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 ภูเรือ นั่นไง หนาวสุดขั้ว หนาวจน
เคยถกูบนัทกึไวใ้นตำ�ร�เรยีนว�่เปน็บรเิวณ
ที่หน�วที่สุดแห่งหน่ึงแล้วในประเทศไทย 
บ�งเช�้ของฤดหูน�วอ�จต่ำ�กว�่จดุเยอืกแขง็
ด้วย...( อ่านต่อหน้า 22 ) 



04 What ’ s News

ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา ได้ร่วมทำากิจกรรมสร้างสรรค์
สังคมเน่ืองในงานสัปดาห์แห่งการ
บริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global 
Week of Service โดยสนับสนุน
ชุมชนด้วยการมอบของบริจาคแก่
น้องๆในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
บางละมุง และยังร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลทั้งในน้ำาและบน
ชายหาด ณ เกาะสาก พัทยา ระหว่าง
วันที่ 19 – 25 ตุลาคม2557

เปิดสาขาแรกในไทยกับ “ PAUL 
เฟรนช์เบเกอรี่พรีเมี่ยมระดับโลก ” 
เสิร์ฟตรงความอร่อยสไตล์ฝรั่งเศส
แบบดัง้เดมิใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาติท่ีผ่าน
การคัดสรรและนำาเข้าวัตถุดิบอย่าง
พิถีพิถันจากประเทศฝรั่งเศส สำาหรับ
ในประเทศไทยรา้นนีถ้อืเปน็แฟรนไชส์
รายแรกในเอเชียโดยบริษัท เบคเฮา

ส์ จำากัด เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ PAULแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สัมผัส    
เบเกอรีค่วามอรอ่ยสไตลฝ์รัง่เศสไดแ้ลว้วนันี ้โดยเปดิใหบ้รกิารทกุวนัตัง้แตเ่วลา 
8.30 น. ถึง 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

และงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ  ครั้งที่ 3  
“เมืองต้องห้าม...พลาด”

อบรมนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ของ ทลฉ.

สมาคมรถโบราณฯ จัดคาราวานเที่ยวนคร 
“ตามรอยบุญ พระมหาธีรราชเจ้า”

ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

PAUL เฟรนช์เบเกอรี่พรีเมี่ยมระดับโลก 

ร่วมทำากิจกรรมเพื่อสังคม
‘สัปดาห์แห่งการบริการ Global Week of Service’ 

เสิร์ฟตรงความอร่อยสไตล์ฝรั่งเศส.... 
รัฐมนตรี  กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
“เมืองต้องห้าม...พลาด” และงาน
เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 3  
ณ บริเวณทุ่งคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.ภูเรือ เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน ท่ีผา่นมา โดยงานเทศ-

กาลต้นคริสตืมาสภูเรือ จะจัดถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย หนึ่งใน”เมือง
ต้องห้าม...พลาด”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 
09.15 น. ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึก
อบรม หลักสูตร “กลยุทธ์ในการพัฒนา
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศขององค์กร” 
โดยมีผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือ
แหลมฉบัง เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ    
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เพื่อเรียน
รู้และเป็นการนำากลยุทธ์และนวัตกรรม
ต่างๆ เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

เม่ือเร็วๆ นี้ สมาคมรถโบราณแห่ง
ประเทศไทย จัดขบวนรถโบราณและรถ
คลาสสิคกว่า 50 คัน ท่องเที่ยวจังหวัด
นครปฐมในงาน “ตามรอยบุญ พระ-
มหาธีรราชเจ้า” นอกจากจะได้สัมผัส
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
แล้ว ยังจะได้ชมการสาธิตการทำาขนม
ไทย โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

รวมท้ังร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาและสิ่งของสนับสนุนให้
แก่น้องๆ โรงเรียนโสตศึกษา ด้วย

รักคุณเท่าฟ้าพัทยา
บรษัิทการบนิไทย จำากดั(มหาชน) ไดจ้ดังานรกัคณุเทา่ฟา้พทัยา ระหวา่งวนัที ่1- 3 ธค.57 ณ หา้งเซน็ทรลั
เฟสตวิลัพทัยา โดยมคีณุอทิธพิล คณุปลืม้ ใหเ้กยีรตมิาเปดิงาน พรอ้มผูบ้รหิารจากองคก์รตา่งๆในพทัยา, 
ตวัแทนจำาหนา่ยบตัรโดยสารของการบนิไทย ผูบ้รหิารและเจ้าหนา้ท่ีของบรษิทัการบนิไทย วตัถปุระสงคข์อง
การจัดงานมีการจำาหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งในและต่างประเทศของการบินไทย, ทัวรเอื้องหลวง, 
Digital Sales, Royal Orchid Plus, สินค้าจาก Thai Shop และสายการบินไทยสไมล์ มาให้บริการ
ภายในงาน การจัดงานดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในพัทยาอย่างดีเยี่ยม ด้วย
บริการจากใจการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า และพบกันใหม่ในปีหน้า 2558
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 ไซยะบูลี หรืออดีตจังหวัดลานช้าง เปรียบเหมือนดินแดนต้อง

ห้ามของคนไทยมาเนิ่นนานหลายทศวรรษ จนประเทศลาวได้รับเอกราช 

กระทั่งวันนี้รัฐบาลลาวเปิดประเทศต้อนรับชาวไทยให้เดินทางเข้า-ออก 

เยี่ยมยาม เที่ยวชม อย่างไม่หวงแหน...

เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ
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 24 มถินุายน พ.ศ. 2482 เปลีย่นชือ่ประเทศ 
จาก “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” ในสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และ
เหตุที่เปลี่ยนอาจย่อความได้อย่างนี้ 
 รฐับาลสยาม พบวา่ รฐับาลฝรัง่เศส – อนิ
โดจีน หรือทางการฝรั่งเศส จ้าวอาณานิคมผู้ครอบ-
ครองดินแดนอินโดจีนเกือบทั้งหมดในสมัยนั้น ได้
สำารวจและจดัทำาแผนทีอ่าณาบรเิวณถิน่ฐานของชนชาติ
ไทยไว ้ทัง้ในแหลมอนิโดจีน ในประเทศจนีใต ้ในสยาม 
ในพม่า จนถึงในแคว้นอัสสัมของอินเดีย นัยว่ามีแผน
เข้าครอบครองแผ่นดินชนชาติไทยให้ได้ทั้งหมด  ทั้ง
การเข้าช่วงชิงดินแดนสยามไปแล้วจำานวนมากก่อน
หน้า...นี่เอง เป็นเหตุให้ รัฐบาลสยาม จำาต้องปกป้อง
ดินแดนในเชิงรุก ด้วยแนวคิดรวมแผ่นดินชนชาติไทย
ให้เป็นหนึ่งเดียว ในแนวคิด “มหาอาณาจักรไทย”
 หลังจากการประกาศเปลี่ยนนามเป็น 
ประเทศไทย  รัฐบาลไทยก็เริ่มเปิดศึกต่อสู้กับรัฐบาล
ฝรั่งเศส – อินโดจีน ในเชิงรุกทางการเมืองและรบ 
จนถึงต้องมีการเจรจาสงบศึกสงครามและร่วมลงนาม
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศส ในอนุสัญญา
สันติภาพโตเกียว 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ณ กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 ในอนุสัญญาที่ว่า ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำาโขง 
รวมทั้งตอนเหนือและตะวันตกของทะเลสาบเขมร รวม
พืน้ทีป่ระมาณ 15 ลา้นไร ่ทีเ่คยตอ้งเสยีไปให้แกฝ่รัง่เศส
ช่วงยุคสมัย “ประเทศสยาม” (เสียดินแดนช่วงสมัย
รัชกาลที่ 5)  ได้รับกลับคืนเข้ามาผนวกเข้าในเขตนาม 
“ประเทศไทย” อกีคร้ัง ซึง่ต่อมามกีารแบง่พืน้ที่ๆ ไดค้นื
มาแต่ละภูมิภาคจัดตั้งเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พระตะบอง, จังหวัดพิบูลสงคราม, จังหวัดนครจำาปา-
ศักดิ์ และจังหวัดลานช้าง
 5 ป ีหรอื เพยีงแคช่ว่งป ีพ.ศ. 2484–2489 
เท่านั้น ที่ทั้ง 4 จังหวัด 15 ล้านไร่ได้กลับเข้ามาสู่แว่น
แคว้นดินแดนเดิม จากนั้นก็ถูกยึดเอากลับคืนสู่การ
ปกครองของฝรั่งเศส – อินโดจีน ด้วยผลฝ่ายแพ้ ฝ่าย
ชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2
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 จังหวัดลานช้าง 1 ในนั้น แต่ในวันนี้คือ
แขวง              ไซยะบูล ี หรือตรงกับคำาไทยได้
วา่ “ชยัยะบรุ”ี หมายถงึเมอืงแหง่ชยัชนะ ตัง้อยูบ่รเิวณ
ฝั่งขวาแม่น้ำาโขง ตรงข้ามกับพื้นที่แขวงหลวงพระบาง 
แขวงบ่อแก้ว และแขวงเวียงจันทน์ ส่วนด้านที่ติด
กับประเทศไทยมีความยาวถึง 645 กิโลเมตร กับ
หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, 
จงัหวดันา่น, จงัหวดัอตุรดติถ,์ จงัหวดัพษิณโุลก และ
จังหวัดเลย 

