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ประธานที่ปรึกษา นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะท่ีปรึกษา ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร, จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล,  
ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด ฝ่ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น.  
สรุนิทร์ ทองห่อ, วงศกร โชตวิบิลูธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญาน ีอนรุกัตพินัธุ,์ ศภุลกัษณ์ สนุทรมฏัฐ์ บรรณาธกิารศลิปกรรม สริุนทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภมู ิสดุเอือ้ม เว็บไซต์ วรษิฐ์ ทัง่บญุ  
ฝ่ายธุรการ วราวธุ สวุรรณเทพ ฝ่ายภาพ ธนัวา หยาง, s88 ผูอ้�านวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด นยิารินทร์ ฐานธุรรมพงศ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒ ิเลศิวิทย์วรเทพ, ธุชรตัน์ ทองสวสัดิ,์ 
วรร เพช็รวาร,ี จรีะพงษ์ ศขุโข

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�้า  
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดียจ�ากัด ก่อนทุกครั้ง

http://www.facebook.com/busbuddythailand

Where to Find 

      
ในรปูแบบ E-Magazine 
ได้ง่ายๆ เพยีง
ดาวน์โหลดแอพพลเิคช่ัน
ของ BookSmile 
มาไว้ทีส่มาร์ทโฟน
หรอืแท็บเลต็ของคุณ 
ใช้ได้ทัง้ระบบ 
Android 
และ ios

ข่าวดี คณุสามารถอา่น
นติยสารคูห่เูดนิทาง

   พบนติยสารคูห่เูดนิทางได้เป็นประจ�าที ่บนรถโดยสารปรบัอากาศ ช่องจ�าหน่ายตัว๋ และจดุประชาสมัพนัธ์ ของ บริษัท ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ณ สถานี
ขนส่งกรงุเทพฯ (จตจุกัร), สถานขีนส่งสายใต้ใหม่, สถานขีนส่งเอกมยั, สถานเีดินรถสวุรรณภมู ิและสถานบีริการของ บขส. อกีกว่า 100 แห่งท่ัวประเทศ, 
ร้านกาแฟ คาเฟดโิอโร่ ทกุสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทกุสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตงุ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมดุมหาวิทยาลยั
ชัน้น�าทัว่ประเทศ ฯลฯ

(นายนพรัตน์  การุณยะวนิช)

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ
ท�าหน้าทีร่กัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บขส.

สวสัดคีณุผูอ้า่นทกุทา่นครบั
 ในวนัที ่13 กรกฎาคม 2558 นี ้ เป็นวนัคล้ายวนัสถาปนา บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ครบรอบ 85 ปี ซึง่เป็นอกีปีหนึง่ท่ีเรา 

มุง่มัน่พฒันาองค์กรในทกุๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบรบักบัความต้องการของผูใ้ช้บริการท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ

 นอกจากนี ้ ทาง บขส.ยงัได้มีการประชมุหารือกับทางผูป้ระกอบการรถโดยสารของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เพือ่เปิดเส้นทางเดนิรถโดยสารสาธารณะระหว่างประเทศเพิม่ขึน้อกี เป็นการขานรบันโยบายการเปิด 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในปลายปีนี ้และเราก็ไม่ลมืท่ีจะพฒันาการให้บริการการเดินรถโดยสารสาธารณะภายในประเทศ

ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ด้วยเช่นกนั

 ท้ายน้ี ผมก็ขอฝากคณุผูอ่้านเหมอืนเช่นเคยครบั เดนิทางครัง้หน้าไม่ว่าใกล้ไกล อย่าลมืเรยีกใช้บรกิารรถโดยสารของ บขส.  

สอบถามรายละเอยีดและเส้นทางเดนิรถเพิม่เตมิได้ที ่Call Center 1490 เรียก บขส. หรือท่ี www.transport.co.th ครับ 

ทักทาย

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง 
จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ)
วิธีสมัครสมาชิก 

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ 
และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028 

499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0 2171 1535  โทรสาร 0 2171 1536
MJ Media Company Limited
499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, 
Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด 

7  บขส.อินไซด์ 
	 :	บขส.ชวนเทีย่ว	
	 12	เมอืง	ต้องห้าม...พลาด
9 บขส.อัพเดท 
13  เล่าสู่กันฟัง 
	 :	AIS	“อยูร่่วมสงัคมอย่างยัง่ยนื”
14  รอบรู้รอบโลก 
	 :	โฉมหน้าเดก็น้อยทีไ่ด้ชือ่ว่า
	 เป็นเดก็หญงิทีส่วยทีส่ดุในโลก

สารบัญ

16  มุมสุขภาพ 
	 :	“ไวรสัเมอร์สคอฟ”	ร้ายแค่ไหน...
	 เข้าใจกนัหรอืเปล่า?
20  คู่หูพาเที่ยว 
	 :	ฝ่าสายฝน	ชมเขือ่นเช่ียวหลาน
	 จ.สรุาษฎร์ธานี
28 ไฮเทคอัพเดท
30  เที่ยวรอบบ้าน 
 :	ค้อมศรีษะก่อนตายให้..องักอร์

33 คู่หูดูดวง 
	 :	15	ก.ค.	–	14	ส.ค.	2558
34 แวะชิมริมทาง 
	 :	ร้านSpeed		ATV	
	 &	L’Amore	Coffee
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เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน บขส.อินไซด์

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในเมืองไทยของเรานัน้มีอยู่มากมาย กระจาย
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

จึงได้เปิดตัวโครงการ “เมืองต้องห้าม…พลาด” คัดสรร 12 เมืองทางเลือก 
จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเมืองหลักเดิม เน้นจุดเด่น
ศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต  

และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี ได้แก่ 
จังหวัดล�าปาง เพชรบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด 
จันทบุรี ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช

บขส.ชวนเที่ยว 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด

 เริ่มกันที่ ภาคกลาง ต้องยกให้เมืองสายน�้า

สามเวลา จ.สมทุรสงคราม ทีม่จีดุเด่นเป็นตลาดน�า้ 

เช่น ตลาดน�้าท่าคา ตลาดน�้าอัมพวา ชุมชนบ้าน

บางพลับ บทตอนชีวิตชาวสวนที่เรียนได้ไม่รู้จบ 

และตลาดเก่าบางนกแขวก ปลุกความร่าเริงของ

ชวีติตลาดน�า้โบราณให้ตืน่ขึน้มาอกีครัง้ (ภาคกลาง  

2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม : เมืองสายน�้า 

สามเวลา และราชบุรี : ชุมชนคนอาร์ต)

 ไปที่ ภาคเหนอื ที่จังหวัดล�าปางได้ชื่อว่า 

“เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” สัมผัสกับวิถีชีวิตที่

เรียบง่าย เช่น ถนนสายวัฒนธรรม วิถีชุมชนคน

ล�าปาง และวัดพระธาตุล�าปางหลวง วัดเก่าแก่ 

คู่บ้านคู่เมืองล�าปาง (ภาคเหนอื 3 จังหวัด ได้แก่ 

ล�าปาง : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เพชรบูรณ์ 

: ภูดอกไม้สายหมอก และน่าน : กระซิบรัก 

เสมอดาว)

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ต้องทีเ่ลย เยน็สดุ… 

สขุทีเ่ลย จ.เลย นยิามใหม่ของภาคอสีานทีเ่ล่าขาน 

เรื่องราวเย็นสบาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ  

ภูลมโล ภูกระดึง และภูป่าเปาะ รวมท้ังพระธาตุ

ศรีสองรัก พยานแห่งมิตรภาพระหว่างไทย-ลาว  

ผกูศรทัธาชาวด่านซ้ายไว้เป็นหนึง่เดยีว (ภาคอสีาน 

2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ : เมืองปราสาทสองยุค 

และเลย : เย็นสุด…สุขที่เลย)

 ภาคตะวันออก เมืองเกาะในฝัน ที่ จ.ตราด 

มีเกาะน้อยใหญ่ให้เลือกพักผ่อน ชมความงาม

ของท้องทะเล ทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  

เกาะหมาก เกาะกูด หรือจะเลือกอิ่มอร่อยกับ

ผลไม้สดๆ จากสวนแบบไม่อั้น ที่สวนผลไม้ 

จ.จันทบุรี (ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ 

ตราด : เมือง เกาะในฝ ัน และจันทบุรี  :  

สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้)

 ปิดท้ายที่ ภาคใต้ กับยุทธจักรความอร่อยของจังหวัดตรัง ที่พบได้ตลอด  

24 ชั่วโมง กับต�านาน “เมืองแห่งคนช่างกิน” วิถีวัฒนธรรมการกินท่ีเป็น

เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น หมูย่างหนังกรอบ ติ่มซ�า ค�าโต ขนมเค้กมีรูเนื้อนุ่ม

ลิ้น และเมนูพ้ืนบ้านอาหารพ้ืนเมืองจานเด็ดท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดลิ้มลอง

อีกมากมาย (ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง : ยุทธจักรความอร่อย ชุมพร :  

หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ และนครศรีธรรมราช : นครสองธรรม)

 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
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เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสนบขส.อินไซด์

บขส.จัดท�าโครงการ “คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน”
 นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักซ่อมบ�ารุงและตรวจสภาพรถ  

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ “คัดแยกขยะก่อนทิ้งใน

ชุมชน” โดยน�าถังน�้ามันที่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นถังขยะ จากฝีมือการดัดแปลงของทีมงานช่าง  

ส�านักซ่อมบ�ารุงและตรวจสภาพรถ เพื่อเป็นการน�าวัสดุมารีไซเคิลใหม่ และได้จัดพิธีส่งมอบถังขยะ 

คัดแยกประเภท พร้อมบอร์ดให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษาจ�านวนเงิน 15,000 บาท ให้กับนักเรียนที่

เรียนดีแต่ยากจน จากโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ�ารุง ชุมชนบุญคุ้ม ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์ซ่อมบ�ารุงและ 

ตรวจสภาพรถรังสิต
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เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน บขส.อัพเดท

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกับ
สถาบันการบินพลเรือนครบรอบ 54 ปี
 ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบ

ทุนเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะกุศลและเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ของสถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันการบินพลเรือนครบรอบปีที่ 54  ณ สถาบันการบินพลเรือน

ผู้ประกอบการรถร่วมฯ  
เยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ซ่อมฯ บขส.
 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) โดยส�านักงานซ่อมบ�ารุงและตรวจสภาพรถ 
ต้อนรับคณะผู้ประกอบการรถร่วมฯ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมบ�ารุง
และตรวจสภาพรถ (รังสิต) ซึ่งเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งแรกที่ให้บริการ
ตรวจสภาพรถทุกประเภท มีมาตรฐานเทียบเท่ากรมการขนส่งทางบก ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยมีบุคคลากร
ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ เครื่องมือตรวจสภาพที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็น
หน่วยให้บริการรับช�าระภาษีรถประจ�าปีส�าหรับรถยนต์ทุกประเภท ณ ศูนย์ซ่อม
บ�ารุงและตรวจสภาพ 

บขส.จัดกิจกรรม Safety Day ประจ�าปี 2558
 นายนพรัตน์ การุณยวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ 

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

(บขส.) ร่วมพิธีเปิด โครงการสัปดาห์แห่งความปลอดภัยประจ�าปี 2558 (Safety Day)  

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.ร่วมประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย 
ส�ารวจเส้นทางการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ
 นายพนิจิ ค�าปู ่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายธรุกจิเดนิรถ และ นางสาวดวงพร กลิน่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) NGUYEN VAN LONG ประธานและผู้อ�านวยการบริษัท THUA THIEN HUE 

PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว น�าโดย ท่าน ทะวไีช วนันะเรอืง  

ผู้อ�านวยการ บริษัท ส้อมแปงขนส่งและโดยสารทางบก จ�ากัด โดยได้มีการลงนาม ณ ห้องประชุม THUA THIEN HUE 

PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Mr.NGUYEN VAN LONG ประธานและ 

ผู้อ�านวยการ บรษิทั THUA THIEN HUE PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY (สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม  

แขวงเถื่อเทียน - เว้) ท่านทะวีไช วันนะเรือง ผู้อ�านวยการบริษัท ส้อมแปงขนส่งและโดยสารทางบก จ�ากัด (สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ร่วมการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อส�ารวจเส้นทางการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ 

เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร (ประเทศไทย) - แขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) - แขวงเถื่อเทียน - เว้ (เวียดนาม) ณ ห้องประชุม 

บริษัท THUA THIEN HUE PASSENGER CAR JOINT STOCK COMPANY (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

คู่ หู เ ดิ น ท า ง  09
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เรื่อง	:	กองบรรณาธิการข่าวรายทาง

ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมจบัจ่ายใช้สอยซือ้ผลติภณัฑ์ต่างๆ ของในเครอืสหพฒัน์กนัอย่าง

คบัคัง่ ณ งานสหกรุป๊แฟร์ ครัง้ที ่19 ซ่ึงจดัขึน้ระหว่างวนัที ่25-28 มถินุายนทีผ่่านมา ภายในงาน

มสีนิค้ามากมายมาจดัแสดง ยกทพัของกนิของใช้มาจ�าหน่ายในราคาพเิศษกว่า 1,000 คหูา เพือ่ร่วมเป็น

ส่วนหนึง่ในการคนืความสขุให้กบัคนไทย ลดภาระค่าใช้จ่ายแบบได้ของดรีาคาถกูไปใช้กนัทัว่หน้า

แฟชั่นโชว์ชุดชั้นในจากวาโก้ Beauty  

in all cups สวยที่สุด…ทุกคัพ
สหกรุ๊ปแฟร์ ครัง้ที่ 19

 บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (MTI) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด  

MTI JOYSTICK นวัตกรรมใหม่ของลิปสติกโดยมี จอย รินลณี ศรีเพ็ญ พรีเซ็นเตอร์ MTI 

มาร่วมพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ และร่วมสนุกแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
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เรื่อง	:	กองบรรณาธิการข่าวรายทาง

แอพ...นี้มีแต่ให้
 ข่าวดี!! ส�าหรับนักอ่านอีบุ๊ค แอพพลิเคชั่น BookSmile eBook 

Store แอพ…นี้มีแต่ให้ เพียงดาวน์โหลดแอพ รับ Ebook อ่านฟรี 

มูลค่ากว่า 30,000 บาท แหล่งรวมหนังสือ นิตยสารดิจิตอล จาก 

นักเขียนชื่อดัง ส�านักพิมพ์ชั้นน�า 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�าระเงิน โหลดได้

แล้วที่ BookSmile eBook Store ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

โครงการ “อีซูซุให้น�้า...เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบ
น�้าดื่มสะอาดแห่งที่ 15 ให้โรงเรียนใน จ.ชลบุรี
 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย น�าโดย มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด และ มร. ซุซุมุ คาวาฮาตะ ประธาน บริษัท อีซูซุ 

เทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จ�ากัด พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรม

ทรัพยากรน�้าบาดาล ร่วมส่งมอบระบบน�้าดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น�้า… 

เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 15 ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าดื่มสะอาดในโรงเรียน และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ใหม่! ซอสปรุงรสอาหาร 
ตราภูเขาทอง 
 ต้องมีเครื่องปรุงสักกี่อย่าง

ถึงจะเนรมิตอาหารให้..อร่อย!!  

