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Editor’sTalk

“เมืองงอย เมืองป่าแห่งสายน้�ำ ลาวเหนือ” ยังไม่มไี ฟฟ้า ยังไม่มรี ถรา
เป็นพาหนะขวักไขว่...นี่คือมุมของเมืองที่นับว่าย้อนยุค ย้อนถอยออกห่างความ
เจริญไปไกล ไกลนับหลายสิบ นับหลายร้อยปี...เมืองนี้อยากให้รู้จัก รู้จักกัน
ก่อนที่จะไม่มี เพราะโลกเราย่อมเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสัจธรรม…ใน Feature
หน้าร้อนก็ต้องหาที่นอนให้เย็นสบาย เลยชวนกันไปเที่ยวแบบ “หนี
ร้อน ไปนอน บ้านอีต่อง” นามสถานที่อาจดูยังไง ยังไง...แต่เชื่อไหมว่า ที่นี่
มีอากาศเย็นสบาย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองเล็กกลางขุนเขากว้างใหญ่
ชายแดนเมืองกาญจน์-พม่า...น่าอยู่น่าไปใน Good Trip
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ใครนั่งหลับ พอตื่นลืมตาขึ้นมาจะนึกว่า นี่อยู่ตรงไหนกันสัก
แห่งบนยอดดอยเมืองเหนือ เชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอน?
         ตอบว่าไม่ใช่ นีค่ อื ขุนเขาตะนาวศรี แห่งกาญจนบุรตี า่ งหาก...
( อ่านต่อหน้า 22 )
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What’s News

ยุวชนไทยหัวใจรักษ์น้ำ�

บมจ.ที ที ดั บ บลิ ว (TTW) ร่ ว มกั บ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศผล
รางวัลผู้ชนะเลิศ “โครงการยุวชนไทย
ร่วมใจรักษ์น้ำ�” หรือ “Thai Tap
Junior Water Prize” ประจำ�ปี
2557 ณ โรงกรองน้ำ�ประปาบางเลน
บมจ.ทีทีดับบลิว จ.นครปฐม และใน
ปีนี้มี 20 โรงเรียนจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน โดยทีมจากโรงเรียน
“กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” สามารถคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมการ
อนุรกั ษ์น�้ำ ไปครองด้วยผลงาน “โปรแกรม WAM สำ�หรับวิเคราะห์การบริหาร
จัดการน้ำ�ทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน” พร้อมรับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 150,000 บาท

เอไอเอส จับมือ ไทยคม ขยายเครือข่ายมือถือ
ไปยังที่พักเจ้าหน้าที่ขุดเจาะน้ำ�มันกลางอ่าวไทย
เอไอเอส จั บ มื อ ไทยคม ขยายเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถือไปยังเรือนวธานี ซึ่งเป็นที่พัก
ของเจ้าหน้าทีข่ ดุ เจาะน้�ำ มันกลางทะเลอ่าวไทย
โดยถือเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่มีการนำ�
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ มาทำ�งานร่วมกับระบบสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ไปติดตัง้ บนพืน้ ทีก่ ลางทะเล ซึง่
อยู่ห่างจากฝั่งถึง 200 กิโลเมตร ให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
เจ้าหน้าที่สื่อสารกับครอบครัวได้อย่างอุ่นใจ

มูลนิธิ Make-A-Wish ประเทศไทย เปิดโครงการ “Happy Wishes”
ร้านค้าแฟชัน่ ออนไลน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย wearyouwant.com ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “Happy
Wishes” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 10% นำ�ไปปันความสุขให้กับน้องๆ ผู้ป่วย ในโครงการ Make-A-Wish
ประเทศไทย(มูลนิธทิ �ำ ฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย)ในระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. เพียงแค่กรอกโค้ด WISH15
คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.makeawish.or.th หรือ
https://www.facebook.com/thailandmakeawishfacebook.com/thailandmakeawish

SENA มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)

คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) มอบรถพยาบาล
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต ตามมาตรฐาน ให้ แ ก่ โ รงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต) โดยมีศาสตราจารย์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, รองศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสห
เวชศาสตร์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากองยาน
ยนตร์และทีมแพทย์ เป็นผูร้ บั มอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต) เมื่อเร็วๆ นี้

จากใจ แสนสิริ ทริปแสนสนุกสู่ฮอกไกโด
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
โดย คุ ณ สุ ริ ย ะ วรรณบุ ต ร ผู้
ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย
บริหารโครงการและการตลาดนำ�
สื่อมวลชนภูเก็ต เดินทางท่องเที่ยว
พบประสบการณใหม่ ณ เกาะ
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สัมผัส
อารยธรรม และความเป็ น อยู่ ข องเมื อ งต่ างๆ ภายใต้ ค วามสุ ข
ท่ามกลางหิมะตลอดเส้นทางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

TPCH มอบเงินสนับสนุนชาวบ้าน
ในโครงการกองทุนกลาง
ในโอกาสมอบเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการกองทุ น กลาง ส่ ว นโรง
ไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีซี
เพาเวอร์ โฮลดิง้ (TPCH) ถ่ายภาพ
ร่วมกับตัวแทนชาวบ้านที่พักอาศัย
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ โรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรกไบโอเพาเวอร์ ตั้ง
อยู่ที่ ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และมีขนาดกำ�ลังการ
ผลิตเสนอขายไฟอยู่ที่ 9.2 เมกะวัตต์

06

Feature

เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

เมือ งอย
ยั ง ไม่ มี ไ ฟฟ้ า ยั ง
ไม่มีรถราเป็นพาหนะขวักไขว่...
นี่คือมุมของเมืองที่นับว่าย้อนยุค
ย้อนถอยออกห่างความเจริญไป
ไกล ไกลนับหลายสิบ นับร้อยปี
แต่นี่คือมนต์เสน่หา
จากกลางป่าลาวเหนือ จากริม
ฝั่งริมตลิ่งที่แสนไกลของแม่น้ำ�อู
เราไปถึงที่ได้โดยล่องเรือเพียง
วิธีเดียว...ที่นี่ “เมืองงอย”

Feature
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Feature

เมืองงอย เมืองป่าแห่งแม่น้ำ�อู แม่น้ำ�
สายใหญ่กลางป่าลาวเหนือ ที่แม้ว่าสำ�หรับคนที่ติด
หรู ติดศิวไิ ลซ์ ติดเมือง ติดห้างอาจต้องบอกปฏิเสธ
อย่างสิ้นเชิง ทว่าสำ�หรับนักผจญภัย ผู้มีรสนิยมค้น
โลกจากมุมเมืองทีเ่ จริญล้�ำ ยุคในประเทศทีร่ �่ำ รวยอูฟ้ ู่
พวกเขาบอกว่า ทีน่ แี่ หละ “เมืองงอย” กลางป่าเหนือ
ของลาว คือเป้าหมายในวันค้นหาความงดงามสุข
สงบแอบอิงธรรมชาติครั้งต่อไป แม้ว่าจะขาดแคลน
สิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างที่คุ้นเคย
เป็นเมืองป่า แต่เชื่อหรือไม่ว่า เมืองนี้
เคยถูกบันทึกอย่างสำ�คัญในประวัตศิ าสตร์สยามช่วง
สมัยรัชกาลที่ 5 หรือกว่า 100 ปีก่อน หากสนใจ
เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์สนุกๆ ก็คน้ คว้าหาอ่าน
กันได้ใน ช่วงสงครามปราบฮ่อ และบันทึกการปักปัน
เขตแดนสยาม...

