอร่อยกับ
ผลไม้ ส ดๆ จากสวนแบบไม่ อั้ น ที่ ส วนผลไม้
จ.จั น ทบุ รี (ภาคตะวั น ออก 2 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
ตราด : เมื อ งเกาะในฝั น และจั น ทบุ รี :
สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้)

ปิดท้ายที่ ภาคใต้ กับยุทธจักรความอร่อยของจังหวัดตรัง ที่พบได้ตลอด
24 ชั่วโมง กับต�ำนาน “เมืองแห่งคนช่างกิน” วิถีวัฒนธรรมการกินที่เป็น
เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น หมูย่างหนังกรอบ ติ่มซ�ำ ค�ำโต ขนมเค้กมีรูเนื้อนุ่ม
ลิ้น และเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองจานเด็ดที่ทุกท่านไม่ควรพลาดลิ้มลอง
อีกมากมาย (ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง : ยุทธจักรความอร่อย ชุมพร :
หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ และนครศรีธรรมราช : นครสองธรรม)
ไปที่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดล�ำปางได้ชื่อว่า
“เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” สัมผัสกับวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย เช่น ถนนสายวัฒนธรรม วิถีชุมชนคน
ล�ำปาง และวัดพระธาตุล�ำปางหลวง วัดเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองล�ำปาง (ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่
ล�ำปาง : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เพชรบูรณ์
: ภูดอกไม้สายหมอก และน่าน : กระซิบรัก
เสมอดาว)

นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด
สามารถสอบถามตารางเวลาเดินรถและจองตั๋ว ได้ที่ Call Center 1490
เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้
ออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ กับ บขส.นะครับ
ข้อมูลจาก http://news.mthai.com/hot-news/397111.html
คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07
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บขส.จัดท�ำโครงการ “คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุ มชน”
นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ “คัดแยกขยะก่อนทิ้งใน
ชุมชน” โดยน�ำถังน�้ำมันที่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นถังขยะ จากฝีมือการดัดแปลงของทีมงานช่าง
ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ เพื่อเป็นการน�ำวัสดุมารีไซเคิลใหม่ และได้จัดพิธีส่งมอบถังขยะ
คัดแยกประเภท พร้อมบอร์ดให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษาจ�ำนวนเงิน 15,000 บาท ให้กับนักเรียนที่
เรียนดีแต่ยากจน จากโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ�ำรุง ชุมชนบุญคุ้ม ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและ
ตรวจสภาพรถรังสิต

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.อัพเดท

ผู ้ประกอบการรถร่วมฯ
เยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ซ่อมฯ บขส.
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) โดยส�ำนักงานซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ
ต้อนรับคณะผู้ประกอบการรถร่วมฯ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
และตรวจสภาพรถ (รังสิต) ซึ่งเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งแรกที่ให้บริการ
ตรวจสภาพรถทุกประเภท มีมาตรฐานเทียบเท่ากรมการขนส่งทางบก ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยมีบุคคลากร
ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เครื่องมือตรวจสภาพที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็น
หน่วยให้บริการรับช�ำระภาษีรถประจ�ำปีส�ำหรับรถยนต์ทุกประเภท ณ ศูนย์ซ่อม
บ�ำรุงและตรวจสภาพ

บขส.จัดกิจกรรม Safety Day ประจ�ำปี 2558
นายนพรัตน์ การุณยวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
(บขส.) ร่วมพิธีเปิด โครงการสัปดาห์แห่งความปลอดภัยประจ�ำปี 2558 (Safety Day)
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกับ
สถาบันการบินพลเรือนครบรอบ 54 ปี

ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบ
ทุนเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะกุศลและเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ของสถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันการบินพลเรือนครบรอบปีที่ 54 ณ สถาบันการบินพลเรือน

บขส.ร่วมประชุ มหารือร่วมกัน 3 ฝ่ าย
ส�ำรวจเส้นทางการเปิ ดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ
นายพินจิ ค�ำปู่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยธุรกิจเดินรถ และ นางสาวดวงพร กลิน่ ทอง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) NGUYEN VAN LONG ประธานและผู้อ�ำนวยการบริษัท THUA THIEN HUE
PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น�ำโดย ท่าน ทะวีไช วันนะเรือง
ผู้อ�ำนวยการ บริษัท ส้อมแปงขนส่งและโดยสารทางบก จ�ำกัด โดยได้มีการลงนาม ณ ห้องประชุม THUA THIEN HUE
PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Mr.NGUYEN VAN LONG ประธานและ
ผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั THUA THIEN HUE PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
แขวงเถื่อเทียน - เว้) ท่านทะวีไช วันนะเรือง ผู้อ�ำนวยการบริษัท ส้อมแปงขนส่งและโดยสารทางบก จ�ำกัด (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ร่วมการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อส�ำรวจเส้นทางการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ
เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร (ประเทศไทย) - แขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) - แขวงเถื่อเทียน - เว้ (เวียดนาม) ณ ห้องประชุม
บริษัท THUA THIEN HUE PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
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สหกรุ๊ปแฟร์ ครัง้ ที่ 19

แฟชั่ น โชว์ ชุ ด ชั้ น ในจากวาโก้ Beauty
in all cups สวยที่สุด...ทุกคัพ

ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมจับจ่ายใช้สอยซือ้ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของในเครือสหพัฒน์กนั อย่าง
คับคัง่ ณ งานสหกรุป๊ แฟร์ ครัง้ ที่ 19 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 25-28 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ภายในงาน
มีสนิ ค้ามากมายมาจัดแสดง ยกทัพของกินของใช้มาจ�ำหน่ายในราคาพิเศษกว่า 1,000 คูหา เพือ่ ร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการคืนความสุขให้กบั คนไทย ลดภาระค่าใช้จา่ ยแบบได้ของดีราคาถูกไปใช้กนั ทัว่ หน้า

บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (MTI) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ล่าสุด
MTI JOYSTICK นวัตกรรมใหม่ของลิปสติกโดยมี จอย รินลณี ศรีเพ็ญ พรีเซ็นเตอร์ MTI
มาร่วมพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ และร่วมสนุกแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน
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โครงการ “อีซูซุให้น้ำ� ...เพื่อชี วิต” ส่งมอบระบบ
น�้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 15 ให้โรงเรียนใน จ.ชลบุ รี
กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย น�ำโดย มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด และ มร. ซุซุมุ คาวาฮาตะ ประธาน บริษัท อีซูซุ
เทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จ�ำกัด พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรน�้ำบาดาล ร่วมส่งมอบระบบน�้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น�้ำ...
เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 15 ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ททท. ส�ำนักงานแพร่ ชวนชิ ม
ทุเรียนหลง – หลินลับแล อร่อยฟิ นเว่อร์!

ใหม่! ซอสปรุงรสอาหาร
ตราภูเขาทอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานแพร่
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาล
ทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง หลินเมืองลับแล)” ประจ�ำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25 - 28
กรกฎาคม 2558 ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลต�ำบล
หัวดง (OTOP) อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในงาน
ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการทุเรียน
ผลไม้และอาหารพื้นเมืองลับแล
การประกวดธิดาทุเรียนหลง หลินลับแล พร้อมชมคนเสิร์ตจาก
ศิลปินชื่อดังมากมาย สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาล
ต�ำบลหัวดง โทร. 0 5542 7222
หรือ ททท.ส�ำนักงานแพร่
โทร. 0 5452 1127

ต้องมีเครื่องปรุงสักกี่อย่าง
ถึงจะเนรมิตอาหารให้..อร่อย!!
วันนี้ซอสปรุงรสอาหาร
ตราภูเขาทอง ขวดเดียวอยู่...
ไม่ต้องปรุงเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่
ล่าสุดจากภูเขาทอง “ซอสปรุงรส
อาหาร” ที่ได้รับการพัฒนาสูตร
ให้เหมาะกับเมนูผัดโดยเฉพาะ
ไม่วา่ จะเป็นข้าวผัด ผัดผัก ผัดขีเ้ มา
หรือจะปรุงไข่เจียว ก็หอม...อร่อย
ได้ในขวดเดียว พิสูจน์ ได้แล้ววันนี้
ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
ชั้นน�ำทั่วไป หอม...อร่อยเหมือน
เชฟมือดีมาผัดให้

แอพ...นี้มีแต่ให้
ข่าวดี!! ส�ำหรับนักอ่านอีบุ๊ค แอพพลิเคชั่น BookSmile eBook
Store แอพ...นี้มีแต่ให้ เพียงดาวน์โหลดแอพ รับ Ebook อ่านฟรี
มูลค่ากว่า 30,000 บาท แหล่งรวมหนังสือ นิตยสารดิจิตอล จาก
นักเขียนชื่อดัง ส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำ เพื่อความรู้และบันเทิง พิเศษซื้อ
eBook ครบ 350 บาท ผ่านระบบ Android และเว็บไซต์ รับฟรี!
ชุดปิกนิคมูลค่า 299 บาท วันนี้- 25 ก.ค. 58 BookSmile eBook
Store อ่านสนุก โหลดง่าย จ่ายปลอดภัย ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. ฟรีค่าธรรมเนียมการช�ำระเงิน โหลดได้
แล้วที่ BookSmile eBook Store ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง
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AIS “อยู ่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน”

เล่าสู่กันฟัง

กล้องวงจรปิด(CCTV) มาติดตัง้ บริเวณ Small Cell
เพือ่ ช่วยป้องกันเหตุรา้ ย และยังสามารถบันทึกข้อมูล
หากเกิดเหตุรา้ ยในบริเวณดังกล่าวได้อกี ด้วย
ส�ำหรับปัจจุบนั เอไอเอสมีลกู ค้าทัง้ สิน้ 42 ล้านราย
โดยในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออก เอไอเอสมีฐาน
ลูกค้าประมาณ 5.2 ล้านราย ซึง่ เฉพาะในจังหวัดชลบุรี
มีผใู้ ช้บริการจ�ำนวนประมาณ 1.8 ล้านราย ขณะทีภ่ าพ
รวมการขยายเครือข่ายในปี 2558 นี้ เอไอเอสเตรียม
งบประมาณที่ใช้ในการขยายเครือข่ายอีกกว่า 40,000
ล้านบาทเพือ่ เพิม่ สถานีฐานเป็น 29,000 แห่งทัว่ ประเทศ
อย่างไรก็ตามนับตัง้ แต่ปี 2556-2557 บริษทั ได้ลงทุน
ขยายเครือข่ายไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาท

AIS เดินหน้า “อยู ่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน” พร้อมย�้ำความเป็นผู ้น�ำในอุ ตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคม เน้นประโยชน์ของสังคม ชุ มชนเป็นสิ่งส�ำคัญ หวังเห็นคนไทยทุกคนเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุ รกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่

เฉพาะเหตุผลทางธุรกิจทีม่ งุ่
ขยายโครงข่ายอย่างต่อเนือ่ ง
และครอบคลุม แต่จุดมุ่ง
หมายของเราคือการท�ำให้
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการสือ่ สารได้
อย่างเท่าเทียมกัน และเพือ่
เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจ
ในเรื่องของความปลอดภัย
ของสถานีฐาน ความมัน่ คง
แข็ ง แรงของโครงสร้ า งที่
นายศักดิช์ ยั ปิยวิทยาการ ผูช้ ว่ ยกรรมการ สามารถทนต่อแรงลม ฝน พายุ ฟ้าผ่า นอกจากนี้
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค-ตะวันออก เรายังให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีถ่ กู ส่งออก
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) จากสถานีฐาน ซึง่ พบว่ามีกำ� ลังการส่งต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
หรือ AIS กล่าวว่า ด้วยแนวคิดและนโยบายการ ที่ กสทช. ก�ำหนด ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลต่อสุขภาพของคน
ด�ำเนินธุรกิจของเอไอเอสที่เป็นผู้น�ำสร้างสรรค์ ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณใกล้เคียง”
ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย
ในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่
เรายังเล็งเห็นความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของ ติดทะเลจึงมีแหล่งท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
สังคมนัน่ คือ “อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน” ควบคูก่ บั จังหวัดชลบุรีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ
การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรม นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลยนิ ย มเข้ า มาเที่ ย วในช่ ว งวั น หยุ ด
และการมอบประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ส่งผลท�ำให้ปริมาณการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรวัฒนธรรมใน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เอไอเอสจึงได้ดำ� เนินการ
การท�ำงาน
ติดตัง้ เสาสัญญาณประเภท สมอล เซลล์ (Small Cell)
“การอยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน ส่วนนีเ้ รามุง่ เพือ่ มาเสริมเครือข่ายให้ลกู ค้าใช้งานได้มคี ณุ ภาพยิง่ ขึน้
เข้าถึงและสร้างการยอมรับจากชุมชน ไม่เพียง พร้อมทัง้ ยังได้รว่ มกับเทศบาลเมืองแสนสุขในการน�ำ
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นายโชติวฒ
ั น์ อุน่ พิกลุ ผูจ้ ดั การฝ่ายวิศวกรรมภาคตะวันออก บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า จากจ�ำนวนลูกค้าใน
ภาคตะวันออก เอไอเอสได้มกี ารพัฒนาขยายสถานีฐาน
ให้ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 4,268
สถานี ฐ าน ซึ่ ง ในจั ง หวั ด ชลบุ รี บ ริ ษั ท มี ส ถานี ฐ าน
ประมาณ 1,000 สถานีฐาน เพือ่ รองรับปริมาณการใช้
งานของลูกค้าในจังหวัดชลบุรี และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพ คุณภาพในการติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
AIS ได้นำ� นวัตกรรม คือ สมอล เซลล์ (Small Cell) เข้า
มาเสริมในช่องว่างจุดเล็กๆ ในแต่ละพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ
โดยจังหวัดชลบุรมี ที บี่ ริเวณชายหาดบางแสนหลายจุด
ตลอดชายหาด แต่มจี ำ� นวน 2 จุดทีเ่ ป็น Small Cell ที่
มีกล้อง CCTV ติดอยูด่ ว้ ยคือ จุดที่ 1 บริเวณวงเวียน
แหลมแท่น กับ จุดที่ 2 บริเวณสะพานปลา ส�ำหรับ
ทัง้ 2 แห่งดังกล่าว เอไอเอสจะเป็นผูม้ อนิเตอร์ขอ้ มูล
ทุกอย่างทัง้ หมดแบบ Realtime และหากเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ บริเวณดังกล่าว บริษทั สามารถน�ำข้อมูลทีม่ กี าร
บันทึกเปิดดูย้อนหลังเพื่อช่วยเหลือทางราชการหาก
มีการร้องขอในทันที