 R4 คือถนนสายสำาคัญต่อจากสะพานข้าม
แม่น้ำาเหือง ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ทา่ล่ี จงัหวดั
เลย ระยะทาง 50 กโิลเมตรถงึ เมอืงปากลาย...อกี 160 
กิโลเมตรถึง เมืองไซยะบูลี
 เมืองปากลาย คืออำาเภอหนึ่งของแขวงไซ
ยะบลู ี ในสมยั จงัหวดัลานชา้ง มนีามเมอืงวา่ “อำาเภอ
อดุลเดชจรัส” เป็นเมืองท่าชายฝั่งแม่น้ำาโขงมาช้านาน 
เป็นท่าเรือสำาคัญในการแวะพักระหว่างขึ้นล่องแม่น้ำา
โขง ระหว่างเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง กระทั่งถึง 
สิบสองปันนา เพราะเป็นเมืองท่าสำาคัญมาแต่เก่าก่อน  
อาคารบา้นเรอืนยคุเกา่ทรวดทรงอยา่งยโุรปทีห่ลงเหลือ
มาจากสมัยฝรั่งเศสปกครอง อาคารแบบนี้ยังมีประดับ
ประดาเมืองปากลายให้น่าดูชม... 
 เมืองเอกของแขวงไซยะบูลี  หรือ ตัวเมือง
ไซยะบูลี ในยุคสมัยจังหวัดลานช้าง ที่นี่มีนามเมือง
ว่า “อำาเภอสมาบุรี”  ไซยะบูลี หรืออดีตจังหวัดลาน
ช้าง เปรียบเหมือนดินแดนต้องห้ามของคนไทยมาเนิ่น
นานหลายทศวรรษ คือตั้งแต่ต้องไปอยู่ในเขตดินแดน
ฝรั่งเศส – อินโดจีน จนประเทศลาวได้รับเอกราช 
กระทั่งวันนี้รัฐบาลลาวเปิดประเทศต้อนรับชาวไทย
ให้เดินทางเข้า-ออก เยี่ยมยาม เที่ยวชม อย่างไม่
หวงแหน...

 วันนี้ชาวไทยทุกคนสามารถกลับไปเที่ยวชม 
ย้อนอดีต ย้อนรอย             ...ไซยะบูลี ที่นี่คือ 
จังหวัดลานช้าง

แม่น้ำ�โขง เรือ และตน ชีวิตที่ยังคงต้องพึ่งพ� 
ในอาณาเขตไซยะบุรี
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ด่านฯ ท่าลี่...

เรื่อง : ตานก ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ 

 เมืองแก่นท้าว แขวงไซ
ยะบูลี คือเมืองหน้าด่านในฝั่งลาว 
และจากที่นี่คือเส้นทางรถยนต์ไป
ถึง เมืองหลวงพระบาง ได้อย่าง
สะดวกสบายในการขับรถยนต์
ส่วนตัวมากกว่าเส้นทางเดิมที่
ผ่านด่านพรมแดนหนองคายผ่าน
เวียงจันทน์ และต้องผ่านขุนเขาสูง
ชัน คดโค้งวกวนสลับซับซ้อนระยะ
ทางหลายร้อยกิโลเมตรกว่าจะถึง 
เมืองหลวงพระบาง...
 เพราะด้วยเส้นทางที่
ต้องผ่านไปบนขุนเขาสูงชันไม่มาก
นัก และมีระยะทางที่สั้นกว่า ใช้
เวลาน้อยกว่า ประตูสู่หลวงพระ
บาง จาก ท่าลี่ แห่งนี้จะเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวลาวเหนือจาก
ประเทศไทยที่สำาคัญแห่งหนึ่ง

 ด่านพรมแดนบ้านนา
กระเซ็ง คือนามอย่างเป็นทางการ
ของอีกประตูสู่ ลาว ประเทศเพื่อน
บ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนม และเป็นอีก
เส้นทางรถยนต์ที่เปิดใหม่สำาหรับนัก
ท่องเที่ยวสู่ หลวงพระบาง เมืองมาก
เสน่ห์ เมืองมรดกโลกในภาคเหนือ
ของลาว...ขณะเดียวกันผู้คนทั่วไป
อาจเรียกขานด่านพรมแดนแห่งนี้ว่า 
“ด่านฯ ท่าลี่” ตามชื่อเสียงเรียงนาม
อำาเภอมาแต่เก่าก่อน
 “ท่าลี่” หมายถึงชุมชนริม
ท่าน้ำาท่ีมีเครื่องมือไม้ไผ่จับปลาชนิด
หนึ่งที่เรียกว่า “ลี่” หรืออาจออก
เสียงว่า “หลี่” ในบางท้องที่ของไทย
และลาว เมืองท่าลี่แห่งนี้มีผู้คนตั้ง
บ้านเรือนกันหนาแน่นจนได้รับการ
จัดตั้งเป็นอำาเภอ ในจังหวัดเลย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2432
 ด่านพรมแดนที่นี่ถูกจัด
ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 กระทั่ง
ปัจจุบันเป็นระดับด่านถาวรหรือ 
ด่านสากล ทั้งยังมีการสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ำาเหือง ให้การเดินทางการ
ขนส่งทางรถยนต์สู่แผ่นดินลาวได้
อย่างสะดวก

ด่�นพรมแดนท่�ลี่ อีกประตูสู่หลวงพระบ�ง

ขอให้โซกดี



LAEM CHABANG PORT
ท่าเรือแหลมฉบัง
Connecting Thailand to the world

searh “Laemchabang Port”
www.laemchabangport.com 

 570 กิโลเมตร คือระยะทางบนถนนลาดยาง
อย่างดีจากกรุงเทพฯ ถึงด่านพรมแดนนากระเซ็ง (ท่าลี่) 
จังหวัดเลย ช่วงนี้อาจทำาเวลาเดินทางได้ราว 7 - 8 ชั่วโมง 
จากนั้นผ่านขั้นตอนต่างๆ ระหว่างผ่านแดนทั้งไทย และ 
ลาว อาจจะใช้เวลาอีกราว 2 ชั่วโมง และอีก 370 
กิโลเมตรถึงเมืองหลวงพระบาง ระยะทางบนถนนลาดยาง
แคบๆ ที่เหลือในลาว น่าจะต้องมีถึง 6 ชั่วโมง 
 รวมๆ แล้ว ประมาณ 16 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ 
ถึง เมืองหลวงพระบาง ในการขับรถยนต์ส่วนตัวแบบไม่
รีบเร่งนัก คือหากออกเดินทางเช้ามืดเวลา ตี 4 ถึงเมือง
หลวงพระบาง 2 ทุ่ม...