วันนี้ซอสปรุงรสอาหาร  

ตราภูเขาทอง ขวดเดียวอยู่…

ไม่ต้องปรุงเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่

ล่าสุดจากภูเขาทอง “ซอสปรุงรส

อาหาร” ที่ได้รับการพัฒนาสูตร 

ให้เหมาะกับเมนูผัดโดยเฉพาะ  

ไม่ว่าจะเป็นข้าวผดั ผดัผกั ผดัข้ีเมา 

หรือจะปรุงไข่เจียว ก็หอม…อร่อย

ได้ในขวดเดียว พิสูจน์ได้แล้ววันนี้ 

ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 

ชั้นน�าทั่วไป หอม…อร่อยเหมือน 

เชฟมือดีมาผัดให้

ททท. ส�านักงานแพร่ ชวนชิม
ทุเรียนหลง – หลินลับแล อร่อยฟินเว่อร์!
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานแพร่ 

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาล

ทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง -  

หลินเมืองลับแล)” ประจ�าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25 - 28 

กรกฎาคม 2558  ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลต�าบล 

หัวดง (OTOP) อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในงาน

ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการทุเรียน  

ผลไม้และอาหารพื้นเมืองลับแล 

การประกวดธิดาทุเรียนหลง - 

หลินลับแล พร้อมชมคนเสิร์ตจาก

ศิลปินชื่อดังมากมาย สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาล 

ต�าบลหัวดง โทร. 0 5542 7222 

หรือ ททท.ส�านักงานแพร่  

โทร. 0 5452 1127 



เรื่อง	:	กองบรรณาธิการ เล่าสู่กันฟัง

 นายศกัดิช์ยั ปิยวทิยาการ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผูอ้�านวยการส่วนงานปฏบิตักิารภูมิภาค-ตะวนัออก 

บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) 

หรือ AIS กล่าวว่า ด้วยแนวคดิและนโยบายการ

ด�าเนินธุรกิจของเอไอเอสที่เป็นผู้น�าสร้างสรรค์

ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย  

เรายังเล็งเห็นความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ

สังคมนัน่คอื “อยูร่่วมสงัคมอย่างยัง่ยนื” ควบคูก่บั

การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรม 

และการมอบประสบการณ์ที่ดี ให ้กับลูกค ้า  

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรวัฒนธรรมใน

การท�างาน

   “การอยูร่่วมสงัคมอย่างยัง่ยนื ส่วนนีเ้รามุง่

เข้าถึงและสร้างการยอมรับจากชุมชน ไม่เพียง

AIS “อยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน”

กล้องวงจรปิด(CCTV) มาติดต้ังบรเิวณ Small Cell 

เพือ่ช่วยป้องกนัเหตรุ้าย และยงัสามารถบนัทกึข้อมลู

หากเกดิเหตรุ้ายในบรเิวณดงักล่าวได้อกีด้วย

  ส�าหรบัปัจจบุนั เอไอเอสมลีกูค้าทัง้สิน้ 42 ล้านราย 

โดยในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออก เอไอเอสมีฐาน

ลกูค้าประมาณ 5.2 ล้านราย ซึง่เฉพาะในจงัหวดัชลบรุี 

มผีูใ้ช้บรกิารจ�านวนประมาณ 1.8 ล้านราย ขณะทีภ่าพ

รวมการขยายเครอืข่ายในปี 2558 นี ้ เอไอเอสเตรยีม 

งบประมาณท่ีใช้ในการขยายเครอืข่ายอกีกว่า 40,000 

ล้านบาทเพือ่เพิม่สถานีฐานเป็น 29,000 แห่งทัว่ประเทศ 

อย่างไรกต็ามนบัตัง้แต่ปี 2556-2557 บรษิทัได้ลงทนุ

ขยายเครอืข่ายไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาท 

AIS เดินหน้า “อยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน” พร้อมย�้าความเปน็ผู้น�าในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคม เน้นประโยชน์ของสังคม ชุมชนเปน็สิ่งส�าคัญ หวังเห็นคนไทยทุกคนเข้าถึง

เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่

เฉพาะเหตผุลทางธรุกจิทีมุ่ง่

ขยายโครงข่ายอย่างต่อเนือ่ง

และครอบคลุม แต่จุดมุ ่ง

หมายของเราคือการท�าให้

คนไทยทกุคนสามารถเข้าถงึ

เทคโนโลยทีางการสือ่สารได้

อย่างเท่าเทยีมกนั และเพือ่

เป็นการสร้างความมั่นใจ

ในเรื่องของความปลอดภัย

ของสถานฐีาน ความมัน่คง 

แข็งแรงของโครงสร้างท่ี

สามารถทนต่อแรงลม ฝน พายุ ฟ้าผ่า นอกจากนี้  

เรายงัให้ข้อมลูเกีย่วกบัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีถกูส่งออก

จากสถานฐีาน ซึง่พบว่ามกี�าลงัการส่งต�า่กว่ามาตรฐาน

ที ่กสทช. ก�าหนด ดงันัน้จงึไม่ส่งผลต่อสขุภาพของคน

ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกล้เคยีง” 

 ในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งมีพื้นท่ีส่วนใหญ่ 

ตดิทะเลจงึมแีหล่งท่องเทีย่วเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ

จังหวัดชลบุรีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ 

นักท่องเที่ยวเลยนิยมเข้ามาเที่ยวในช่วงวันหยุด  

ส่งผลท�าให้ปรมิาณการใช้งานเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอื 

ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ เอไอเอสจงึได้ด�าเนนิการ

ตดิตัง้เสาสญัญาณประเภท สมอล เซลล์ (Small Cell) 

เพือ่มาเสรมิเครอืข่ายให้ลกูค้าใช้งานได้มคีณุภาพยิง่ขึน้ 

พร้อมทัง้ยงัได้ร่วมกบัเทศบาลเมอืงแสนสขุในการน�า

 นายโชตวิฒัน์ อุน่พกิลุ ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม-

ภาคตะวนัออก บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ 

จ�ากดั (มหาชน) หรอื AIS กล่าวว่า จากจ�านวนลกูค้าใน 

ภาคตะวนัออก เอไอเอสได้มกีารพัฒนาขยายสถานฐีาน 

ให้ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 4,268  

สถานีฐาน ซึ่งในจังหวัดชลบุรีบริษัทมีสถานีฐาน

ประมาณ 1,000 สถานฐีาน เพือ่รองรบัปรมิาณการใช้

งานของลูกค้าในจังหวัดชลบุรี และเพ่ือเป็นการเพ่ิม

ศกัยภาพ คณุภาพในการตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ  

AIS ได้น�านวตักรรม คอื สมอล เซลล์ (Small Cell) เข้า

มาเสรมิในช่องว่างจดุเลก็ๆ ในแต่ละพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

โดยจงัหวดัชลบรุมีทีีบ่รเิวณชายหาดบางแสนหลายจดุ

ตลอดชายหาด แต่มจี�านวน 2 จดุทีเ่ป็น Small Cell ที่

มกีล้อง CCTV ตดิอยูด้่วยคอื จดุที ่1 บรเิวณวงเวยีน

แหลมแท่น กบั จดุที ่2 บรเิวณสะพานปลา ส�าหรบั

ทัง้ 2 แห่งดงักล่าว เอไอเอสจะเป็นผูม้อนเิตอร์ข้อมลู 

ทกุอย่างทัง้หมดแบบ Realtime และหากเกิดเหตกุารณ์

ต่างๆ บรเิวณดงักล่าว บรษิทัสามารถน�าข้อมลูทีม่กีาร

บันทึกเปิดดูย้อนหลังเพื่อช่วยเหลือทางราชการหาก 

มกีารร้องขอในทนัที 

คู่ หู เ ดิ น ท า ง  013
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เรื่อง	:	ชญานีรอบรู้รอบโลก

เที่ยวไหนดีนะเดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคมนี้แม้จะเป็นช่วงหน้าฝน แต่หัวใจของนักท่องเที่ยวคงไม่มีท้อถอยจริงไหม 

คู่หูเดินทางฉบับนี้ขอแนะน�าเทศกาลท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศให้เลือกเที่ยว

กันได้แบบตามชอบ ลองมาดูกัน 

การแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ 
Cape Panwa Phuket Raceweek 
 จัดขึ้น ณ แหลมพันวา จ.ภูเก็ต ในวันที่ 

15 - 19 กรกฎาคม 2558 เป็นการแข่งขนัเรอืใบ 

นานาชาติประจ�าปี โดยมีนักแข่งจากท่ัวโลก 

มาร่วมการแข่งขันกัน

เทศกาลอุ้มเมียที่ฟินแลนด์
 ใ น ทุ ก เ ดื อ น

กรกฎาคมของทุกปี 

ประเทศฟ ินแลนด  ์

จะจั ดการแข ่ งขัน  

“อุ้มเมีย” โดยมีที่มา

กนัแบบข�าขนัว่า เมือ่

ก่อนผู ้ชายจะขโมย 

ผูห้ญงิจากหมูบ้่านอืน่มาเป็นภรรยา แต่ปัจจบุนั

นี้ผันประเพณีนี้มาเป็นกีฬา ใครสามารถอุ้ม

เมียข้ามผ่านสิ่งกีดขวางได้ในเวลารวดเร็วที่สุด  

รับรางวลัเป็นเบยีร์ปรมิาณเท่าน�า้หนกัตวัภรรยา

เทศกาลยูเอฟโอ 
 มลรัฐเม็กซิโกของสหรัฐฯ ซึ่งมีแฟน 

ยูเอฟโอจากทั่วโลกมาชุมนุมกัน มีการประกวด

แต่งชุดเอเลี่ยน การแสดงดอกไม้ไฟ รวมท้ัง 

การเสวนาของแฟนพันธุ ์แท ้เรื่องยู เอฟโอ  

เมืองโรสเวลล์กลายเป็นศูนย์กลางของคนที ่

เชื่อว่ามีมนุษย์นอกโลก หลังจากในปี 1947  

พบซากยานลึกลับในเมืองนี้

เทคนิคการนั่งรถทัวร์
ถึงจุดหมายแบบสบายๆ 
และผ่อนคลาย 

แต่งตัวสบายๆ 
เลือกเสื้อผ ้าที่มี

ความยืดหยุ ่น สบายตัว  
ไม่อดึอดั จะลกุ นัง่ พบัเข่า
งอขา ก็ง่ายสบาย
  ปฏิบัติกิจหนัก- เบา  
ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถ
 เ ว ล า เ ดิ น ท า ง จ ะ ไ ด ้ 
ไม่ต้องพะวง หลับๆ ตื่นๆ 
ลุกมาเข้าห้องน�้าให้เสีย
เวลา แต่ถ้าเส้นทางการ
เดินทางยาวนานมากก็
ควรจะเข้าห้องน�้าบนรถ
ทัวร์เพื่อไม่ท�าให้กระเพาะ

ปัสสาวะอักเสบ 
 หาอะไรรองท้องป้องกันความหิว
 จริงอยู่ว่ารถทัวร์รถบัสทั้งหลายเดี๋ยวนี้มี
การเสิร์ฟอาหารว่างและน�้าดื่ม รวมทั้งแวะพัก
ตามร้านอาหารในระหว่างทาง แต่จะเป็นการ
ดีกว่าหากคุณมีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่ง 
ได้กินสิ่งที่อยากกินและเลือกได้มากกว่าร้านที่
อยู่รายทางที่จอดแวะพัก 
 อุปกรณ์ต้องพร้อม 
 หาหมอนรองคอ ผ้าปิดตา เอียร์ปลั๊ก 
อุดหู จะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้น หลีกเลี่ยง
การกินยานอนหลับทุกชนิด ควรหลับเมื่อ
รู้สึกง่วงเองจริงๆ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้มีสติ
เตรียมพร้อม
 นั่งริมหน้าต่างลดความร�าคาญ
 การนั่งริมหน้าต่าง
มั ก ช ่ ว ย ล ด อ า ก า ร 
วิงเวียนแถมช่วยให ้ 
คุ ณหลั บ ร ว ด เ ดี ย ว
แบบไม่ต้องตื่นให้เสีย
อารมณ์ เพราะถูกคน
ด้านในปลุกให้ตื่นเพื่อ
ขอลุกไปเข ้าห ้องน�้า
ระหว่างการเดินทาง
ด้วย