เครือ่ งปัน่ ไฟพลังน้�ำ ตัวเล็กช่วยให้เมืองงอย
มีแสงสว่างอยู่บ้าง ยามค่ำ�คืน

Feature
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เมื่อมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ�อู ที่ หนอง
เขียว เพือ่ เชือ่ มต่อเส้นทางรถยนต์จากหลวงพระบางสู่
แขวงหัวพันและชายแดนเวียดนาม ซึง่ สะพานแห่งนีอ้ ยู่
ใต้ลงมาจากเมืองงอย ราว 30 กิโลเมตร หรือใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ชาวเมืองงอยส่วนหนึ่งพา
กันย้ายถิน่ ฐานมาปักหลักกันทีน่ ี่ กลายเป็นเมืองชุมทาง
ที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่ง และหลายคนเรียก เมืองหนอง
เขียว ว่า “เมืองงอยใหม่”
เมืองงอยใหม่ หรือ เมืองหนองเขียว มี
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นลำ�ดับใน
หลายสิบปีที่ผ่านมา ทว่า เมืองงอยเก่า หรือบางคน
เรียก เมืองงอยเหนือ ทีน่ นั่ ยังไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงไป
มากนัก โดยเฉพาะวิถีชาว “ลาวลุ่ม” ชาวลาวพื้นเพ
ดั้งเดิมมาหลายร้อยปี และบรรพบุรุษของเขาอาจปัก
หลักอยู่ที่นี่กันมานับพันปีแล้ว
เงาอดี ต ที่ ยั ง คงแจ่ ม ชั ด ความแจ่ ม ใส
งดงามท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขาและสายน้�ำ วิถผี คู้ น
บริสทุ ธิ์ วัฒนธรรมยังคงสีสนั ...ขณะเดียวกัน เมืองงอย
ยังห่างไกลคลืน่ โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์มใี ห้
ชมกันก็นบั บ้านได้ เพราะไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ที่จะจ่ายไฟกันให้ใช้ได้ทั้งวัน ทั้งคืน...ยังไม่มี
ไดนาโมขนาดเล็ก ขนาดเท่าพัดลมตั้งพื้น
มันถูกแขวนไว้บนกิ่งไม้ขัดโครงหยาบๆอยู่เหนือผิวน้ำ�
บริเวณที่ไหลแรง ให้น่าสงสัยว่า “นั่นมันคืออะไร”...
คือเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าพลังน้ำ�ขนาดจิ๋ว ไดนาโมถูก
ต่อใบพัดรับกระแสน้ำ�ไหลจากแก่งหินในแม่น้ำ�อู ได้
กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับหลอดไฟส่องสว่างเพียงดวง
เดียว ให้กับบ้านหลังที่มีสายไฟระโยงระยางไปถึง ไม่
ไกลจากตลิ่ง นี่คือที่มาของแสงไฟริบหรี่ยามค่ำ�คืน
ของเมืองงอย
ย่ำ�ค่ำ�บนถนนดินฝุ่นกลางเมือง
งอย มีเพียงเปลวเทียนส่องแสงริบหรี่ และ
แสงจันทร์ แสงเดือนเท่านัน้ ทีพ่ อจะให้กจิ การ
แม่ค้าของกินดำ�เนินไปได้ บนถนนดินสาย
สั้นๆ และเป็นเพียงช่วงเวลาชั่วยามสองยาม
เมื่อหัวค่ำ� จากนั้นเมืองงอยก็เข้าสู่ภวังค์ มืด
มิด สงบ จำ�ต้องพากันไปพักผ่อนหลับไหล
เมืองงอยทีห่ า่ งไกลความเจริญแต่ยงั มี
ผู้มาเยือนจากอีกซีกโลกเสมอ

แต่แล้ว เอาอย่างไรดี!?! เมื่อมีข่าวคราวจากนักเดิน
ทางเล่าเรื่องราวทางโลกอินเตอร์เน็ตว่า มีถนนลูกรังบดอัดเรียบ
กริบปูทบั ทางดินร่องเกวียน...มีบริการรถอีแต๊ก อีตอ๊ กติดเครือ่ งยนต์
นำ�พา...มีเสาไฟฟ้าเรียงราย...มีโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ามากมาย
ตลอดสายน้ำ�อู และกำ�ลังมีบริการท่องเที่ยวที่เริ่มเลิศหรูตามมา
“เมืองงอย เมืองป่า” คงเป็นเมืองอย่างนี้ได้ไม่เกิน 2
ปี จากนั้นก็ไม่พ้น “เมืองงอย เมืองใหม่ชายป่า” ที่คราคร่ำ�ไปด้วย
นักท่องเที่ยว อุดมด้วยแสงสี มากมีความสะดวกสบาย เฉกเช่น
เดียวกันกับ เมืองปายของไทย และ เมืองวังเวียงของลาว อย่าง
ไม่ต้องห้ามปรามกันให้เมื่อย...
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Did You Know ?

3 อาหารที่เคยว่าแย่...แต่ควรกินนะจ๊ะ
ความเชื่อเรื่องอาหารที่บอกต่อกันมา ผ่านปากหมอ ปากนักวิชาการทางการแพทย์ บางกลุ่ม
บางคณะ ให้เป็นข้อถกเถียง จนหลายอย่างมีผลงานวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้แล้วว่า จริง ไม่จริง อย่าง
ไข่ เนื้อวัว และช็อกโกแลต...อาหารทั้ง 3 เคยถูกหาว่าอย่ากินมันเลย กินไปตายเร็ว แต่แล้วผลงานวิจัย
สมัยใหม่กลับกลายเป็นอย่างนี้
“ไข่” มันเคยถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงว่า มีคอเลสเตอรอลสูงเกินไป และเป็นสิ่งต้องห้ามสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ...ความจริงจากผลงานวิจัย พบว่า คลอเลสเตอรอลในเลือดไม่ได้มาโดยตรงจากคลอเลสเตอรอล
ในอาหาร ทว่ามันสร้างขึ้นเองด้วยสาเหตุอื่นๆ ทั้งยังพบว่า ในไข่แดงมี Lutein และ Zeaxanthin ที่ช่วย
ป้องกันโรคประสาทตาเสื่อม และป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
“เนือ้ วัว” โดยเฉพาะผูห้ ญิงจำ�นวนมากเบือนหน้าหนี…แต่ความจริงจากงานวิจยั พบว่า มีประโยชน์
ต่อผู้หญิงที่ต้องสูญเสียธาตุเหล็กไปมากหลังการคลอดบุตร ทั้งธาตุเหล็กก็ยังมีความจำ�เป็นต่อทุกเพศ ด้วย
ช่วยลำ�เลียงอ็อกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ทั่วร่างกายอีกด้วย...แค่เลือกกินเนื้อไม่ติดมันก็พอ
“ช็อกโกแลต” มันอร่อยมาก แต่น�้ำ ตาลสูง ไขมันก็สงู ...จากงานวิจยั พบความจริงว่า ช็อกโกแลต
เข้มข้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบ การกินดาร์กช็อกโกแลต 40 ออนซ์ ทุกวันเป็น
เวลาสองสัปดาห์ ช่วยทำ�ให้ฮอร์โมนความเครียดลดลง...อย่างนี้เราก็กิน “โกโก้” ไม่ใส่น้ำ�ตาลก็ได้ ไม่ต้อง
กลัวเบาหวาน ไม่กลัวอ้วน

เอ็กซเรย์พบ พระมัมมี่

ในพระพุทธรูป !

เมื่อพระพุทธรูปอายุกว่า 1,000 ปี จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถูกนำ�เข้าเครื่องซีทีสแกนที่ศูนย์การแพทย์มีนเดอร์ในกรุง
อัมสเตอร์ดัม ของเนเธอร์แลนด์ ผลเอ็กซเรย์พบสิ่งที่น่าตื่นตะลึงอย่างยิ่ง...คือ มีร่างพระ
สงฆ์รูปหนึ่งอยู่ด้านในด้วย ในลักษณะ มัมมี่
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านประวัตศิ าสตร์กล่าวว่า การทำ� มัมมีต่ วั เอง ของพระสงฆ์
สมัยนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการฆ่าตัวตาย การปฎิบัติเช่นนี้เพื่อเข้าถึง “นิพพาน” ซึ่งพระ
มัมมี่รูปนี้ถูกนำ�มาใส่ในพระพุทธรูปหลังจากกลายเป็นมัมมี่แล้วประมาณ 200 - 300 ปี

เรื่อง : ตานก

คำ�ลาว น่ารู้
ภาษาลาว
สะบายดี
งาม
เจ้าชู้
เจ้ามาแต่ใส
มื่อนี่
วันพุก , มื่ออื่น
วันฮือ
แต่โดน
บ่ดน
ข้าวเช้า
ข้าวสวาย
ข้าวแลง
ไล่เงิน

ภาษาไทย
สวัสดี
สวย
รูปหล่อ รูปงาม
คุณมาจากไหน
วันนี้
พรุ่งนี้
มะรืนนี้
นานมากแล้ว
ไม่นาน
อาหารเช้า
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
เก็บเงิน