กรุงเทพฯ - ท่าลี่ - หลวงพระบาง

 ประตูด่านพรมแดน เปิดให้บริการประชาชนผ่าน
เข้า - ออกได้ทุกวัน กำาหนดเวลาเปิด - ปิด ระหว่าง 06.00 
- 18.00 น.ของทุกวัน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยใช้หนังสือเดินทาง Pass-
port สามารถประทับตราผ่านเข้าออกระหว่างประเทศไทย 
- ลาวที่หน้าด่านฯ ได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า  
         สำาหรับรถยนต์ส่วนตัว ต้องมีคู่มือรถยนต์
ระหว่างประเทศ ออกให้โดยสำานักงานขนส่ง ทั้งนี้รถยนต์
คันนั้นต้องเป็นเจ้าของโดยตรง (ไม่มีการค้างผ่อนชำาระหรือ
เช่าซื้อ) จึงยื่นขอคู่มือดังกล่าวและนำารถออกนอกประเทศได้ 
การทำาคู่มือรถยนต์ระหว่างประเทศสามารถยื่นขอทำาได้ที่
สำานักงานขนส่งจังหวัดเลย  สำานักงานขนส่งกรุงเทพฯ และ
สำานักงานขนส่งในจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ  
         เนื่องจากระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควร
สอบถามรายละเอียดข้อมูลก่อนเดินทางที่ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าลี่ โทร. 0 4288 9208

ผ่านพรมแดนนากระเซ็ง (ท่าลี่) 
ไปไซยะบูลี - หลวงพระบาง 
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 Velocipede เป็นคำาลาตินแปลว่า 
“Fast Foot” แปลเป็นไทยอกีทวีา่ “ตนีดว่น” ไมใ่ช่
อาหารจานด่วน “Fast Food”
 “Velocipede” คือคำาแรกที่ใช้เรียก 
จักรยาน คันแรกของโลก ในช่วงก่อนศตวรรษ
ที่ 19 หรือราวกว่า 100 ปีมาแล้ว ถึงทุกวันนี้มี
จักรยานมากกว่าพันล้านคันทั่วปฐพี และคิดได้เป็น 
2 เท่าของจำานวนรถยนต์ทั้งหมด แต่วันนี้โลกรู้จัก 
“จักรยาน” ด้วยคำาอังกฤษว่า “Bicycle” แปลว่า 
“สองล้อ” หรือไม่ก็เรียกย่อๆ ว่า “Bike” และคำา
อื่นๆ อีก อาทิ “Pushbike” “Pedal cycle”
 กว่า 100 ปทีีผ่า่นมา จกัรยานโดยทัว่ไป
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาและองค์ประกอบไป
มากนัก  มีสองล้อ มีแฮนด์หรือคานมือจับบังคับ
ทิศทาง  มีคานไม่กี่ชิ้นเป็นโครงสร้าง มีแป้นเท้า
เยียบสำาหรับรับพลังงานจากเท้าและขาของมนุษย์
สู่วงล้อให้เคลื่อนไปเท่านั้น...และหากเป็นพลังงาน
จากเครือ่งยนต ์มนักจ็ะถูกเรยีกเปน็ “จกัรยานยนต”์ 
หรือ “Motorcycle” ไม่ใช่จักรยาน

 จกัรยาน ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงยวดยานเพือ่การโดยสาร 
การเดนิทาง หรอืการขนสง่ขัน้พืน้ฐานเทา่นัน้ ยงัเปน็ของเลน่
เด็ก เป็นเครื่องกีฬา และเครื่องพักผ่อนหย่อนใจ 
 จักรยานคันแรกมีล้อหน้าที่โตกว่าล้อหลังมาก 
แป้นเท้าเหยียบปั่นถ่ายแรงน่องโดยตรงไปยังล้อหน้า ใช้ล้อ
หน้าขับเคลื่อนนี่คือเหตุที่ต้องทำาให้ล้อหน้าใหญ่เพื่อให้ได้
ความเร็วจากรอบการหมุนมากขึ้นนั่นเอง ส่วนล้อหลังเล็กก็
เพือ่ชว่ยการทรงตวัทีด่ ีและหลงัจากนัน้จกัรยานกเ็ริม่มกีาร
พัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพ
 พฒันาตามลำาดับ จากกงล้อไม้เป็นกงล้อเหล็กซ่ี
ลวด, จากปั่นล้อหน้าเป็นปั่นล้อหลัง, จากล้อหน้าล้อหลังไม่
เท่ากันเป็นล้อหน้าและล้อหลังเท่ากัน, จากเบาะนั่งสูงโย่งก็
ลดต่ำาลง, จากปั่นโดยตรงสู่กงล้อก็เป็นมีโซ่ขับเคลื่อน, จาก
การเบรกด้วยการฝืนขาฝืนเท้าก็มีระบบเบรกจากมือบีบ, 
จากการถา่ยแรงปัน่ไดร้ะดบัเดยีวกเ็ริม่มเีกยีรเ์พิม่สมรรถนะ
และผ่อนแรง, จากโครงสร้างที่เป็นไม้และเหล็กน้ำาหนักมาก
กม็กีารสรา้งจากวสัดทุีเ่บากวา่หลายชนดิเชน่ โลหะผสมโคร
โมลี่, อลูมิเนียม, แกรไฟต์, คาร์บอนไฟเบอร์ 
และไทเทเนี่ยมที่ว่ากันว่าเป็นโครงสร้างที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้ว

ยวดยานรักษ์โลก
รู้จักจักรยาน

Cruiser bike 

เรื่อง : เอิร์ทบาล 
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 จากการพัฒนามานานกว่าศตวรรษ 
ทำาให้จักรยานทุกวันนี้มีหลายรูปแบบ และที่นอก
เหนือจากจักรยานใช้งานทั่วไปแล้ว ยังมีจักรยาน
รูปแบบที่คนนิยมใช้เพื่อการกีฬา และการพักผ่อน 
อย่างเช่น 
 Mountain bike จักรยานเสือภูเขา,  
Racing bike จักรยานเสือหมอบ, BMX ย่อ
มาจาก Bicycle motocross, Touring bike 
จกัรยานทอ่งเทีย่ว มกัจะมรูีปแบบคล้ายจกัรยานเสอื
ภูเขาผสมเสือหมอบและประกอบกระเป๋าใบโตที่ข้าง
หน้า ที่ข้างๆ ,  Cruiser bike จักรยานครุยเซอร์ 
จกัรยานทรงโบราณทีใ่ชเ้บรกดว้ยการกดแปน้ปัน่ไป
ทางด้านหลัง เช่นเดียวกับ Fixed-gear bicycle 
จักรยานฟิกซ์เกียร์ทรงเสือหมอบ โดยจักรยานแบบ
นีเ้ปน็ทีน่ยิมมากสำาหรบัพนกังานขีจ่กัรยานส่งของใน
สหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันนิยมเรียกมันว่า Fixie 
ขณะที่ในออสเตรเลีย Fixed-gear bicycle จะ
หมายถึง จักรยานที่ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้
 ขึ้นชื่อว่า “จักรยาน” จะรัก จะเลือก
แบบไหน ปั่นไป ด้วยแรงเท้า แรงน่อง ไม่ต้องใช้
เชื้อเพลิง ไม่สร้างมลพิษ เท่านี้ก็ช่วยกันรักษาโลก
เราให้ยั่งยืนนาน สถาพรต่อไป แล้วถ้าปั่นกัน
คล่องแคล่วเมื่อไร เลิกใช้คำาว่า “Bicycle” กลับไป
เรียก Velocipede ที่แปลว่า “Fast Foot” แปล
เป็นไทยอีกทีว่า “ตีนด่วน” ให้สมใจก็ยังได้

 จากการพฒันามานานกวา่ศตวรรษ ทา ใหจ้กัรยานทุกวนันีมี้หลาย

รูปแบบ และที่นอกเหนือจากจักรยานใช้งานทั่วไปแล้ว ยังมีจักรยานรูป

แบบที่คนนิยมใช้เพ่ือการกีฬา และการพักผ่อน 

velocipede Touring bikeRacing bike 



 เชื้อ ไวรัสอีโบล่า ที่น่ากลัว 
สร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้คนได้ทั้ง
โลก ขณะที่ยังมี ไวรัส ชนิดอื่นๆ ที่
ถูกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วอีกไม่น้อย
กว่า 5,000 ชนิด เจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้คือ 
จุลินทรีย์ ขนาดจิ๋วที่สามารถก่อให้เกิด
การติดเชื้อได้ ทั้งในมนุษย์, สัตว์, พืช 
รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกนี้ที่มีเซลล์
เป็นองค์ประกอบ
 ไวรัส เป็นคำาจากภาษาลา
ติน แปลว่า “พิษ” พวกมันมีขนาดเล็ก
กว่ากล้องจุลทรรศน์ธรรมดาจะมองเห็น
ได้ ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึง
จะสามารถพบเรือนร่างของมัน และมัน
เล็กมากขนาดที่เครื่องกรองแบคทีเรียไม่
สามารถจับพวกมันได้เลย
 ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ที่ ฆ่ า เ ชื้ อ
แบคทีเรียได้อย่างเฉียบขาดนั้น ทำาอะไร
เจ้า ไวรัส ไม่ได้เลย การต่อสู้กับเชื้อ
ไวรัสจึงต้องอาศัยสารเคมีเป็นยา...
การติดเชื้อไวรัสจึงเป็นเรื่องที่ เย็นใจ
ไม่ได ้ เพราะมันสามารถทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ บนเซลล์ในร่างกาย
คนเรา เช่น ทำาให้เซลล์ตาย, มีการรวม
ตัวของเซลล์, หรือทำาให้เซลล์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ อาจกลายเป็น
เซลล์มะเร็งในที่สุด
 เ ช้ื อไวรั สก่ อ เกิ ดโรคร้ าย
ต่างๆนานา กระทั่งโรคที่ยังมิอาจรักษา
ได้เลย แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า “มีเชื้อไวรัส
ชนิดหนึ่ง ทำาให้คนเราโง่!!!”
 chlorovirus ATCV-1 มัน
คือเชื้อไวรัสที่นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน
ค้นพบ เจ้าไวรัสชนิดนี้จะทำาลายความ 
สามารถของสมองมนุษย์ ติดเชื้อแล้วจะ
มีอาการสมองมึน