งานฟุจิยะมะฮิระกิในประเทศญี่ปุ่น 
 งานนี้จะเริ่มในวันท่ี 1 กรกฎาคมของ

ทุกปีเป็นต้นไป เป็นการเปิดเส้นทางขึ้น

ภูเขาฟูจิจนถึงยอดเขา เพื่อให้นักปีนเขาและ 

นักเดินทางทั้งหลายสามารถพิชิตยอดเขา 

ฟูจิได้ หลังจากหมดช่วงฤดูหนาวในแต่ละปี
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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 

 

สวนสนุกช่ือดัง
ประกาศห้ามใช้ไม้เซลฟ่ี 

ล่าสุดส�านักข่าวต่างประเทศ

รายงานว่า สวนสนุกวอลท์ 

ดิสนีย์ ในรัฐฟลอริด้า ประกาศห้าม 

นักท่องเที่ยวน�าไม ้เซลฟี ่ออกมาใช ้

ภายในบริเวณสวนสนุก และส�าหรับ 

สวนสนุกวอลท์ ดิสนีย์ ในปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส กับที่ฮ่องกง ก็เตรียมประกาศ

ห้ามน�าไม้เซลฟี่เข้าไปเหมือนกัน โดย

เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา 

ที่มีการห้ามน�าไม้เซลฟี่เข้าไปในบริเวณ

สวนสนุกนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสวนสนุกเห็นพ้องต้องกันว่าไม้เซลฟี่อาจ

น�ามาซึ่งอันตรายต่อครอบครัวและคนรอบข้าง อีกทั้งอาจเป็นอันตรายกับ 

นักแสดงของทางดิสนีย์ด้วยเช่นกัน ทางสวนสนุก

วอลท์ ดสินย์ียงัได้แนะน�าเพิม่เตมิส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

ที่เตรียมเก็บกระเป๋ามาเที่ยวยังสวนสนุกว่า

  อย่าลืมน�าไม้เซลฟี่ออกจากกระเป๋า เพราะหาก

ตรวจพบตรงหน้าทางเข้าเจ้าหน้าที่อาจต้องยึดเก็บไว้

ก่อน แล้วค่อยมารบัคนืเมือ่ออกจากสวนสนกุแล้ว ทัง้นี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สวนสนุกดีสนีย์ แคลิฟอร์เนีย 

แอดแวนเจอร์ ปาร์ค เพิ่งเกิดเหตุรถไฟเหาะหยุด

ท�างานเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง หลังจากนักท่องเที่ยวรายหน่ึงคว้าไม้เซลฟี ่

ออกมาถ่ายรูปขณะนั่งเครื่องเล่นนี้ไปได้ครึ่งทาง ซึ่งก่อนหน้านี้ดีสนีย์พยายาม

ห้ามนักท่องเที่ยวมิให้น�าไม้เซลฟี่มาใช้ขณะเล่นเครื่องเล่นแต่นักท่องเที่ยวก็ยัง

คงฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยอยู่เรื่อยมา

โฉมหน้าเด็กน้อยที่ได้ช่ือว่า
เป็นเด็กหญิงที่สวยที่สุดในโลก

สาวน้อยวยั 9 ปี ครสิตน่ิา ปิเมโนว่า Kristina Pimenova คอื

ชื่อของเด็กหญิงที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Woman 

Daily ปัจจุบันเธอเป็นนางแบบรุ่นเล็กของรัสเซีย โดยผู้ที่ชักน�าเข้า 

สู่วงการก็คือแม่ของเธอซึ่งเป็นนางแบบเช่นกัน คริสติน่านั้นเกิดท่ี

กรุงมอสโก ในวันที่ 27 ธ.ค. 2005 และเริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ 

4 ขวบ เธอได้รบังานเดนิแบบจากเหล่าดไีซเนอร์แบรนด์ดงัมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น Benetton หรือ Roberto Cavalli

นี่คือ 10 อันดับเกมส์
มือถือที่ฮอตฮิต
และขายดีตลอดกาล

1 2 

4 

3 

5 
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เรื่อง	:	ชญานีมุมสุขภาพ

เมื่อปี พ.ศ. 2556 มีรายงานพบ

ผู ้ ติด เชื้ อ โรคเมอร ์สครั้ งแรกใน

ซาอุดีอาระเบีย 9 คน เสียชีวิต 6 คน ปัจจุบัน

ลุกลามไปหลายประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 

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

ตดิเชือ้ไวรสัเมอร์ส ซึง่เป็นชาวโอมานวยั 75 ปี

 เมอร ์สคอฟนั้นมาจากชื่อเต็มภาษา

องักฤษว่า Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัส 

โคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง ไวรัสชนิดนี้

มีต้นก�าเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและ

“ไวรัสเมอร์สคอฟ” 
ร้ายแค่ไหน...เข้าใจกันหรือเปล่า?

• กินร้อน – ช้อนกลาง –

 ล้างมือ อันที่จริงสามค�านี้ คือ 

ข้อควรปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคทุก

โรคในเบื้องต้นเลยนะ

• ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อ

ไอจาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

โรคเมื่อคุณป่วยหรือแม้จะยังไม่

ป่วยก็ตาม

•  หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใน

สถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็น

ประจ�า คุณๆ อาจไม่รู้ว่าโรง

ภาพยนตร์หรือห้างสรรพสินค้า

ต่างๆ มีเชื้อโรคปะปนลอยอยู่ในอากาศเป็น

จ�านวนมาก หากร่างกายแข็งแรงดีก็มักไม่มีผล

ต่อสุขภาพ แต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ เชื้อโรค

เหล่านี้มักท�างานได้ง่ายขึ้น

ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นก�าเนิดจาก

สัตว์ชนิดใด อาจจะเป็น อูฐ แพะ หรือค้างคาว

ก็ได้ แต่การมาติดต่อสู่คนนั้นมาโดยวิธีใดเป็น

เรือ่งทีต้่องค้นหากนัต่อไป เมอร์สเป็นเชือ้ไวรสั

ใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้

ไวรสัเมอร์สเป็นเชือ้ไวรสัสายเดยีวกบัโรคซาร์ส 

(Severe Acute Respiratory Syndrome-

SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อ

ปี พ.ศ. 2546 ผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัเมอร์สจะมอีาการ

คล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้สูง ไอ 

หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็น

หนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 - 4 สัปดาห์ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเช้ือจะอยู่

ในละอองน�้ามูก น�้าลายของผู้ป่วย ติดต่อได้

ง่ายจากการไอ จาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมด

ร้อยละ 96 มีโรคประจ�าตัว 1 โรคหรือมากกว่า

นั้น ได้แก่ เบาหวาน รองลงมา คือ ความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจ และโรคไต

วิธีเบื้องต้นในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสเมอร์ส
• สวมหน้ากากอนามัย หาก

ต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุม

เราะห์ หรือไปในสถานที่ที่คาดว่า

จะมีเชื้อโรคเป็นจ�านวนมากอย่าง 

โรงพยาบาล

• รักษาความสะอาดเสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่ม อย่างที่บอกไปแล้ว

ว่าไวรัสเมอร์สนี้สามารถติดต่อ

กันได้ผ่านละอองน�้ามูกและ

น�้าลายจากการไอจาม เสื้อผ้า

ที่สวมใส่ก็อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้

เช่นกัน จึงไม่ควรสวมเสื้อผ้าซ�้าๆ โดยไม่ซักท�าความ

สะอาด ที่นอนหมอนมุ้งก็ควรมีการน�าออกมาซักและ

ตากแดดเพื่อป้องกันเชื้อโรคบ้าง

• ออกก�าลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าง

สม�่าเสมอ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องท�าเอง การ

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอก็เปรียบเสมือนการ

สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอีกรูปแบบหนึ่ง

• เฝ้าสังเกตและตรวจสุขภาพตนเองในเบื้องต้น 

หากมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของ

เชื้อ หรือหากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าว

ให้รีบพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอถึง 2 วัน 

 หากมีข้อสงสัย สามารถ

สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรม

ควบคุมโรค 1422 ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง
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คิดจะขี่จักรยานหน้าฝน
อย่าลืมเช็คเพื่อความปลอดภัย

เทคนิคการกินเพื่อลดอาการ
ง่วงยามบ่าย (ที่เป็นบ่อยๆ) 

หลายๆ คนมักจะเจอปัญหานี้บ่อยๆ 

หลังกินอาหารเท่ียง “หนังท้องตึง

หนังตาหย่อน” ลองใช้เทคนิคนี้ดูสิ 

กินดี : พยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร

ที่มีน�้าตาลและไขมันมากในมื้อกลางวัน โดย

เฉพาะของทอด เนย และชีส แม้อาหาร

หวานมันจะช่วยให้คุณรู ้สึกมีพลังเพิ่มขึ้น 

แต่พลังงานเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญหมดไป

อย่างรวดเร็วจนท�าให้เกิดอาการง่วงล้าได้ 

ควรรบัประทานอาหารทีย่่อยช้าๆ เช่น อาหาร

ทีม่ีใยอาหารสงู อย่าง ข้าวกล้อง ผัก ถ่ัวต่างๆ 

เพราะจะท�าให้อิ่มนาน ไม่หิวง่ายในช่วงบ่าย

มแีร่ธาต ุ: ควรเลอืกทานอาหารทีม่ธีาตเุหลก็ 

โปรตีน ที่มีอยู่ในอาหารทะเล ไก่ เนื้อ เต้าหู้ 

ถั่ว รวมถึงผัก ผลไม้ และอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน หรืออาหารประเภท

แป้งที่ร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อย อาทิ 

ข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือย ขนมปังโฮลวีท 

เพราะอาหารทัง้ 2 ประเภทนี ้จะช่วยเตมิเชือ้

เพลิงชั้นดีให้แก่ร่างกาย

ปริมาณเพียงพอ : จ�ากัดปริมาณอาหารมื้อ

เที่ยง ไม่ทานมากเกินไป การย่อยอาหารมื้อ

ใหญ่จะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า 

พยายามทานอาหารเที่ยงในปริมาณไม่มาก

นัก และหาของว่างทานเล่นระหว่างวันทั้ง

ช่วงเช้าและบ่าย เพื่อช่วยให้ร่างกายมีระดับ

น�า้ตาลในปรมิาณทีส่มดลุสม�า่เสมอตลอดวนั

ผักกาดหอมมีคุณค่ามากกว่าแค่ประดับจานนะรู้ไหม
คุณอาจไม่รู้ว่า ผักกาดหอมนั้นมีสรรพคุณทางยาและประโยชน์มากมายหากรู้วิธีใช้ เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตา

กนัดกีบัการน�าผกักาดหอมมาประดบัจานในเมนตู่างๆ โดยเฉพาะถกูจดัเป็นผกัสลดัทีม่สีาร

ต้านมะเรง็และสารต้านอนมุลูอสิระ เช่นเดยีวกบัผกัสลดัทีม่สีเีขยีวอืน่ๆ ส่วน

ที่ใช้ประโยชน์ทางยาของผักกาดหอม คือ ใบ เมล็ด และต้น ซึ่งแต่ละส่วนจะ

ให้สรรพคุณที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

  ต้นผักกาดหอม ทั้งต้นคั้นเอาแต่น�้า น�าน�้าที่ได้มาทาฝี

มะม่วง รีดเอาหนองออกก่อน ใช้ขับพยาธิ แก้พิษ ขับลม เป็นยา

ระบาย

  ใบผักกาดหอม น�้าคั้นจากใบ ใช้แก้ไอ ท�าให้หลับง่าย 

แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ

  เมล็ดผักกาดหอม ใช้รักษาโรคตับ ขับปัสสาวะ 

ขับน�้านม ระงับปวด แก้ปวดเอว และรักษาโรคริดสีดวง

ทวาร

 นอกจากนี้ ยังมีค�าแนะน�าให้ใช้เมล็ดผัก

กาดหอมตากแห้ง 5 กรัม ชงกับน�้าร้อน 1 ถ้วย

กาแฟ ดื่มก่อนอาหารเช้า-เย็น ถ้าหากใช้ต้นให้

ใช้ประมาณครึ่งต้นกินเพื่อแก้ไอและขับเสมหะ 

ห้ามใช้เกินควร ในปัจจุบันมีการสกัดผักกาด

หอมออกมาจ�าหน่ายในรูปยา ซ่ึงมีทั้งชนิดเม็ด

และชนิดน�้า

นักปั ่นทั้งหลายจ๋า ช่วงนี้ฝนตกบ่อยขึ้น

เพราะเข้าสูห่น้าฝนอย่างเตม็ตวั หากจะออก

ไปปั่นจักรยานเพื่อออกก�าลังกายหรือเพลิดเพลิน

ยามว่างอย่าลืมตรวจเช็คสภาพจักรยานเพื่อความ

ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีนะ มาดูกันดีกว่าว่าควรจะ

ตรวจเช็คสิ่งใดบ้าง  

1 ลมยาง โดยปกติแล้ว ยางรถจะมีบอกแรงดันลม

ไว้ที่แก้มยาง เช่น 35-65 PSI หรือ 60-90 PSI 

(Pound per Square Inch) ให้เราเลือกเติมลมยางไว้

ในระดับที่ต�่าสุดในช่วงหน้าฝน อย่าง 60-90 ก็เลือก

เติมไว้ที่ 60 ปอนด์ เพื่อความปลอดภัย

2 ล้อจักรยาน ควรเปลี่ยนให้เป็นแบบมีดอก

ยาง เนือ่งจากขนาดหน้ากว้าง ยดึ

เกาะถนน ท�าให้ไม่ลื่น 

3 ตรวจเช็คระบบเบรค 

โดยการหมุนล้อแล้ว

ก�าเบรคดวู่ามกีารท�างาน

ผิดปกติหรือไม่ ทั้งล้อ

หน้าและล้อหลัง

4 ควรตดิไฟจกัรยานไว้ด้านท้ายและด้านหน้า เพือ่ให้

รถคันอื่นมองเห็นได้ชัด

5 ตดิบงัโคลนเพ่ือกันน�า้โคลน หรือสิง่สกปรกกระเดน็

มาติดเสื้อ เนื่องจากซักล้างยาก ซึ่งรถจักรยาน

ทัว่ไปทีเ่น้นป่ันท่องเทีย่วจะมีบงัโคลนตดิอยูแ่ล้ว แต่ถ้า

ไม่มี เมื่อปั่นหน้าฝนก็ควรติดไว้จะดีกว่า

      