รอบรู้รอบโลก
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เที่ยวไหนดีนะเดือนกรกฎาคม

เดือนกรกฎาคมนี้แม้จะเป็นช่วงหน้าฝน แต่หัวใจของนักท่องเที่ยวคงไม่มีท้อถอยจริงไหม
คู่หูเดินทางฉบับนี้ขอแนะน�ำเทศกาลท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศให้เลือกเที่ยว
กันได้แบบตามชอบ ลองมาดูกัน

เทคนิคการนั่งรถทัวร์
ถึงจุ ดหมายแบบสบายๆ
และผ่อนคลาย

แต่งตัวสบายๆ

เลื อ กเสื้ อ ผ้ า ที่ มี
ความยื ด หยุ ่ น สบายตั ว
ไม่อดึ อัด จะลุก นัง่ พับเข่า
งอขา ก็ง่ายสบาย

ปฏิ บั ติ กิ จ หนั ก -เบา
ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถ

การแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ
Cape Panwa Phuket Raceweek
จัดขึ้น ณ แหลมพันวา จ.ภูเก็ต ในวันที่
15 - 19 กรกฎาคม 2558 เป็นการแข่งขันเรือใบ
นานาชาติประจ�ำปี โดยมีนักแข่งจากทั่วโลก
มาร่วมการแข่งขันกัน
งานฟุ จิยะมะฮิระกิในประเทศญี่ปุ่น
งานนี้จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคมของ
ทุ ก ปี เ ป็ น ต้ น ไป เป็ น การเปิ ด เส้ น ทางขึ้ น
ภูเขาฟูจิจนถึงยอดเขา เพื่อให้นักปีนเขาและ
นักเดินทางทั้งหลายสามารถพิชิตยอดเขา
ฟูจิได้ หลังจากหมดช่วงฤดูหนาวในแต่ละปี
เทศกาลอุ ้มเมียที่ฟินแลนด์
ใ น ทุ ก เ ดื อ น
กรกฎาคมของทุกปี
ประเทศฟิ น แลนด์
จะจั ด การแข่ ง ขั น
“อุ้มเมีย” โดยมีที่มา
กันแบบข�ำขันว่า เมือ่
ก่ อ นผู ้ ช ายจะขโมย
ผูห้ ญิงจากหมูบ่ า้ นอืน่ มาเป็นภรรยา แต่ปจั จุบนั
นี้ผันประเพณีนี้มาเป็นกีฬา ใครสามารถอุ้ม
เมียข้ามผ่านสิ่งกีดขวางได้ในเวลารวดเร็วที่สุด
รับรางวัลเป็นเบียร์ปริมาณเท่าน�ำ้ หนักตัวภรรยา

ปัสสาวะอักเสบ

เ ว ลา เ ดิ น ท า ง จ ะ ไ ด ้
ไม่ต้องพะวง หลับๆ ตื่นๆ
ลุ ก มาเข้ า ห้ อ งน�้ ำ ให้ เ สี ย
เวลา แต่ถ้าเส้นทางการ
เดิ น ทางยาวนานมากก็
ควรจะเข้ า ห้ อ งน�้ ำ บนรถ
ทัวร์เพื่อไม่ท�ำให้กระเพาะ

หาอะไรรองท้องป้องกันความหิว

จริงอยู่ว่ารถทัวร์รถบัสทั้งหลายเดี๋ยวนี้มี
การเสิร์ฟอาหารว่างและน�้ำดื่ม รวมทั้งแวะพัก
ตามร้านอาหารในระหว่างทาง แต่จะเป็นการ
ดีกว่าหากคุณมีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่ง
ได้กินสิ่งที่อยากกินและเลือกได้มากกว่าร้านที่
อยู่รายทางที่จอดแวะพัก
อุ ปกรณ์ต้องพร้อม

หาหมอนรองคอ ผ้ า ปิ ด ตา เอี ย ร์ ป ลั๊ ก
อุดหู จะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้น หลีกเลี่ยง
การกิ น ยานอนหลั บ ทุ ก ชนิ ด ควรหลั บ เมื่ อ
รู้สึกง่วงเองจริงๆ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้มีสติ
เตรียมพร้อม
นั่งริมหน้าต่างลดความร�ำคาญ

เทศกาลยู เอฟโอ
มลรั ฐ เม็ ก ซิ โ กของสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง มี แ ฟน
ยูเอฟโอจากทั่วโลกมาชุมนุมกัน มีการประกวด
แต่งชุดเอเลี่ยน การแสดงดอกไม้ไฟ รวมทั้ง
การเสวนาของแฟนพั น ธุ ์ แ ท้ เ รื่ อ งยู เ อฟโอ
เมื อ งโรสเวลล์ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางของคนที่
เชื่อว่ามีมนุษย์นอกโลก หลังจากในปี 1947
พบซากยานลึกลับในเมืองนี้
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การนั่งริมหน้าต่าง
มั ก ช ่ ว ย ล ด อา กา ร
วิ ง เวี ย นแถมช่ ว ยให้
คุ ณ ห ลั บ ร ว ด เ ดี ย ว
แบบไม่ต้องตื่นให้เสีย
อารมณ์ เพราะถูกคน
ด้านในปลุกให้ตื่นเพื่อ
ขอลุ ก ไปเข้ า ห้ อ งน�้ ำ
ระหว่ า งการเดิ น ทาง
ด้วย

สวนสนุกชื่ อดัง
ประกาศห้ามใช้ไม้เซลฟี่

ล่า สุ ดส� ำ นัก ข่ าวต่ า งประเทศ
รายงานว่ า สวนสนุ กวอลท์
ดิ ส นี ย ์ ในรั ฐ ฟลอริ ด ้ า ประกาศห้ า ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วน� ำ ไม้ เ ซลฟี ่ อ อกมาใช้
ภายในบริ เ วณสวนสนุ ก และส� ำ หรั บ
สวนสนุกวอลท์ ดิสนีย์ ในปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส กับที่ฮ่องกง ก็เตรียมประกาศ
ห้ามน�ำไม้เซลฟี่เข้าไปเหมือนกัน โดย
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา
ที่มีการห้ามน�ำไม้เซลฟี่เข้าไปในบริเวณ
สวนสนุกนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสวนสนุกเห็นพ้องต้องกันว่าไม้เซลฟี่อาจ
น�ำมาซึ่งอันตรายต่อครอบครัวและคนรอบข้าง อีกทั้งอาจเป็นอันตรายกับ
นักแสดงของทางดิสนีย์ด้วยเช่นกัน ทางสวนสนุก
วอลท์ ดิสนียย์ งั ได้แนะน�ำเพิม่ เติมส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
ที่เตรียมเก็บกระเป๋ามาเที่ยวยังสวนสนุกว่า
อย่าลืมน�ำไม้เซลฟี่ออกจากกระเป๋า เพราะหาก
ตรวจพบตรงหน้าทางเข้าเจ้าหน้าที่อาจต้องยึดเก็บไว้
ก่อน แล้วค่อยมารับคืนเมือ่ ออกจากสวนสนุกแล้ว ทัง้ นี้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สวนสนุกดีสนีย์ แคลิฟอร์เนีย
แอดแวนเจอร์ ปาร์ค เพิ่งเกิดเหตุรถไฟเหาะหยุด
ท�ำงานเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง หลังจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งคว้าไม้เซลฟี่
ออกมาถ่ายรูปขณะนั่งเครื่องเล่นนี้ไปได้ครึ่งทาง ซึ่งก่อนหน้านี้ดีสนีย์พยายาม
ห้ามนักท่องเที่ยวมิให้น�ำไม้เซลฟี่มาใช้ขณะเล่นเครื่องเล่นแต่นักท่องเที่ยวก็ยัง
คงฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยอยู่เรื่อยมา

10

นี่คือ
อันดับเกมส์
่
มือถือทีฮอตฮิต
และขายดีตลอดกาล
1. Tetris
2. Pac-Man
3. Minecraft : Pocket Edition
4. Angry Birds
5. Block Breaker Deluxe
6. Sonic the Hedgehog
7. Fruit Ninja
8. Doodle Jump
9. Final Fantasy IV
10. Plague Inc
ขอบคุณข้อมูลจาก Wikipedia

1

2

4

3
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โฉมหน้าเด็กน้อยที่ได้ช่ื อว่า
เป็นเด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลก
สาวน้อยวัย 9 ปี คริสตินา่ ปิเมโนว่า Kristina Pimenova คือ
ชื่อของเด็กหญิงที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Woman
Daily ปัจจุบันเธอเป็นนางแบบรุ่นเล็กของรัสเซีย โดยผู้ที่ชักน�ำเข้า
สู่วงการก็คือแม่ของเธอซึ่งเป็นนางแบบเช่นกัน คริสติน่านั้นเกิดที่
กรุงมอสโก ในวันที่ 27 ธ.ค. 2005 และเริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ
4 ขวบ เธอได้รบั งานเดินแบบจากเหล่าดีไซเนอร์แบรนด์ดงั มากมาย
ไม่ว่าจะเป็น Benetton หรือ Roberto Cavalli

มุมสุขภาพ
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“ไวรัสเมอร์สคอฟ”
ร้ายแค่ไหน...เข้าใจกันหรือเปล่า?
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2556 มี ร ายงานพบ
ผู ้ ติ ด เชื้ อ โรคเมอร์ ส ครั้ ง แรกใน
ซาอุดีอาระเบีย 9 คน เสียชีวิต 6 คน ปัจจุบัน
ลุ ก ลามไปหลายประเทศ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
20 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วย 1,338 คน
เสียชีวิต 475 คน เฉพาะเกาหลีใต้ตัวเลขวันที่
23 มิถุนายน พบผู้ป่วย 174 คน เสียชีวิต 27
คน มีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงถึง 6,000 คน และ
เฝ้าติดตามอีก 40,000 คน ส่วนประเทศไทย
เป็นประเทศล่าสุด คือ ประเทศที่ 26 ซึ่งพบผู้
ติดเชือ้ ไวรัสเมอร์ส ซึง่ เป็นชาวโอมานวัย 75 ปี
เมอร์ ส คอฟนั้ น มาจากชื่ อ เต็ ม ภาษา
อังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome
coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง ไวรัสชนิดนี้
มีต้นก�ำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและ

ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นก�ำเนิดจาก
สัตว์ชนิดใด อาจจะเป็น อูฐ แพะ หรือค้างคาว
ก็ได้ แต่การมาติดต่อสู่คนนั้นมาโดยวิธีใดเป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งค้นหากันต่อไป เมอร์สเป็นเชือ้ ไวรัส
ใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้
ไวรัสเมอร์สเป็นเชือ้ ไวรัสสายเดียวกับโรคซาร์ส
(Severe Acute Respiratory SyndromeSARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อ
ปี พ.ศ. 2546 ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสเมอร์สจะมีอาการ
คล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้สูง ไอ
หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็น
หนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 - 4 สัปดาห์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่
ในละอองน�้ำมูก น�้ำลายของผู้ป่วย ติดต่อได้
ง่ายจากการไอ จาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมด
ร้อยละ 96 มีโรคประจ�ำตัว 1 โรคหรือมากกว่า

นั้น ได้แก่ เบาหวาน รองลงมา คือ ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคไต

วิธีเบื้องต้นในการป้องกันการติดเชื้ อไวรัสเมอร์ส
• กินร้อน – ช้อนกลาง –

ล้างมือ อันที่จริงสามค�ำนี้ คือ
ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ใ ห้ ติ ด เป็ น นิ สั ย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคทุก
โรคในเบื้องต้นเลยนะ

• ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อ
ไอจาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
โรคเมื่อคุณป่วยหรือแม้จะยังไม่
ป่วยก็ตาม
•  หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใน
สถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็น
ประจ�ำ คุณๆ อาจไม่รู้ว่าโรง
ภาพยนตร์หรือห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ มีเชื้อโรคปะปนลอยอยู่ในอากาศเป็น
จ�ำนวนมาก หากร่างกายแข็งแรงดีก็มักไม่มีผล
ต่อสุขภาพ แต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ เชื้อโรค
เหล่านี้มักท�ำงานได้ง่ายขึ้น