ตอบสนองช้า ความจำาถดถอย เมื่อนานวัน
เข้าก็ทำาให้มีความฉลาดเฉลียวอย่างปกติ
สามัญลดลง...ฉลาดน้อยๆ ก็หมายความ
ว่า “โง่” นั่นเอง
 ศาสตราจารย์โรเบิร์ต โยลเกน 
จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ กล่าว
ว่า chlorovirus ATCV-1 มันไม่เหมือน
กับเชื้อไวรัสหลายชนิดที่เมื่อเข้าสู่ร่างกาย
คนเราก็แผลงฤทธิ์ทันที อย่าง อีโบลาหรือ
ซาร์ส...ทว่าเจ้าไวร้สตัวน้ีมันเข้าสู่ร่างกาย
และอาศัยอยู่นาน ค่อยๆ ปล่อยพิษสง
อย่างช้าๆ ทำาลายความฉลาดไปทีละนิด 
ไม่แสดงอาการผิดปกติให้เห็นได้ชัด ฉลาด
น้อยลงเรื่อยๆ จนถึงเข้าขั้น โง่ ในเวลาต่อ
ไป
 มันถูกพบในร่างกายคนเรามา
นานแล้ว!!!   จากการวิจัยสืบหาต้นตอ 
พบว่า chlorovirus ATCV-1 มาจาก
สาหร่ายสีเขียวในแหล่งน้ำาจืด...นี่เองทำาให้
เราพอจะเดาได้ว่า ชาวประมงที่แช่ในน้ำา
เป็นเวลานาน  นักกีฬาทางน้ำา  และโดย
เฉพาะผู้ที่ชื่นชอบอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือ
พวกอาหารจากสัตว์น้ำาจืดหมักดองที่ไม่
ทำาให้สุก อย่าง ปลาร้า ปูเค็ม ปูดอง ฯลฯ
 คนกลุ่มข้างต้นนี้แหละ คือผู้ที่
เสี่ยงจะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้  ชนิดที่ทำาให้
ฉลาดน้อยลงไปเรื่อยๆ และไม่ใช่ว่าคนเรา
จะเรียนหนังสือในชั้นเรียนน้อย หรือขี้เกียจ 
จะต้องเป็นคนโง่เสมอไปอยู่ฝ่ายเดียว...

  พบซูซุกิไอทีโอเอ ออโต้เซลล์  ได้ทั้ง 2 สาขา
   สาขาชลบุรี เยื้องบิ๊กซ๊ เอ๊กซ์ตร้า ใกล้แยกคีรี โทร 038144345 
   สาขาพัทยา ฝั่งตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์  โทร 038115326
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พร้อมบริการใหม่ล่าสุด 
ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี มาตราฐานซ่อมห้าง 
แหง่แรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย ที่สาขาชลบรุี

ซูซุกิไอทีโอเอ ออโต้เซลล์  

  พบซูซุกิไอทีโอเอ ออโต้เซลล์  ได้ทั้ง 2 สาขา
   สาขาชลบุรี เยื้องบิ๊กซ๊ เอ๊กซ์ตร้า ใกล้แยกคีรี โทร 038144345 
   สาขาพัทยา ฝั่งตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์  โทร 038115326



เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2014 เนลสันออโต้เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำากัดได้จัดกิจกรรมเชิญลูกค้าผู้มีเกียรติ ร่วมเดินทางและทดสอบ
สมรรถภาพ การขับเคลื่อนรถยนต์อย่างถูกวิธี ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการเลี้ยงรับรองลูกค้าที่มา
รว่มกจิกรรมครัง้นีพ้รอ้มกบัไดเ้ชญิ อาจารย ์พรีะพงษ ์กลัน่กรอง นกัขบัรถแขง่มอือาชพี อดตีนายสนามพรีะอินเตอรเ์นช่ันแนล เซ
อรก์ติ(พทัยา) มาเปน็วทิยากรสอนเทคนคิ การขบัขีร่ถยนตอ์ยา่งถกูวธิแีละเปดิโอกาสใหล้กูคา้ไดค้ยุแลกเปลีย่นประสบการณ ์หรอื
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รถต่างๆ ในการทดลองขับครั้งนี้ เริ่มทดลองขับรถ จากโชว์รูมโดยใช้เส้นทางหลักถนนสุขุมวิทไปถึง สนาม
ไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรียน คลับ พัทยา ชลบุรี ในครั้งนี้เนลสันออโต้เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้เชิญลูกค้าร่วมชมและร่วม
เชียร์การแข่งขัน “ควีนส์คัพพิงค์โปโล 2014” เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติ โดยตลอดงานจะมีซุ้มอาหารต่างๆ มีทั้ง
เครื่องดื่มและของคราวของหวานไว้บริการลูกค้าผู้มีเกียรติให้อิ่มสำาราญกันถ้วนหน้าและยังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ที่ทางซุ้มจัดขึ้น อาทิ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆ ที่ทางซุ้มจัดไว้สำาหรับถ่ายรูปพร้อมรับรูปและร่วมบริจาคเพื่อการกุศลแล้ว
รับของสมนาคุณและต่อด้วยการร่วมชมและเชียร์การแข่งขันขี่ม้าเพื่อการกุศล ควีนส์คัพพิงค์โปโล 2014
เป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล ที่รายได้ทั้งหมดในงานนี้จะมอบให้แก่โครงการมะเร็งเต้านม ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ     
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

NELSON ‘S AUTOHAUS

BMW DRIVING EXPERIENCE & QUEEN’S CUP PINK POLO 2014



ทา่มกลางบรรยากาศสชีมพขูองการตกแตง่และการแตง่กายสชีมพ ูคลาคล้ำาไปดว้ยนกักฬีาขีม่า้ระดบัชัน้นำา ของ
ไทยและต่างชาติ เหล่าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชมงานและแฟนคลับกีฬาขี่ม้าผู้ใจบุญทั้งหลาย ไฮไลท์กิจกรรม
จะรวมถึง การร่วมลุ้นระทึกกับ การแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิง จากทีมนานาชาติและการเพลิดเพลินตระการตา
ในการแข่งขันคร้ังนี้ยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงอื่นๆ อาทิ ขบวนแฟนซีเด็กบนหลังม้าแคระ การขี่ม้า
และให้อาหารม้า Pony การแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางของเหล่านักกีฬาขี่ม้าระดับแถวหน้าของเมืองไทย
ประเพณีปฏิบัติสตอมปิ้งดิวอทส์ ชมที่สุดแห่งยนตรกรรมรถยนต์สัญชาติเยอรมัน จากบีเอ็มดับเบิลยู 
ปิดท้ายงานด้วยการประทานถ้วยรางวัลปริ้นเซสคัพแด่ทีมไทยโปโล จากนั้นเป็นการแสดงพลุไฟหลากสี     
ที่ตระการตาบนท้องฟ้าสีดำากำามะหยี่ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แทนการอำาลาและปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็น
ทางการแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมในครั้งต่อไป

Queen’s Cup Pink Polo 2014

K.Randy Nelson
Director Nelson’s Autohaus (Thailand) 
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 Mosaics
เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