ท่าเรือแหลมฉบัง
LAEM CHABANG PORT

Connecting Thailand to the world

search “Laemchabang Port”
www.laemchabangport.com
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Green Space

เดินป่า

ผจญภัยเล็กๆ เติมความสุขใหม่ๆ ให้ชีวิต
ป่า คือบริเวณกว้างขวางที่อุดมไปด้วยพืชพรรณตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น รวมทั้งสัตว์ป่าอยู่อาศัย
กระจายพันธุ์หลากหลาย ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าย่อมมีชีวิตที่สัมพันธ์กัน หากผืนป่ามีความกว้างขวางมาก
เท่าใดก็จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ ความสมบูรณ์ของนำ�้และดิน

เรื่อง : เอิร์ทบาล

Green Space
ป่าในประเทศไทยที่มีอยู่ทุกภูมิภาคนั้นมีหลาก
หลายลักษณะ และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อย่างนี้
ประเภทที่ 1 ป่าไม่ผลัดใบ Evergreen Forest
คิดเป็น 30% ของเนือ้ ทีป่ า่ ทัง้ ประเทศ และยังแบ่งย่อยลักษณะ
ของป่าออกได้อีก 4 ชนิด ได้แก่ ป่าดิบเมืองร้อน Tropical
Evergreen Forest, ป่าสน Coniferous Forest, ป่าพรุ
Swamp Forest, ป่าชายหาด Beach Forest
ประเภทที่ 2 ป่าผลัดใบ Deciduous Forest แบ่ง
ได้อีก 3 ชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ Mixed Deciduous
Forest, ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง Deciduous Dipterocarp Forest, ป่าหญ้า Savanna Forest
เป็นที่รู้กันอยู่ว่า การอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นกิจกรรม
สำ�คัญเพื่อรักษ์โลก เพื่อรักษาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบน
ผิวโลกของเราให้น่าอยู่ ให้คนเราได้ดำ�รงชีวิตกันอย่างมั่นคง
ตามวิถีธรรมชาติ
นี่เองคือเหตุผลที่เราควรรู้จักป่ากันให้มากขึ้น
การผจญภัยในป่า อาจเป็นสิ่งน่าสนใจของหลาย
คนจากวัยเด็กอยู่แล้ว แต่หลายคนอาจยังกล้าๆ กลัวๆ...
อย่างนีก้ ต็ อ้ งเตรียมตัวให้พร้อมก่อนอืน่ แม้คนทีพ่ ร้อมจะผจญ
ภัยก็ยงั ต้องเตรียมตัว เตรียมใจให้เหมาะสม จะได้เพลิดเพลิน
กันอย่างไม่รบกวนธรรมชาติ พร้อมแล้วจะกลัวอะไร ไปดูกัน
ว่าต้องเตรียมตัว เตรียมใจอย่างไรบ้าง

เตรียมตัว เตรียมให้พร้อมไม่ใช่ของ
แพง ไม่ใช่ของใหม่ ควรเป็นของใช้แล้วมาระยะ
หนึ่งเพื่อความคุ้นเคย
- การแต่งกาย กางเกงขายาว เสื้อ
แขนยาวก็ดี สีสนั กลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น โทน
สีน้ำ�ตาลและโทนสีเขียว มีหมวกด้วย สวมถุงเท้า
เพื่อลดการเสียดสี และรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อดีที่สุด
- กล้องถ่ายรูป หรือสมุดและปากกา
เพือ่ บันทึกสิง่ น่าสนใจนำ�กลับไปหาความรูเ้ พิม่ เติม
- เป้สะพายหลังใบเล็ก พร้อมด้วย
กล่องพลาสติกใส่ขนมปัง อาหาร ยา น้ำ�ดื่ม
ไฟฉาย และเสื้อกันฝน
เตรียมใจ ให้ท่องจำ�ในใจไว้ว่า จะทำ�
หรือจะไม่ทำ�ในสิ่งเหล่านี้ระหว่างเดินป่า
- ไม่ส่งเสียงดัง คุยกันเบาๆ ระหว่าง
เดินป่า เพราะสัตว์ป่าล้วนหูดี มันจะทำ�ให้เราได้
มีโอกาสพบเจอสัตว์ป่า และนี่คือประสบการณ์
น่าตื่นเต้น
- กวาดสายตา มองให้รอบด้านอย่าง
ช่างสังเกต ตั้งแต่พื้นดิน พุ่มไม้ ตอไม้ กิ่งก้าน
จนถึงเรือนยอดต้นไม้ใหญ่ แม้ไม่เห็นสัตว์ป่าที่
นัน่ แต่หลายอย่างทีเ่ ห็น คือธรรมชาตินา่ อัศจรรย์

13

- เหนื่อยนิด หยุดหน่อย ไม่ต้องฝืน
ทนอย่างการแข่งขันกีฬา ใช้โอกาสเหนื่อยได้หยุด
สั ม ผั ส ธรรมชาติ แ บบสงบนิ่ ง และละเอี ย ดลออ
เป็นการเติมพลัง เติมความสุขอย่างวิเศษ
- ไม่ทิ้งขยะ และไม่ทำ�ลายธรรมชาติ
เช่นไม่เด็ดใบไม้ ดอกไม้ หักกิ่งไม้ ไม่เก็บหิน ไม่
เก็บซากสัตว์ และไม่ทำ�ร้ายสัตว์ แม้แมลง
เตรียมตัว เตรียมใจกันแล้ว หาที่เดิน
ป่าในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศกันเลย ค้นหา
ข้ อ มู ล ง่ า ยๆ ในเว็ บไซด์ ข องอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
www.dnp.go.th ทุกอุทยานมีเส้นทางเดินป่า
ที่น่าสนใจกันไปคนละแบบ แตกต่างกันแต่ละ
ภูมิประเทศและสภาพป่า การไปเป็นหมู่คณะควร
ติดต่อล่วงหน้าเพื่อทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมเจ้า
หน้าที่ให้เพียงพอ
การเดินป่าครัง้ แรก อาจทำ�ให้เสพติด
คิดแต่อยากไป เดินป่าผจญภัยเล็กๆ เติมความสุข
ใหม่ๆ ให้ชีวิต บ่อยๆ...

เป็นที่รู้กันอยู่ว่า การอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นกิจกรรมสำ�คัญ
เพื่อรักษ์โลก เพื่อรักษาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบนผิวโลกของ
เราให้น่าอยู่ ให้คนเราได้ดำ�รงชีวิตกันอย่างมั่นคงตามวิถีธรรมชาติ
นี่เองคือเหตุผลที่เราควรรู้จักป่ากันให้มากขึ้น
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ทองคำ�
สร้างได้ด้วย

แบคทีเรีย

ทองคำ �  โลหะวั ต ถุ ที่ มี สี ผิ ว
เรืองรองสุกสกาวเปล่งปลั่งคงทน เป็นที่
ยอมรับกันไปทั่วโลกว่ามันคือ โลกาวัตถุ
ทีท่ รงคุณค่า แม้ในโลกธรรมะของศาสนา
ทีว่ า่ ไม่ยดึ ติดวัตถุ หรือต้องยึดมัน่ ในความ
สมถะ ยังมีการใช้ทองคำ�ในศาสนสถาน
อย่างฟุ่มเฟือย
ชาวโลก รู้ จั ก ทองคำ � มานาน
กว่า 5,000 ปี มีหลักฐานจากหลุมขุดค้น
ทางโบราณคดี กระทั่งโลกทุกวันนี้ยังยึด
มั่นยอมรับว่าทองคำ�นั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ความรุ่งเรือง ความมั่งมี ขณะเดียวกัน
ทองคำ� ยังคงเป็นโลหะที่นำ�ไปเป็นส่วน
ประกอบสำ�คัญของเทคโนโลยีล้ำ�ยุคที่ขาด
ไม่ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย อาทิ เทคโนโลยี อ วกาศ
ต้องการทองคำ�มาสร้างชุดนักบินอวกาศ
และแคปซูล เคลือบกับเครื่องยนต์ รวม
ทั้งอุปกรณ์อื่นๆ...เพราะทองคำ�ที่มีความ
หนาเพียง 0.000006 นิ้ว จะมีคุณสมบัติ
ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์
อย่างเหลือเชื่อ...เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มีการนำ�ทองคำ�มาใช้ในการสร้างชิ้นส่วน
เล็ ก ๆ มานานแล้ ว ทั้ ง เครื่ อ งคิ ด เลข
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโทรศัพท์
มือถือ ภายในนั้นต้องมีทองคำ�เป็นส่วน
ประกอบอยู่ด้วย
ด้ ว ย คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ ห ลื อ เ ชื่ อ
ทองคำ�ก้อนเล็กนิดเดียว ขนาดเพียงแค่มี
น้ำ�หนักเท่ากับ 2 บาท มันสามารถถูกยืด
เป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตรโดยไม่
ขาด มันสามารถถูกตีแผ่ออก เป็นแผ่นบาง
เฉียบได้ 100 ตารางฟุต

