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น�้ำดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร ที่เป็นภำชนะ  
พลำสติค เมื่อมีรอยแตกร้ำว ขีดข่วนภำยใน 
ท�ำให้ ส่ิงสกปรก หรือเชื้อโรคสะสมตัวปน
เปื ้อนในน�้ำดื่ม ตัวถังมีสีฟ้ำทึบหรือเหลือง 
ซึ่งอำจเป็นถังน�้ำที่ใช้พลำสติครีไซเคิลแล้วใส่สี     
กลบเกลื่อน อำจท�ำให้น�้ำที่บรรจุไม่สะอำด ถัง
มีลักษณะเป็นซอกมุม มีคอขวด หรือหูหิ้ว ซึ่ง
เป็นลักษณะที่ยำกแก่กำรล้ำงท�ำควำมสะอำด

สังเกตก่อนบริโภค เพื่อควำมปลอดภัย

10 กิจกรรมที่ท�ำให้ชีวิตยืนยำว

เรื่องง่ำยๆในชีวิตประจ�ำวันที่ใครหลำยๆ 
คนอำจจะคิดไม่ถึง หรือไม่ให้ควำมส�ำคัญ
กับมัน แต่จริงๆแล้วกิจกรรมเหล่ำนี้ กลับท�ำ           
ให้ชีวิตของเรำยืนยำวขึ้น

1. รับประทำนอำหำรเช้ำทุกวัน: เพรำะ
อำหำรมื้อนี้ เองแหละที่ช ่วยกระตุ ้นอัตรำ       
เมตำบอลิซมึให้เผำผลำญแคลอรย์ีตลอดทัง้วัน 
ใครที่เคยคิดงดอำหำรเช้ำเพื่อลดควำมอ้วน ก็
ขอให้ทรำบว่ำคิดผิด เพรำะอำหำรเช้ำนี่แหละ
ที่จะท�ำให้เรำไม่อ้วนจนเกินไป อีกทั้งยังช่วย
รักษำระดับน�้ำตำลในเลือดให้คงที่ได้อีกด้วย

2. นอนหลับให้สนิท: อย่ำงน้อยวันละ 

เที่ยวนี้มำแบบเน้นเรื่องสุขภำพเป็นหลักนะ
ครับ หลำยๆเรื่องรำวที่ส่วนใหญ่จะเป็น

เรือ่งสัน้ๆ ทีน้่องเขำบอกว่ำได้มำจำกเวบ็บอร์ด
หนังสือเล่มโน้นบ้ำง เล่มนี้บ้ำง และเน้นเรื่อง
ใกล้ๆตวัทีห่ลำยๆคนนกึไม่ถงึ หรอืมองข้ำมไป
โดยเฉพำะ ลองอ่ำนกันดูนะครับ

แล้วจักทรำบ, ว่ำบำงทีอะไรที่มันใกล้ๆตัว
นั้น มันมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภำพอย่ำง
ไม่น่ำเชื่อเลย

ดื่มน�้ำตอนไหนดีที่สุด

ทรำบหรือไม่ว่ำกำรดื่มน�้ำก็ต้องมีเวลำที่
ดื่มแล้วให้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกัน วันน้ีเรำ
มีเรื่องนี้มำฝำก... 

ตืน่นอนตอนเช้ำ 1 แก้ว (400 ซ.ีซ.ี) เพรำะ
เป็นช่วงที่มีควำมเข้มข้นของเลือดสูง เลือดจะ
มีลักษณะขำดน�้ำ

ตอนสำยๆ 2 แก้ว (เวลำประมำณ 9 โมง
ถึง 10 โมงเช้ำ) ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีของเสียเกิด
ขึ้น เพรำะร่ำงกำยได้ท�ำงำนไประยะหนึ่งแล้ว 
ฉะนั้น จึงควรดื่มน�้ำเพื่อมำช�ำระของเสียเหล่ำ
นั้นออกไป

ตอนบ่ำยๆ 3 แก้ว (เวลำประมำณบ่ำย

โมงถึงบ่ำยสอง)
ตอนเย็น 3 แก้ว (เวลำประมำณ 1 ทุ่ม

ถึง 2 ทุ่ม) ก่อนนอนให้ดื่มน�้ำอีก 1 แก้ว 
เพ่ือให้น�้ำท่ีด่ืมไหลเวียนชะล้ำงส่ิงตกค้ำงใน              
ล�ำไส้และกระเพำะอำหำร ยิง่ถ้ำเป็นน�ำ้อุน่ด้วย
แล้วจะยิ่งช่วยให้หลับสบำยยิ่งขึ้น

กำรดื่มน�้ำเป็นส่ิงที่ดีต่อร่ำงกำย และก็
ควรด่ืมให้ได้อย่ำงน้อยวันละ 8-10 แก้ว เพื่อ
สุขภำพที่ดี

ข้อควรระวังกับน�้ำดื่มในขวดพลำสติค

น�้ำดื่มในขวดพลำสติคมีข ้อดีคือหำซื้อ      
ได้ง่ำย พกพำสะดวก แต่ถ้ำคุณเก็บไว้ในที่ที่ไม่
เหมำะสม ก็สำมำรถเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
ได้ไม่น้อยเลย โดยเฉพำะเมื่อขวดน�้ำพลำสติค
ถูกแสงแดดหรือควำมร้อนเป็นเวลำนำน ท�ำ                       
ให้สำรเคมีบนขวดพลำสติคสลำยตัว และ
ละลำยปนในน�้ำดื่ม