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.
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เรื่อง	:	ชญานีเคล็บลับความงาม

สาวๆ	หลายคนนิยมให้คลีนซิ่งออยล์ในการท�าความสะอาด
ใบหน้า	 เพราะสามารถดึงสิ่งสกปรกออกจากผิวได้ดี	 แต่

คลีนซิ่งออยล์ขวดนึงก็มีราคาไม่น้อย	 คู่หูเดินทางฉบับนี้ขอน�าเสนอ
การ	D.I.Y	 คลีนซิ่งออยล์ที่ท�าได้ง่าย	 ราคาประหยัดและใช้ได้ดีพอๆ	
กับคลีนซิ่งออยล์จากเคาน์เตอร์แบรนด์เลยทีเดียว	 
ลองมาดูวิธีท�ากัน

อุปกรณ์
	 น�้ามันมะกอกบริสุทธิ์	1/3	ถ้วย
	 น�้าว่านหางจระเข้หรือน�้าแร่	1/3	ถ้วย
	 ขวดหัวปั๊มขนาดกลาง

ขั้นตอนการท�า
	 ใส่น�า้ว่านหางจระเข้	หรอื	น�า้แร่ลงไปในขวดทีเ่ตรยีมไว้
	 เทน�้ามันมะกอกบริสุทธิ์ลงในขวดที่มีน�้าแร่	จากนั้น
เขย่าให้ส่วนผสมเข้ากัน
	 วิธใีช้กแ็สนง่ายดาย	เพยีงแค่เขย่าขวดแล้วกดหวัป๊ัม	หยดออยล์ท่ีได้
ลงบนแผ่นส�าลี	จากนั้นน�ามาวางทับบนดวงตาประมาณ	3	–	5	วินาที	
แล้วลูบไล้เบาๆ	เพื่อเช็ดคราบเมคอัพออก

 บางครั้งหลายๆ	 คนอาจสงสัยว่าตัวเองก็ท�าทรีทเม้นต์
ผมและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเส้นผมที่มีคุณภาพด	ี
แต่ท�าไมเส้นผมจึงหลุดร่วงในปริมาณมากอยู่	 ลองมาดู

ปัจจัยอื่นๆ	ที่ท�าให้เส้นผมหลุดร่วงดูบ้าง	

1. การสไตลิ่งจัดแต่งทรงผมด้วยไฟฟ้าและความร้อนสูง 
อย่างเช่น	การไดร์ผม	ม้วนเกลียวผมด้วยแกนไฟฟ้า	และรีด

ผมตรงด้วยความร้อน	หรอืแม้แต่การแปรงผมรุนแรงเกินไป	ก็อาจ
ท�าให้ผมขาดหลุดร่วงได้เช่นกัน

2. มีความเครียดอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะผู้ที่พักผ่อนน้อย 
หรือท�างานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน

3. การลดน�า้หนกัทีเ่คร่งครดัจนเกนิไป	กท็�าให้ผมร่วงและขาด
ได้เหมือนกัน	เพราะขาดการบ�ารุงและสารอาหารที่เพียงพอ

4. เมื่อเส้นผมต้องเผชิญกับสารเคมีที่เข้มข้น จากการท�าสี	
การยืด	การดัด	โดยต่อเนื่องกันนานๆ

5. การขาดการบ�ารุงด้วยอาหารผม	 การเช็ดผมและหวีผม
ขนาดเปียก	ก็เป็นสาเหตุท�าให้สาวๆ	ผมขาดร่วงได้เช่นกัน

สาเหตุหลัก
ที่ท�าให้เส้นผมร่วงง่าย

ในยุคประหยัดมาลองท�าคลีนซ่ิงออยล์
ส�าหรับล้างหน้ากันเองไหม
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Tips & trick 

สาวๆ	 ที่มีริ้วรอยรอบดวงตาอาจจะ
หงุดหงิดเวลาแต่งหน้า	 เพราะทั้งรอง

พื้นและแป้งแต่งหน้ามักจะไปตกอยู่ตามร่อง 
ริว้รอยนัน้	อย่าเพิง่ท้อ	เรามเีคลด็ลบัมาบอก	ก่อน
อืน่ต้องปรบัสภาพผวิบรเิวณรอบดวงตาให้สดใส
ด้วยการทาครมีบ�ารงุทัง้ผวิหน้าและผวิรอบดวงตา	
จากนัน้ใช้เบสปรบัสภาพผวิบรเิวณรอบดวงตา	โดย
เบสชมพู	 (ผิวขาว)	 เบสเหลือง	 (ผิวเหลือง)	 เบสม่วง	
(ผวิคล�า้)	แตะเนือ้ครมีไปยงัเปลอืกตาบนและใต้ตา	แล้ว
เกลีย่เบาๆ	ให้เบสเนยีนเรยีบ	พร้อมช่วยปรบัสผีวิรอบดวงตา
ให้ดูสดใสและกลบปัญหาร่องตาลึกได้เป็นอย่างดี	 
จากนั้นจึงทารองพื้นหรือบีบีครีมให้ทั่วหน้าและ 
ล�าคอ	 แล้วใช้ตัวอย่างคอนซีลเลอร์ส�าหรับ
ดวงตาเกลีย่เบาๆ	บรเิวณร่องตาและใต้ตา
อกีครัง้	ใช้วธิแีตะแต้มเบาๆ	ด้วยปลายนิว้ 
จากนั้นจึงปัดแป้งฝุ่นให้ทั่วผิวหน้าและ
ล�าคอ

หน้าหล่อไม่พอ...
มือและเท้าต้องสะอาดถึงเพอร์เฟ็กต์ 

 หนุม่ๆ	สมยันีม้กีารดแูลผวิพรรณ
และใบหน้าไม่แพ้สาวๆ	 เพื่อ

บุคลกิดดูชีวนมอง	แต่อย่าดูแลแค่ใบหน้า	
มือและเท้าก็เป็นอีกส่วนที่บ่งบอกว่าชาย
หนุ ่มดูแลตัวเองดีเพียงใด	 มาเริ่มดูแล
ร่างกายให้ครบทุกส่วนกันเถอะ	 เริ่มกันที่
มอื	เป็นเรือ่งปกตทิีม่อืต้องสัมผัสกับน�า้	สบู่	
หรือแชมพูวันละหลายๆ	ครั้ง	จนท�าให้มือ
แห้งโดยไม่รู้ตัว	 ชายหนุ่มที่ไม่ค่อยใส่ใจ	
มือมักแห้ง	หยาบกร้าน	และหนังบริเวณ

ขอบเล็บหรือจมูกเล็บลอกเป็นแผ่นเล็กๆ	 ยิ่งถ้าไปดึงก็อาจจะท�าให้หนังฉีกลอกจน 
เลือดออกอีกต่างหาก	ลองตัดเล็บมือให้สั้นเสมอ	 เพื่อดูแลความสะอาดได้ง่าย	หาก 
ตัดเล็บเองไม่ได้รูปลองไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านเล็บ	โดยอาจแวะเข้าร้านเล็บทั่วไปหรือ
ซาลอนเล็บ	 เพื่อดูแลสภาพมือและเล็บ	 รวมทั้งการตัดแต่งเล็บที่ถูกต้อง	และควรใช้
ครีมบ�ารุงมือเพ่ือช่วยดูแลมือและเล็บให้ชุ่มชื่นเสมอหลังล้างมือทุกคร้ังก็จะช่วยได้	
ส่วนเท้านั้นถ้าหนุ่มๆ	ไม่ใส่ใจ	อาการส้นเท้าแตก	มีกลิ่นเหม็นอับ	เล็บขบ	เป็นตาปลา	
เช้ือราที่เท้าอาจตามมาโดยไม่คาดคิด	 ควรท�าความสะอาดเท้าด้วยผลิตภัณฑ์อาบ
น�้าที่ใช้ทุกวันในขณะอาบน�้า	จากนั้นซับให้แห้งด้วยผ้าขนหนู	ตามด้วยครีมหรือโลชั่น
ส�าหรับบ�ารุงเล็บและผิวหนังบริเวณเท้า	 เลือกที่มีสารสกัดจากเปปเปอร์มินต์หรือ 
ยูคาลิปตัสจะช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อราได้อีกทาง	 หากต้องสวมถุงเท้าทุกวัน	 
อย่าสวมถงุเท้าซ�า้เดด็ขาด	ควรเลอืกถงุเท้าทีท่�าจากผ้าคอตตอน	เพราะจะช่วยระบาย
อากาศได้ดีและลดกลิ่นอับได้

สาเหตุหลัก
ที่ท�าให้เส้นผมร่วงง่าย

แต่งหน้าอย่างไรถ้าเป็นคนมี
ริ้วรอยรอบดวงตา 

เทคนิคการดูแลเสื้อช้ันในตัวเก่ง
ให้อยู่กับเรานานๆ
 อากาศร้อนๆ อย่างนี้ การดูแลรักษาความ
สะอาดเสื้อผ้า หน้า ผมเป็นเรื่องส�าคัญ รวมถึง
เสือ้ช้ันในตัวโปรดของคณุ
ด้วย วันนี้เราจึงมีวิธีการ
ดูแลท�าความสะอาดเสื้อ
ช้ันในใหอ้ยูกั่บคณุไปนานๆ 
มาฝาก...

by

ซัก 
 ซักมือ	บีบน�้าออกเบาๆ	ห้ามบิดโครงเด็ดขาด	 
ส่วนยกทรงแบบเต้าไร้ตะเข็บและเสริมฟองน�้า	 
ล้างผงซักฟอกโดยการเปิดก๊อกให้น�้าไหลผ่าน	 
หรือแกว่งไปมาในน�้า	แล้วตาก
 ซักด้วยเครื่องซักผ้า ให้ใส่ลงในถุงตาข่ายก่อนซัก
 แผ่นเสริมทรง	(Pad)	มีวิธีแยกซัก

1 2 3 4

ชุดชั้นในที่มีคุณภาพ	มีอายุการใช้งาน 
ได้นานถึง	6	เดือน	หรือ	จ�านวนซัก	90	ครั้ง

การตาก 
จัดแต่งทรงเต้า
ให้เรียบร้อย 
ตากในที่ร่มลม
โกรก ห้ามโดยแสงแดดโดยตรง
A 	ยกทรงแบบเต้าไร้ตะเข็บ 
และเสริมฟองน�้า
B 	ยกทรงทั่วไป

การพับเก็บ
A  ยกทรงแบบเต้าไร้ตะเข็บ
และเสริมฟองน�้า	เก็บรวบ
สายและตะเข็บไว้ด้านหลั	ง
B  ยกทรงทั่วไป 
1.	ทบแนวกลางเสื้อชั้นในเข้าหากัน
2.	เก็บสายทั้งสองลงด้านใดด้านหนึ่ง
3.	พับปลายเสื้อด้านหลังเข้าหามา
4.	พับเสร็จจะเป็นตามรูป	(มองจากด้านข้าง)
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เรื่อง	:	Kookykoy		ภาพ	:	Ommy

คู่หูพาเที่ยว

ต้นฤดูฝนแบบนี้ ถ้าใครยังไม่มี
แพลนไปไหน ลองตีตั๋วไปเที่ยว 

เขื่อนรชัชประภา (เช่ียวหลาน) ที่อุทยาน
แห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หรอืที่รู้จกักนัในนาม “กุย้หลนิเมอืงไทย” 
กนัดนูะคะ สวย สขุ สนกุ มนัสไ์มแ่พท้ี่
ไหนๆ เลย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะ 
Let’s go! 
 

ค�าขวัญประจ�าอ�าเภอบ้านตาขุน
 ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ 
ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล�้าเลิศ 
แหล่งก�าเนิดศาสนา
 

ฝ่าสายฝน ชมเขื่อนเช่ียวหลาน ที่สุราษฎร์ธานี

 นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่นยิม

ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขา

สก หรือ เขื่อนรัชชประภา ใน

ช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะ

บรรยากาศและทัศนียภาพจะ

สวยมากๆ แต่การทัวร์ของเรา

ครั้งนี้อยู ่ในช่วงต้นฤดูฝนและ

เป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่ไม่ได้ล�าบาก

อย่างที่คิด หากแต่ได้หลบร้อนในเมืองกรุงไปรับลม

และไอเย็นจากละอองฝน ชิลสุดๆ พูดเลย!