เรื่อง : วิวัฒนา

มันมีจุดหลอมเหลว 1064 องศาเซลเซียส
และจุดเดือด 2970 องศาเซลเซียส
ทองคำ � บริ สุ ท ธิ์ ไม่ ส ะทก
สะท้านจากการกัดกร่อนโดยเคมีหรือสภาพ
แวดล้อมโดยง่าย มันไม่ยอมผุกร่อนและ
ไม่เกิดสนิมกับอากาศ มีเพียงสารเคมีบาง
ชนิดเท่านั้นที่สามารถสร้างปฏิกิริยา เช่น
คลอรีน ฟลูออรีน น้ำ�ประสานทอง
การได้ ท องคำ � มาจากแหล่ ง
ธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ในเหมือง
แร่ทองคำ�ต้องถลุงแร่จำ�นวนหลายตัน ขุด
เหมื อ งลึ ก ลงไปนั บ สิ บ เมตร กว่ า จะได้
ทองคำ�บริสุทธิ์เพียง 30 กรัม...นี่ทำ�ให้
ทองคำ�มีราคาสูงลิบ
ทว่าต่อไปนี้ ทองคำ�บริสทุ ธิอ์ าจ
ไม่ใช่สินแร่ที่มีราคาสูงส่งอีกต่อไป เพราะ
มันสามารถสร้างได้ด้วย แบคทีเรีย!!!
ทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย
Michigan State University ได้ค้นพบ
แบคทีเรียที่สามารถนำ�มาสกัดสารพิษให้
กลายเป็น ทองคำ� 24 กะรัต…แบคทีเรีย
Cupriavidus metallidurans สามารถ
เจริญเติบโตในคลอไรด์ของทองคำ�ทีม่ คี วาม
เข้มข้น หนาแน่นสูง หรือ liquid gold ซึ่ง
เป็นสารพิษทีพ่ บอยูใ่ นธรรมชาติ และแหล่ง
ของเสียจากอุตสาหกรรม กระบวนการกิน
การถ่ายของเจ้าแบคทีเรียตัวนี้แหละทำ�ให้
เกิด ทองคำ�บริสุทธิ์ ได้!!!
เอาละซิ...ใครเก็บทองคำ�เอา
ไว้พะเนินเทินทึก คงจะหนาวกันบ้างละ
คราวนี้
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แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ราคา 250 บาท
เริ่มตั้งแต่เดือน................................ พ.ศ.............เป็นฉบับแรก
สมัครในหน่วยงานชื่อ ..................................................................
สมัครเอง
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ............................................ สกุล...............................................
อาชีพ		

พนง.บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา		

ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว

แม่บ้าน

อื่นๆ.....................................

สถานที่จัดส่ง
เลขที่ ............ หมู่ที่ ........... อาคาร/หมู่บ้าน ................................
ชั้น ....... ห้อง ........... ซอย................. ถนน .................................
แขวง/ตำ�บล ............................. เขต/อำ�เภอ.................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์........................ โทรศัพท์มือถือ ......................................
อีเมล์ .............................................................................................
การชำ�ระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคารออมทรัพย์ ชื่อ คุณบุณเกียรติ วิวัฒนเดชา
และ คุณบุญทรัพย์ วิวัฒนเดชา ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยากลาง
เลขที่ 227-1-16926-7
กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินและใบสมัครมาทาง Fax 038-411497
หรือทางอีเมล์ Together@vcspot.co.th ติดต่อคุณขวัญนภา
038-713405-6 ต่อ 102
( แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำ�เนาได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4
แล้วส่งกลับตามรายละเอียดด้านบน )

S e r v i c e A par t me nt
ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

299 หมู่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

บริการห้องพัก รายเดือน รายสัปดาห์

โทร 038 146 068
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เปลื
อ
กไข่
คอลลาจ

เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

ศิลปะ คือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถทำ�ให้ผู้สร้างและผู้
สัมผัสผลงานแล้วถูกใจ สุขใจ พอใจ...เพราะนิยามความหมายของคำ�ว่า
“งาม” นั้นคือ “ความพอใจ”...แต่มีเงื่อนไขเดียวของคำ�ว่า “ศิลปะ” คือ
“เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยความตั้งใจ ไม่ใช่ลิง ไม่ใช่ค่าง”
ผลงานศิลปะปรากฏออกมาหลายรูปแบบ อย่างภาพเขียน
ภาพวาด ภาพระบายสี อย่างนี้เรียกเป็นกลุ่มงาน “จิตรกรรม”
ศิลปะ-จิตรกรรม มีมาแล้วหลายพันปี หรืออาจจะนับได้เป็น
หมื่นปี โดยมนุษย์ดึกดำ�บรรพ์ เช่น ภาพเขียนในผนังเถื่อนถ้ำ�โบราณที่พบ
เจอทั่วโลก พัฒนาการของผลงานทั้งแนวคิดและวิธีการเกิดขึ้นอย่างช้าๆ
เรื่อยมาร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ และความสำ�เร็จ รวมทั้งความผิด
พลาด...ผลงานจากลายเส้นดินสอ, ถ่าน, แปรง, พู่กัน หรือแม้กระทั่ง
นิว้ มือป้าย อาจเป็นวิธกี ารสร้างทีน่ ยิ ม แต่ยงั มีการสร้างงานจิตรกรรมอีก
หลายแบบถูกสร้างขึ้นมาโดยศิลปินผู้เพียรพยายาม ซึ่งหนึ่งในนั้น หลาย
คนอาจนึกไม่ถึง... “เปลือกไข่”
“Eggshell collage” หรือบางทีเรียก “Eggshell mosaic”
“Collage” หมายถึง ภาพปะติด คือการนำ�วัสดุบางหลาก
สีสัน หลากพื้นผิว อาทิผ้า หรือกระดาษ หรือใบไม้ นำ�มาฉีก มาตัดเป็น
ชิ้นเล็กๆ ที่ไม่ต้องเน้นรูปทรง แล้วนำ�ไปติดแปะลงบนผืนผ้าใบ กระดาษ
หรือผนังเรียบ แต้มสีสันให้เป็นรูปร่าง เป็นมิติเฉกเช่นเดียวกับผลงาน
จิตรกรรมจากพู่กัน...
Collage หรือ ภาพปะติด อาจถูกบันทึกว่าปรากฏผลงาน
ครั้งแรกในช่วง ศตวรรษที่ 20 ทว่าความจริงแล้วยังมีหลักฐานบางอย่าง
อาทิ ในหนังสือสวดมนต์โบราณ การ์ดอวยพรโบราณ ซึ่งสามารถบอกได้
ว่า Collage มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18
ผลงาน ภาพปะติด สมัยต่อๆ มายังมีการสร้างด้วย เปลือก
ไข่ ที่เราเรียก “Eggshell collage” “เปลือกไข่ คอลลาจ” ด้วยการนำ�
เปลือกไข่ไก่ หรือไข่เป็ด หรือไข่ห่าน รวมทั้งไข่อะไรก็ได้ไม่มีข้อจำ�กัดเลย
นำ�เปลือกไข่มาทำ�ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยการบุบเบาๆ จากนั้นก็เลือก
ปะติดปะต่อด้วยความประณีต ให้เกิดเส้นสาย ทรวดทรง รูปร่างเป็น
ภาพแบบสองมิตบิ นแผ่นเรียบอย่างเดียวกับภาพวาด ส่วนสีสนั นัน้ อาจลง
สี หรือไม่ลงสี หรือลงสีบนแผ่นพืน้ ฉากหลัง หรือลงสีบนเปลือกไข่ อย่างไร
ไม่มีกติกาเลย
ผลงาน “Eggshell collage” เปลือกไข่ คอลลาจ อย่าง
นี้กลายเป็นชิ้นงานศิลปะที่ต้องติดมือกลับบ้านเมื่อได้ไปเยือนประเทศ
เวียดนาม หรือ แถบทางใต้ของประเทศจีน
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Collage หรือ ภาพปะติด อาจถูกบันทึก
ว่าปรากฏผลงานครั้งแรกในช่วง ศตวรรษที่ 20
ทว่าความจริงแล้วยังมีหลักฐานบางอย่าง อาทิ
ในหนังสือสวดมนต์โบราณ การ์ดอวยพรโบราณ
ซึ่งสามารถบอกได้ว่า Collage มีมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 18
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เรื่อง : สุณัฐฐา พิทักสินธุ์