• สวมหน้ากากอนามัย หาก
ต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุม
เราะห์ หรือไปในสถานที่ที่คาดว่า
จะมีเชื้อโรคเป็นจ�ำนวนมากอย่าง
โรงพยาบาล
• รักษาความสะอาดเสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่ม อย่างที่บอกไปแล้ว
ว่าไวรัสเมอร์สนี้สามารถติดต่อ
กันได้ผ่านละอองน�้ำมูกและ
น�้ำลายจากการไอจาม เสื้อผ้า
ที่สวมใส่ก็อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้
เช่นกัน จึงไม่ควรสวมเสื้อผ้าซ�้ำๆ โดยไม่ซักท�ำความ
สะอาด ที่นอนหมอนมุ้งก็ควรมีการน�ำออกมาซักและ
ตากแดดเพื่อป้องกันเชื้อโรคบ้าง

• ออกก�ำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าง

สม�่ำเสมอ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องท�ำเอง การ
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ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอก็เปรียบเสมือนการ
สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอีกรูปแบบหนึ่ง

• เฝ้าสังเกตและตรวจสุขภาพตนเองในเบื้องต้น
หากมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของ
เชื้อ หรือหากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าว
ให้รีบพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอถึง 2 วัน
หากมีข้อสงสัย สามารถ
สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรม
ควบคุมโรค 1422 ได้ตลอด 24
ชั่วโมง

คิดจะขี่จักรยานหน้าฝน
อย่าลืมเช็คเพื่อความปลอดภัย
นักปั่นทั้งหลายจ๋า ช่วงนี้ฝนตกบ่อยขึ้น
เพราะเข้าสูห่ น้าฝนอย่างเต็มตัว หากจะออก
ไปปั่นจักรยานเพื่อออกก�ำลังกายหรือเพลิดเพลิน
ยามว่างอย่าลืมตรวจเช็คสภาพจักรยานเพื่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีนะ มาดูกันดีกว่าว่าควรจะ
ตรวจเช็คสิ่งใดบ้าง
ลมยาง โดยปกติแล้ว ยางรถจะมีบอกแรงดันลม
ไว้ที่แก้มยาง เช่น 35-65 PSI หรือ 60-90 PSI
(Pound per Square Inch) ให้เราเลือกเติมลมยางไว้
ในระดับที่ต�่ำสุดในช่วงหน้าฝน อย่าง 60-90 ก็เลือก
เติมไว้ที่ 60 ปอนด์ เพื่อความปลอดภัย
ล้อจักรยาน ควรเปลี่ยนให้เป็นแบบมีดอก
ยาง เนือ่ งจากขนาดหน้ากว้าง ยึด
เกาะถนน ท�ำให้ไม่ลื่น
ตรวจเช็ ค ระบบเบรค
โดยการหมุนล้อแล้ว
ก�ำเบรคดูวา่ มีการท�ำงาน
ผิดปกติหรือไม่ ทั้งล้อ
หน้าและล้อหลัง

4
5

ควรติดไฟจักรยานไว้ดา้ นท้ายและด้านหน้า เพือ่ ให้
รถคันอื่นมองเห็นได้ชัด
ติดบังโคลนเพือ่ กันน�ำ้ โคลน หรือสิง่ สกปรกกระเด็น
มาติดเสื้อ เนื่องจากซักล้างยาก ซึ่งรถจักรยาน
ทัว่ ไปทีเ่ น้นปัน่ ท่องเทีย่ วจะมีบงั โคลนติดอยูแ่ ล้ว แต่ถา้
ไม่มี เมื่อปั่นหน้าฝนก็ควรติดไว้จะดีกว่า

			

1

2
3

เทคนิคการกินเพื่อลดอาการ
ง่วงยามบ่าย (ที่เป็ นบ่อยๆ)

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.

ผักกาดหอมมีคุณค่ามากกว่าแค่ประดับจานนะรู้ไหม

คุณอาจไม่รู้ว่า ผักกาดหอมนั้นมีสรรพคุณทางยาและประโยชน์มากมายหากรู้วิธีใช้ เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตา
กันดีกบั การน�ำผักกาดหอมมาประดับจานในเมนูตา่ งๆ โดยเฉพาะถูกจัดเป็นผักสลัดทีม่ สี าร
ต้านมะเร็งและสารต้านอนุมลู อิสระ เช่นเดียวกับผักสลัดทีม่ สี เี ขียวอืน่ ๆ ส่วน
ที่ใช้ประโยชน์ทางยาของผักกาดหอม คือ ใบ เมล็ด และต้น ซึ่งแต่ละส่วนจะ
ให้สรรพคุณที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
		ต้นผักกาดหอม ทั้งต้นคั้นเอาแต่น�้ำ น�ำน�้ำที่ได้มาทาฝี
มะม่วง รีดเอาหนองออกก่อน ใช้ขับพยาธิ แก้พิษ ขับลม เป็นยา
ระบาย
		ใบผักกาดหอม น�้ำคั้นจากใบ ใช้แก้ไอ ท�ำให้หลับง่าย
แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ
		เมล็ดผักกาดหอม ใช้รักษาโรคตับ ขับปัสสาวะ
ขับน�้ำนม ระงับปวด แก้ปวดเอว และรักษาโรคริดสีดวง
ทวาร
นอกจากนี้ ยังมีค�ำแนะน�ำให้ใช้เมล็ดผัก
กาดหอมตากแห้ง 5 กรัม ชงกับน�้ำร้อน 1 ถ้วย
กาแฟ ดื่มก่อนอาหารเช้า-เย็น ถ้าหากใช้ต้นให้
ใช้ประมาณครึ่งต้นกินเพื่อแก้ไอและขับเสมหะ
ห้ามใช้เกินควร ในปัจจุบันมีการสกัดผักกาด
หอมออกมาจ�ำหน่ายในรูปยา ซึ่งมีทั้งชนิดเม็ด
และชนิดน�้ำ
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หลายๆ คนมักจะเจอปัญหานี้บ่อยๆ
หลังกินอาหารเที่ยง “หนังท้องตึง
หนังตาหย่อน” ลองใช้เทคนิคนี้ดูสิ
กินดี : พยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร
ที่มีน�้ำตาลและไขมันมากในมื้อกลางวัน โดย
เฉพาะของทอด เนย และชีส แม้อาหาร
หวานมั น จะช่ ว ยให้ คุ ณ รู ้ สึ ก มี พ ลั ง เพิ่ ม ขึ้ น
แต่พลังงานเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญหมดไป
อย่างรวดเร็วจนท�ำให้เกิดอาการง่วงล้าได้
ควรรับประทานอาหารทีย่ อ่ ยช้าๆ เช่น อาหาร
ทีม่ ีใยอาหารสูง อย่าง ข้าวกล้อง ผัก ถัว่ ต่างๆ
เพราะจะท�ำให้อิ่มนาน ไม่หิวง่ายในช่วงบ่าย
มีแร่ธาตุ : ควรเลือกทานอาหารทีม่ ธี าตุเหล็ก
โปรตีน ที่มีอยู่ในอาหารทะเล ไก่ เนื้อ เต้าหู้
ถั่ว รวมถึงผัก ผลไม้ และอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน หรืออาหารประเภท
แป้งที่ร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อย อาทิ
ข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือย ขนมปังโฮลวีท
เพราะอาหารทัง้ 2 ประเภทนี้ จะช่วยเติมเชือ้
เพลิงชั้นดีให้แก่ร่างกาย
ปริมาณเพียงพอ : จ�ำกัดปริมาณอาหารมื้อ
เที่ยง ไม่ทานมากเกินไป การย่อยอาหารมื้อ
ใหญ่จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า
พยายามทานอาหารเที่ยงในปริมาณไม่มาก
นัก และหาของว่างทานเล่นระหว่างวันทั้ง
ช่วงเช้าและบ่าย เพื่อช่วยให้ร่างกายมีระดับ
น�ำ้ ตาลในปริมาณทีส่ มดุลสม�ำ่ เสมอตลอดวัน

เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

สาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้เส้นผมร่วงง่าย
บางครั้งหลายๆ คนอาจสงสัยว่าตัวเองก็ท�ำทรีทเม้นต์
ผมและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเส้นผมที่มีคุณภาพดี
แต่ท�ำไมเส้นผมจึงหลุดร่วงในปริมาณมากอยู่ ลองมาดู
ปัจจัยอื่นๆ ที่ท�ำให้เส้นผมหลุดร่วงดูบ้าง

1.
2.
3.
4.
5.

การสไตลิ่งจัดแต่งทรงผมด้วยไฟฟ้าและความร้อนสูง
อย่างเช่น การไดร์ผม ม้วนเกลียวผมด้วยแกนไฟฟ้า และรีด
ผมตรงด้วยความร้อน หรือแม้แต่การแปรงผมรุนแรงเกินไป ก็อาจ
ท�ำให้ผมขาดหลุดร่วงได้เช่นกัน
มีความเครียดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่พักผ่อนน้อย
หรือท�ำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
การลดน�ำ้ หนักทีเ่ คร่งครัดจนเกินไป ก็ทำ� ให้ผมร่วงและขาด
ได้เหมือนกัน เพราะขาดการบ�ำรุงและสารอาหารที่เพียงพอ
เมื่อเส้นผมต้องเผชิญกับสารเคมีที่เข้มข้น จากการท�ำสี
การยืด การดัด โดยต่อเนื่องกันนานๆ
การขาดการบ�ำรุงด้วยอาหารผม การเช็ดผมและหวีผม
ขนาดเปียก ก็เป็นสาเหตุท�ำให้สาวๆ ผมขาดร่วงได้เช่นกัน

ในยุ คประหยัดมาลองท�ำคลีนซิ่ งออยล์
ส�ำหรับล้างหน้ากันเองไหม
สาวๆ หลายคนนิยมให้คลีนซิ่งออยล์ในการท�ำความสะอาด
ใบหน้า เพราะสามารถดึงสิ่งสกปรกออกจากผิวได้ดี แต่
คลีนซิ่งออยล์ขวดนึงก็มีราคาไม่น้อย คู่หูเดินทางฉบับนี้ขอน�ำเสนอ
การ D.I.Y คลีนซิ่งออยล์ที่ท�ำได้ง่าย ราคาประหยัดและใช้ได้ดีพอๆ
กับคลีนซิ่งออยล์จากเคาน์เตอร์แบรนด์เลยทีเดียว
ลองมาดูวิธีท�ำกัน
อุปกรณ์
น�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 1/3 ถ้วย
น�้ำว่านหางจระเข้หรือน�้ำแร่ 1/3 ถ้วย
ขวดหัวปั๊มขนาดกลาง
ขั้นตอนการท�ำ
ใส่นำ�้ ว่านหางจระเข้ หรือ น�ำ้ แร่ลงไปในขวดทีเ่ ตรียมไว้
เทน�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ลงในขวดที่มีน�้ำแร่ จากนั้น
เขย่าให้ส่วนผสมเข้ากัน
วิธใี ช้กแ็ สนง่ายดาย เพียงแค่เขย่าขวดแล้วกดหัวปัม๊ หยดออยล์ทไี่ ด้
ลงบนแผ่นส�ำลี จากนั้นน�ำมาวางทับบนดวงตาประมาณ 3 – 5 วินาที
แล้วลูบไล้เบาๆ เพื่อเช็ดคราบเมคอัพออก
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หน้าหล่อไม่พอ...
มือและเท้าต้องสะอาดถึงเพอร์เฟ็ กต์
หนุม่ ๆ สมัยนีม้ กี ารดูแลผิวพรรณ
และใบหน้ า ไม่ แ พ้ ส าวๆ เพื่ อ
บุคลิกดูดชี วนมอง แต่อย่าดูแลแค่ใบหน้า
มือและเท้าก็เป็นอีกส่วนที่บ่งบอกว่าชาย
หนุ ่ ม ดู แ ลตั ว เองดี เ พี ย งใด มาเริ่ ม ดู แ ล
ร่างกายให้ครบทุกส่วนกันเถอะ เริ่มกันที่
มือ เป็นเรือ่ งปกติทมี่ อื ต้องสัมผัสกับน�ำ 
้ สบู่
หรือแชมพูวันละหลายๆ ครั้ง จนท�ำให้มือ
แห้งโดยไม่รู้ตัว ชายหนุ่มที่ไม่ค่อยใส่ใจ
มือมักแห้ง หยาบกร้าน และหนังบริเวณ
ขอบเล็บหรือจมูกเล็บลอกเป็นแผ่นเล็กๆ ยิ่งถ้าไปดึงก็อาจจะท�ำให้หนังฉีกลอกจน
เลือดออกอีกต่างหาก ลองตัดเล็บมือให้สั้นเสมอ เพื่อดูแลความสะอาดได้ง่าย หาก
ตัดเล็บเองไม่ได้รูปลองไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านเล็บ โดยอาจแวะเข้าร้านเล็บทั่วไปหรือ
ซาลอนเล็บ เพื่อดูแลสภาพมือและเล็บ รวมทั้งการตัดแต่งเล็บที่ถูกต้อง และควรใช้
ครีมบ�ำรุงมือเพื่อช่วยดูแลมือและเล็บให้ชุ่มชื่นเสมอหลังล้างมือทุกครั้งก็จะช่วยได้
ส่วนเท้านั้นถ้าหนุ่มๆ ไม่ใส่ใจ อาการส้นเท้าแตก มีกลิ่นเหม็นอับ เล็บขบ เป็นตาปลา
เชื้อราที่เท้าอาจตามมาโดยไม่คาดคิด ควรท�ำความสะอาดเท้าด้วยผลิตภัณฑ์อาบ
น�้ำที่ใช้ทุกวันในขณะอาบน�้ำ จากนั้นซับให้แห้งด้วยผ้าขนหนู ตามด้วยครีมหรือโลชั่น
ส�ำหรับบ�ำรุงเล็บและผิวหนังบริเวณเท้า เลือกที่มีสารสกัดจากเปปเปอร์มินต์หรือ
ยูคาลิปตัสจะช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อราได้อีกทาง หากต้องสวมถุงเท้าทุกวัน
อย่าสวมถุงเท้าซ�ำ้ เด็ดขาด ควรเลือกถุงเท้าทีท่ ำ� จากผ้าคอตตอน เพราะจะช่วยระบาย
อากาศได้ดีและลดกลิ่นอับได้