 ที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติเขาสก หรือ เขื่อน

รัชชประภา (เชี่ยวหลาน) อยู่ที่ อ�าเภอบ้านตาขุน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีอยู่ห่างจากกรงุเทพฯ ประมาณ 

730 กิโลเมตร หากขับรถมาเองใช้เวลาเดินทาง

กับ อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์
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ประมาณ 9-10 ชั่วโมง หรือนั่งรถโดยสาร VIP 

ของ บขส. มาลงที่ท่ารถและต่อรถโดยสาร หรือ

ขับรถส่วนตัวตรงดิ่งไปยังอ�าเภอบ้านตาขุน ซึ่งก่อน

จะถึงตัวอ�าเภอบ้านตาขุนจะมีป้ายใหญ่ของเขื่อน 

รัชชประภา อยู่ทางขวามือ มีค่าธรรมเนียมเข้า

อุทยาน ส�าหรับคนไทยอยู่ท่ี 40 บาท และชาว

ต่างชาติ 300 บาท จากนั้นตรงไปยังท่าเทียบเรือ

เทศบาลต�าบลบ้านเชี่ยวหลาน เพื่อไปชมความงาม

ของเข่ือนรชัชประภา และนอนพกัเอนกายทีแ่พของ

ทางอุทยานซ่ึงจัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวในเขื่อนมี

ทั้งหมด 16 แห่ง เป็นของทางอุทยาน 4 แห่ง นอก

นั้นเป็นของทางเอกชน แพที่นี่ราคาเร่ิมต้นต้ังแต่ 

เดิม 360 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 2,000 ตาราง

เมตร เลยได้สร้างห้องพกัใหม่เพิม่มา 15 ห้อง 

แล้วท�าเรื่องแจ้งทางอุทยานขอเปล่ียนชื่อมา

เป็น “แพภผูาวาร”ี การตกแต่งของทีน่ีจ่ะเป็น 

700 – 20,000 บาท ใครสะดวกแบบไหน มีงบใน

กระเป๋าเท่าไหร่จัดไปตามใจชอบ

  การเดินทางโดยนั่งเรือหางยาว(แบบเหมาล�า) 

เพื่อเข้าพักที่แพและเที่ยวชมธรรมชาติในเขื่อน 

รชัชประภาใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่ ค่าโดยสาร

แบบเหมาล�าครั้งนี้อยู่ที่ 2,800 บาท ส่วนอัตรา

ค่าเรือโดยสารประเภทอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส่วนกลาง

ของเทศบาลและอุทยานแห่งชาติเขา

สก www.chiewlarn.go.th  

 ส�าหรับการเดินทาง 2 วัน 

1 คืนในครั้งนี้  เราเลือกพักที่  

แพภูผาวารี เดิมชื่อว่า แพจันฉาย 

พอดีอุทยานฯ ขยายพื้นที่เพิ่มจาก
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สไตล์โมเดิร์น รวมอาหารบริการ 3 มื้อ มี

พัดลม และห้องน�้าในตัว โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ข้อดีของการพักที่แพในเขื่อน

ก็คือไม่มียุง ฉะนั้นหากใครอยากเปิดประตูรับ

ลมแทนการเปิดพัดลมก็สามารถท�าได้สบายๆ 

แต่ข้อเสียคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สาวกที่

ชอบท่องโลกโซเชียลหากตัดสินใจมาเที่ยวที่

อทุยานแห่งชาตเิขาสกกต้็องยอมรบัเรือ่งนีด้้วย

นะคะ (ถ่ายรูปสวยๆ เก็บไว้ก่อน เอาไว้ตอนขึ้น

ฝั่งค่อยอัพโหลดลงเฟสบุ๊คให้คนอิจฉาก็ยังทัน

นะ อิอิ) ส่วนไฟฟ้าที่นี่จะเปิดให้ใช้ตั้งแต่เวลา 

18.00 - 08.00 น. ส�าหรับการบริการสุดพิเศษ

ของแพภูผาวารีตั้งแต่มาถึงเราได้ “พี่วิทย์-

วทิยา ถาพร” ประธานชมรมเรอืท่องเทีย่วเข่ือน

รัชชประภา และ พี่เจษ คอยดูแลขับเรือรับ-ส่ง

ถึงแพที่พัก จากนั้นก็พาล่องเรือชมธรรมชาติ 

ท่ามกลางสายฝน ก็สวยงามไปอีกแบบค่ะ

 และส�าหรับกิจกรรมที่ขอ recommend มาแล้ว

ห้ามพลาดคอื เล่นน�า้ พายเรอืคายคั ล่องเรอืดสูตัว์ป่า

สงวนที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น เก้งหม้อ เลียงผา 

สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อน หรือแม้แต่ค่างแว่น 

นกเหงือกก็มีให้ชม การล่องเรือจะเริ่มล่องดูสัตว์ที่

ต้นน�้าของเขื่อน เพราะต้นน�้าเขื่อนจะเป็นแนวป่า

อุดมสมบูรณ์ที่มีสัตว์ชุกชมติดเขตจังหวัดระนองกับ 

“พี่วิทย์-วิทยา ถาพร”
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จังหวัดพังงา หลังจากดูสัตว ์

เสร็จเรียบร ้อย พี่วิทย ์ และ  

พี่เจษ ก็พาเรานั่งเรือชมวิวใน

เขื่อนรัชชประภา หยุดถ่ายรูปที่

จุด View Point ยอดฮิตที่ใครมา

ก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินที่บริเวณเขาสามเกลอ ที่มี

ลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนตั้งตระหง่านเหนือ

ผนืน�า้ โดยเขาหนึง่ในสามลูกมลีกัษณะคล้ายคน

ยืนยิ้มอยู่บนยอดสุด จากนั้นล่องเรือไปชมถ�้า

น�้าทะลุ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินป่าทะลุถ�้าประมาณ 

3 ชั่วโมง เพ่ือแวะชมถ�้าปะการังแล้วล่องแพ

ทะลุถ�้าไปชมความงามของหินงอกหินย้อยต่อ

 ก่อนจะลองเปล่ียนอารมณ์ขึ้นเขา ภูเขา

กูหลาบ ซึ่ง กู หมายถึง ตัวเรา ส่วน หลาบ 
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หมายถึง เข็ดหลาบ เพราะเส้นทางการเดินขึ้นไป

ชมวิวค่อนข้างล�าบาก มีตัวทากคอยก่อกวนอยู่เป็น

ระยะ ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไป-

กลับใช้เวลาเดินทางถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งหากขึ้นไปถึงจุด 

ชมวิวสูงสุดที่มีชื่อว่า จุดชมวิวไกรสร เราจะสามารถ

เหน็ความสวยงามของธรรมชาติในเขือ่นได้แบบ 360 

องศา สวยคุ้มค่า ถ่ายรูปออกมายังไม่เท่าที่ตาเห็น

เลยจริงๆ ส่วนไฮไลท์ที่ถือเป็น Unseen ของเขื่อน 

รัชชประภา ที่เราภูมิใจน�าเสนอสุดๆ ก็คือ  

ถ�้าพระ ที่อยู ่บริเวณเขาถ�้าจันทร์ 

ขอบอกว่ามาเขื่อนที่ได้ชื่อว่าเป็น  



คู่ หู เ ดิ น ท า ง  25

กุ้ยหลินเมืองไทยทั้งที ต้องห้ามพลาดมาแวะชม  

 ใครท่ีอยากมาพักผ่อนหย่อนเท้าให้ชุ่มฉ�่าน�้า

ที่เขื่อนรัชชประภา สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติเขาสกได้ที่ 0 7731 0980 หรือสอบถาม

ข้อมูลที่ท่าเรือกับก�านันต�าบลเขาวง คุณบรรลือศักดิ์  

วิเชียรวงศ์ โทร. 08 1893 8059 และส�ารองที่พักวิว

ดีๆ อย่างเราได้ที่ facebook/Phuphawaree

 หลังจากล่องเรือเท่ียวเขื่อนจนเต็มอิ่ม ก็ถึง

เวลากลับขึ้นฝั่งเพื่อซื้อของฝากของดีในชุมชนอย่าง 

ปลาส้มตัวใหญ่จากเขื่อน รสชาติเปรี้ยวก�าลังดี ต่อ

ด้วยชิมสะตอสดๆ หรือจะซื้อทุเรียนบ้าน ที่หาทาน

ได้เฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น แม้ลูก

จะเล็กแต่กว่าจะเก็บมาขายได้ต้องรอเวลาให้

หล่นจากต้นจึงจะถือว่าสุกใช้ได้ ที่ส�าคัญราคา

ถกูแสนถกู บางเจ้าขายเพยีง 10 ลูก 100 บาท

เท่านั้น รสชาติหวานมันก�าลังดี โดยเฉพาะ

เดือนกรกฎาคมผลไม้จะเรียงรายออกผลมา

ให้ชิมกันเพียบ อาทิ มังคุด เงาะ ฯลฯ ฉะนั้น

หากคนรักผลไม้มาเที่ยวเชี่ยวหลานช่วง

นี้รับรองแฮปปี้สุดๆ หรือจะแวะ

ซื้อผ้าทอมือเพื่อสนับสนุน

กลุ่มแม่บ้านใน



26  คู่ หู เ ดิ น ท า ง

การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนน

เพชรเกษม) ไปจนถึงจังหวัดชุมพรจากนั้นตรงไปตาม

ทางหลวงหมายเลข 41 จนถงึ อ.พนุพนิ ตรงสีแ่ยกทีส่ามารถ

เข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไม่ต้องเข้าตัวจังหวัด ให้ตรง

ไปเรื่อยๆ จนถึงแยกท่าโรงช้าง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง

หมายเลข 401 จากนั้นประมาณ 40 กม. ก่อนจะถึงตัว 

อ.บ้านตาขุนจะเห็นป้ายเขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) 

ทางด้านขวามือ

  รถโดยสารสาธารณะ
 มีรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ออกจากสถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) และสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

บรมราชชนนี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call 

Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

โครงการของพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จากนั้นไปดู

แหล่งปลูกขม้ินท่ีดีท่ีสุดในโลก และแปรรูป

ขมิ้นอบแห้ง ขมิ้นผง ขมิ้นแคปซูล ที่หมู่ที่ 5 

ต�าบลเขาวง อ�าเภอบ้านตาขุน ส่วนขมิ้นสด

บางส่วนจะส่งออกให้กับประเทศจีน ส�าหรับ

ใครสนใจสัง่ผลติภัณฑ์หรอืศกึษาดงูานตดิต่อ 

ได้ที่คุณวินัย โทร. 08 9971 6318

 สดุท้ายก่อนกลบัแวะสกัการะ อนสุาวรย์ี

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 

ที่จุดชมวิวบนเขื่อน และไหว้พระที่ วัด

ไกรสร ซ่ึงเดิมเป็นวัดที่อยู ่ในพื้นที่ที่เป็น

เขื่อน แต่ปัจจุบันได้อพยพทั้งวัดมาตั้งบนฝั่ง

เพื่อให้ชาวบ้านได้มาท�าบุญ ส่วนอีกวัดดัง  

วัดเขาเทพ ชาวบ้านจะรู้จักกันดีเพราะเป็น

วดัเก่าแก่กว่าร้อยปี อยูต่รงสะพานแขวนเลย 

ตาขุน ปิดทริปธรรมชาติด้วยความเป็น 

สิริมงคลก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่าง

ปลอดภัย   

 อ่านจบแล้วอย่ามัวรอช้า รีบแพ็ค

กระเป๋าไปตามรอย ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขาสก 

เขื่อนรัชชประภา กันโลด..ด..ด 
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 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 กุย้หลนิ ออฟ ไทยแลนด์ อนิ เธอะ 

เดย์ ออฟ เธอะ บิกินนิ่ง ออฟ เรนนี่ซีซั่น) 

แปลว ่ า  เ ราไปเที่ ยว เขื่ อนเชี่ ยวหลาน  

(รชัชประภา) หรอืทีเ่รยีกว่า กุย้หลนิเมอืงไทย  

ในวันต้นฤดูฝนกันเถอะ

 อาจเสริมให้เพ่ือนทราบไว้ก่อนสักนิดว่า 

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 บ้ิวทิฟุล)  

แปลว่า ปกติการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ 

เขื่อนรัชชประภา ควรไปช่วงปลายฝนต้น 

หนาว เพราะบรรยากาศและทัศนียภาพจะ

สวยมากๆ 

 But our tour to escape the heat in 

the city to get the cold of wind & drizzle.  

 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�าหรับบางท่าน แต่เรามองเห็นถึงความ

จ�าเป็นว่าควรเน้นไปท่ีปัญหามากกว่าความสวยงาม 

ความสะดวกสบาย ท่ีจะช้ีชวนให้เพื่อนชม เพราะ

โดยธรรมชาติ มนุษย์จะตั้งค�าถามกับความไม่ลงตัว

ต่างๆ มากกว่าในยามทีเ่ค้าสนกุสนานกับการล่องแพ 

ส่องนก ถ่ายรปู ว่ายน�า้เล่น เราจงึควรมาฝึกประโยค

เหล่านี้ไว้ดีกว่า ขอให้การท่องเท่ียวชมธรรมชาติ 

ในละอองฝนเย็นฉ�่าของทุกท่านเป็นที่น่าอิจฉาของ

คนท่ีต้องทนร้อนในกรุงนะครับ แล้วพบกันใหม่

ฉบับหน้า

เรื่อง	:	ครูหยาง English on the way

(บัท อาวร์ ทัวร์ ทู เอสเคป ดิ ฮีท อิน เธอะ ซิตี้  

ทู เกท เธอะ โคลด์ ออฟ วิน แอนด์ ดริซเซิล)  

แปลว่า แต่การทัวร์ของเราครั้งน้ีเพ่ือหลบร้อนใน

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

ฉบับนี้ขอหลบร้อนในเมืองกรุงมุ่งลงใต้ไปสัมผัสละอองฝนในวันต้นฤดูกัน
ที่เขื่อนรัชชประภา (เช่ียวหลาน) ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากเรามีเพ่ือน

ต่างชาติร่วมทัวร์ครั้งน้ี ก็เริ่มโปรโมทการท่องเท่ียวไทยด้วยประโยคเปิดประเด็น
กันประโยคแรกเลยว่า...