 Mosaics ศิลปะโมเสก 

ในวัดเชียงทอง สำ�หรับผู้ที่ได้มี

โอก�สเยอืนถงึถิน่ หลวงพระบ�ง 

ทั้งทีก็อย่�ได้พล�ด...
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 ภาพตน้ไม้ ทรวดทรงองค์
เอวออ่นชอ้ย มลีลีาสะบดัไสว แวววบั
ด้วยทำาจากเศษกระจกสี  ทั้งสีสัน
สดใสงดงามบนผนงัปนูฉาบสสีม้สด...
ภาพนี้หลายคนเห็นแล้วรู้จักทันทีว่า 
นั่นคือศิลปกรรมเอกชิ้นหนึ่งของเมือง
หลวงพระบาง
 “ต้นทอง” คอืความหมาย
ของภาพ  ต้นทอง คือ ต้นโพธิ์ ที่
มีอายุเก่าแก่ ขณะที่เมื่อถึงฤดูกาล
ผลัดใบ ต้นโพธิ์จะมีใบเป็นสีทองสุก
อร่ามไปท้ังต้น อย่างน่าตื่นตาถือ
เป็นนิมิตหมายท่ีดี และเมืองหลวง
พระบางในอดีตมีต้นโพธิ์เก่าแก่ขึ้นอยู่
อย่างโดดเด่นเป็นสำาคัญ จนเป็นนาม
เมืองในอดีตว่า “เชียงดง เชียงทอง”
 วัดเชียงทอง พระอาราม
หลวงแห่งเมืองหลวงพระบาง ใน
อดีตกาลเคยมีต้นทองขนาดใหญ่
หลายคนโอบขึ้นอยู่ในบริเวณคู่เคียง
วัด จนเมื่อราว 100 ปีที่ผ่านมาสมัย
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระองค์
ทรงปฏสิงัขรณว์ดัเชยีงทองแหง่นี ้และ
ทรงใหส้รา้งผลงานชิน้เอกนีข้ึน้มาเพือ่
เป็นท่ีระลึกถึงท่ีมาของนาม “เชียง
ทอง” อย่างงดงามบนผนังโบสถ์ด้วย 
ศิลปะโมเสก

 ศิลปะโมเสก อายุเก่าแก่ที่สุดถึง 2,500 
ปี ในมหาอาณาจักรโบราณ กรีก - โรมัน ต่อจาก
นัน้มา ศลิปะโมเสกกไ็ดร้บัความนยิมแพรห่ลายไปท่ัว
ยโุรปและแอฟรกิา จนมาถงึยา่นเอเชยี ไทย ลาวดว้ย
 ใกล้ๆ กับ “ต้นทอง” บนผนังหลังโบสถ์
วัดเชียงทอง ยังมี หอพระม่าน และ หอพระพุทธ-
ไสยาสน์ ที่บนผนังหอสีกุหลาบประดับไปด้วย
ความงดงามของศิลปะโมเสก เล่าเรื่องราว วิถีชีวิต 
บรรยากาศบ้านเมืองชาวหลวงพระบางในอดีต
 Mosaics ศิลปะโมเสก ในวัดเชียงทอง 
สำาหรบัผูท้ีไ่ดม้โีอกาสเยอืนถงึถิน่ หลวงพระบาง ทัง้ที
ก็อย่าได้พลาด...

 Mosaics ศิลปะโมเสก หมายถึงผล
งานที่เกิดขึ้นจากการนำาเอาชิ้นส่วนเศษวัสดุเล็กๆ 
มาเรียงประกอบกันเป็นรูป เป็นลาย นิยมสีสันสดใส
แวววับ และชิ้นส่วนเศษวัสดุที่ว่า ศิลปินมักชอบใช้
เศษเครือ่งปัน้ดนิเผา หรอืกระจกส ีรวมทัง้โลหะดว้ย  
ศลิปะโมเสกอาจเป็นเพยีงชิน้งานในกรอบขนาดเล็กๆ 
หรือประดับบนผิวภาชนะเคร่ืองใช้  กระท่ังเป็นผล
งานขนาดใหญ่โตมีความยาวหลายสิบเมตร บนผนัง
กว้างใหญ่ ที่ไม่เพียงมีความงดงามทางรูปลักษณ์
เท่านั้น ศิลปะโมเสกขนาดใหญ่มักจะเรียงร้อยเร่ือง
ราวเล่าเรื่องได้เช่นเดียวกับผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
ในวิหารโบราณ

 Mosaics ศิลปะโมเสก 
แห่ง เมืองหลวงพระบาง
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 สุขภาพร่างกายถือว่าเป็น
เรื่องสำาคัญมากๆ และนี่เพิ่งจะเข้าเดือน
แรกของปี ใครมาป่วยช่วงนี้น่าเสียดาย
จริงๆ เพราะไหนเพื่อนๆ จะปาร์ตี้ รวม
แก๊งค์ ไหนจะปาร์ตี้ครอบครัว ไหนจะพา
คนรักไปดินเนอร์ซะหน่อย ถ้าปาร์ตี้จะ
เยอะขนาดนี้ เราก็ต้องดูแลตัวเองช่วงต้น
ปีที่เพ่ือทุกปาร์ตี้คุณจะไม่พลาดน้ันเองค่ะ 
ก่อนที่ปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นเราต้องเตรียมตัว
อะไรบ้าง Together ฉบับนี้มีข้อแนะนำา
ดีๆ มาฝากกันค่ะ
 ก่อนป�ร์ตี ้ พักผ่อนให้เพียง
พอ เคลียร์งานให้เรียบร้อย เพราะเวลา
ที่คุณสนุกกับปาร์ตี้ ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้
ในออฟฟิศ กับคนรัก เพื่อนฝูงหรือ
ครอบครัว คุณจะได้ไม่ต้องคอยกังวล
หรือง่วงนอนค่ะ
 หลังป�ร์ตี ้ ควรดูแลตัวเองให้
ดีหน่อย เพราะร่างกายที่ไม่ได้รับการพัก
ผ่อนที่เพียงพอนั้น ร่างกายจะเสื่อมโทรม
อย่างเห็นได้ชัด อย่าง ขอบตาดำา ริ้ว
รอยบนใบหน้า หรือความเมื่อยล้าตาม
ร่างกาย การดูแลตัวเองควรทำาอย่าง
สม่ำาเสมอนะคะ ไม่ควรทำาก่อนปาร์ตี้ไม่
กี่วัน เพราะร่างกายของคุณยังปรับไม่ทัน 
เดี๋ยวจะไม่สวย ไม่หล่อในงานปาร์ตี้เอา
นะคะ
 ดูแลตัวเองหลังปาร์ตี้ หลาย
คนตื่นมาพร้อมกับอาการเมาค้างคุณลอง
ดื่มน้ำามะนาว น้ำาผึ้ง น้ำาอุ่นๆ ผสมกันจะ
ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นได้มาก และควร
เน้นการรับประทานผัก เพื่อร่างกายของ
คุณจะได้รับการซ่อมแซมนั้นเองค่ะ

 ดูแลผิวหน้าหลังปาร์ตี้ ไม่ว่า
จะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายหลังจาก
ปาร์ตี้ก็ต้องได้ริ้วรอยบนใบหน้ากลับมา
ทั้งนั้น การดูแลผิวหน้าให้กลับมาสดใส 
พร้อมที่จะปาร์ตี้ในงานต่อไปนั้นคือ ล้าง
หน้าด้วยน้ำาเย็นๆ เพื่อเรียกความสดชื่น 
สดใสกลับมาให้ใบหน้าค่ะ
 การปาร์ตี้แต่ละครั้ง เราต้อง
ใช้พลังงานอย่างมาก ทางที่ดีก่อนที่จะ
ปาร์ตี้แต่ละครั้ง เราควรรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสักหน่อย 
อย่างเช่น รับประทานข้าวเย็น ไม่ควร
ปล่อยให้ท้องว่าง เพราะสิ่งที่คุณจะรับ
ประทานในงานปาร์ตี้นั้นมันไม่ค่อยมี
ประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไรนะคะ

ปาร์ตี้ไหนๆ
ร่างกายก็พร้อม
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ต้องหน้าหนาว
เที่ยวภูเรือ