มาเลยจ้า สาวๆ ทีอ่ ยากสวย มาเลยฟังทางนีค้ ะ่ ยุค
นี้สมัยนี้ ถึงรูปหน้าจะไม่สวย เขาก็เติมแต่งกันได้ ส่วนรายไหนที่
รูปร่างไม่สวย เขาก็มวี ธิ ที �ำ ให้สวยได้จะ้ เอาเป็นว่าเราจะพูดเน้นๆ
ย้ำ�ๆ กันให้บ่อยๆ เพราะเราจะได้มาสวย สาว หุ่นดีดว้ ยกันไงจ๊ะ
มาเริ่มกันเลยดีกว่า
สาวๆ นอนกันกี่โมงและตื่นกี่โมงจ๊ะ ต้องบอกก่อน
เลย นอนเร็วและตืน่ เช้า เราจะมีเวลาดูแลตัวเองมากกว่าคนอืน่ ๆ
เพราะการนอนเร็วจะช่วยให้รา่ งกาย หน้าตาสดชืน่ เปล่งปลัง่ ผิว
หน้าดูกระชับ โอ๊ย...เริด่ กว่าคนนอนดึกเป็นไหนๆ ตืน่ เช้ามา ดืม่ น้�ำ
เลยจ้า ให้หมดแก้ว ดื่มเข้าไปเยอะๆ การดื่มน้ำ�เยอะจะช่วยปลุก
ร่างกายให้ตื่น และสดชื่นนั้นเอง วอร์มร่างกายซะหน่อยด้วยการ
โยคะ โยกซ้าย โยกขวา หกสูงซะหน่อย เช้านี้เอาแค่เบาๆ สัก 15
นาที และทำ�อะไรต่อดี อ้อ...อาหารเช้าไงสำ�คัญมากๆ นะคะ หา
อะไรกินเลย แต่สมัยนี้เนอะ อาหารคลีนกำ�ลังรุ่งเรืองมากๆ จะ
กินอะไรดีล่ะในเช้านี้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อกไก่ผัด และผักชามโตๆ
เอาแค่พออิ่ม หรือถ้าหิวระหว่างวันก็หาขนมขบเคี้ยว ประเภทถั่ว
เมล็ดฟักทอง อบกรอบแต่ไม่โรยเกลือนะจ๊ะ อุ๊ยตาย...เที่ยงจ๊ะหิว
กินเลยอาหารคลีนอีกสักมื้อ ไม่น่าเบื่อจริง เพราะอาหารคลีนมี
มากมายหลายอย่างให้เลือก ลองหาใน Google ดูเมนูอาหาร
คลีน เดี๋ยวก็ขึ้นมายาวกว่าหน้ากระดาษเอ 4 แน่นอน ตกเย็น
ออกกำ�ลังกายสิจ๊ะ...จะโยคะ วิ่งที่สวนสาธารณะ เอาเลยเลือกที่
ชอบ 3 - 4 วันแรกอาจจะเบื่อนะจริงๆ เพราะร่างกายของเรา
ยังไม่ได้รับการปรับสภาพ แต่ถ้าเราทำ�ครบอาทิตย์ ร่างกายจะ
เกิดการเคยชิน และร่างกายนีอ่ กี แหละค่ะทีจ่ ะเรียกร้องหาการออก
กำ�ลังกายเองโดยอัตโนมัติค่ะ
ถ้ายังไม่มีแรงบันดาลใจ   ลองหาไอดอลด้านนี้สัก
คนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แรกๆ ก็เอาง่ายๆ ก่อน พอคุณเริ่ม
ทำ�ได้ คุณก็จะมีความกล้าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ ที่มันท้าทาย
แล้วคุณจะรู้ว่า เฮ้ย...เราก็ทำ�ได้นี่  อย่าปล่อยให้ใครต่อใครมา
ว่าเราแก่ได้นะคะ....คุณผู้หญิง
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เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

Good Trip
ย่างเข้าหน้าร้อน จะหาที่หลบความระอุอบอ้าวไปไหนดีที่ไม่ใช่ห้องแอร์...จะไปนอนเค้งชมเก้ง ชมกวาง
ชมบ่าง ชมลิง ชมนก ชมชะนีบนเขาใหญ่รึ ก็ไปกันบ่อยๆ บ่อยจนต้องขอพักไว้ก่อน...จะนึกถึงขุนเขาขุน
ดอยแถวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กว่าจะหาที่นอนกันได้ก็ไกลนับพันกิโลเมตร...เอากันใกล้ๆ เข้ามาหน่อย
สักไม่ถึงครึ่งทางของกรุงเทพ-เชียงใหม่ สักสามร้อย สี่ร้อยกิโลเมตร แค่นี้ก็น่าจะพอ
ที่ไหนดี คิดดู...แนะกันไปที่นี่ดีกว่า “บ้านอีต่อง” หมู่บ้าน
บนขุนเขาชายขอบเขตแดนไทย-พม่า ของจังหวัดกาญจนบุรี
“บ้านอีต่อง” ที่นี่หลายคนอาจคุ้นกันในนาม “ปิล็อก” อัน
เป็นนามของกิจการเหมืองครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าณาบริเวณขุนเขากว้างแห่ง
นี้ ออกเดินทางจากใจกลางกรุงเทพฯ แบบไม่แวะไหน แวะชมริมทาง
ทีผ่ า่ นนานนัก แต่ไม่ตอ้ งไปแบบเร็วจี๋ แค่ 4-5 ชัว่ โมงก็ถงึ ...ใครนัง่ หลับ
พอตื่นลืมตาขึ้นมาจะนึกว่า นี่อยู่ตรงไหนกันสักแห่งบนยอดดอยเมือง
เหนือ เชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอน?

ตอบว่าไม่ใช่ นีค่ อื ขุนเขาตะนาวศรี แห่ง
กาญจนบุรีต่างหาก...
ผ่านไปเกือบ 400 โค้งจากย่านตัวเมือง
กาญจนบุรี เส้นทางคดเคี้ยว และยิ่งคดโค้งยิ่งชัน
เมื่อผ่าน ตัวเมืองทองผาภูมิ ถนนไต่ดิ่งขึ้นสูงจนถึง
ระดับที่ราว 1,000 เมตร คือความสูงจากน้ำ�ทะเล
ที่ บ้านอีต่อง หรือ ปิล็อก เมืองเล็กเมืองนี้ตั้งอยู่
ท่ามกลางทะเลขุนเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วย
ทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา
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ยังไม่มีมินิมาร์ททัน
สมัย ไม่มีคาราโอเกะ ไม่มี
สถานบันเทิงอึกทึกคึกโครม...
มีร้านขายของชำ�เล็กๆ มีร้าน
อาหาร 2-3 ร้าน มีร้านขาย
ของฝากบางตา มีเกสท์เฮาส์
และโฮมสเตย์ ไม่ กี่ แห่ ง เพื่ อ
ผู้มาเยือนได้หลับสบาย มี
บริการนำ�เที่ยวเดินป่าปีนเขา
ท่องธรรมชาติ และมีอากาศ
สุดวิเศษ