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

ค�าศัพท์
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เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ
LG Hom-Bot Square 
 

เคร่ืองดูดฝุ่นอัจฉริยะ ที่จะท�าความสะอาดบ้านคุณทุกซอกมุมได้อย่างง่ายดาย มีโปรแกรม
ท�าความสะอาดอัจฉริยะพร้อมกล้อง DUAL EYE 2.0™ และ CORNER MASTER ท�าความ

สะอาดซอกมุมได้หมดจด มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ด้วยโปรแกรมท�าความสะอาดหลากหลาย
โปรแกรม ตามลักษณะพื้นที่ๆ ส�าหรับ Dual Eye 2.0™ กล้องด้านบน และด้านล่าง ช่วยจดจ�าพื้นที่ 
และสแกนพื้นที่ๆ ท�าความสะอาด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานในที่มืดได้อีกด้วย
 ด้วยการออกแบบตวัเครือ่งเปน็ทรงสีเ่หลี่ยม และเพิม่ความยาวของแปรงท�าความสะอาด จึงชว่ย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดมตามขอบุม และพื้นที่แคบๆ รวมทั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ช่วย
ตรวจจับพื้นต่างระดับ, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่โปร่งแสง และสิ่งที่มีขนาดแคบๆ เช่น แก้วน�้า ขาโต๊ะ เป็นต้น
 เพิ่มประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดด้วยโปรแกรมท�าความสะอาดเสริม เช่น Turbo mode 
โดยจะเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์ของแปรงดูดฝุ่น ท�าให้ประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดเพ่ิม 
มากขึ้น ถ้ามีเครื่องนี้แล้วรับรองแม่บ้านของคุณสบายขึ้นอีกเยอะ สนนราคา 24,900 บาท

เรื่อง	:	กองบรรณาธิการไฮเทคอัพเดท

SOLO
the smart drone 
 

SOLO โดรนรุ่นใหม่ ของค่าย 3DRobotics เปิดตัวด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวบอดี้สี
ด�าพร้อมวิทยุบังคับและแสดงสถานะต่างๆ มีแอพที่รองรับทั้ง ios และ Android  

ท�าให้บังคับ 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�าหรับ iPhone 

DxO ONE กล้องเสริมส�าหรับ iPhone และ iPad ด้วย
ขนาดเซ็นเซอร์ 1 นิ้ว ความละเอียด 20.2 ล้านพิกเซล, 

ค่ารูรับแสง f/1.8 และรองรับไฟล์ RAW ซึง่คณุภาพที่ได้ระดบัน้องๆ 
กล้อง DSLR เลยทีเดียว
 ตัวกล้องมีขนาด 67.5 x 48.85 x 26.25 มม. น�้าหนัก 108 
กรัม DxO ONE เซ็นเซอร์ CMOS BSI ใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นซึ่ง
ดาวน์โหลดได้ฟรีบน App Store, ส�าหรับ 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)
 สามารถบนัทกึวดิโีอความละเอยีด Full HD 1080p ทีค่วามเร็ว 
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
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เรื่อง	:	ตัวกลม ดูหนังฟังเพลง

“พงษ์สิทธิ์ ค�าภีร์” เปิดตัวเพลงใหม่
“บินตามฝัน” ได้สาวอีดีเอ็ม  
“หมิว - วง Boom Boom Cash” 
มาร่วมงานเป็นครัง้แรก

เพื่อเป็นการส่งต่อความฝันไปให้กับแฟนเพลงรุ่นใหม่ผ่านศิลปิน
รุ่นใหม่ให้กล้าและอดทนในการสร้างความฝันให้เป็นจริง เพลง 

บินตามฝัน เพลงนี้ พงษ์สิทธ์ิ ค�าภีร์ จึงได้ร่วมร้องกับ หมิว - วริศรา 
อภิรักษ์เดชาชัย นักร้องน�าจากวง “บูม บูม แคช” วงดนตรีในแนวอีดีเอ็ม 
(EDM) ของบ้านเราเป็นครั้งแรก ท�าให้เพลงนี้สดใส หวาน และงดงาม
มากยิ่งข้ึน หาฟังได้แล้วโดยการดาวน์โหลดเพลงได้ทางไอทูนส์ สโตร์ 
และฟังได้จาก DEEZER และ KKBOX หรือชมมิวสิควิดีโอได้ทางยูทูป 
โดย วอร์นเนอร์ มิวสิค  

ออกจากความเคยชิน แล้วบินไปสู่ฝัน
ผู้เขียน : จักรพงษ์  จีระวงษ์
ส�านักพิมพ์ : THING GOOD
ราคา 79 บาท 

เรือ่งราวของการปรบั วธิคีดิ 
ทัศนคติ ในเร่ืองธรรมดาๆ 

ของชีวิต แต่สามารถท�าให้ชีวิตนี ้
มีความสุขและเข้าใกล้ความส�าเร็จ
ได้มากข้ึน เพราะในทกุๆ การกระท�า 
เริ่มต้นที่วิธีคิด ซึ่งเรามักคิดและ
เข้าใจมานานว่าคิดแบบนี้ซิถูกแล้ว 
เพราะเราคิดเหมือนๆ คิดตามคนที่
ไม่ประสบความส�าเร็จ แต่ถ้ารู้จักวิธี
ปรับเปลี่ยนมุมคิด ชีวิตจะดีขึ้นได้

Paul Blart: Mall Cop2 
พอล บลาร์ท ยอด รปภ.หงอไม่เป็น 2
แนวหนัง : ตลกเบาสมอง
ผู้ก�ากับ : แอนดี้ ฟิกแมน  
นักแสดง : เควิน เจมส์, ไรนี่ รอดริเกซ, 
นีล แม็คโดนาฟ

เรื่องย่อ
เมื่อหกปีก่อนเขาได้ปกป้องห้าง

สรรพสินค้าให้ปลอดภยั เวลานี ้พอล บลาร์ท 
ยอด รปภ.จึงสมควรได้รับวันพักผ่อนท่ี 
ดีเลิศ เขามุ่งหน้าสู่ลาสเวกัสเพื่อไปเที่ยว
กับลูกสาววัยรุ ่นก่อนที่เธอจะแยกไปอยู ่
มหาวิทยาลัย แต่เรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยไม่เคยมีค�าว่าหยุดพัก เมื่อหน้าที่
เรียกหา พอล บลาร์ท จึงต้องกลับมารับ
ภารกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้

มนต์เลิฟสิบหมื่น
แนวหนัง : ตลกเบาสมอง
ผู้ก�ากับ : ปริภัณฑ์ วัชรานนท์
นักแสดงน�า : ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, แจ๊ส ชวนช่ืน, 
สน-สนธยา ชิตมณี, เฌอมาวีร์ สุวรรณภานุโชค
ก�าหนดฉาย : 23 กรกฎาคม 2558

เรื่องย่อ : 
เรื่องราวความรักอลเวงครื้นเครงด้วยเสียงเพลงเริ่มต้นข้ึนเม่ือไอ้หนุ่ม

บ้านนาคนซือ่ชือ่ “ไอ้คล้าว” (นวิ-ชยัพล จเูลีย่น พพูาร์ต) ถงึคราวต้องเดนิหน้าชน
กบั “ทองก้อน” (ป๋ัง-ประกาศติ โบสวุรรณ) ว่าทีพ่่อตาขาโหดทีย่อมยก “ทองกวาว” 
(แพรว-เฌอมาวร์ี สวุรรณภานโุชค) ลกูสาวคนสวยให้คล้าวก็ได้ แต่มีข้อแม้เดยีว
ว่า “ข้าคดิค่าสนิสอดสบิหมืน่!!!” คล้าวถึงกับผงะแทบหงายหลัง แต่โชคดทีีค่ล้าว 
มีเพื่อนซี้สุดกวน อย่าง “ไอ้แว่น” (แจ๊ส ชวนชื่น) และ “บุญเย็น” (สน-สนธยา 
ชิตมณี) มาช่วยวางแผนหาเงินเพื่อจะได้สมรักสมรสกับทองกวาวหวานใจ…  
รับประกันว่าฮาจนน�้าตาเล็ดแน่นอน!

MOVIE

MUSIC

DVD

BOOK
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ไม่ว่ามหาวลีวรรคอมตะอย่าง “See 
Angkor and Die” จะจงใจสะท้อน

เอาจากภาวะอารมณ์รู้สึกอันกระแทกกระทั้น 
ตรงไปตรงมา ของ “อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี” 
(Arnold Joseph Toynbee) นกัประวติัศาสตร์
แห่งราชวิทยาลัย กรุงลอนดอน (King’s 
College) หรือมีปมประเด็นอื่นใดแฝงเร้นเอาไว้ 
-- นั่นหาใช่นัยยะส�าคัญ
 ทว่าบัดน้ี ท่ีนักท่องโลกทั้งหลายควร
ต้องหาโอกาสตั้งค�าถามแก่ตัวเองเพื่อความ
สบายใจ (ในยามบัน้ปลาย) คอื ทา่นไดส้ละเวลา
พาตัวเองไปยืนสงบต่อหน้ามหาศาสนสถานที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้ พร้อมค้อมศีรษะ
น้อยๆ ให้แก่พลังศรัทธาของพวกเขาเฉกเช่น 
อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี แล้วหรือยัง?

> เมืองพระนคร (Angkor)
> นครวัด (Angkor Wat)
> เมืองพระนครหลวง หรือนครธม 
(Angkor Thom)  
 หลายทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนท่วงท�านอง
ของความหมายจากวรรคทองวรรคนั้นจะโน้มเอียง
ไปในท�านองคล้ายๆ กัน นั่นคือ.. “อย่าเพิ่งตาย  

เรื่อง		/	ภาพ	:		joesabfเที่ยวรอบบ้าน

หากยังมิได้สัมผัสนครวัด” ไม่ก็.. “ต้องไปนครวัด
ให้ได้สักครั้งก่อนตาย” ซึ่งเมื่อมีการสืบค้นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และวิเคราะห์จากภาพถ่ายทาง
อากาศประกอบ จนเค้าลางในอดตีเริม่ปรากฏชดัเจน
ขึ้น เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีพบว่านัยยะของ  
อังกอร์ หรือ “เมืองพระนคร” ในทรรศนะของ 
อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี นั้นน่าจะหมายรวมเอาถึง
เมืองพระนครเดมิทัง้หมดทีถ่กูสร้างขึน้ในรชัสมยัของ 
“พระเจ้ายโศวรมัน ที่ 1” (ราวพุทธศักราช 1440) โดย
มีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ ณ บริเวณยอดเขาพนม 
บาแค็ง อันเป็นที่ตั้งของ “ปราสาทพนมบาแค็ง” 
ที่ซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างต้องพากัน
ปีนป่ายฝ่าความสูงชันข้ึนไปสัมผัสแสงสุดท้ายแห่ง 
อังกอร์ แทนที่จะหมายความถึงเพียงแค่ตัวปราสาท
นครวดัแต่เพยีงอย่างเดยีวอย่างทีเ่ข้าใจกนัมานบัสบิๆ ปี 
 เมืองพระนครที่กล่าวถึงแห่งนี้ เจริญรุ่งเรือง
ถึงขีดสุดในรัชสมัยของ “พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2” ซึ่ง
ครองราชย์อยู่ระหว่างช่วงพุทธศักราช 1656-1693 
กษัตริย์ผู้ทรงโปรดให้ท�าการก่อสร้าง “ปราสาทนคร
วัด” หรือ Angkor Wat ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักดี หากแต่
เดมินัน้ปราสาทนครวดัถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นเทวสถาน
ในศาสนาพราหมณ์ เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ  
(พระนารายณ์) จึงมีชื่อเรียกในยุคนั้นว่า “ปราสาท

ค้อมศีรษะก่อนตายให้..อังกอร์
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วิษณุโลก” ทว่า การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในรัชสมัย
ของพระองค์ ก่อนจะเปล่ียนมาเรียกว่าปราสาท
นครวัดที่ผู้คนในยุคปัจจุบันคุ้นหูมากกว่า เมื่อมีการ
เปลี่ยนถ่ายความเชื่อทางศาสนาในกาลต่อมา
 ราวปีพุทธศักราช 1720 เมืองพระนครถูก
กองทพัของ “พระเจ้าชยัอนิทรวรมนั” แห่งอาณาจกัร
จามปา บกุเข้าตแีละยดึครอง จวบกระทัง่ในราวอกี 4 
ปีถัดมา “พระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ทรงกอบกู้เอกราช
กลบัคนืมาจากชาวจามได้ส�าเรจ็ หลงัจากนัน้พระองค์
จึงโปรดให้ท�าการสถาปนาเมือง “พระนครหลวง” 
หรือ “นครธม” (Angkor Thom) อนัหมายถึงพระนคร
ใหญ่ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนเมืองพระนครเดิม 
โดยมีศูนย์กลางอันเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญที่นักท่อง
เที่ยวทั่วโลกคุ้นตาเป็นอย่างดี คือ “ปราสาทบายน” 
 ในรัชสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที ่7 นบัเป็นช่วง
เวลาท่ีอาณาจักรขอมได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไป
อย่างกว้างขวาง มีอ�านาจเกรียงไกรเหนือแว่นแคว้น
อื่นใด มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาการ 
การค้าขาย รวมถึงความมั่นคงในทางศาสนา โดย
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ได้ทรงหันมานบัถอืศาสนาพทุธ 
(นิกายมหายาน) และนั่นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 
ค�าว่า “นครวัด” (Angkor Wat) ท่ีผู ้คนท่ัวโลก
ปรารถนาจะสัมผัสมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

 เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ส�าหรับ
ใครที่คิดจะทะลุเข้าไปสู่กลาง (ความเข้า) ใจ
แห่งอังกอร์ โดยการสืบเท้าท่องไปในอดีตพระ
มหานครแห่งนี้เพียงครั้งเดียว แถมนั่นอาจ
เสมือนเป็นการไม่ให้เกียรติแก่ชาติพันธุ์ที่ฝาก
อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ประดับโลกนี้ไว้ด้วยซ�้า
 ปัจจบุนัการเดนิทางไปสูจั่งหวัดเสียมเรยีบ 
(หรือเสียมราฐ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมรดกโลก
แห่งนี้ เป็นไปด้วยความสะดวกสบายอย่างยิ่ง  
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้หลาก
หลายรูปแบบ ทั้งรถประจ�าทางข้ามประเทศ 
(บขส.), รถตู้ของบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ, รถ
แท็กซี่ทั้งแบบเหมาและแชร์ค่าโดยสารบริเวณ
ริมชายแดน หรือแม้แต่เคร่ืองบิน ด้วยระยะ
ทางจากกรุงเทพฯ ถึงเสียมเรียบเพียง 400 
กว่ากิโลเมตร ถือเป็นข้อได้เปรียบที่เรานักท่อง
เที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปสัมผัสอดีต
เมืองพระนครอนัยิง่ใหญ่ได้บ่อยครัง้ตามต้องการ