 ภู เ รื อ  นั่ น ไ ง  หนาวสุ ด ขั้ ว 
หนาวจนเคยถูกบันทึกไว้ในตำาราเรียนว่า
เป็นบริเวณที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งแล้วใน
ประเทศไทย บางเช้าของฤดูหนาวอาจต่ำา
กว่าจุดเยือกแข็งด้วย...รู้มาต้ังแต่เด็กอย่างนี้ 
ทำาให้หลายคนเก็บความหวังไว้ว่า ถึงหน้า
หนาวตอ้งหาวนัไปหนาวใหส้มใจอยากกันสกั
วันสองวัน ที่ ภูเรือ
 ภูเรือ ในฐานะอำาเภอหนึ่งของ
จังหวัดเลย กับพื้นที่ 880 ตารางกิโลเมตร 
ถูกปกคลุมไปด้วยขุนเขา ภูสูง และย่านตัว
เมืองภูเรืออยู่บนท่ีราบสูง ในระดับ 700 
เมตรจากน้ำาทะเล ความสูงระดับนี้คำานวณ
กันตามหลักยิ่งสูงยิ่งหนาวได้ว่า บริเวณนี้จะ
มีอุณหภูมิต่ำากว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 4.2 
องศาเซลเซียส ในทกุชว่งเวลา...ขณะเดยีวกัน
ยงัมเีหตผุลทางธรรมชาตขิองโลกเราอกีหลาย
ประการทำาให้ ภูเรือ มีอากาศหนาวเย็นต่ำา
กว่า 0 องศาเซลเซียสในเช้าของบางวันเมื่อ
เขา้สูฤ่ดหูนาว...และเกดิน้ำาคา้งแขง็หรอืทีช่าว
อีสานเรียก “แม่คะนิ้ง”

 หนา้หนาวเมอืงไทย ใครตอ่ใครก็
มักคดิขวนขวายหาทีไ่ปแบบหนาวๆ กนัใหส้ดุ
ขัว้หวัใจ  กเ็พราะปรากฏการณห์นา้หนาวโดย
ทัว่ไปของแผน่ดนิไทยเรานี ้ ไมค่อ่ยจะมหีนาว
ให้สัมผัสกันสักเท่าไร...ถึงหน้าหนาวกันท้ังที 
อุณหภูมิแค่นี้ 24 องศาเซลเซียส ซ้ำาเติมด้วย
ช่วงกลางวันปาไปถึง 35 องศาเซลเซียส  นี่
คอื ความจริงสำาหรับภาคกลาง ภาคใต้ ภาค
ตะวนัออก และกรุงเทพฯ ท่ีหลายคนมักเขา้ใจ
ว่านี่คือประเทศไทย!
 ช่วงเวลาพักผ่อนของชาวเมือง
หนาวอย่าง ยุโรป เขาจะพากัน “หนีหนาว 
มานอนร้อน” ตากแดดกันบริเวณชายหาด
ของเมืองไทยเราให้เห็นเป็นปกติ  แต่สำาหรับ
คนเมืองร้อนอย่างไทยเรา เมื่อถึงช่วงเวลาที่
อยากพกัผอ่นจงึต้องมองหาสถานที ่“หนร้ีอน 
ไปนอนหนาว” ถึงจะเข้าที
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 ทุ่งไม้ดอก ไม้ประดับริมทางเริ่มชูช่อ
ออกดอกงามเมื่อถึงฤดูหนาว เจ้าของสวนเล็ก 
สวนน้อยพากันนำาไม้ดอก ไม้ใบแยกใส่กระถาง 
ใส่ถุงออกวางเรียงราย อวดสี อวดความสวยแข่ง
กันขายให้นักท่องเที่ยวติดรถกลับบ้าน นอกจาก
สวนริมทางแล้วยังมีสวนหรือฟาร์มพืชพันธุ์ขนาด
ใหญ่อยู่รายรอบบริเวณภูเรือให้นักท่องเที่ยวแวะ
เวียนเข้าชมได้เต็มอิ่ม อย่างที่ ชาโต เดอ เลย 
หรือ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน เป็นสวนองุ่นที่มี
พื้นที่นับพันไร่ และ ไวน์ชาโต้ เดอ เลย บรั่นดี 
วิคตอรี่,  คำานวณเนิร์สเซอรี่ สวนไม้ดอกเมือง
หนาวและไม้ประดับ โดดเด่นที่ พีทูเนียแขวน 
และ ต้นคริสต์มาส,  สถานีทดลองเกษตรที่สูง
ภูเรือ ฟาร์มพันธุ์ไม้เมืองหนาวขนาดใหญ่บนที่สูง  
สถานที่ค้นคว้าทดลองไม้ดอกไม้ผล ทั้งของเมือง
หนาวและพืชสวนของท้องถิ่น พันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ 
อาทิ ทุ่งซัลเวีย แปลงไม้กฤษณา สวนไม้หอม
เฉลมิพระเกยีรต ิแปลงสตรอวเ์บอรร์ี ่และโรงเรอืน
เพาะชำา ไม้กระถาง 

 “แม่คะนิ้ง” คือ น้ำาค้างแข็ง ที่ชาว
อสีานเขาเรยีกขาน แตเ่มือ่ไปเทีย่วเมอืงเหนอือยา่ง 
เชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่อ่งสอน กต็อ้งเรยีก “เหมย   
ขาบ” ตามภาษาถิ่นของเขาถึงจะเหมาะ สำาหรับ 
“หิมะ” ชาวเหนือเขาเรียก “เหมยผง” นี่เป็นศัพท์
น่ารู้แถมให้อีกนิด...
 เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ ตั้งตระหง่านโดด
เดน่เหน็ชดัจากถนนไฮเวยพ์าดผา่นยา่นกลางเมอืง
ภูเรือ  เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ หรือ แท่งบอกอุณหภูมิ
ขนาดใหญ่โตมหึมาแท่งนี้อยู่ท่ามกลางสวนสวย
หนา้ทีว่า่การอำาเภอ ตรงนีใ้ครต่อใครทีม่โีอกาสมา
ถงึภเูรอืทัง้ท ีมรีปูคูเ่คยีงกลบับา้นถงึจะเรยีกวา่ ถงึ
ภูเรือแล้วเป็นแน่แท้
 ย่านตัวเมืองภูเรือ หลังจากท่ีได้รับ
การประกาศตั้งให้เป็นอำาเภอเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 
2517 ย่านชุมชนที่ตั้งอยู่เดิมก็เริ่มขยับขยาย เมื่อมี
ศูนย์กลางราชการของเมืองระดับอำาเภอมาตั้งอยู่ 
รวมทัง้การทอ่งเทีย่วสู่ยอดภเูรอืเริม่คกึคกั ถงึวนันี้
กลายเปน็เมอืงทอ่งเทีย่วระดบัตน้ๆ ของไทย  เปน็
แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวส่งขายทั่วประเทศ

	 ยอดภเูรอื	1,365	เมตรจากระดบันำาทะเล	จดุนีค้อื
เป้าหมายสำาคัญของผู้มาเยือนในยามเช้าตรู่	 	ยามตะวัน
แย้มพ้นขอบฟ้า	ทะเลภู	บางทีก็ต้องรอให้พ้นทะเลหมอก
สุดขอบโลก...

เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ



Good Tr ip

 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธิน หรือ 
ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี ไปเพชรบูรณ์ บน
ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำาเภอหล่มสัก มุ่งหน้า
อำาเภอด่านซ้าย และอำาเภอภูเรือ รวมระยะทาง 
ประมาณ 500 กิโลเมตร
 ที่พัก อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีบ้านพักและ
ลานกางเต็นท์บริการ ต้องติดต่อล่วงหน้าและดูข้อมูล
ได้ท่ี ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่าน
ระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th  
ติดต่อทางโทรศัพท์  0 2561 0777 ต่อ 1743, 1744

 น้ำาเต้านำาโชค ผลน้ำาเต้าแห้ง ลูกเล็ก ลูก
น้อย ลูกใหญ่ สีธรรมชาติ สีทองเปล่งปลั่ง วาดหน้า
วาดตายิ้มแย้ม...น้ำาเต้าแบบนี้มีให้เห็นในแผงขายของ
ฝาก ไม่ว่ามุมไหนในย่านภูเรือ เป็นของฝากเก่าแก่มา
เนิน่นาน เมือ่มาถงึภเูรอืแล้วตอ้งมนี้ำาเตา้กลับบ้าน เขา
ว่าเป็น “น้ำาเต้านำาโชค”
 หลักกิโลเมตรจำาลอง, เส้ือยืดพิมพ์คำา 
ความหมายเกี่ยวกับ ภูเรือ, หมวกกันหนาวสุดน่ารัก 
กิ๊บเก๋ สุดเท่ และดอกไม้แห้ง สมุนไพร 
 ทัง้หลายแหล่มีใหเ้ลือกหยบิติดมือกลับบ้าน 
กลับไปฝากกัน จากแผงของฝากบริเวณที่จอดรถนัก
ท่องเที่ยวยอดภูเรือ...ที่นี่มีให้เลือกมากกว่าที่ไหน