แต่งหน้าอย่างไรถ้าเป็นคนมี
ริ้วรอยรอบดวงตา
สาวๆ ที่ มี ริ้ ว รอยรอบดวงตาอาจจะ
หงุดหงิดเวลาแต่งหน้า เพราะทั้งรอง
พื้นและแป้งแต่งหน้ามักจะไปตกอยู่ตามร่อง
ริว้ รอยนัน้ อย่าเพิง่ ท้อ เรามีเคล็ดลับมาบอก ก่อน
อืน่ ต้องปรับสภาพผิวบริเวณรอบดวงตาให้สดใส
ด้วยการทาครีมบ�ำรุงทัง้ ผิวหน้าและผิวรอบดวงตา
จากนัน้ ใช้เบสปรับสภาพผิวบริเวณรอบดวงตา โดย
เบสชมพู (ผิวขาว) เบสเหลือง (ผิวเหลือง) เบสม่วง
(ผิวคล�ำ้ ) แตะเนือ้ ครีมไปยังเปลือกตาบนและใต้ตา แล้ว
เกลีย่ เบาๆ ให้เบสเนียนเรียบ พร้อมช่วยปรับสีผวิ รอบดวงตา
ให้ ดู ส ดใสและกลบปั ญ หาร่ อ งตาลึ ก ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
จากนั้ น จึ ง ทารองพื้ น หรื อ บี บี ค รี ม ให้ ทั่ ว หน้ า และ
ล� ำ คอ แล้ ว ใช้ ตั ว อย่ า งคอนซี ล เลอร์ ส� ำ หรั บ
ดวงตาเกลีย่ เบาๆ บริเวณร่องตาและใต้ตา
อีกครัง้ ใช้วธิ แี ตะแต้มเบาๆ ด้วยปลายนิว้
จากนั้นจึงปัดแป้งฝุ่นให้ทั่วผิวหน้าและ
ล�ำคอ

Tips & trick
by

เทคนิคการดูแลเสื้อชั้นในตัวเก่ง
ให้อยู ่กับเรานานๆ
อากาศร้อนๆ อย่างนี้ การดูแลรักษาความ
สะอาดเสื้อผ้า หน้า ผมเป็นเรื่องส�ำคัญ รวมถึง
เสือ้ ชั้นในตัวโปรดของคุณ
ด้วย วันนี้เราจึงมีวิธีการ
ดู แ ลท� ำ ความสะอาดเสื้ อ
ชั้นในให้อยู ก่ บั คุณไปนานๆ
มาฝาก...

ซั ก

ซักมือ บีบน�้ำออกเบาๆ ห้ามบิดโครงเด็ดขาด
ส่วนยกทรงแบบเต้าไร้ตะเข็บและเสริมฟองน�้ำ 
ล้างผงซักฟอกโดยการเปิดก๊อกให้น�้ำไหลผ่าน
หรือแกว่งไปมาในน�้ำ แล้วตาก
ซักด้วยเครื่องซักผ้า ให้ใส่ลงในถุงตาข่ายก่อนซัก
แผ่นเสริมทรง (Pad) มีวิธีแยกซัก

การตาก

จัดแต่งทรงเต้า
ให้เรียบร้อย
ตากในที่ร่มลม
โกรก ห้ามโดยแสงแดดโดยตรง
A ยกทรงแบบเต้าไร้ตะเข็บ
และเสริมฟองน�้ำ
B ยกทรงทั่วไป

การพับเก็บ

A ยกทรงแบบเต้าไร้ตะเข็บ
และเสริมฟองน�้ำ เก็บรวบ
สายและตะเข็บไว้ด้านหลั ง
B ยกทรงทั่วไป
1. ทบแนวกลางเสื้อชั้นในเข้าหากัน
2. เก็บสายทั้งสองลงด้านใดด้านหนึ่ง
3. พับปลายเสื้อด้านหลังเข้าหามา
4. พับเสร็จจะเป็นตามรูป (มองจากด้านข้าง)
1
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ชุดชั้นในที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน
ได้นานถึง 6 เดือน หรือ จ�ำนวนซัก 90 ครั้ง

คู่หูพาเที่ยว

กับ อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์

เรื่อง : Kookykoy  ภาพ : Ommy

ฝ่ าสายฝน

ชมเขื่อนเชี่ ยวหลาน

ที่สุราษฎร์ธานี

ต้นฤดูฝนแบบนี้ ถ้าใครยังไม่มี
แพลนไปไหน ลองตีต๋ัวไปเที่ยว
เขื่อนรัชชประภา (เชี่ ยวหลาน) ที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือที่รูจ้ กั กันในนาม “กุย้ หลินเมืองไทย”
กันดูนะคะ สวย สุข สนุก มันส์ไม่แพ้ท่ี
ไหนๆ เลย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะ
Let’s go!
ค�ำขวัญประจ�ำอ�ำเภอบ้านตาขุ น
ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้
ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล�้ำเลิศ
แหล่งก�ำเนิดศาสนา

นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่นยิ ม
ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขา
สก หรือ เขื่อนรัชชประภา ใน
ช่ ว งปลายฝนต้ น หนาวเพราะ
บรรยากาศและทั ศ นี ย ภาพจะ
สวยมากๆ แต่การทัวร์ของเรา
ครั้ ง นี้ อ ยู ่ ใ นช่ ว งต้ น ฤดู ฝ นและ
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เป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่ไม่ได้ล�ำบาก
อย่างที่คิด หากแต่ได้หลบร้อนในเมืองกรุงไปรับลม
และไอเย็นจากละอองฝน ชิลสุดๆ พูดเลย!
ที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติเขาสก หรือ เขื่อน
รัชชประภา (เชี่ยวหลาน) อยู่ที่ อ�ำเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ประมาณ
730 กิโลเมตร หากขับรถมาเองใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 9-10 ชั่วโมง หรือนั่งรถโดยสาร VIP
ของ บขส. มาลงที่ท่ารถและต่อรถโดยสาร หรือ
ขับรถส่วนตัวตรงดิ่งไปยังอ�ำเภอบ้านตาขุน ซึ่งก่อน
จะถึงตัวอ�ำเภอบ้านตาขุนจะมีป้ายใหญ่ของเขื่อน
รัชชประภา อยู่ทางขวามือ มีค่าธรรมเนียมเข้า
อุทยาน ส�ำหรับคนไทยอยู่ที่ 40 บาท และชาว
ต่างชาติ 300 บาท จากนั้นตรงไปยังท่าเทียบเรือ
เทศบาลต�ำบลบ้านเชี่ยวหลาน เพื่อไปชมความงาม
ของเขือ่ นรัชชประภา และนอนพักเอนกายทีแ่ พของ
ทางอุทยานซึ่งจัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวในเขื่อนมี
ทั้งหมด 16 แห่ง เป็นของทางอุทยาน 4 แห่ง นอก
นั้นเป็นของทางเอกชน แพที่นี่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่

700 – 20,000 บาท ใครสะดวกแบบไหน มีงบใน
กระเป๋าเท่าไหร่จัดไปตามใจชอบ
การเดินทางโดยนั่งเรือหางยาว(แบบเหมาล�ำ)
เพื่ อ เข้ า พั ก ที่ แ พและเที่ ย วชมธรรมชาติ ใ นเขื่ อ น
รัชชประภาใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่ ค่าโดยสาร
แบบเหมาล�ำครั้งนี้อยู่ที่ 2,800 บาท ส่วนอัตรา
ค่าเรือโดยสารประเภทอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลและอุทยานแห่งชาติเขา
สก www.chiewlarn.go.th
ส� ำ หรั บ การเดิ น ทาง 2 วั น
1 คื น ในครั้ ง นี้ เราเลื อ กพั ก ที่
แพภูผาวารี เดิมชื่อว่า แพจันฉาย
พอดีอุทยานฯ ขยายพื้นที่เพิ่มจาก
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เดิม 360 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 2,000 ตาราง
เมตร เลยได้สร้างห้องพักใหม่เพิม่ มา 15 ห้อง
แล้วท�ำเรื่องแจ้งทางอุทยานขอเปลี่ยนชื่อมา
เป็น “แพภูผาวารี” การตกแต่งของทีน่ จี่ ะเป็น

“พี่วิทย์-วิทยา ถาพร”

สไตล์ โมเดิร์น รวมอาหารบริการ 3 มื้อ มี
พัดลม และห้องน�้ำในตัว โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ข้อดีของการพักที่แพในเขื่อน
ก็คือไม่มียุง ฉะนั้นหากใครอยากเปิดประตูรับ
ลมแทนการเปิดพัดลมก็สามารถท�ำได้สบายๆ
แต่ข้อเสียคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สาวกที่
ชอบท่องโลกโซเชียลหากตัดสินใจมาเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติเขาสกก็ตอ้ งยอมรับเรือ่ งนีด้ ว้ ย
นะคะ (ถ่ายรูปสวยๆ เก็บไว้ก่อน เอาไว้ตอนขึ้น
ฝั่งค่อยอัพโหลดลงเฟสบุ๊คให้คนอิจฉาก็ยังทัน
นะ อิอิ) ส่วนไฟฟ้าที่นี่จะเปิดให้ใช้ตั้งแต่เวลา
18.00 - 08.00 น. ส�ำหรับการบริการสุดพิเศษ
ของแพภูผาวารีตั้งแต่มาถึงเราได้ “พี่วิทย์วิทยา ถาพร” ประธานชมรมเรือท่องเทีย่ วเขือ่ น
รัชชประภา และ พี่เจษ คอยดูแลขับเรือรับ-ส่ง
ถึงแพที่พัก จากนั้นก็พาล่องเรือชมธรรมชาติ
ท่ามกลางสายฝน ก็สวยงามไปอีกแบบค่ะ

และส�ำหรับกิจกรรมที่ขอ recommend มาแล้ว
ห้ามพลาดคือ เล่นน�ำ้ พายเรือคายัค ล่องเรือดูสตั ว์ปา่
สงวนที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น เก้งหม้อ เลียงผา
สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อน หรือแม้แต่ค่างแว่น
นกเหงือกก็มีให้ชม การล่องเรือจะเริ่มล่องดูสัตว์ที่
ต้นน�้ำของเขื่อน เพราะต้นน�้ำเขื่อนจะเป็นแนวป่า
อุดมสมบูรณ์ที่มีสัตว์ชุกชมติดเขตจังหวัดระนองกับ
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จั ง หวั ด พั ง งา หลั ง จากดู สั ต ว์
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย พี่ วิ ท ย์ และ
พี่เจษ ก็พาเรานั่งเรือชมวิวใน
เขื่อนรัชชประภา หยุดถ่ายรูปที่
จุด View Point ยอดฮิตที่ใครมา
ก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินที่บริเวณเขาสามเกลอ ที่มี
ลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนตั้งตระหง่านเหนือ
ผืนน�ำ้ โดยเขาหนึง่ ในสามลูกมีลกั ษณะคล้ายคน
ยืนยิ้มอยู่บนยอดสุด จากนั้นล่องเรือไปชมถ�้ำ
น�้ำทะลุ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินป่าทะลุถ�้ำประมาณ
3 ชั่วโมง เพื่อแวะชมถ�้ำปะการังแล้วล่องแพ
ทะลุถ�้ำไปชมความงามของหินงอกหินย้อยต่อ
ก่อนจะลองเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นเขา ภูเขา
กูหลาบ ซึ่ง กู หมายถึง ตัวเรา ส่วน หลาบ
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หมายถึง เข็ดหลาบ เพราะเส้นทางการเดินขึ้นไป
ชมวิวค่อนข้างล�ำบาก มีตัวทากคอยก่อกวนอยู่เป็น
ระยะ ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปกลับใช้เวลาเดินทางถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งหากขึ้นไปถึงจุด
ชมวิวสูงสุดที่มีชื่อว่า จุดชมวิวไกรสร เราจะสามารถ
เห็นความสวยงามของธรรมชาติในเขือ่ นได้แบบ 360
องศา สวยคุ้มค่า ถ่ายรูปออกมายังไม่เท่าที่ตาเห็น
เลยจริงๆ ส่วนไฮไลท์ที่ถือเป็น Unseen ของเขื่อน
รัชชประภา ที่เราภูมิ ใจน�ำเสนอสุดๆ ก็คือ
ถ�้ ำ พระ ที่ อ ยู ่ บ ริ เ วณเขาถ�้ ำ จั น ทร์
ขอบอกว่ า มาเขื่ อ นที่ ไ ด้ ชื่ อว่ า เป็ น
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กุ้ยหลินเมืองไทยทั้งที ต้องห้ามพลาดมาแวะชม
ใครที่อยากมาพักผ่อนหย่อนเท้าให้ชุ่มฉ�่ำน�้ำ
ที่เขื่อนรัชชประภา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสกได้ที่ 0 7731 0980 หรือสอบถาม
ข้อมูลที่ท่าเรือกับก�ำนันต�ำบลเขาวง คุณบรรลือศักดิ์
วิเชียรวงศ์ โทร. 08 1893 8059 และส�ำรองที่พักวิว
ดีๆ อย่างเราได้ที่ facebook/Phuphawaree
หลังจากล่องเรือเที่ยวเขื่อนจนเต็มอิ่ม ก็ถึง
เวลากลับขึ้นฝั่งเพื่อซื้อของฝากของดีในชุมชนอย่าง
ปลาส้มตัวใหญ่จากเขื่อน รสชาติเปรี้ยวก�ำลังดี ต่อ
ด้วยชิมสะตอสดๆ หรือจะซื้อทุเรียนบ้าน ที่หาทาน