 หาก อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี เป็นผู้สร้าง
วาทกรรมในการกระตุกกระตุ้นมวลมนุษยชาติ
ยุคปัจุบัน ให้แห่แหนกันเดินทางมาพิสูจน์ความ
อลังการแห่งอังกอร์ .. ก็ย่อมถือได้ว่า “อังรี  
มูโอต์” (Henri Mouhot) นักธรรมชาติวิทยาชาว
ฝรัง่เศสคนส�าคญัอกีท่านหนึง่ของโลก เปรยีบดัง่ 
“ผู้แง้มมหาประตูศิลา” ที่ซุกซ่อนเมืองพระนคร
ไว้ด้วยกาลเวลา 
 องัร ี มโูอต์ กล่าวไว้ในหนงัสือ “การท่อง
โลก” ของเขา ภายหลงัมโีอกาสย่างกรายเข้าไป
สัมผัสอังกอร์ในราวพุทธศักราช 2403 ท�านอง
ว่า.. “เป็นนฤมติกรรมทางสถาปัตย์ ซ่ึงมอิาจมี
สิง่ก่อสร้างอืน่ใดทีส่ร้างมาแล้วหรอืท่ีจะสร้างต่อไป
ในโลกเสมอเหมอืนได้ และอาจถอืได้ว่าเป็นคูแ่ข่ง
ของวหิารท่ีสร้างโดยกษตัริย์โซโลมอนผู้ยิง่ใหญ่..”
 พลันเมื่อประโยคดังว่าจบลง ข้าพเจ้า  
“ผู้เขียน” ก็คงมิต้องคล�าหาถ้อยค�าใดมาขวาง
กั้นจินตนาการหรือแรงบันดาลใจของท่าน 
นักเดินทางทั้งหลายอีก นอกไปเสียจาก..  
“เฆิร อังกอร์ แตมะดอง สลับบานเฮย” หรือ 
“See Angkor and Die”

หมายเหตุ

รศ.ดร.ศานติ ภักดีค�า ภาควิชาภาษาตะวัน
ออก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ 
ประสานมิตร ผู ้ประดิษฐ์ส�านวน “See 
Angkor and Die” ในภาษาเขมร

 ยุคสมัยแห่งมหาอาณาจักรอังกอร์อันยิ่งใหญ่ 
ด�าเนินไปในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปี จึงย่อม
กลาดเกล่ือนไปด้วยรอยจารึกแห่งอารยะธรรม เต็ม 
ไปด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม บ้างบางคร้ังด�ารงชาติพันธุ์อยู่บน
เส้นทางอันรุ่งโรจน์ ในขณะที่บางยุคสมัยจ�าต้องแข็ง
ขืนอยู่บนความข้นแค้นแสนสาหัส ซึ่งก็แน่นอนว่า
ส�าหรับผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจในอดีตอันยิ่งใหญ่
ของอาณาจักรขอมนั่นย่อมไม่ต่างอะไรไปจากการ
ท�าข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ที่ทั้งฝาดและขม คง
เพียงนักท่องเที่ยวส่วนน้อยเท่านั้นที่เพียรพยายาม
ท�าความเข้าใจในล�าดับความเป็นไป ด้วยหวังจะสืบ
เท้าก้าวตามรอยประวัติศาสตร์ไปอย่างมาดมั่น
 ทว่า ประสานักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเราท่าน 
ลองเริม่ต้นโดยการค่อยๆ โฟกสัไปทีจ่ดุก�าเนดิของยคุ
สมยัหลกัทัง้สาม อย่างทีก่ล่าวเกริน่เอาไว้ในย่อหน้าที่
ผ่านมา ก็อาจพอเหน็เค้าลางของเรือ่งราวและตวัละคร
หลกัต่างๆ ได้ง่ายขึน้ อย่างน้อยกง่็ายกว่าการใช้วธิซีือ้
ตัว๋เข้าชมแล้วเดนิสุม่ไปตามปราสาทโน้นท.ี. ปราสาท
นีท้.ี. แบบมองไปทางไหนกแ็ทบคล้ายกนัไปหมด!?! 
 เมื่อพอที่จะจ�าแนกยุคสมัยหลักๆ ได้ ต่อไป
จึงค่อยคล�าลงไปตามแขนงย่อยอีกทีว่าตัวละครไหน 
เล่นบทอะไร สร้างศาสนสถานใด ปราสาทอะไรไว้บ้าง..
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เรื่อง	:	ย่ายาเรื่องนี้ต้องขยาย

กราบสวัสดี สวยๆ ก่อนค่ะ

 เห็นข่าวน้องฟิวส์ ขนมใส่ไส้ยอดกตัญญูแล้วก็

รูส้กึยิม้อิม่ใจ ยิง่ได้รบัรูเ้รือ่งราวจากแหล่งข่าวหลายๆ 

แหล่งที่น�าเสนอ ยิ่งท�าให้อยากชื่นชม น�ามาเขียนลง

ให้คณุผูอ่้านได้ซาบซึง้ไปกบัชวีติของเดก็ทีค่ดิเป็นและ

ต่อสูก้บัความต�า่ต้อยของตวัเอง กบัสงัคม ทีต้่องบอก

ว่าตกต�่าลงทุกวันๆ

 จากที่เป็นเด็กติดเกม เล่นสนุกไปวันๆ แต่ 

เมื่อครอบครัวล�าบากก็ถึงคราวที่ต ้องช่วยเหลือ  

“น้องฟิวส์” หรือ ด.ช.ชาคร เติมบริรักษ์ นักเรียนชั้น 

ม.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เด็กยอดกตัญญูยืนขาย

ขนมใส่ไส้หลังเลิกเรียนเป็นประจ�าทุกเย็น บริเวณฝั่ง

ตรงข้ามเดอะมอลล์ ท่าพระ เพือ่หารายได้ช่วยเหลอื

ถึงกับเสียชีวิต เด็กๆ มากมายเรียกร้องสิทธิของ

ตัวด้วยการโชว์เรือนร่างอวัยวะที่ไม่สมควร และ

ประกาศให้คนอื่นรู้ว่า นี่คือตัวฉัน ฉันคิดฉันเป็น

แบบนี้อย่างน่าไม่อาย และหลายๆ คนก็โด่งดัง

กลายเป็น Net Idol (เน็ต ไอดอล) ในสังคมที่ไม่รู้

ว่าอะไรดี อะไรงาม อะไรถูก อะไรควร สับสน

ปนเปกนัไปหมด บางครัง้ญาญ่ามานัง่นกึๆ ดแูล้ว 

ก็ได้แต่ปลงสังเวช และท�าใจกับอะไรๆ ที่ด ู

จะลืน่ไหลไปกบักระแสความเจรญิ ทนัสมยั เพราะ

จริงๆ แล้ว ความเจริญไม่ได้มาพร้อมกับความดี

งาม ความรับผิดชอบ หากแต่ความเจริญที่ขาด

ความคิด ขาดจริยธรรม คุณงามความดี และ 

ท่ีส�าคัญขาดจิตส�านึกในตัวผู ้คน ที่นับวันจะม ี

น้อยลง หรือแทบจะมองไม่เห็นนั้น อันตราย!!!

วันนี้คุณคิดอย่างไร ???

1. คิดถึงตัวเอง 

2. คิดถึงคนอื่น 

3. คิดถึงตัวเองก่อน แล้วค่อยคิดถึงคนอื่น

4. คิดถึงคนอื่นก่อน แล้วค่อยคิดถึงตัวเอง

  ค�าตอบ คือไม่มีข้อไหนผิดเลยค่ะ เลือก 

ท่ีจะคิดในกรอบแห่งความดีงาม ถึงพร ้อม 

ด้วยจริยธรรม และสุดท้ายส�านึกใส่ใจกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นอยู่ แค่นี้ชีวิตก็เป็นสุข 

จริงไหมคะ 

 ว้าย!!! ฝนตกแล้วค่ะ เก็บผ้าก่อนนะคะ แล้ว

เจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดี บ๊ายบาย…

ญาญ่ามาพบกับท่านผู้อ่านฉบับน้ี เริ่มมีฝนตกหนักบ้าง  
เบาบ้าง ให้ได้พอรถติด คลายร้อน ในบางพื้นที่ใกล้ลงหลัก

ปักช�าต้นกล้าพืชพันธุ์ต่างๆ บ้างแล้ว แต่หลายพื้นท่ีก็เห็นว่าแล้ง
หนักมาก รอฟ้ารอฝนชโลมใจกันไป… ท่ีสุขกับฝนก็มี ที่ทุกข์กับ 

ฝนก็มาก เห็นไหมคะ ความทุกข์มีอยู่ทุกที่ ทุกหนทุกแห่งไม่เลือก  

แล้วเราจะรับมือกับความทุกข์อย่างไรดีล่ะ
 หลายท่านเลือกที่จะมอง จะเสพ จะสนใจอะไรที่ เป็นสุข และ 

อีกไม่น้อยก็จมจ่อมมองเห็นทุกเรื่องเป็นทุกข์ไปซะหมด ชีวิตก็เลย 

ดูเหนื่อยหนัก ในกลุ่มหลังนี้ค่อนข้างโชคร้ายไปหน่อย ที่คิดแต่จะก�า
ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องราวต่างๆ รอบตัว ไม่ยอม
ปล่อย เฮ้อออออ (ถอนหายใจยาวๆ กันเลย)........ 

ครอบครัว เรื่องราวดังกล่าวของเด็กยอดกตัญญูผู้นี ้

ถูกน�าเสนอและส่งต่อไปอย่างรวดเร็วผ่านเฟสบุ๊ก 

“นักเกรียน เทพศิรินทร์” เมื่อผู้คนได้รับรู้ข่าวสาร

ต่างชื่นชมในความเป็นเด็กดีและความกตัญญูของ

น้องฟิวส์ จนกลายเป็นพ่อค้าขนมใส่ไส้ท่ีโด่งดังท่ีสุด

ในขณะนี้

 น้องฟิวส์ขายขนมใส่ไส้มาตัง้แต่อยูช้ั่น ป.5 ตอน

แรกที่มาขายเพราะแม่บังคับ แต่เห็นแม่กับพี่สาว

ล�าบาก ก็เลยคิดได้ว่าควรจะช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้าน

บ้าง เพราะถ้าไม่ช่วย ครอบครัวก็จะย่ิงล�าบากและ 

อยู่ไม่ได้

 น้องฟิวส์ยงับอกอกีด้วยว่า ผ่านมาหมดแล้วกบั

ค�าดถูกูของทัง้เพือ่น คนรูจ้กั แต่น้องฟิวส์กต้็องอดทน

และไม่ท้อกบัค�าพดูของคนเหล่านัน้ น้องฟิวส์มเีพือ่น

น้อย เพราะไม่ค่อยมีใครอยากคบกบัเดก็สลมั ยากจน

อย่างน้อง 

 ค�าสมัภาษณ์เลก็ๆ น้อยๆ ทีน้่องฟิวส์ได้บอกเล่า

ออกมา ท�าให้ญาญ่ารู้สึกได้ถึงสังคมปัจจุบัน สังคมที่

คนแต่ละคนมีพร้อมซึ่งวัตถุรอบกาย แต่ขาดแคลน

น�้าใจ และมองเห็นคนท่ีมีน้อยกว่า หรือไม่มีเท่า 

เป็นคนอีกกลุ่ม และที่แย่ไปกว่านั้นคือ การเหยียบย�่า 

ซ�้าเติมความด้อยเหล่าน้ัน เพียงเพราะเห็นว่าตัวเอง 

มีเยอะกว่า มีมากกว่า

 ในทุกๆ วัน ข่าวต่างๆ ของเด็กๆ และเยาวชนมี

มากมาย แต่ข่าวในด้านบวกด้านดีมีน้อย จนบางครั้ง 

กแ็ทบหาเสพหาอ่านไม่เจอ ในโลกสงัคมแห่งข่าวสาร 

ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ที่พร้อม 

เสร์ิฟเราในทกุๆ วนั มทีัง้ข่าวเดก็ผูห้ญงิตบตกีนัเพราะ 

แย่งผู้ชาย เด็กผู้ชายชกต่อยกันถึงขั้นไล่ยิงไล่ฟันกัน 
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มัฏฐมณี	คนดูดาว	(	เอโกะ	)	

โทร	:	086-8996324

ราศเีมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)  
ดูจะวุ่นวายและน่าเป็นห่วง เพราะมฤตยู
จรเข้ากมุชาวเมษโดยตรง จะมเีหตวุุน่วาย

ด้วยเรื่องของตัวเองนี่แหละ อย่าไปท�าตัววีนเหวี่ยง
ใส่ใคร ระวังจะโดนสวนกลับ! เป็นเวลาที่คุณจะได้
แสดงศักยภาพในที่ท�างาน ต้องควบคุมอารมณ์ 
ให้ดี อย่าใจร้อน การเงินไหลรื่น คนที่รอขายที่จะ
มีโชคเข้ามาแบบฟลุ๊คๆ หรือ ผู้ใหญ่ยกที่ให้ฟรีๆ  
ความรัก ยังไม่ใช่จังหวะที่สวย ตราบเท่าที่คนเก่า 
ยังไปไม่พ้น คนใหม่อย่าเพิง่เริม่ต้น 

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 14 ม.ิย.)  
เป็นช่วงทีค่ณุอาจได้พบเรือ่งแปลกๆ ในแนว
มติสิมัผสั ให้หมัน่ท�าบญุมากๆ กรวดน�า้แผ่