ช่วงฤดูหน�ว ดอกไม้เป่งบ�น อวดสีสัน
กันไปทั่วบริเวณแดนภูเรือ

25

ไปอย่างไร นอนไหนดี ของฝากจาก ภูเรือ
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 น้ำาตกปลาบา่ อยูไ่ม่ไกลนกัจากย่านตวัเมือง
ภูเรือ ที่นี่ก็ไม่น่าพลาดเมื่อได้มาเยือนภูเรือช่วงปลาย
ฤดูฝนและต้นฤดูหนาว ทว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง
สายน้ำาจะเหือดแห้งหายไป
 ยอดภูเรือ 1,365 เมตรจากระดับน้ำาทะเล 
จุดนี้คือเป้าหมายสำาคัญของผู้มาเยือนในยามเช้าตร ู่  
ยามตะวันแย้มพ้นขอบฟ้า ทะเลภู บางทีก็ต้องรอให้
พ้นทะเลหมอกสุดขอบโลก...ที่นี่เป็นที่ชุมนุมนักท่อง
เทีย่วกอ่นจดุอืน่ใดในภเูรอื ทกุคนสวมเสือ้หนาสูอ้ากาศ
หนาวเหน็บเจ็บกระดอง หนาวถึงจุดเยือกแข็งก็ยอม
ทน ทนเพื่อสัมผัสความงามในบรรยากาศ ท่ามกลาง
ไอหมอกและทรวดทรงงามของต้นสนสองใบ สนสาม
ใบ อีกทั้งมี “พระพุทธนาวาบรรพต” ประดิษฐานใน
บุษบกทรงปราสาท บนจุดสูงสุดที่นี่ ให้ใครต่อใครมา
ถึงที่แล้วนมัสการ สักการะ ได้ความสุขใจกลับบ้านไป
อีกเป็นกระบุง...
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ คือฐานะของขุนภูลูก
นี ้รวมทัง้ผนืปา่ทะเลภเูขารายรอบ รวมเนือ้ท่ีประมาณ 
75,525 ไร่ การผ่านเข้าพื้นที่อุทยานจึงต้องรักษากฎ
ระเบียบและชำาระค่าธรรมเนียม  นอกจากยอดภูเรือ
อันเป็นเป้าหมายสำาคัญแล้ว อุทยานแห่งชาติภูเรือยังมี
สิง่นา่สนใจในธรรมชาตใิหแ้วะเวยีนเย่ียมชมกนัรายทาง 
หรือจะเลือก เดินป่าชมไพร ชมดอกไม ้ ก็น่าสน
 ดอกกล้วยไม้ อย่าง เอื้องคำา เอื้องเงิน 
ไอยเรศ ม้าวิ่ง รวมทั้ง กุหลาบดอย กุหลาบป่า หรือ 
มอส และ เฟิรน์ คอืความสขุเมือ่ไดเ้ลอืกเดนิปา่ชมไพร
กนัสกัวนั กบัปา่เตง็รงั ปา่ดงดบิ ปา่เบญจพรรณ ปา่สน
เขา สลบักบัทุง่หญา้ ผนืปา่อดุมเปน็แหลง่ตน้น้ำาลำาธาร
ที่สำาคัญก่อให้เกิดลำาธารหลายสาย มีน้ำาตกใหญ่น้อย 
ตามเส้นทางมากมาย อย่างเช่น น้ำาตกห้วยไผ่ น้ำาตก
ห้วยเตย น้ำาตกห้วยไผ่ น้ำาตกหินสามชั้น
 นกป่าประจำาถิ่น นกอพยพจากแดนไกล 
ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ หมี เก้ง กวางป่า หมูป่า หมาไน 
ลงิ พญากระรอกดำา กระต่ายปา่ เตา่เดอืย และเตา่ปลู ู
เตา่หางยาวท่ีพบเจอทีอ่ืน่ได้ยากเยน็...นกัเดนิปา่ชมไพร
มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเขาเหล่านี้ ตัวจริง เสียงจริง 
 เพราะขุน ภูสู งใหญ่ตระหง่ านลู กนี้ มี
ทรวดทรงสณัฐานดุจด่ัง เรอืสำาเภา เขาจงึตัง้ชือ่ ขนาน
นามตามหน้าตาที่เห็นกันว่า “ภูเรือ” เป็นเช่นนี้นี่เอง...

 มื้อเช้า มื้อนี้ใครตั้งแค้มป์กางเต็นท์นอนใน
อทุยานกเ็ตรยีมเสบยีงกนัไป หากหามากันไมค่รบเครือ่ง
ละกล็งไปทีป่ากทางแยกเขา้อทุยานฯ ตรงถนนสายหลกั 
ตลาดสดอยูต่รงนัน้นัน่เอง แต่ถา้ใครนอนโรงแรม นอน
รสีอรท์ กไ็มน่า่หว่งเพราะมบีรกิารดพีรอ้มอยูแ่ลว้ หรอื
ใครกลัวไปไมท่นัตะวนัแยม้บนยอดภเูรอื กไ็มอ่ด ไมห่วิ
แน่นอน เพราะบริเวณลานจอดรถนักท่องเที่ยว มีทั้ง
กาแฟ ขา้วเหนยีว หมปูิง้ ไสอ้ัว่ ลกูช้ิน ไก่ยา่ง และโจก๊
 ตลาดเช้า ตลาดเทศบาลภูเรือ อยู่ปาก
ทางแยกอุทยานฯ นั่นแหละ นักท่องเที่ยวหลายคน
บอกพลาดไม่ได้ ต้องกาแฟโบราณ ต้องโจ๊กเจ้าเก่า 
ต้องน้ำาเต้าหู้กรุ่นควันฉุย และต้องมีปาท่องโก๋กรอบๆ 
แวดล้อมด้วยบรรยากาศแม่ค้า ผัก ปลา ของสด
 มือ้กลางวนั – มือ้เยน็ – มือ้ค่ำา ชาวภเูรอื
เขาแนะนำา “ภเูรือโภชนา” อยูบ่นถนนสายหลกั ตรงขา้ม
ที่ว่าการอำาเภอภูเรือ อาหารแนะนำา แกงเลียงกุ้ง-
สด, ปลาช่อนลุยสวน, ผัดเห็ดหอมกุ้งสด, ยำาเห็ดหอม, 
แกงส้มปลาช่อน, ผัดเผ็ดหมู่ป่า และส้มตำา

ที่กิน ถิ่นภูเรือ
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 เต้าหู้ คนจนีเขาทำากนิกนัมาหลายพนัปี
แล้ว และพวกเขาถือว่าเต้าหู้เป็นอาหารธรรมดา 
ธรรมดา แต่มีคุณค่าเหลือหลาย...คนไทยเรียก 
“เต้าหู้” อย่างสำาเนียง ชาวจีนฮกเกี้ยน ขณะที่ชาว
จนีทัว่ไปสว่นใหญม่กัจะออกเสยีง “โตวฟ”ู คนญ่ีปุ่น
เรียก “โทฟุ” ฝรั่งเรียก “Bean curd”
 เต้าหู ้ทำามาจากถัว่เหลือง ในตลาดสด
มีให้เลือกแบบอ่อนนิ่มและแบบแข็ง มีสีขาวและสี
เหลือง จากกรรมวิธีที่แตกต่างกันนิดหน่อย...หมัก
เกลือนานก็จะแข็ง ส่วนสีเหลืองมาจากขมิ้น และ
คราวนี้เราชวนเลือก เต้าหู้เหลืองแข็ง
 เต้าหูเ้หลืองแขง็ 1 กอ้น หัน่เลก็ หัน่ใหญ่
ตามใจชอบ, พริกหยวกเขียว 4 ผล ผ่าเอาเม็ดออก 
แล้วหั่นเป็นชิ้นเรียวยาว, เห็ดหอมสด 5 ดอก ล้าง
แล้วผ่าครึ่ง, กระเทียม 1 หัว ปลอกเปลือก บุบให้
แตก, พริกไทย 1 ช้อนชา, น้ำาปลาครึ่งถ้วย และ 
น้ำามันหมู 1 ถ้วย เตรียมตั้งรอไว้ก่อน 
 ตั้งกระทะไฟปานกลาง เทน้ำามันลงไป 
ทอดเต้าหู้ก่อนอื่น ทอดจนกรอบนอกนุ่มใน กลับ
ด้านให้ถ้วนทั่ว จากนั้นแหวกออก เคลียร์พื้นที่
กลางกระทะให้กว้าง เทพริกหยวกท่ีห่ันไว้ เห็ด-
หอม กระเทียม และพริกไทยลงไปผัด พอพริกใกล้
สกุ ทนีีโ้กยเอาเตา้หูท้ีพ่กัไวข้า้งๆ ผดัคลกุเคลา้รวม
กนั...แหวกตรงกลางอกีท ีเทน้ำาปลาลงไปตรงน้ำามนั
ร้อนๆ นี่แหละทีเด็ด กลิ่นน้ำาปลาโชยหอมหวน แต่
ถ้าชอบหวานก็เติมน้ำาตาลลงไปซะหน่อย ไม่ว่ากัน 
 แล้วค่อยตวัดตะหลิว คั่ว คลุก ให้เข้า
เครื่องถ้วนทั่วถึงเนื้อเต้าหู้  ได้ที่ ตักใส่จานได้เลย 
ข้าวสวยร้อนๆ แค่นี้ไม่ต้องมีอะไรมาเติมให้เสียรส 
เสียลิ้น... 