เพราะอยู่บนพื้นที่สูงเท่านี้ จึงเปรียบเทียบตาม
ทฤษฎีได้ว่า จะมีอุณหภูมิต่ำ�กว่ากรุงเทพฯ ราว 6 องศา
เซลเซียสในทุกช่วงเวลา เช่น กรุงเทพฯ 40 องศา ที่นี่
บ้านอีต่อง 34 องศา...ถ้ากรุงเทพฯ 25 องศา ที่นี่ก็แค่ 19
องศาเท่านั้น...สบายๆ
อีต่อง นามนี้มาจากคำ�พม่าว่า “นัตเองต่อง”
ถอดคำ�ได้อย่างนี้ “นัต” แปลว่า เทพเจ้า... “เอ็ง” แปล
ว่า บ้าน และ “ต่อง” แปลว่า ขุนเขา รวมคำ�แล้วอาจแปล
เป็นไทยได้วา่ “บ้านเขาเจ้า” ทว่ากาลเวลาผ่านไปเนิน่ นาน
กร่อนเสียงสำ�เนียงไปมา กลายเป็น “อีต่อง” สั้นๆ อย่าง
นี้ซิถนัดปากคนไทย

ขนมจีนแบบพม่า ที่ต้องลองชิม ให้อิ่มอร่อย

เมื่อครั้งอดีตกาล นมนานผ่านมา อาณาบริเวณขุนเขาแห่งนี้
เป็นพืน้ ทีข่ ดุ ค้นหาสินแร่ทรัพย์ในดินลงไปขายให้แก่พวกทหารอังกฤษในพม่า
เมือ่ ครัง้ ยังเป็นอาณานิคม เมือ่ การขุดค้นพบแร่มคี า่ มากมาย กระจายความ
เล่าลือจนถึงทางการไทยที่อดรนทนนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ เพราะที่นี่เป็นถิ่นแดน
ไทย ไม่ใช่พม่า ไม่ใช่อาณานิคมอังกฤษ จึงนำ�มาด้วยคณะนายช่างสำ�รวจ
พบสายแร่หลากชนิด นับสิบปะปนกัน อาทิ ดีบกุ , วุลแฟรม, ทังสเตน รวม
ทั้ง ทองคำ�ยังมีปะปนอยู่กับสายแร่ดีบุก
ที่สุดในปี พ.ศ.2483 องค์การเหมืองแร่ กรมโลหะกิจ ได้เปิด
กิจการเหมืองแร่ขึ้นในนาม “เหมืองปิล็อก”
คำ�ว่า “ปิล็อก” อาจมีการบอกกล่าวถึงที่มาอย่างหลากหลาย
อย่างที่มาจากชาวบ้านร้านถิ่นบางคนว่า มาจากคำ�ภาษามอญอันเป็นชื่อ
เสียงเรียงนามคำ�หนึ่ง...ทว่าความเป็นมาที่ถูกยัดเยียด เล่าลือถึงนามนี้
ว่ามีที่มาจาก “ผีหลอก” ด้วยสงครามแย่งแร่ แย่งเงินทองในครั้งยังเป็น
เหมืองเถื่อนนั้นมีผู้คนล้มตายจำ�นวนมาก และสำ�เนียงเปลี่ยนไปกลายเป็น
“ปิลอ็ ก” ตำ�นานนีก้ ลายเป็นเรือ่ งราวเล่าขานทีถ่ กู นำ�มาอ้างมากทีส่ ดุ เพราะ
สนุกตื่นเต้น แต่หากสืบความให้ดีจะเห็นนาม “เหมืองปิล็อก” มีมาก่อน
เหตุการณ์ ผีหลอก ที่ว่า...อีกทั้งยังมีนามเฉพาะในอาณาบริเวณอีกหลาย
แห่งทีพ่ อ้ งกันมาแต่อดีตกาลเก่าก่อน อาทิ ลำ�น้�ำ ปิลอ็ ก, ห้วยปิลอ็ กโพ และ
บ้านปิล็อกคี่ นี่เองสนับสนุนที่มาจากคำ�มอญ คำ�ชาวบ้านร้านถิ่นดั้งเดิม
เพราะ เหมืองปิล็อก รุ่งเรืองเฟื่องฟู ทำ�ให้เกิดเหมืองแร่ใหญ่
น้อยตามขึ้นมาอีกนับ 50-60 เหมืองเล็ก เหมืองใหญ่รายรอบ จวบจน
กระทั่งปี พ.ศ. 2528 กิจการเหมืองแร่ก็ซบเซาลงตามภาวะตลาดโลกและ
เหมืองทั้งหมดก็ต้องปิดกิจการไปในที่สุด คงเหลือเพียงย่านตลาดบ้านอีต่อง และผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ พม่า กะเหรี่ยง แขก
กระทั่งกลุ่มชาวเนปาลที่บรรพบุรุษดั้นด้นกันมาทำ�มาหากินเมื่อครั้งเหมือง
ยังรุ่งเรือง คือเงาแห่งความรุ่งเรืองของที่นี่
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ที่กิน “ริมทะเลสาบเขาแหลม ซีฟู้ดบนภูเขา บ้านอีต่อง”

ระหว่างเส้นทางจากตัวเมืองทองผาภูมิ ช่วง
ผ่านทะเลสาบเขาแหลม (อ่างเก็บน้ำ�เขาแหลม เขื่อนวชิรา
ลงกรณ์) บริเวณนี้มีแพพัก แพอาหาร และร้านอาหารริม
น้ำ� ที่นอกจากบรรยากาศดีเยี่ยมแล้ว ยังมีเมนูปลาสดๆ
ตัวโตๆ จากทะเลสาบ อย่าง ปลาคัง ปลากด ปลาเค้า
ปลากราย ปลาแรด ปลาชะโด ปลากระสูบ ปลาตะเพียน
ให้อิ่มอร่อยแบบพิเศษกันก่อนไปต่อ หรือไม่ก็ขากลับ
ซีฟู้ดบนภูเขา บ้านอีต่อง ใครจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ละคราวนี้ เพราะทีน่ เี่ ขาโด่งดังเหลือหลายกับกุง้ ทะเลสด ปู
ทะเลสด ปลาทะเลสดๆ ทัง้ ถูกทัง้ อร่อย...ด้วยระยะทางไม่
ไกลจากทะเลพม่า แค่ 60กิโลเมตรก็ถึงแหล่ง
ครัวสุดแดน และครัวเจ้ณี เพียงสองร้านนี้กลาง
ย่านตลาดบ้านอีตอ่ ง ไม่มใี ห้เลือกมาก แต่รสชาตินนั้ อร่อย
เข้าขั้นพอๆ กัน เมนูที่ต้องมองหาก็มี กรรเชียงปู ปูผัดผง
กะหรี่ ต้มยำ�กุง้ ทะเลผัดฉ่า ปลาทอดกระเทียม และทีต่ อ้ ง
ลองผักพื้นบ้านปลูกกันที่นี่เอง “ถั่วลันเตาหวาน”
“โมนฮีนกา” ขนมจีนพม่า หากินได้ไม่ยากใน
ย่านตลาด ถามไถ่ใครตรงไหนก็เดินไปไม่กี่ก้าว ต้องลอง
ลิ้มรสสักอิ่ม ให้สมอารมณ์อร่อย ที่ บ้านอีต่อง

ตลาดบ้านอีต่อง เคยเป็นย่านการ
ค้า ย่านบันเทิง เคยมีโรงหนังถึง 2 โรง ทัง้ หมด
ถูกปิดกิจการ ซบเซาเงียบเหงาดั่งเมืองร้างมา
หลายปีดีดัก...วันนี้กลับฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ กลาย
เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ในป่าใหญ่ แบบเปี่ยม
เสน่หใ์ นความสุขสงบ ในอากาศทีแ่ สนเย็นสบาย
ถนนเฉลิมบูรพาทิศ
ในธรรมชาติรายล้อม ในสายหมอกและขุนเขา
ยั ง ไม่ มี มิ นิ ม าร์ ท ทั น สมั ย ไม่ มี
คาราโอเกะ ไม่มีสถานบันเทิงอึกทึกคึกโครม...
มีร้านขายของชำ�เล็กๆ มีร้านอาหาร 2-3 ร้าน
มีร้านขายของฝากบางตา มีเกสท์เฮาส์และ
โฮมสเตย์ไม่กี่แห่งเพื่อผู้มาเยือนได้หลับสบาย
มีบริการนำ�เที่ยวเดินป่าปีนเขา ท่องธรรมชาติ
และมีอากาศสุดวิเศษ
วัดเหมืองปิล็อก ตั้งอยู่คู่เหมืองปิล็อกมาตั้งแต่ดั้งเดิม วัดนี้เป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมแห่งเดียวของชาวบ้านอีต่อง ที่แม้
มีหลายเชื้อชาติ ภายในบริเวณวัดประดิษฐาน
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจาก
ประเทศศรีลังกา โดยผ่านพม่ามาตั้งแต่สมัย
เหมืองแร่รุ่งเรือง
เนินเสาธง เลยวัดเหมืองปิล็อกไป
ไม่ไกล ราว 200 เมตร เป็นยอดเขาที่ตั้งเสา
ธงชาติไทยและพม่าเคียงกัน มีฐานทหารปกป้อง
ชายแดนอยู่ใกล้ๆ กัน เป็นจุดชมวิวจากยอด
เขามองไปยังแผ่นดินพม่า และในวันเวลาที่
อากาศแจ่มใสก็จะมองได้ไกลถึงทะเลอันดามัน
กันเลย
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เหมืองปิล็อก