ได้เฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น แม้ลูก
จะเล็กแต่กว่าจะเก็บมาขายได้ต้องรอเวลาให้
หล่นจากต้นจึงจะถือว่าสุกใช้ได้ ที่ส�ำคัญราคา
ถูกแสนถูก บางเจ้าขายเพียง 10 ลูก 100 บาท
เท่านั้น รสชาติหวานมันก�ำลังดี โดยเฉพาะ
เดือนกรกฎาคมผลไม้จะเรียงรายออกผลมา
ให้ชิมกันเพียบ อาทิ มังคุด เงาะ ฯลฯ ฉะนั้น
หากคนรักผลไม้มาเที่ยวเชี่ยวหลานช่วง
นี้รับรองแฮปปี้สุดๆ หรือจะแวะ
ซื้อผ้าทอมือเพื่อสนับสนุน
กลุ่มแม่บ้านใน
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การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุ ง เทพฯ ใช้ ท างหลวงหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) ไปจนถึ ง จั ง หวั ด ชุ ม พรจากนั้ น ตรงไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง อ.พุนพิน ตรงสีแ่ ยกทีส่ ามารถ
เข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไม่ต้องเข้าตัวจังหวัด ให้ตรง
ไปเรื่อยๆ จนถึงแยกท่าโรงช้าง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง
หมายเลข 401 จากนั้นประมาณ 40 กม. ก่อนจะถึงตัว
อ.บ้านตาขุนจะเห็นป้ายเขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
ทางด้านขวามือ

โครงการของพระนางเจ้าสิริกิติ์ จากนั้นไปดู
แหล่งปลูกขมิ้นที่ดีที่สุดในโลก และแปรรูป
ขมิ้นอบแห้ง ขมิ้นผง ขมิ้นแคปซูล ที่หมู่ที่ 5
ต�ำบลเขาวง อ�ำเภอบ้านตาขุน ส่วนขมิ้นสด
บางส่วนจะส่งออกให้กับประเทศจีน ส�ำหรับ
ใครสนใจสัง่ ผลิตภัณฑ์หรือศึกษาดูงานติดต่อ
ได้ที่คุณวินัย โทร. 08 9971 6318
สุดท้ายก่อนกลับแวะสักการะ อนุสาวรีย์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
ที่ จุ ด ชมวิ ว บนเขื่ อ น และไหว้ พ ระที่ วั ด
ไกรสร ซึ่ ง เดิ ม เป็ นวั ด ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น
เขื่อน แต่ปัจจุบันได้อพยพทั้งวัดมาตั้งบนฝั่ง
เพื่อให้ชาวบ้านได้มาท�ำบุญ ส่วนอีกวัดดัง
วัดเขาเทพ ชาวบ้านจะรู้จักกันดีเพราะเป็น
วัดเก่าแก่กว่าร้อยปี อยูต่ รงสะพานแขวนเลย
ตาขุ น ปิ ด ทริ ป ธรรมชาติ ด ้ ว ยความเป็ น
สิริมงคลก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่าง
ปลอดภัย
อ่ า นจบแล้ ว อย่ า มั ว รอช้ า รี บ แพ็ ค
กระเป๋าไปตามรอย ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาสก
เขื่อนรัชชประภา กันโลด..ด..ด

รถโดยสารสาธารณะ
มีรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ออกจากสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
บรมราชชนนี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call
Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th
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เรื่อง : ครูหยาง

ฉบับนี้ขอหลบร้อนในเมืองกรุ งมุ ่งลงใต้ไปสัมผัสละอองฝนในวันต้นฤดูกัน
ที่เขื่อนรัชชประภา (เชี่ ยวหลาน) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากเรามีเพื่อน
ต่างชาติร่วมทัวร์ครั้งนี้ ก็เริ่มโปรโมทการท่องเที่ยวไทยด้วยประโยคเปิ ดประเด็น
กันประโยคแรกเลยว่า...

Shall we travel to Rajjaprabha dam
(ChioLan) or KuiLin of Thailand in the
day of the beginning of rainy season ?
(แชลว วี ทราเวล ทู รัชชประภา ดาม (เชี่ยว
หลาน) ออ กุย้ หลิน ออฟ ไทยแลนด์ อิน เธอะ
เดย์ ออฟ เธอะ บิกินนิ่ง ออฟ เรนนี่ซีซั่น)
แปลว่ า เราไปเที่ ย วเขื่ อ นเชี่ ย วหลาน
(รัชชประภา) หรือทีเ่ รียกว่า กุย้ หลินเมืองไทย
ในวันต้นฤดูฝนกันเถอะ
อาจเสริมให้เพื่อนทราบไว้ก่อนสักนิดว่า
Regular tourist travel to Rajjaprabha dam
should go to the end of the rainy season
because the atmosphere and the scenery
is so beautiful. (เรกกุล่าร์ ทัวริสท์ ทราเวล
ทู รัชชประภา แดม ชู้ลด โก ทู ดิ เอน ออฟ
เธอะ เรนนี่ ซีซั่น บิคคอส ดิ แอทโมสเฟียร์
แอนด์ เธอะ ซีนเนอรี่ อิส โซ บิ้วทิฟุล)
แปลว่า ปกติการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
เขื่ อ นรั ช ชประภา ควรไปช่ ว งปลายฝนต้ น
หนาว เพราะบรรยากาศและทัศนียภาพจะ
สวยมากๆ
But our tour to escape the heat in
the city to get the cold of wind & drizzle.

English on the way

The electricity will be open from 6 pm. 8 am. (ดิ อิเลคทริคซิที่ วิล บิ โอเพ่น ฟรอม ซิกซ์
พีเอ็ม ทู เอด เอเอ็ม) แปลว่า ไฟฟ้าที่นี่จะเปิดให้ใช้
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 08.00 น.
เนื้อหาของฉบับนี้อาจดูยาวและค่อนข้างยาก
ไปบ้างส�ำหรับบางท่าน แต่เรามองเห็นถึงความ
จ�ำเป็นว่าควรเน้นไปที่ปัญหามากกว่าความสวยงาม
ความสะดวกสบาย ที่จะชี้ชวนให้เพื่อนชม เพราะ
โดยธรรมชาติ มนุษย์จะตั้งค�ำถามกับความไม่ลงตัว
ต่างๆ มากกว่าในยามทีเ่ ค้าสนุกสนานกับการล่องแพ
ส่องนก ถ่ายรูป ว่ายน�ำ้ เล่น เราจึงควรมาฝึกประโยค
เหล่านี้ไว้ดีกว่า ขอให้การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
ในละอองฝนเย็นฉ�่ำของทุกท่านเป็นที่น่าอิจฉาของ
คนที่ต้องทนร้อนในกรุงนะครับ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า

(บัท อาวร์ ทัวร์ ทู เอสเคป ดิ ฮีท อิน เธอะ ซิตี้
ทู เกท เธอะ โคลด์ ออฟ วิน แอนด์ ดริซเซิล)
แปลว่า แต่การทัวร์ของเราครั้งนี้เพื่อหลบร้อนใน
เมืองกรุงไปรับไอเย็นของลมและละอองฝน
It’s nature conservation travel style.
(อิทส เน้เจ้ชอร์ คอนเซอเว้เฉิ่น ทราเวล สไตล์)
แปลว่า มันเป็นการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ
No mosquitoes. (โน มอสควิโต้ะส์) แปลว่า
ไม่มียุง
No signal of telephone & internet.
(โน ซิกแนล ออฟ เทเลโฟน แอนด์ อินเทอร์เน็ต)
แปลว่า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
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ค�ำศัพท์
the beginning of rainy season = ต้นฤดูฝน
Regular = ทั่วไป โดยปกติ
Dam = เขื่อน
the end of the rainy season = ปลายฤดูฝน
atmosphere = บรรยากาศ
scenery = ฉาก ทัศนยภาพ
escape = หนี
drizzle = ละลองฝน
nature conservation = อนุรักษ์ธรรมชาติ
mosquitoes = ยุง
electric = ไฟฟ้า

ไฮเทคอัพเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

SOLO
the smart drone

DxO ONE
กล้องเสริมส�ำหรับ iPhone

SOLO โดรนรุ่นใหม่ ของค่าย 3DRobotics เปิดตัวด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวบอดี้สี
ด�ำพร้อมวิทยุบังคับและแสดงสถานะต่างๆ มีแอพที่รองรับทั้ง ios และ Android
ท�ำให้บังคับ SOLO ผ่าน smart phone หรือ tablet ได้อย่างง่ายดาย โดยมี smart shots
สี่แบบในแอพให้เลือก เพียงแค่ shot llist ที่แอพตัวเครื่องจะบินโดยที่เราไม่ต้องบังคับเอง
สามารถ SELFIE ตัวเราและบินวนรอบตัวเราโดยที่ไม่ต้องบังคับเลย
แบตเตอรี่บินได้นานประมาณ 25 นาที ใช้เวลาชาร์ตชั่วโมงครึ่ง วิทยุบังคับมีปุ่ม
พิเศษมากมาย เช่น ปุ่ม return home ปุ่มหยุด จอแสดงค่าพิกัดขณะบิน SOLO ขาย
เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมกล้อง ต้องซื้อกล้อง gopro และตัวกันสั่น (Gimbal) มาติดตั้งเพิ่ม
ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://3drobotics.com

DxO ONE กล้องเสริมส�ำหรับ iPhone และ iPad ด้วย
ขนาดเซ็นเซอร์ 1 นิ้ว ความละเอียด 20.2 ล้านพิกเซล,
ค่ารูรบั แสง f/1.8 และรองรับไฟล์ RAW ซึง่ คุณภาพที่ได้ระดับน้องๆ
กล้อง DSLR เลยทีเดียว
ตัวกล้องมีขนาด 67.5 x 48.85 x 26.25 มม. น�้ำหนัก 108
กรัม DxO ONE เซ็นเซอร์ CMOS BSI ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นซึ่ง
ดาวน์โหลดได้ฟรีบน App Store, ส�ำหรับ ISO ปรับค่าได้ตั้งแต่ 100
สูงสุด 51,200 และ Shutter speed ปรับได้ตั้งแต่ 15s ถึง 1/8000s
สามารถถ่ายภาพ JPG และเก็บไฟล์ต้นฉบับ RAW ได้ นอกจากนี้
ยังมีโหมด SuperRAW (เป็นการรวม 4 ภาพ RAW)
สามารถบันทึกวิดโี อความละเอียด Full HD 1080p ทีค่ วามเร็ว
30 เฟรมต่อวินาที หรือ HD 720 ที่ความเร็ว 120 เฟรมต่อวินาที
แบตเตอรี่ถ่ายภาพได้ประมาณ 200 รูปต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
รองรับ iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad
(4th gen) รันระบบปฏิบัติการ iOS 8 ขึ้นไป เปิดพรีออเดอร์ด้วย
ราคา $599 หรือประมาณ 20,000 บาท

เครื่องดูดฝุ่ นอัจฉริยะ
LG Hom-Bot Square
เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ ที่จะท�ำความสะอาดบ้านคุณทุกซอกมุมได้อย่างง่ายดาย มีโปรแกรม
ท�ำความสะอาดอัจฉริยะพร้อมกล้อง DUAL EYE 2.0™ และ CORNER MASTER ท�ำความ
สะอาดซอกมุมได้หมดจด มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ด้วยโปรแกรมท�ำความสะอาดหลากหลาย
โปรแกรม ตามลักษณะพื้นที่ๆ ส�ำหรับ Dual Eye 2.0™ กล้องด้านบน และด้านล่าง ช่วยจดจ�ำพื้นที่
และสแกนพื้นที่ๆ ท�ำความสะอาด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานในที่มืดได้อีกด้วย
ด้วยการออกแบบตัวเครือ่ งเป็นทรงสีเ่ หลี่ยม และเพิม่ ความยาวของแปรงท�ำความสะอาด จึงช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาดมตามขอบุม และพื้นที่แคบๆ รวมทั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ช่วย
ตรวจจับพื้นต่างระดับ, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่โปร่งแสง และสิ่งที่มีขนาดแคบๆ เช่น แก้วน�้ำ ขาโต๊ะ เป็นต้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาดด้วยโปรแกรมท�ำความสะอาดเสริม เช่น Turbo mode
โดยจะเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์ของแปรงดูดฝุ่น ท�ำให้ประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาดเพิ่ม
มากขึ้น ถ้ามีเครื่องนี้แล้วรับรองแม่บ้านของคุณสบายขึ้นอีกเยอะ สนนราคา 24,900 บาท
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เรื่อง : ตัวกลม