 เตา้หู ้นอกจากอิม่ท้องนาน แทนข้าว 
แทนเสน้ แทนแปง้ จงึนบัวา่เปน็อาหารลดความ
อว้นได้ด้วย นอกจากนีย้งัมดีอีกีมากมาย อยา่งนี ้
 มีแคลเซียม ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูก
และฟัน แถมยังให้โปรตีนได้พอๆ กับเนื้อสัตว์ 
 

  ไขมันในเต้าหู้เป็นไขมันที่ดี อีกทั้งยังมี สารเลซิทิน 
ที่ช่วยลดไขมันเลว ลดคอเลสเตอรอล ช่วยป้องกันเส้นเลือดอุด
ตัน และลดความดันโลหิต
 เสรมิการทำางานของระบบประสาททีเ่กีย่วกบัความ
จำา มีฮอร์โมนจากพืช อย่าง ไฟโตเอสโทรเจน 
 มีผลวจิยับอกได้วา่ ชว่ยป้องกนัมะเร็ง และลดความ
เสี่ยงมะเร็งเต้านม ช่วยชะลอภาวะหมดประจำาเดือน

ในจานนี้มีประโยชน์ “เต้าหู้”

เต้าหู้
ผัดพริกหยวก

เรื่อง : ตุ้มตุ้ย  ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ





แนว : Action - Sci Fi
นักแสดง  : Bruce Willis, Thomas 
Jane, Ambyr Childers, Johna-
thon Schaech, Bryan Greenberg, 
Charlotte Kirk, Tyler J. Olson
ผู้กำ�กับ : Brian A. Miller
หนัง Action - Sci Fi เรื่องล่าสุดของ
พระเอกพันธุ์อึด ”Bruce Willis” กับ
เรื่องราว ของโลกอนาคต ที่มนุษย์แสดง
พฤติกรรมด้านมืด ความรุนแรงป่าเถื่อน
ของตัวเองโดยไม่คิดถึงผลของการกระทำา 
โดยจะระบายลงกับหุ่นยนต์ในรีสอร์ตแห่ง
หนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ รองรับการ กระทำา 
ด้านมืดของมนุษย์โดยเฉพาะ จนมีหุ่นยนต์
ตัวหน่ึงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อยุติการกระทำา
ของมนุษย์

ผู้แปล : ตรองสิริ ทองคำ�ใส
สำ�นักพิมพ์ : Nanmeebooks
หนังสือที่ตีแผ่เรื่องจริงสุดแซ่บของชาว
ออฟฟิศตลอดจนถึงบอกเล่าวิถีชีวิต
มนุษย์เงินเดือนผ่านตัวการ์ตูนสุดฮา
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่สอดแทรก
ความคิด สอนวิธีการคิดให้เป็น แชร์
สังคมการทำางาน และบอกเล่าเรื่อง
ราวความสนุกสนานปนเร่ืองน่าปวด
หัวต่างๆ ตลอดการทำางานเท่านั้น แต่
ยังให้ความเพลิดเพลินจากตัวการ์ตูน
หลากหลายในบทบาทต่างๆ อีกด้วย 
รับรองว่าอ่านแล้วเข้าใจง่าย และสนุก
มากๆ

ฮาอุตลุด มนุษย์ออฟฟิศ
(Tell Her That I love)
Artis   : The Parkinson
Style  : Blue - eyed Soul
Label : Spicy Disc
เนียน กลมกล่อม โรแมนติก ละเมียดละไม 
คือความรู้สึกที่ได้หลังจากฟังเพลงของ
พวกเขา “The Parkinson” คือวงดนตรี 
3 ชิ้น ในสไตล์เพลงโซล ที่ก่อนหน้านี้เคย
หยิบเพลงที่เดิมในหัวใจของ TMT feat. 
ตู่ ภพธร Cover รวมไว้ในอัลบั้ม I’m 
Spicy ของทางค่าย Single นี้เป็นเพลง
ในแนว Blue - eyed Soul ที่ให้ความ
รู้สึกอบอุ่น ล่องลอย สวยงาม ถ้าไม่เชื่อ 
ลองใช้เวลา 4 นาที 11 วินาทีฟังเพลง
นี้ แล้วจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกทั้งหมดที่
บอกมาข้างต้น

Single : จะบอกเธอว่ารัก 
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บริษัท แอดวานซ ออโต คาร จำกัด (วอลโว ชลบุรี)
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เรื่อง : DJ แจ็ค 
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 งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ประจำาปี 2558
ร่วมงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ประจำาปี 2558 ณ เขาพระบาทพลวง เขา
คิชฌกูฏ จันทบุรี  ตามกำาหนดการดังนี้
• วันที่ 5-9 ม.ค. 58 บวชชีพราหมณ์
• วันที่ 17 ม.ค. 58 บวงสรวง ปิดป่า-เปิดงาน
• วันที่ 19 ม.ค. 58 – 19 มี.ค. 58 เปิดงานนมัสการอย่างเป็นทางการ

Smileland : Welcome to THAILAND
พบกับเทศกาลดนตรีของไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก กับศิลปินแถว
หน้าของเมืองไทย Moderndog, Thaitanium พร้อมการกลับมา
เลน่คอนเสริต์ครัง้แรก ในรอบ 4 ป ีของ Groove Riders ณ Bitec  
ราคาบัตร Early Bird เพียง 800 บาท เท่านั้น (มีจำานวนจำากัด)

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 โคราชเกมส์
ไดโนเสาร์ เฮดรอโซ” ไดโนเสาร์ถือคบเพลิง คือสัญลักษณ์ของกีฬาคนพิการ มี
ความหมายว่า “ แรงศรัทธา สร้างชัยชนะ”  ส่วนกีฬาคนพิการชิงชัย 17 ชนิด
กีฬา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3
ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และร่วมกิจกรรม
ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ 3 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลการประกวด การจัดส่งภาพ เพิ่มเติม
ได้ที่ โทร 0-5384-1234 ต่อ 4205-4206
ms_qsbg@hotmail.com www.qsbg.org

19 ม.ค. - 19 มี.ค. 58 04
ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน เอ็กซ์โป เดย์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ ถนนบางนา-ตราด  
ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน 58  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่    
:Tel : +662.726.1999 (Monday-Friday from 8.00 – 17.00 
hrs.) Email : info@bitec-halfmarathon.com
bitec-halfmarathon.com

29 – 31 ม.ค. 58

29 – 31 ม.ค. 58

1 ก.พ. - 30 มี.ค. 5817 ม.ค. 58
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เชิญชวนใหมาถายรูป Selffiie ที่พัทยาแลวโพสตลงใน www.facebook.com/Pattaya.Tourist.Offifif ifice

และ share รับรางวัลมากมายจากการทองเที่ยวประเทศไทย สำนักงานพัทยา 

และลุนรับรางวัลใหญสำหรับภาพที่มีคนกด Like สูงสุด

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานพัทยา (ชลบุรี)

609 หมู 10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท  0 3842 7667,0 3842 8750 โทรสาร 0 3842 9113
อีเมล tatchon@tat.or.th

CLICK
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