ไปอย่างไร นอนไหนดี

เนินช้างศึก บางทีมีคนเรียก “ยอดดอยปิล็อก”
หรือเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า “ต่องปะแล” อยู่ห่างจากย่าน
ตลาดบ้านอีต่อง 2.6 กิโลเมตร บนถนนคอนกรีตคดโค้งสู่
ยอดเขาสูงชัน รถเก๋งทั่วไปสามารถขึ้นถึงได้ ระหว่างเส้นทาง
จะผ่านไปบนพื้นที่เหมืองปิล็อกในอดีต จากการขุดทำ�เหมือง
ทำ�ให้ภมู ปิ ระเทศบางบริเวณเปลีย่ นแปลงเป็นภูมทิ ศั น์ทรวดทรง
ตระการตา ต้องแวะชมตรงป้ายบอกตำ�แหน่ง “อุโมงค์เหมืองปิล็อก” เส้นทางจะไปสิ้นสุดที่ บริเวณเนินช้างศึกเป็นที่ตั้งของ
ฐานตำ�รวจตระเวนชายแดน มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มีลาน
กางเต็นท์และห้องน้ำ�...ที่นี่ เป็นจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์
ขึ้นและตก กับวิวทะเลภูเขาตะนาวศรี ด้วยมุมกว้างรอบด้าน
360 องศา
ปู ท ะเล กุ้ ง ทะเล จากอ่ า วเมาะตะมะ ทะเล
อันดามันฝัง่ พม่า เป็นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วเมือ่ มาถึงทีน่ ตี่ อ้ งเรียกหา
เพราะเป็นของสดมีที่มาไม่ไกล ห่างออกไปเพียง 60 กิโลเมตร
ก็ถึงถิ่นอาหารทะเลอุดม อ่าวเมาะตะมะ
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ คือเขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ครอบคลุมพื้นที่กว้างรอบๆ บ้านอีต่อง ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติสำ�หรับคนที่ชอบบุกบั่น ผจญภัยไปหาความงาม
อีกหลายจุด อาทิ เดินป่า ปีนเขา บนเส้นทางสู่ เขาช้างเผือก,
น้ำ�ตกจ๊อกกระดิ่น, น้ำ�ตกผาแป, น้ำ�ตกเจ็ดมิตร และอีกหลาย
จุดในธรรมชาติป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์
เมืองในหมอก เมืองบนภูเขา เมืองกลางป่า เมือง
เก่ากลางเหมืองแร่ เมืองเย็นสบาย เมืองสงบสุข เมืองใกล้
ธรรมชาติ เมืองเล็กๆ เมืองยิ้มๆ ...สารพัดเมืองในความฝัน
รวมกันอยูใ่ นเมืองนีเ้ มืองเดียว “บ้านอีตอ่ ง” ปิลอ็ ก กาญจนบุรี

เส้นทางรถยนต์สว่ นตัว ออกจากกรุงเทพฯ
ได้หลายเส้นทางแล้วแต่มุมเมือง ให้มุ่งหน้าจังหวัด
นครปฐมบน ถนนเพชรเกษม หรือทางหลวงหมายเลข
4 ก่อน จากนั้นมีป้ายบอกทางชัดเจนให้ขึ้นสะพาน
ด้ า นซ้ า ยแล้ ว วนไปขวามุ่ ง หน้ า ต่ อไปบนทางหลวง
323 จนถึงย่านตัวเมืองกาญจนบุรี ระยะทางราว 130
กิโลเมตร ขับสบายๆ ก็จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ผ่ า นย่ า นตั ว เมื อ งกาญจนบุ รี ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 323 ต่อไปอีกจนถึงตัวอำ�เภอ
ทองผาภูมิ ช่วงนี้ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่
เกิน 2 ชั่วโมง
จากย่านตัวเมืองทองผาภูมิ ไปต่อตาม
ทางหลวงหมายเลข 3272 มุ่งหน้า ปิล็อก บ้านอีต่อง
เส้นทางช่วงนี้คดโค้งขึ้นเขาสูงชันมากขึ้น ผ่านไปตาม
ภูมิทัศน์ที่งดงาม ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงครื่ง
ที่พัก บนเส้นทางระหว่างตัวเมืองทองผา
ภูมิ ถึงบ้านอีตอ่ ง จะผ่านบริเวณริมทะเลสาบเขาแหลม
มีรีสอร์ทและแพพักเปิดบริการมากมาย
บ้านอีต่อง ย่านตลาดบ้านอีต่อง มีเกส
ท์เฮาส์ และโอมเสตย์ เปิดบริการอยู่หลายแห่ง ควร
วางแผนการเดิ น ทางให้ ถึ ง ก่ อ นค่ำ � มื ด เพื่ อได้ เ ลื อ ก
ห้องพักถูกใจ หรือเตรียมเต็นท์พักแรมไปด้วยก็ขึ้น
ไปบนเนินช้างศึก ที่นั่นนับว่าเป็นลานกางเต็นท์ที่มี
บรรยากาศงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง แวดล้อมไปด้วย
ทะเลภูเขา และทะเลหมอกยามเช้า
เนินเสาธงชายแดนไทย - พม่า
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เรื่อง : ตุ้มตุ้ย ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

หอยแมลงภู
่
ผัดต้นหอม
“หอยแมลงภู่ ผัดต้นหอม” หลายคนบอกไม่เคยได้ยิน เคยกินแต่หอย
แมลงภู่ทอดตามตลาดโต้รุ่งแบบไทยๆ หรือไม่ก็หอยแมลงภู่อบเนย ปิ้งเนย อบชีส
แบบฝรั่ง คราวนี้มากินหอยแมลงภู่ตำ�รับชาวเวียดนามดูบ้าง...แต่ต้องทำ�เอง ไม่เคย
เจอร้านไหนทำ�ให้กิน
หอยแมลงภูต่ วั โตๆ สดๆ ในตลาดสดยามเช้าทีไ่ หนๆ ก็หายากสักหน่อย
แต่ถา้ ปะเหมาะเคราะห์ดี มีรถกระบะเร่ เปิดโทรโข่งกระจายข่าวขายหอยสด หอยใหม่
หอยตัวใหญ่ราคาเล็กๆ ผ่านหน้าบ้านมาละก็รีบคว้าลูกบิดประตูบ้าน กระโดดออก
ไปขวางหน้าให้ทัน แล้วคว้าใส่ถุงมาอย่างน้อยทั้งเปลือกก็ต้อง 2 กิโลกรัม...
หาหอยสดๆ ไม่ได้จริงๆ ทำ�ไงดี...ไม้ตายขั้นสุดท้าย เข้าตลาดสมัยใหม่
ในห้าง อย่าง เทสโก้-โลตัส, บิ๊กซี หรือไม่ก็ ท็อปส์ เคยเห็นมีเสมอ หอยแมลงภู่
ต้มสุกกับตะไคร้ใบมะกรูดใส่ถุงพลาสติกใสมัดพองลม...นั่นแหละ คว้ามาแก้ขัด แก้
อยากได้หน่อยแถมมีกลิ่นหอมๆ ของตะไคร้ ใบมะกรูดด้วย
เนยแท้ ไม่ใช่เนยเทียม เตรียมไว้...ต้นหอมสักกำ�มือกำ�ใหญ่ ซอยไว้ให้
เสร็จสรรพ...กระเทียม 2 หัว ปลอกเปลือก บุบ ทุบ หรือซอยก็ได้ตามใจชอบ...เม็ด
พริกไทย ชอบเผ็ดก็มากหน่อย ลงครกโขลกให้แตก...
ตั้งหม้อใส่น้ำ�สักข้อนิ้ว จะได้เดือดเร็ว น้ำ�เดือด แบ่งใส่หอยทั้งเปลือกลง
ไป พอหอยอ้าปากยังไม่ทันสุกก็เอาขึ้น เปิดฝาแกะเนื้อ เก็บฝาไว้บ้าง เอาไว้เรียง
จานสวย
กระทะตัง้ ไฟกลางๆ ใส่เนย จนเนยร้อนใส่เนือ้ หอยลงไปผัดคลุกไป คลุก
มาสาม-สีร่ อบ พอสุก เนือ้ ยังนิม่ เอาเฉพาะเนือ้ หอยขึน้ ใส่จานรอไว้...เทกระเทียมซอย
ลงไป ตามด้วยต้นหอมซอย ตามต่อเม็ดพริกไทย...ชิมดู ความเค็มจากเนยยังไม่
พอก็เติม เกลือ...น้ำ�ตาลไม่ต้อง เนื้อหอยแมลงภู่สดๆ หวานพออยู่แล้ว...เสร็จสรรพ
ดับไฟ ใส่เนื้อหอยกลับลงไปคลุกเคล้า เท่านี้...อร่อย กับไวน์ขาวนะ ยิ่งอร่อย