MOVIE

ดูหนังฟังเพลง

BOOK
ออกจากความเคยชิ น แล้วบินไปสู่ฝัน
ผู ้เขียน : จักรพงษ์ จีระวงษ์
ส�ำนักพิมพ์ : THING GOOD
ราคา 79 บาท

เรือ่ งราวของการปรับ วิธคี ดิ
ทัศนคติ ในเรื่องธรรมดาๆ
ของชีวิต แต่สามารถท�ำให้ชีวิตนี้
มีความสุขและเข้าใกล้ความส�ำเร็จ
ได้มากขึน้ เพราะในทุกๆ การกระท�ำ
เริ่ ม ต้ น ที่ วิ ธี คิ ด ซึ่ ง เรามั ก คิ ด และ
เข้าใจมานานว่าคิดแบบนี้ซิถูกแล้ว
เพราะเราคิดเหมือนๆ คิดตามคนที่
ไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่ถ้ารู้จักวิธี
ปรับเปลี่ยนมุมคิด ชีวิตจะดีขึ้นได้

มนต์เลิฟสิบหมื่น

แนวหนัง : ตลกเบาสมอง
ผู ้ก�ำกับ : ปริภัณฑ์ วัชรานนท์
นักแสดงน�ำ : ชั ยพล จู เลี่ยน พู พาร์ต, แจ๊ส ชวนชื่ น,
สน-สนธยา ชิ ตมณี, เฌอมาวีร์ สุวรรณภานุโชค
ก�ำหนดฉาย : 23 กรกฎาคม 2558
เรื่องย่อ :

เรื่องราวความรักอลเวงครื้นเครงด้วยเสียงเพลงเริ่มต้นขึ้นเมื่อไอ้หนุ่ม
บ้านนาคนซือ่ ชือ่ “ไอ้คล้าว” (นิว-ชัยพล จูเลีย่ น พูพาร์ต) ถึงคราวต้องเดินหน้าชน
กับ “ทองก้อน” (ปัง๋ -ประกาศิต โบสุวรรณ) ว่าทีพ่ อ่ ตาขาโหดทีย่ อมยก “ทองกวาว”
(แพรว-เฌอมาวีร์ สุวรรณภานุโชค) ลูกสาวคนสวยให้คล้าวก็ได้ แต่มขี อ้ แม้เดียว
ว่า “ข้าคิดค่าสินสอดสิบหมืน่ !!!” คล้าวถึงกับผงะแทบหงายหลัง แต่โชคดีทคี่ ล้าว
มีเพื่อนซี้สุดกวน อย่าง “ไอ้แว่น” (แจ๊ส ชวนชื่น) และ “บุญเย็น” (สน-สนธยา
ชิตมณี) มาช่วยวางแผนหาเงินเพื่อจะได้สมรักสมรสกับทองกวาวหวานใจ...
รับประกันว่าฮาจนน�้ำตาเล็ดแน่นอน!

MUSIC

DVD
Paul Blart: Mall Cop2
พอล บลาร์ท ยอด รปภ.หงอไม่เป็น 2

“พงษ์สิทธิ์ ค�ำภีร์” เปิ ดตัวเพลงใหม่
“บินตามฝั น” ได้สาวอีดีเอ็ม
“หมิว - วง Boom Boom Cash”
มาร่วมงานเป็นครัง้ แรก

แนวหนัง : ตลกเบาสมอง
ผู ้ก�ำกับ : แอนดี้ ฟิ กแมน
นักแสดง : เควิน เจมส์, ไรนี่ รอดริเกซ,
นีล แม็คโดนาฟ
เรื่องย่อ

เพื่อเป็นการส่งต่อความฝันไปให้กับแฟนเพลงรุ่นใหม่ผ่านศิลปิน
รุ่นใหม่ให้กล้าและอดทนในการสร้างความฝันให้เป็นจริง เพลง
บินตามฝัน เพลงนี้ พงษ์สิทธิ์ ค�ำภีร์ จึงได้ร่วมร้องกับ หมิว - วริศรา
อภิรักษ์เดชาชัย นักร้องน�ำจากวง “บูม บูม แคช” วงดนตรีในแนวอีดีเอ็ม
(EDM) ของบ้านเราเป็นครั้งแรก ท�ำให้เพลงนี้สดใส หวาน และงดงาม
มากยิ่งขึ้น หาฟังได้แล้วโดยการดาวน์โหลดเพลงได้ทางไอทูนส์ สโตร์
และฟังได้จาก DEEZER และ KKBOX หรือชมมิวสิควิดีโอได้ทางยูทูป
โดย วอร์นเนอร์ มิวสิค

เมื่อหกปีก่อนเขาได้ปกป้องห้าง
สรรพสินค้าให้ปลอดภัย เวลานี้ พอล บลาร์ท
ยอด รปภ.จึงสมควรได้รับวันพักผ่อนที่
ดีเลิศ เขามุ่งหน้าสู่ลาสเวกัสเพื่อไปเที่ยว
กั บ ลู ก สาววั ย รุ ่ น ก่ อ นที่ เ ธอจะแยกไปอยู ่
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ เ รื่ อ งการรั ก ษาความ
ปลอดภัยไม่เคยมีค�ำว่าหยุดพัก เมื่อหน้าที่
เรียกหา พอล บลาร์ท จึงต้องกลับมารับ
ภารกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้
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เที่ยวรอบบ้าน

เรื่อง  / ภาพ :  joesabf

ค้อมศีรษะก่อนตายให้..อังกอร์

ไม่ว่ามหาวลีวรรคอมตะอย่าง “See
Angkor and Die” จะจงใจสะท้อน
เอาจากภาวะอารมณ์รู้สึกอันกระแทกกระทั้น
ตรงไปตรงมา ของ “อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี”
(Arnold Joseph Toynbee) นักประวัตศิ าสตร์
แห่ ง ราชวิ ท ยาลั ย กรุ ง ลอนดอน (King’s
College) หรือมีปมประเด็นอื่นใดแฝงเร้นเอาไว้
-- นั่นหาใช่ นัยยะส�ำคัญ
ทว่ า บั ด นี้ ที่ นั ก ท่ อ งโลกทั้ ง หลายควร
ต้องหาโอกาสตั้งค�ำถามแก่ตัวเองเพื่อความ
สบายใจ (ในยามบัน้ ปลาย) คือ ท่านได้สละเวลา
พาตัวเองไปยืนสงบต่อหน้ามหาศาสนสถานที่
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งนี้ พร้อมค้อมศีรษะ
น้อยๆ ให้แก่พลังศรัทธาของพวกเขาเฉกเช่ น
อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี แล้วหรือยัง?
> เมืองพระนคร (Angkor)
> นครวัด (Angkor Wat)
> เมืองพระนครหลวง หรือนครธม
(Angkor Thom)
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนท่วงท�ำนอง
ของความหมายจากวรรคทองวรรคนั้นจะโน้มเอียง
ไปในท�ำนองคล้ายๆ กัน นั่นคือ.. “อย่าเพิ่งตาย
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หากยังมิได้สัมผัสนครวัด” ไม่ก็.. “ต้องไปนครวัด
ให้ได้สักครั้งก่อนตาย” ซึ่งเมื่อมีการสืบค้นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และวิเคราะห์จากภาพถ่ายทาง
อากาศประกอบ จนเค้าลางในอดีตเริม่ ปรากฏชัดเจน
ขึ้น เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีพบว่านัยยะของ
อังกอร์ หรือ “เมืองพระนคร” ในทรรศนะของ
อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี นั้นน่าจะหมายรวมเอาถึง
เมืองพระนครเดิมทัง้ หมดทีถ่ กู สร้างขึน้ ในรัชสมัยของ
“พระเจ้ายโศวรมัน ที่ 1” (ราวพุทธศักราช 1440) โดย
มีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ ณ บริเวณยอดเขาพนม
บาแค็ง อันเป็นที่ตั้งของ “ปราสาทพนมบาแค็ง”
ที่ซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างต้องพากัน
ปีนป่ายฝ่าความสูงชันขึ้นไปสัมผัสแสงสุดท้ายแห่ง
อังกอร์ แทนที่จะหมายความถึงเพียงแค่ตัวปราสาท
นครวัดแต่เพียงอย่างเดียวอย่างทีเ่ ข้าใจกันมานับสิบๆ ปี
เมืองพระนครที่กล่าวถึงแห่งนี้ เจริญรุ่งเรือง
ถึงขีดสุดในรัชสมัยของ “พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2” ซึ่ง
ครองราชย์อยู่ระหว่างช่วงพุทธศักราช 1656-1693
กษัตริย์ผู้ทรงโปรดให้ท�ำการก่อสร้าง “ปราสาทนคร
วัด” หรือ Angkor Wat ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักดี หากแต่
เดิมนัน้ ปราสาทนครวัดถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นเทวสถาน
ในศาสนาพราหมณ์ เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ
(พระนารายณ์) จึงมีชื่อเรียกในยุคนั้นว่า “ปราสาท

เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ส�ำหรับ
ใครที่คิดจะทะลุเข้าไปสู่กลาง (ความเข้า) ใจ
แห่งอังกอร์ โดยการสืบเท้าท่องไปในอดีตพระ
มหานครแห่งนี้เพียงครั้งเดียว แถมนั่นอาจ
เสมือนเป็นการไม่ให้เกียรติแก่ชาติพันธุ์ที่ฝาก
อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ประดับโลกนี้ไว้ด้วยซ�้ำ
ปัจจุบนั การเดินทางไปสูจ่ งั หวัดเสียมเรียบ
(หรือเสียมราฐ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมรดกโลก
แห่งนี้ เป็นไปด้วยความสะดวกสบายอย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้หลาก
หลายรูปแบบ ทั้งรถประจ� ำทางข้ามประเทศ
(บขส.), รถตู้ของบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ, รถ
แท็กซี่ทั้งแบบเหมาและแชร์ค่าโดยสารบริเวณ
ริมชายแดน หรือแม้แต่เครื่องบิน ด้วยระยะ
ทางจากกรุงเทพฯ ถึงเสียมเรียบเพียง 400
กว่ากิโลเมตร ถือเป็นข้อได้เปรียบที่เรานักท่อง
เที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปสัมผัสอดีต
เมืองพระนครอันยิง่ ใหญ่ได้บอ่ ยครัง้ ตามต้องการ