เมตตาบ่อยๆ เรือ่งรายจ่ายในบ้านพอมพีอใช้ เดนิทาง
ไปไหนระวงัอบุตัเิหต ุ เรือ่งงานทีต้่องต่อสูฟ้าดฟันมแีวว
ส�าเร็จ รู้จักเจรจาแบบไม่ใส่อารมณ์! หากต้องการความ
ช่วยเหลือพ่ึงพาให้ไปเอ่ยปากกบัคนทีเ่คยอปุถมัภ์กนัมา 
หรือ หุน้ส่วนดัง้เดมิ ความรกั อย่าซ�า้ซาก ขดุเรือ่งเดมิๆ 
มาพาลใส่กนั หรอื ทะเลาะกนัด้วยเรือ่งมอืทีส่าม

ราศมีถุิน (15 ม.ิย. - 14 ก.ค.) 
ถ้าระยะนี ้ ไม่มเีจ้ามอืพาไปกนิฟร ี แสดงว่า
คณุเป็นคนทีโ่ลกลมืแล้วล่ะ! เพราะเป็นช่วง

เวลาทีคุ่ณะจะมลีาภลอยโดยเฉพาะลาภปาก แผนงานที่
คณุวางไว้นานแล้ว จะส�าเรจ็ด้วยความช่วยเหลอืของคน
รอบข้าง การเงนิดไีหลมาตามคาด เป็นช่วงเวลาทีค่ณุน่า
จะสบายใจทีส่ดุ แต่ระวงัสขุภาพ โรคประจ�าตวั โรคเก่า
เร้ือรังจะก�าเรบิ ความรกั หาได้ไม่ใกล้ไม่ไกล เพือ่นฝงูจะ
จงูมอืพามาแนะน�าตวั

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
คณุอาจต้องเดนิทางไกลในระยะนีโ้ดยไม่มี
แพลนล่วงหน้ามาก่อน ในเรือ่งการงาน

บางท่านดวงดจีะได้รบัการยอมรบันบัถอืจากผลของ
การท�างานหนกั แต่บางท่านมโีอกาสตกเก้าอี ้ โดนเด้ง
ฟ้าผ่า หรอื โดนให้ออกเอาดือ้ๆ เพราะมฤตยเูลง็อยูต่รง
หวัคุณพอด ียากจะเดาทางได้ถกู! มเีรือ่งพลกิล๊อคตลอด
เวลาทัง้การงานและความรกั การเงนิ รบัซ้ายจ่ายขวา  
ชวิีตช่วงนีต้้องตัง้สตดิีๆ  อะไรกเ็กดิขึน้ได้ 

ค�าพยากรณ์  
15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558

เหตบุ้านการเมอืงยามคาบเก่ียวเวลาเข้าพรรษาน้ี มฤตยูจรกุมลคันาเมอืงตลอดพรรษา 
ส่วนพฤหัสจรย้ายราศีเป็นเวลา 1 ปีเข้าสู่เรือนปุตตะในดวงเมือง ภาพรวมในระยะนี้ 

จะเรียกว่าดีก็ได้ ร้ายก็ไม่เชิง เพราะบ้านเมืองจะเริ่มเข้าสู่ความสงบสุข ภาวะการเงินจะเริ่ม
ฟื้นตัว การค้าขายจะคึกคักมากขึ้น แต่ที่ควรระวัง คือ เหตุการณ์เกี่ยวกับคนใหญ่คนโตใน 
บ้านเมือง ระวังการลอบท�าร้าย การเจ็บป่วยกะทันหัน อันจะสร้างความสะเทือนใจในสังคม  
เป็นเวลาล้างกรรมของคนเลว และเวลาเผชิญกรรมในช่วงวัดใจของคนดี ก็คงต้องช่วยลุ้นกัน 
ต่อไป…

คู่หูดูดวง

ราศสีงิห ์(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
ชีวิตคุณในระยะนี้ดูดี๊..ดี เพราะมีแต่เรื่อง
เบกิบานใจ เรือ่งอะไรกไ็ม่โดดเด่นเท่าเรือ่ง 

เดินทาง เพราะมีโอกาสบินลัดฟ้าไปไกลบ้านเกิด  
บางท่านที่ เล็งไว ้นาน จะมีโอกาสได้ซ ่อมบ้าน
ชุดใหญ่ หรือ มีญาติ(หรือคนรู้จักเก่าแก่) แวะมา
เยีย่มเยยีน การงานท�าอะไรจะมคีนใจดเีมตตาคอยช่วย
หนนุหลงัคณุอยู ่ การเงนิไหลมาจากหุ้นส่วน คูค่รอง  
ความรกั ใครมคีู ่ เกาะแน่นๆ เลยนะน้องนะ.. เพราะ 
เสีย่เขาใจป�า้!  

ราศกีนัย ์(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
อาจเป็นเวลาท่ีต้องเก็บกระเป๋าโยกย้าย
ถิ่นท่ีอยู่กันอีกรอบ โดยเฉพาะคนท่ีอยู่

บ้านเช่า ควรส�ารองเงินค่ามัดจ�าท่ีใหม่ไว้บ้าง ชีวิต
ต้องเดินต่อไป…คุณจะได้คนคุ้นเคย หรือ มิตรเก่า 
ยื่นมือมาช่วยเหลือ การงานช่วงน้ีต้องอดทนเพราะ
มันช่างเหน็ดเหนื่อยสาหัสซะจริงๆ คุณอาจถึงขั้น
ล้าจนท�าให้ดัชนีความสุขลดลง แต่ก็สู้ๆ นะ เพราะ
มเีรือ่งต้องจ่ายรออยูเ่ยอะ ความรกั ซ่อนไว้บอกใคร 
ไม่ได้…สขุอยูเ่งยีบๆ
 

ราศีตลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ช่วงนี้เหมือนช่วงสูญญากาศ อะไร
ท่ีรอๆ อยู่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับสักที  

คงต้องถอนสายบัวแล้วล่ะ จังหวะดาวยังไม่เป็นใจ  
แม้เรือ่งอืน่ๆ รอบตวัจะท�าให้คณุสบายใจกต็าม ลาภผล
เงนิทองยงัคงมมีาสม�า่เสมอ การงานทีท่�าร่วมกบัคนอายุ
น้อยกว่าดไูปมแีต่ปัญหาอปุสรรค! ความรกั เป็นระยะน่า
กลวั จะอยูห่รอืไป อย่าท�าตวัน่าเบือ่ เอาแต่ใจ!

ราศีพจิกิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) 
ถ้าคุณเป็นคนที่ท�าดีมาตลอด และเชื่อ
ว่าสิง่ทีต่วัเองท�าคอืสิง่ดีๆ  ระยะนีจ้ะเป็น

ช่วงคนืก�าไรให้คณุได้พบเจอแต่เรือ่งดีๆ  ควรหมัน่ไปท�า
บญุบ่อยๆ ระวงัการป่วยไข้แบบปัจจบุนัทนัด่วน หรอื การ 
ขดัแย้งกบัหมูญ่าต ิการงาน การเงนิ จะไหลลืน่ขึน้ พอให้ 
มหีมนุไป ท�าให้คณุยิม้ได้ ความรกัเป็นช่วงสมานฉนัท์  
หนัหน้ามาคยุกนัดีๆ  พอได้ล่ะ!

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
จอมโปรเจคอย่างคุณได้เวลาส�าแดงเดช 
แสดงไอเดยีออกมาให้เจ้านายและเพือ่นร่วม

งานคณุเหน็กนัเลย คณุจะได้รบัชือ่เสยีงและการยอมรบั
เป็นอย่างดถีงึดมีาก เป็นช่วงกอบโกยชือ่เสยีงกลบัมา
ฟูฟ่่าดงัเดมิ แต่ขอร้อง..อย่าไปค�า้ประกนัให้ใคร หรอื  
เซ็นเอกสารโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ จะมานั่งเก๊กซิมซะ
เอง! การเงนิมใีห้อิม่แบบไม่ต้องดิน้รนมากมาย ความรกั  
เป็นช่วงเปราะบาง พร้อมจะไปอย่างไม่เหลอืเยือ่ใย 

ราศีมงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
พูดน้อยๆ ยิ้มเยอะๆ อย่าท�าตัวเป็น 
คนขีบ่้น ปัญหามนัมไีว้แก้ เงนิทองกห็า

ใหม่ได้ ท�าใจร่มๆ เรื่องในบ้านคุณดูวุ่นวายเวียนหัว 
พาลให้หงุดหงิดหัวใจ แต่อย่าพกความไม่สบายใจ
ไปท่ีท�างาน การงานจะผิดพลาด ปัญหาจะเป็นงูกิน
หางยิง่กว่าเก่า ดว่ีาการเงนิยงัพอไปได้ เรือ่งความรกั  
พกัก่อนไหม!!!. ใครเตรยีมตวัไปฟ้องหย่า โอกาสสงูทีจ่ะ
ได้สนิสมรสตามคาด..

ราศีกมุภ ์(15 ก.พ. - 14 ม.ีค.)
คุณจะได้ร่วมงานกับบุคคลหลากหลาย 
ประเภทในแวดวงสงัคมรอบตวังานเหนือ่ย 

แต่ให้ชือ่เสยีงและผลตอบแทนคุม้ค่า พยายามมองข้าม
ความขดัแย้งเลก็ๆ น้อยๆ ไป ให้มองทีภ่าพรวมของ
ผลลพัธ์จะดกีว่า ผูใ้หญ่ให้การอปุถัมภ์ดมีาก การเงนิ
มพีอให้ใช้สบายๆ ความรกั มากบัฝน ท�าให้ใจคณุเยน็
สบาย คูข่องคณุควงไปไหนมแีต่คนอจิฉา คบกนันานๆ 
ยาวไป ยาวไป…

ราศมีนี (15 ม.ีค. - 14 เม.ย.) 
การเงินหมุนติ้ว ตัวเป็นเกลียว หัวเป็น
น๊อต คุณจะได้รับผลกระทบจากการจ�า

พรรษาของมฤตยูในเรื่องที่ต้องมีเหตุเข้ามาให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ท�าใจสงบๆ 
ทบทวนให้แน่นอนถึงผลได้เสียก่อน ค่อยลงมือท�า  
รายจ่ายหลายอย่างตัดได้ พิจารณาให้ดี ระวังการ 
โต้เถียง มีปัญหากับบริวารในเรื่องไม่เป็นเรื่อง การ 
งานอาศัยคนเก่าๆ จะช่วยได้เยอะ ความรัก ก็ง้ันๆ  
เอาเรือ่งตวัเองให้รอดก่อนดกีว่านะ
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เรื่อง	:	Kookykoy		ภาพ	:	Ommyแวะชิมริมทาง

ของอร่อยไม่ได้หารับประทานได้แค่ในเมือง

เท่านัน้นะคะคณุ! เพราะท่ามกลางเมอืงเลก็ๆ 

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 

 ซิกเนเจอร์จานเด่นที่เจ้าของร้านแนะน�าว่า

ต้องลองก็คือ สลัด L’Amore (ลาโมเร่ เป็นภาษา

อิตาลี แปลว่า ความรัก) เป็นสลัดที่ใช้ช่ือเดียวกับ

ร้าน ความอร่อยอยู ่ที่น�้าสลัดสูตรเด็ดลับเฉพาะ

ที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเอง จานต่อมา ย�าเอ็นไก่ทอด 

ร้านนี้ใช้เอ็นไก่ชุบแป้งแล้วน�าไปทอดให้สีเหลืองทอง 

กรุบกรอบ แล้วเอามาคลุกกับน�้าย�าสูตรพิเศษที่เน้น

รสชาติเผ็ดจัดจ้าน ส่วนอาหารจานอื่นๆ ที่น่าลิ้มลอง

ไม่แพ้กัน ได้แก่ ไก่ชุบแป้งทอด, สเต๊กพ็อกช็อป,  

สเต๊กปลาแซลมอน, ผัดข้ีเมาทะเล แต่ละจานแม้

หน้าตาดูฝรั๊งฝรั่งแต่รสชาติแซ่บเว่อร์ แบบไทยๆ 

คอนเฟิร์ม! นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มร้อน-เย็น 

ร้าน Speed ATV 
& L’Amore Coffee

หลากสไตล์ ให้เลือก ไม่ว ่า

จะเป็น ชาเขียว, ชาไทย,  

กาแฟ L’Amore Coffee ที ่

หอมกรุ ่ น  รสกลมกล ่อม  

คอกาแฟที่ปลื้มความละมุน 

ไม่ควรพลาดแก้วนี้ต้องลอง!   

 หลังจากจัดอาหารและเครื่องดื่มเช็ตใหญ่กันไป

แล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้ลูกค้าได้เพิ่ม

สีสันและเติมพลังชีวิตให้กระปรี้กระเปร่าย่ิงขึ้น ด้วย

บริการรถ ATV ให้เช่าขับในสนามหลังร้านสนนราคา 

รอบละ 150 บาท หรือ ครึ่งชั่วโมง ราคา 500 บาท  

แต่ถ้าใครที่อยากขับไปชมทัศนียภาพรอบๆ เขื่อน 

รัชชประภา ราคาก็จะอยู่ที่ 800 บาท (รวมค่าน�้ามัน

แล้ว) หรือจะลองยิงธนูฝึกความแม่น ที่นี่เค้าก็มี 

 “คุณสมชาย แก้วประสงค์” เจ้าของร้านการันตี

ว่ามาร้าน Speed ATV & L’Amore Coffee กนิไปสนกุ

ไปครบรสแน่นอน ที่ส�าคัญเจ้าของร้านใจดี เฟรนด์ลี่

สุดๆ ค่าาา  

ย�าเอ็นไก่ทอด ผัดขี้เมาทะเล

สเต็กพ็อกซ็อป

Speed ATV & L’Amore Coffee

ทีต่ัง้ : 708 ม.4 ต.เขาพงั อ.บ้านตาขนุ จ.สรุาษฎร์ธานี 
โทร : 08 1737 0044 หรือ 077 270 680 
เปิดทุกวัน : เวลา 08.30-20.00 น.
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