ในจานนี้มีประโยชน์ “หอยแมลงภู่”
เนื้อหอยแมลงภู่ อุดมไปด้วยแร่ธาตุจำ�เป็นสำ�หรับคน อาทิ
ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี แคลเซียม และที่สำ�คัญมี ไอโอดีน สูงถึง
600 ไมโครกรัม/หอย 1 กิโลกรัม เท่ากับมากกว่าเนื้อหมู 2 เท่า
มีวิตามินบีรวม มีโคเลสเตอรอลต่ำ� ให้แคลอรี่ต่ำ� เหมาะกับ
คนที่กำ�ลังควบคุมน้ำ�หนัก และที่สำ�คัญมีกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่เทียบ
เท่ากับปลาทะเลเลยด้วย
ทว่า หอยแมลงภู่ในจานหอยทอดและออส่วน จะไม่ได้ช่วย
เรือ่ งคุมน้�ำ หนัก เพราะแป้งและน้�ำ มันทีใ่ ช้ทอด อีกทัง้ ต้องดึงหนวดของมัน
ออกไปให้หมดก่อนกินเข้าไป เพราะตรงหนวดนั้นมันอาจทำ�ให้ท้องเสียได้
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Recommended

Furious 7
แนว : Action
นักแสดง : Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson, Tylor Gibs, Jason
Statham, Ronda Rousey, Michelle
Rodriguez
ผู้กำ�กับ : James Wan
จากหนังรถแข่งในภาคแรกก้าวสู่ความเป็น
หนังแอคชั่นดราม่าอย่างเต็มตัวในภาคล่าสุด
และคงไม่ปฏิเสธว่าเป็นหนังที่แฟนทั้งโลกต่าง
รอคอย ซึ่งภาคนี้ยังคงทีมนักแสดงหลักไว้
อย่างครบถ้วน และยังถือเป็นการปิดฉากตัว
ละครของพอล วอล์คเกอร์ แต่จะเป็นการ
ปิดฉากที่สมบูรณ์แค่ไหนนั้น หาคำ�ตอบได้ใน
ทุกโรงภาพยนตร์

Single : หรือมันไม่มีอยู่จริง
Artis : สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน
Style : ร็อค
Label : I AM
ซิงเกิล้ ล่าสุดของแชมป์จากเวทีเดอะวอยส์
ซี ซั่ น 2 ที่ ยั ง คงสไตล์ ร็ อ คตามถนั ด
นอกจากเสียงร้องแล้วสงกรานต์ ยังเป็น
คนแต่งเนื้อร้อง ทำ�นองและเรียบเรียง
เอง โดยได้ โกมล บุญเพียรผล มาเป็น
โปรดิ ว เซอร์ ใ ห้ เ หมื อ นเดิ ม กั บ เนื้ อ หา
สะเทือนใจเมื่อสุดท้ายแล้ว คนที่เรารอ
อยูน่ นั้ อาจจะไม่มอี ยูจ่ ริงก็ได้ ใครทีเ่ คยฟัง
และชอบเพลงคงไม่ทันมาแล้ว รับรองว่า
เพลงนี้เป็นอีก 1 เพลงที่ยืนยันความเป็น
ตัวตนของสงกรานต์ได้อย่างชัดเจน

เรื่อง : DJ แจ็ค

สุดยอดที่สุดของสิ่งมีชีวิต
ผู้เขียน : Peter Spork
ผู้แปล : ทิฆัมพร ตันไสว
สำ�นักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สำ � หรั บใครที่ กำ � ลั ง มองหาหนั ง สื อ สั ก
เล่มที่อ่านกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ขอ
แนะนำ�หนังสือเล่มนี้ “สุดยอดที่สุดของ
สิ่งมีชีวิต” ที่จะพาผู้อ่านก้าวเข้าสู่โลก
มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่ยังมีอีกหลาย
เรื่อง ที่เรายังไม่รู้ และเมื่อรู้แล้ว บอก
ได้คำ�เดียวเลยว่า “ทึ่ง” ไม่ว่าจะเป็น
ปลาที่ เ ป็ น สุ ด ยอดนั ก พ่ น น้ำ � ที่ ต รงเป้ า
และแม่นทีส่ ดุ เต่าทองทีส่ ามารถบอกได้
ว่าเกิดไฟไหม้ป่า แม้ว่าจะอยู่ห่างออกไป
มากกว่า 80 กิโลเมตร ฯลฯ สิ่งมีชีวิต
สุดพิเศษเหล่านี้ คือตัวอย่างทีธ่ รรมชาติ
ได้สรรค์สร้างขึน้ มา และยังมีอกี มากมาย
ในหนังสือเล่มนี้ที่รอให้ค้นหา
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Calendar

01

02

04

05

01 11 - 13 และ 17 - 19 เม.ย. 58

03

04 1 - 3 พ.ค. 58

ภูเก็ตไบค์วีค  2558  ครั้งที่ 21

Thailand International Tackle Show 2015

ร่วมฉลองครบรอบปีที่ 21 ของงานภูเก็ตไบค์วีค 2558 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตำ�นาน
การขับขีท่ อ่ งเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน” และเพือ่ ร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ของไทย
วันที่ 11 - 13 เม.ย. ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง และในวันที่ 17 - 19 เม.ย.
ณ เวทีบริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
เวสโคสท์ ไรด์ ไทยแลนด์ จำ�กัด โทร 076-352-2069 หรือคุณณัฐรัฐ สุวัจนานนท์
โทร 087-697-1255 หรือ www.phuketbikeweek.com

มหกรรมแสดงสินค้าและอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำ� ในราคาพิเศษสุด
ตลอดงานมากกว่า 200 ร้าน ณ ฮอลล์ 105 ไบเทค บางนา

02 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 58

05 3 พ.ค. 58

Bangkok Comic Con 2015 X Anime Festival Asia Thailand 2015
รวมที่สุดแห่งประสบการณ์ฮอลลีวู้ด “Bangkok Comic Con 2015” และที่สุดแห่ง
วงการป็อปคัลเจอร์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย อย่าง Anime Festival Asia Thailand
2015 (AFA) มาให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสกัน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบ
เทค บางนา ฮอลล์ 102 - 104

03 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 58
INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2015

งานทีร่ วบรวมจักรยาน, แฟชัน่ เสือ้ ผ้าสำ�หรับผูป้ นั่ จักรยานรวมถึงอุปกรณ์จกั รยาน
และบริการต่างๆ ณ ฮอลล์ 3 - 4 อิมแพค เมืองทองธานี

Dek-D Admission Top Hit Fair 2015

งานแฟร์แอดมิชชัน่ เต็มรูปแบบ ของเว็บ Dek-D ทีแ่ นะแนวการเต
รียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ไบเทค บางนา