วิษณุโลก” ทว่า การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในรัชสมัย
ของพระองค์ ก่อนจะเปลี่ยนมาเรียกว่าปราสาท
นครวัดที่ผู้คนในยุคปัจจุบันคุ้นหูมากกว่า เมื่อมีการ
เปลี่ยนถ่ายความเชื่อทางศาสนาในกาลต่อมา
ราวปีพุทธศักราช 1720 เมืองพระนครถูก
กองทัพของ “พระเจ้าชัยอินทรวรมัน” แห่งอาณาจักร
จามปา บุกเข้าตีและยึดครอง จวบกระทัง่ ในราวอีก 4
ปีถัดมา “พระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ทรงกอบกู้เอกราช
กลับคืนมาจากชาวจามได้สำ� เร็จ หลังจากนัน้ พระองค์
จึงโปรดให้ท�ำการสถาปนาเมือง “พระนครหลวง”
หรือ “นครธม” (Angkor Thom) อันหมายถึงพระนคร
ใหญ่ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนเมืองพระนครเดิม
โดยมีศูนย์กลางอันเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญที่นักท่อง
เที่ยวทั่วโลกคุ้นตาเป็นอย่างดี คือ “ปราสาทบายน”
ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นับเป็นช่วง
เวลาที่อาณาจักรขอมได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไป
อย่างกว้างขวาง มีอ�ำนาจเกรียงไกรเหนือแว่นแคว้น
อื่นใด มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาการ
การค้าขาย รวมถึงความมั่นคงในทางศาสนา โดย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ทรงหันมานับถือศาสนาพุทธ
(นิกายมหายาน) และนั่นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ค�ำว่า “นครวัด” (Angkor Wat) ที่ผู้คนทั่วโลก
ปรารถนาจะสัมผัสมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ยุคสมัยแห่งมหาอาณาจักรอังกอร์อันยิ่งใหญ่
ด� ำ เนิ น ไปในช่ ว งระยะเวลาหลายร้ อ ยปี จึ ง ย่ อ ม
กลาดเกลื่อนไปด้วยรอยจารึกแห่งอารยะธรรม เต็ม
ไปด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม บ้างบางครั้งด�ำรงชาติพันธุ์อยู่บน
เส้นทางอันรุ่งโรจน์ ในขณะที่บางยุคสมัยจ�ำต้องแข็ง
ขืนอยู่บนความข้นแค้นแสนสาหัส ซึ่งก็แน่นอนว่า
ส�ำหรับผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจในอดีตอันยิ่งใหญ่
ของอาณาจักรขอมนั่นย่อมไม่ต่างอะไรไปจากการ
ท�ำข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ที่ทั้งฝาดและขม คง
เพียงนักท่องเที่ยวส่วนน้อยเท่านั้นที่เพียรพยายาม
ท�ำความเข้าใจในล�ำดับความเป็นไป ด้วยหวังจะสืบ
เท้าก้าวตามรอยประวัติศาสตร์ไปอย่างมาดมั่น
ทว่า ประสานักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเราท่าน
ลองเริม่ ต้นโดยการค่อยๆ โฟกัสไปทีจ่ ดุ ก�ำเนิดของยุค
สมัยหลักทัง้ สาม อย่างทีก่ ล่าวเกริน่ เอาไว้ในย่อหน้าที่
ผ่านมา ก็อาจพอเห็นเค้าลางของเรือ่ งราวและตัวละคร
หลักต่างๆ ได้งา่ ยขึน้ อย่างน้อยก็งา่ ยกว่าการใช้วธิ ซี อื้
ตัว๋ เข้าชมแล้วเดินสุม่ ไปตามปราสาทโน้นที.. ปราสาท
นีท้ .ี . แบบมองไปทางไหนก็แทบคล้ายกันไปหมด!?!
เมื่อพอที่จะจ�ำแนกยุคสมัยหลักๆ ได้ ต่อไป
จึงค่อยคล�ำลงไปตามแขนงย่อยอีกทีว่าตัวละครไหน
เล่นบทอะไร สร้างศาสนสถานใด ปราสาทอะไรไว้บา้ ง..
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หาก อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี เป็นผู้สร้าง
วาทกรรมในการกระตุกกระตุ้นมวลมนุษยชาติ
ยุคปัจุบัน ให้แห่แหนกันเดินทางมาพิสูจน์ความ
อลังการแห่งอังกอร์ .. ก็ย่อมถือได้ว่า “อังรี
มูโอต์” (Henri Mouhot) นักธรรมชาติวิทยาชาว
ฝรัง่ เศสคนส�ำคัญอีกท่านหนึง่ ของโลก เปรียบดัง่
“ผู้แง้มมหาประตูศิลา” ที่ซุกซ่อนเมืองพระนคร
ไว้ด้วยกาลเวลา
อังรี มูโอต์ กล่าวไว้ในหนังสือ “การท่อง
โลก” ของเขา ภายหลังมีโอกาสย่างกรายเข้าไป
สัมผัสอังกอร์ในราวพุทธศักราช 2403 ท�ำนอง
ว่า.. “เป็นนฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ ซึง่ มิอาจมี
สิง่ ก่อสร้างอืน่ ใดทีส่ ร้างมาแล้วหรือทีจ่ ะสร้างต่อไป
ในโลกเสมอเหมือนได้ และอาจถือได้วา่ เป็นคูแ่ ข่ง
ของวิหารทีส่ ร้างโดยกษัตริยโ์ ซโลมอนผูย้ งิ่ ใหญ่..”
พลันเมื่อประโยคดังว่าจบลง ข้าพเจ้า
“ผู้เขียน” ก็คงมิต้องคล�ำหาถ้อยค�ำใดมาขวาง
กั้ น จิ น ตนาการหรื อ แรงบั น ดาลใจของท่ า น
นั ก เดิ น ทางทั้ ง หลายอี ก นอกไปเสี ย จาก..
“เฆิร อังกอร์ แตมะดอง สลับบานเฮย” หรือ
“See Angkor and Die”
หมายเหตุ
รศ.ดร.ศานติ ภักดีค�ำ ภาควิชาภาษาตะวัน
ออก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
ประสานมิ ต ร ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ส� ำ นวน “See
Angkor and Die” ในภาษาเขมร

เรื่องนี้ต้องขยาย

เรื่อง : ย่ายา

กราบสวัสดี สวยๆ ก่อนค่ะ
ญาญ่ามาพบกับท่านผู ้อ่านฉบับนี้ เริ่มมีฝนตกหนักบ้าง
เบาบ้าง ให้ได้พอรถติด คลายร้อน ในบางพื้นที่ใกล้ลงหลัก
ปั กช� ำต้นกล้าพืชพันธุ ์ต่างๆ บ้างแล้ว แต่หลายพื้นที่ก็เห็นว่าแล้ง
หนักมาก รอฟ้ารอฝนชโลมใจกันไป… ที่สุขกับฝนก็มี ที่ทุกข์กับ
ฝนก็มาก เห็นไหมคะ ความทุกข์มีอยู ่ทุกที่ ทุกหนทุกแห่งไม่เลือก
แล้วเราจะรับมือกับความทุกข์อย่างไรดีล่ะ
หลายท่านเลือกที่จะมอง จะเสพ จะสนใจอะไรที่เป็นสุข และ
อีกไม่น้อยก็จมจ่อมมองเห็นทุกเรื่องเป็นทุกข์ไปซะหมด ชี วิตก็เลย
ดูเหนื่อยหนัก ในกลุ่มหลังนี้ค่อนข้างโชคร้ายไปหน่อย ที่คิดแต่จะก�ำ
ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องราวต่างๆ รอบตัว ไม่ยอม
ปล่อย เฮ้อออออ (ถอนหายใจยาวๆ กันเลย)........

เห็นข่าวน้องฟิวส์ ขนมใส่ไส้ยอดกตัญญูแล้วก็
รูส้ กึ ยิม้ อิม่ ใจ ยิง่ ได้รบั รูเ้ รือ่ งราวจากแหล่งข่าวหลายๆ
แหล่งที่น�ำเสนอ ยิ่งท�ำให้อยากชื่นชม น�ำมาเขียนลง
ให้คณุ ผูอ้ า่ นได้ซาบซึง้ ไปกับชีวติ ของเด็กทีค่ ดิ เป็นและ
ต่อสูก้ บั ความต�ำ่ ต้อยของตัวเอง กับสังคม ทีต่ อ้ งบอก
ว่าตกต�่ำลงทุกวันๆ
จากที่เป็นเด็กติดเกม เล่นสนุกไปวันๆ แต่
เมื่ อ ครอบครั ว ล� ำ บากก็ ถึ ง คราวที่ ต ้ อ งช่ ว ยเหลื อ
“น้องฟิวส์” หรือ ด.ช.ชาคร เติมบริรักษ์ นักเรียนชั้น
ม.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เด็กยอดกตัญญูยืนขาย
ขนมใส่ไส้หลังเลิกเรียนเป็นประจ�ำทุกเย็น บริเวณฝั่ง
ตรงข้ามเดอะมอลล์ ท่าพระ เพือ่ หารายได้ชว่ ยเหลือ

ครอบครัว เรื่องราวดังกล่าวของเด็กยอดกตัญญูผู้นี้
ถูกน�ำเสนอและส่งต่อไปอย่างรวดเร็วผ่านเฟสบุ๊ก
“นักเกรียน เทพศิรินทร์” เมื่อผู้คนได้รับรู้ข่าวสาร
ต่างชื่นชมในความเป็นเด็กดีและความกตัญญูของ
น้องฟิวส์ จนกลายเป็นพ่อค้าขนมใส่ไส้ที่โด่งดังที่สุด
ในขณะนี้
น้องฟิวส์ขายขนมใส่ไส้มาตัง้ แต่อยูช่ นั้ ป.5 ตอน
แรกที่มาขายเพราะแม่บังคับ แต่เห็นแม่กับพี่สาว
ล�ำบาก ก็เลยคิดได้ว่าควรจะช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้าน
บ้าง เพราะถ้าไม่ช่วย ครอบครัวก็จะยิ่งล�ำบากและ
อยู่ไม่ได้
น้องฟิวส์ยงั บอกอีกด้วยว่า ผ่านมาหมดแล้วกับ
ค�ำดูถกู ของทัง้ เพือ่ น คนรูจ้ กั แต่นอ้ งฟิวส์กต็ อ้ งอดทน
และไม่ทอ้ กับค�ำพูดของคนเหล่านัน้ น้องฟิวส์มเี พือ่ น
น้อย เพราะไม่คอ่ ยมีใครอยากคบกับเด็กสลัม ยากจน
อย่างน้อง
ค�ำสัมภาษณ์เล็กๆ น้อยๆ ทีน่ อ้ งฟิวส์ได้บอกเล่า
ออกมา ท�ำให้ญาญ่ารู้สึกได้ถึงสังคมปัจจุบัน สังคมที่
คนแต่ละคนมีพร้อมซึ่งวัตถุรอบกาย แต่ขาดแคลน
น�้ำใจ และมองเห็นคนที่มีน้อยกว่า หรือไม่มีเท่า
เป็นคนอีกกลุ่ม และที่แย่ไปกว่านั้นคือ การเหยียบย�่ำ
ซ�้ำเติมความด้อยเหล่านั้น เพียงเพราะเห็นว่าตัวเอง
มีเยอะกว่า มีมากกว่า
ในทุกๆ วัน ข่าวต่างๆ ของเด็กๆ และเยาวชนมี
มากมาย แต่ข่าวในด้านบวกด้านดีมีน้อย จนบางครั้ง
ก็แทบหาเสพหาอ่านไม่เจอ ในโลกสังคมแห่งข่าวสาร
ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ที่พร้อม
เสิรฟ์ เราในทุกๆ วัน มีทงั้ ข่าวเด็กผูห้ ญิงตบตีกนั เพราะ
แย่งผู้ชาย เด็กผู้ชายชกต่อยกันถึงขั้นไล่ยิงไล่ฟันกัน
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ถึงกับเสียชีวิต เด็กๆ มากมายเรียกร้องสิทธิของ
ตัวด้วยการโชว์เรือนร่างอวัยวะที่ไม่สมควร และ
ประกาศให้คนอื่นรู้ว่า นี่คือตัวฉัน ฉันคิดฉันเป็น
แบบนี้อย่างน่าไม่อาย และหลายๆ คนก็โด่งดัง
กลายเป็น Net Idol (เน็ต ไอดอล) ในสังคมที่ไม่รู้
ว่าอะไรดี อะไรงาม อะไรถูก อะไรควร สับสน
ปนเปกันไปหมด บางครัง้ ญาญ่ามานัง่ นึกๆ ดูแล้ว
ก็ ไ ด้ แ ต่ ป ลงสั ง เวช และท� ำ ใจกั บ อะไรๆ ที่ ดู
จะลืน่ ไหลไปกับกระแสความเจริญ ทันสมัย เพราะ
จริงๆ แล้ว ความเจริญไม่ได้มาพร้อมกับความดี
งาม ความรับผิดชอบ หากแต่ความเจริญที่ขาด
ความคิด ขาดจริยธรรม คุณงามความดี และ
ที่ส�ำคัญขาดจิตส�ำนึกในตัวผู้คน ที่นับวันจะมี
น้อยลง หรือแทบจะมองไม่เห็นนั้น อันตราย!!!
วันนี้คุณคิดอย่างไร ???
1. คิดถึงตัวเอง
2. คิดถึงคนอื่น
3. คิดถึงตัวเองก่อน แล้วค่อยคิดถึงคนอื่น
4. คิดถึงคนอื่นก่อน แล้วค่อยคิดถึงตัวเอง
ค�ำตอบ คือไม่มีข้อไหนผิดเลยค่ะ เลือก
ที่ จ ะคิ ด ในกรอบแห่ ง ความดี ง าม ถึ ง พร้ อ ม
ด้วยจริยธรรม และสุดท้ายส�ำนึกใส่ใจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นอยู่ แค่นี้ชีวิตก็เป็นสุข
จริงไหมคะ
ว้าย!!! ฝนตกแล้วค่ะ เก็บผ้าก่อนนะคะ แล้ว
เจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดี บ๊ายบาย…

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

เหตุบา้ นการเมืองยามคาบเกีย่ วเวลาเข้าพรรษานี้ มฤตยูจรกุมลัคนาเมืองตลอดพรรษา
ส่วนพฤหัสจรย้ายราศีเป็นเวลา 1 ปีเข้าสู่เรือนปุตตะในดวงเมือง ภาพรวมในระยะนี้
จะเรียกว่าดีก็ได้ ร้ายก็ไม่เชิง เพราะบ้านเมืองจะเริ่มเข้าสู่ความสงบสุข ภาวะการเงินจะเริ่ม
ฟื้นตัว การค้าขายจะคึกคักมากขึ้น แต่ที่ควรระวัง คือ เหตุการณ์เกี่ยวกับคนใหญ่คนโตใน
บ้านเมือง ระวังการลอบท�ำร้าย การเจ็บป่วยกะทันหัน อันจะสร้างความสะเทือนใจในสังคม
เป็นเวลาล้างกรรมของคนเลว และเวลาเผชิญกรรมในช่วงวัดใจของคนดี ก็คงต้องช่วยลุ้นกัน
ต่อไป...

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
ชีวิตคุณในระยะนี้ดูดี๊..ดี เพราะมีแต่เรื่อง
เบิกบานใจ เรือ่ งอะไรก็ไม่โดดเด่นเท่าเรือ่ ง
เดินทาง เพราะมีโอกาสบินลัดฟ้าไปไกลบ้านเกิด
บางท่ า นที่ เ ล็ ง ไว้ นาน จะมี โ อกาสได้ ซ ่ อ มบ้ า น
ชุดใหญ่ หรือ มีญาติ(หรือคนรู้จักเก่าแก่) แวะมา
เยีย่ มเยียน การงานท�ำอะไรจะมีคนใจดีเมตตาคอยช่วย
หนุนหลังคุณอยู่ การเงินไหลมาจากหุน้ ส่วน คูค่ รอง
ความรัก ใครมีคู่ เกาะแน่นๆ เลยนะน้องนะ.. เพราะ
เสีย่ เขาใจป�ำ้ !

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
เป็นช่วงทีค่ ณุ อาจได้พบเรือ่ งแปลกๆ ในแนว
มิตสิ มั ผัส ให้หมัน่ ท�ำบุญมากๆ กรวดน�ำ้ แผ่
เมตตาบ่อยๆ เรือ่ งรายจ่ายในบ้านพอมีพอใช้ เดินทาง
ไปไหนระวังอุบตั เิ หตุ เรือ่ งงานทีต่ อ้ งต่อสูฟ้ าดฟันมีแวว
ส�ำเร็จ รูจ้ กั เจรจาแบบไม่ใส่อารมณ์! หากต้องการความ
ช่วยเหลือพึง่ พาให้ไปเอ่ยปากกับคนทีเ่ คยอุปถัมภ์กนั มา
หรือ หุน้ ส่วนดัง้ เดิม ความรัก อย่าซ�ำ้ ซาก ขุดเรือ่ งเดิมๆ
มาพาลใส่กนั หรือ ทะเลาะกันด้วยเรือ่ งมือทีส่ าม

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
อาจเป็นเวลาที่ต้องเก็บกระเป๋าโยกย้าย
ถิ่นที่อยู่กันอีกรอบ โดยเฉพาะคนที่อยู่
บ้านเช่า ควรส�ำรองเงินค่ามัดจ�ำที่ใหม่ไว้บ้าง ชีวิต
ต้องเดินต่อไป...คุณจะได้คนคุ้นเคย หรือ มิตรเก่า
ยื่นมือมาช่วยเหลือ การงานช่วงนี้ต้องอดทนเพราะ
มันช่างเหน็ดเหนื่อยสาหัสซะจริงๆ คุณอาจถึงขั้น
ล้าจนท�ำให้ดัชนีความสุขลดลง แต่ก็สู้ๆ นะ เพราะ
มีเรือ่ งต้องจ่ายรออยูเ่ ยอะ ความรัก ซ่อนไว้บอกใคร
ไม่ได้...สุขอยูเ่ งียบๆ

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
คุณอาจต้องเดินทางไกลในระยะนีโ้ ดยไม่มี
แพลนล่วงหน้ามาก่อน ในเรือ่ งการงาน
บางท่านดวงดีจะได้รบั การยอมรับนับถือจากผลของ
การท�ำงานหนัก แต่บางท่านมีโอกาสตกเก้าอี้ โดนเด้ง
ฟ้าผ่า หรือ โดนให้ออกเอาดือ้ ๆ เพราะมฤตยูเล็งอยูต่ รง
หัวคุณพอดี ยากจะเดาทางได้ถกู ! มีเรือ่ งพลิกล๊อคตลอด
เวลาทัง้ การงานและความรัก การเงิน รับซ้ายจ่ายขวา
ชีวติ ช่วงนีต้ อ้ งตัง้ สติดๆี อะไรก็เกิดขึน้ ได้

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ช่ ว งนี้ เ หมื อ นช่ ว งสู ญ ญากาศ อะไร
ที่รอๆ อยู่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับสักที
คงต้องถอนสายบัวแล้วล่ะ จังหวะดาวยังไม่เป็นใจ
แม้เรือ่ งอืน่ ๆ รอบตัวจะท�ำให้คณุ สบายใจก็ตาม ลาภผล
เงินทองยังคงมีมาสม�ำ่ เสมอ การงานทีท่ ำ� ร่วมกับคนอายุ
น้อยกว่าดูไปมีแต่ปญั หาอุปสรรค! ความรัก เป็นระยะน่า
กลัว จะอยูห่ รือไป อย่าท�ำตัวน่าเบือ่ เอาแต่ใจ!
ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
ถ้าคุณเป็นคนที่ท�ำดีมาตลอด และเชื่อ
ว่าสิง่ ทีต่ วั เองท�ำคือสิง่ ดีๆ ระยะนีจ้ ะเป็น
ช่วงคืนก�ำไรให้คณุ ได้พบเจอแต่เรือ่ งดีๆ ควรหมัน่ ไปท�ำ
บุญบ่อยๆ ระวังการป่วยไข้แบบปัจจุบนั ทันด่วน หรือ การ
ขัดแย้งกับหมูญ่ าติ การงาน การเงิน จะไหลลืน่ ขึน้ พอให้
มีหมุนไป ท�ำให้คณุ ยิม้ ได้ ความรักเป็นช่วงสมานฉันท์
หันหน้ามาคุยกันดีๆ พอได้ละ่ !
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ค�ำพยากรณ์
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ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
ดูจะวุ่นวายและน่าเป็นห่วง เพราะมฤตยู
จรเข้ากุมชาวเมษโดยตรง จะมีเหตุวนุ่ วาย
ด้วยเรื่องของตัวเองนี่แหละ อย่าไปท�ำตัววีนเหวี่ยง
ใส่ใคร ระวังจะโดนสวนกลับ! เป็นเวลาที่คุณจะได้
แสดงศักยภาพในที่ท�ำงาน ต้องควบคุมอารมณ์
ให้ดี อย่าใจร้อน การเงินไหลรื่น คนที่รอขายที่จะ
มีโชคเข้ามาแบบฟลุ๊คๆ หรือ ผู้ใหญ่ยกที่ให้ฟรีๆ
ความรัก ยังไม่ใช่จังหวะที่สวย ตราบเท่าที่คนเก่า
ยังไปไม่พน้ คนใหม่อย่าเพิง่ เริม่ ต้น

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)
ถ้าระยะนี้ ไม่มเี จ้ามือพาไปกินฟรี แสดงว่า
คุณเป็นคนทีโ่ ลกลืมแล้วล่ะ! เพราะเป็นช่วง
เวลาทีค่ ณุ ะจะมีลาภลอยโดยเฉพาะลาภปาก แผนงานที่
คุณวางไว้นานแล้ว จะส�ำเร็จด้วยความช่วยเหลือของคน
รอบข้าง การเงินดีไหลมาตามคาด เป็นช่วงเวลาทีค่ ณุ น่า
จะสบายใจทีส่ ดุ แต่ระวังสุขภาพ โรคประจ�ำตัว โรคเก่า
เรือ้ รังจะก�ำเริบ ความรัก หาได้ไม่ใกล้ไม่ไกล เพือ่ นฝูงจะ
จูงมือพามาแนะน�ำตัว

คู่หูดูดวง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
จอมโปรเจคอย่างคุณได้เวลาส�ำแดงเดช
แสดงไอเดียออกมาให้เจ้านายและเพือ่ นร่วม
งานคุณเห็นกันเลย คุณจะได้รบั ชือ่ เสียงและการยอมรับ
เป็นอย่างดีถงึ ดีมาก เป็นช่วงกอบโกยชือ่ เสียงกลับมา
ฟูฟ่ า่ ดังเดิม แต่ขอร้อง..อย่าไปค�ำ้ ประกันให้ใคร หรือ
เซ็นเอกสารโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ จะมานั่งเก๊กซิมซะ
เอง! การเงินมีให้อมิ่ แบบไม่ตอ้ งดิน้ รนมากมาย ความรัก
เป็นช่วงเปราะบาง พร้อมจะไปอย่างไม่เหลือเยือ่ ใย
ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
พู ด น้ อ ยๆ ยิ้ ม เยอะๆ อย่ า ท� ำ ตั ว เป็ น
คนขีบ้ น่ ปัญหามันมีไว้แก้ เงินทองก็หา
ใหม่ได้ ท�ำใจร่มๆ เรื่องในบ้านคุณดูวุ่นวายเวียนหัว
พาลให้หงุดหงิดหัวใจ แต่อย่าพกความไม่สบายใจ
ไปที่ท�ำงาน การงานจะผิดพลาด ปัญหาจะเป็นงูกิน
หางยิง่ กว่าเก่า ดีวา่ การเงินยังพอไปได้ เรือ่ งความรัก
พักก่อนไหม!!!. ใครเตรียมตัวไปฟ้องหย่า โอกาสสูงทีจ่ ะ
ได้สนิ สมรสตามคาด..
ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)
คุณจะได้ร่วมงานกับบุคคลหลากหลาย
ประเภทในแวดวงสังคมรอบตัวงานเหนือ่ ย
แต่ให้ชอื่ เสียงและผลตอบแทนคุม้ ค่า พยายามมองข้าม
ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ไป ให้มองทีภ่ าพรวมของ
ผลลัพธ์จะดีกว่า ผูใ้ หญ่ให้การอุปถัมภ์ดมี าก การเงิน
มีพอให้ใช้สบายๆ ความรัก มากับฝน ท�ำให้ใจคุณเย็น
สบาย คูข่ องคุณควงไปไหนมีแต่คนอิจฉา คบกันนานๆ
ยาวไป ยาวไป...
ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)
การเงินหมุนติ้ว ตัวเป็นเกลียว หัวเป็น
น๊อต คุณจะได้รับผลกระทบจากการจ�ำ
พรรษาของมฤตยูในเรื่องที่ต้องมีเหตุเข้ามาให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ท�ำใจสงบๆ
ทบทวนให้แน่นอนถึงผลได้เสียก่อน ค่อยลงมือท�ำ
รายจ่ายหลายอย่างตัดได้ พิจารณาให้ดี ระวังการ
โต้เถียง มีปัญหากับบริวารในเรื่องไม่เป็นเรื่อง การ
งานอาศัยคนเก่าๆ จะช่วยได้เยอะ ความรัก ก็งั้นๆ
เอาเรือ่ งตัวเองให้รอดก่อนดีกว่านะ

แวะชิมริมทาง

เรื่อง : Kookykoy  ภาพ : Ommy

ร้าน Speed ATV

& L’Amore Coffee
ของอร่อยไม่ได้หารับประทานได้แค่ในเมือง
เท่านัน้ นะคะคุณ! เพราะท่ามกลางเมืองเล็กๆ
อย่าง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ล้อมรอบไป
ด้วยธรรมชาติป่าเขา มีร้านอาหารไม่เล็ก ไม่ใหญ่
แต่รสชาติดี บรรยากาศชิลๆ แทรกตัวอยู่นั่นคือ ร้าน
Speed ATV & L’Amore Coffee เส้นทางการมาชิม
นั้นไม่ยาก เพราะมาทางเดียวกับเขื่อนรัชชประภา
จากปากทางเข้าเขื่อนตรงมาประมาณ 8 กม.จะเจอ
บ้านหลังใหญ่ เลยมานิดหน่อย ก็จะเห็นร้านอยู่ทาง
ด้านขวา สังเกตง่ายๆ ด้านหน้ามีรถ ATV ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของที่ร้านจอดเรียงรายอยู่หลายคัน
ซิ ก เนเจอร์ จานเด่ น ที่ เ จ้ า ของร้ า นแนะน� ำ ว่ า
ต้องลองก็คือ สลัด L’Amore (ลาโมเร่ เป็นภาษา
อิตาลี แปลว่า ความรัก) เป็นสลัดที่ใช้ชื่อเดียวกับ
ร้ า น ความอร่ อ ยอยู ่ ที่ น�้ ำ สลั ด สู ต รเด็ ด ลั บ เฉพาะ
ที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเอง จานต่อมา ย�ำเอ็นไก่ทอด
ร้านนี้ใช้เอ็นไก่ชุบแป้งแล้วน�ำไปทอดให้สีเหลืองทอง
กรุบกรอบ แล้วเอามาคลุกกับน�้ำย�ำสูตรพิเศษที่เน้น
รสชาติเผ็ดจัดจ้าน ส่วนอาหารจานอื่นๆ ที่น่าลิ้มลอง
ไม่แพ้กัน ได้แก่ ไก่ชุบแป้งทอด, สเต๊กพ็อกช็อป,
สเต๊กปลาแซลมอน, ผัดขี้เมาทะเล แต่ละจานแม้
หน้าตาดูฝรั๊งฝรั่งแต่รสชาติแซ่บเว่อร์ แบบไทยๆ
คอนเฟิร์ม! นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มร้อน-เย็น

สเต็กพ็อกซ็อป

หลากสไตล์ ใ ห้ เ ลื อ ก ไม่ ว ่ า
จะเป็ น ชาเขี ย ว, ชาไทย,
กาแฟ L’Amore Coffee ที่
หอมกรุ ่ น รสกลมกล่ อ ม
คอกาแฟที่ ป ลื้ ม ความละมุ น
ไม่ควรพลาดแก้วนี้ต้องลอง!
หลังจากจัดอาหารและเครื่องดื่มเช็ตใหญ่กันไป
แล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ให้ลูกค้าได้เพิ่ม
สีสันและเติมพลังชีวิตให้กระปรี้กระเปร่ายิ่งขึ้น ด้วย
บริการรถ ATV ให้เช่าขับในสนามหลังร้านสนนราคา
รอบละ 150 บาท หรือ ครึ่งชั่วโมง ราคา 500 บาท
แต่ถ้าใครที่อยากขับไปชมทัศนียภาพรอบๆ เขื่อน
รัชชประภา ราคาก็จะอยู่ที่ 800 บาท (รวมค่าน�้ำมัน
แล้ว) หรือจะลองยิงธนูฝึกความแม่น ที่นี่เค้าก็มี
“คุณสมชาย แก้วประสงค์” เจ้าของร้านการันตี
ว่ามาร้าน Speed ATV & L’Amore Coffee กินไปสนุก
ไปครบรสแน่นอน ที่ส�ำคัญเจ้าของร้านใจดี เฟรนด์ลี่
สุดๆ ค่าาา
Speed ATV & L’Amore Coffee

ย�ำเอ็นไก่ทอด

ทีต่ งั้ : 708 ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
โทร : 08 1737 0044 หรือ 077 270 680
เปิดทุกวัน : เวลา 08.30-20.00 น.

ผัดขี้เมาทะเล
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