วำงน�ำ้ดืม่ไว้ใกล้สำรเคม ีหรอืวตัถอุนัตรำย 
หรือผงซักฟอก น�้ำในขวดพลำสติคจะดูดกล่ิน
สำรเคมีเข้ำไปได้ ท�ำให้มีกลิ่นไม่ชวนดื่ม และ
มีโอกำสที่สำรนั้นอำจปนเปื้อนสู่น�้ำดื่ม ซึ่งเรำ
ก็จะได้รับสำรเคมีนั้นไปด้วย
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7-8 ชั่วโมง จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรำ     
แข็งแรงขึ้น เซลล์ร่ำงกำยสร้ำงตัวได้ดีขึ้น 
สมองสดใส และน�้ำหนักลดลงได้

3. ออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำ: สัปดำห์ละ 
3 ครั้งเป็นอย่ำงน้อย ครั้งละ 20 นำที จะ
ท�ำให้หัวใจท�ำงำนได้ดีขึ้น เพ่ือควำมยืดหยุ่น
ข้อต่อร่ำงกำยและลดอำกำรกระดูกพรุนเม่ือ
วัยทองได้อีกด้วย

4. ทำนน�ำ้มนัตบัปลำ: กรดไขมนั โอเมก้ำ  
3 ในน�้ำมันตับปลำ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
หัวใจ และช่วยลดคอเรสเตอรอลได้ด้วยหรอือำจ
จะทำนเนื้อปลำที่มีไขมันสัก 3 มื้อต่อสัปดำห์ 
อย่ำงเช่น ปลำทูน่ำ ปลำแซลมอน และปลำ
ซำร์ดีน ท�ำให้เรำอิ่มแบบไม่อ้วน

5. ท�ำสมำธิ: จะช่วยลดควำมเครียด ลด

ควำมดนัเลอืด เวลำก�ำหนดลมหำยใจเข้ำลกึๆ 
ยังช่วยให้อ็อกซิเจนเข้ำปอดได้อย่ำงเต็มที่

6. หัวเรำะ: ควำมรู้สึกดีๆจะมีมำ และ
ร่ำงกำยของเรำยังหล่ังสำรเอ็นดอร์ฟิน ซึ่ง
เป็นสำรแห่งควำมสขุออกมำด้วย ควำมเครยีด 
ควำมกังวลจะลดลงได้

7. แปรงฟันและขัดฟันทุกวัน: ช่วยลด       
แบคทเีรยีในช่องปำก สขุภำพจะดขีึน้อย่ำงคำด
ไม่ถึงเลยทีเดียว

8. ทำนอำหำรที่มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ: 
อย่ำงเช่น ผัก ผลไม้ ทั้งยังลดควำมเสี่ยงของ
โรคมะเร็งด้วย

9. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 แก้ว: 
แค่พอกระตุ้นหัวใจให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น 
ถ้ำจะให้ดีควรเป็นไวน์แดง

10. ดื่มชำ: ช่วยลดควำมเสี่ยงมะเร็งใน
ระบบทำงเดินอำหำร รวมทั้งลดควำมเสี่ยงที่
จะเกิดโรคหัวใจด้วย

ประโยชน์ดื่มได้จำกน�้ำข้ำว

เทคโนโลยหีลำยๆอย่ำงช่วยท�ำให้ชวีติง่ำย
ขึ้น ขอยกตัวอย่ำงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ ที่ช่วย   
ให้แม่บ้ำนสะดวกสบำยขึ้นมำก เพียงแค่ซำว
ข้ำวใส่น�้ำ แล้วยกใส่หม้อเสียบปลั๊ก รอไม่นำน
ข้ำวก็สุกหอมน่ำกิน แต่ก็น่ำเสียดำยที่หม้อหุง
ข้ำวไฟฟ้ำนั้นท�ำให้เรำไม่มี “น�้ำข้ำว” เอำไว้ดื่ม 

“น�้ำข้ำว” นั้นได้มำจำกกำรหุงข้ำวแบบเช็ด 
น�้ำ ซึ่งเป็นกำรหุงข้ำวบนเตำถ่ำนหรือเตำแก๊ส 
โดยหลังจำกที่น�ำข้ำวไปต้มให้เดือดจนเมล็ด
ข้ำวเริ่มสุก แล้วจึงรินน�้ำออก น�้ำที่รินออก
มำนี้เรียกว่ำน�้ำข้ำว ซึ่งมีคุณค่ำและประโยชน์
นำนำชนิด

บำงคนเรียกน�้ำข้ำวอย่ำงล้อเลียนว่ำเป็น 
“กำแฟหมำ” เพรำะน�้ำข้ำวเหล่ำนี้บำงบ้ำนไม่ 
ได้ใช้ประโยชน์ จึงเทให้หมำกินแทน เจ้ำหมำจึง
ได้รบัประโยชน์ไปเตม็ๆ เพรำะในน�ำ้ข้ำวนัน้จะ
มีวิตำมินที่ละลำยมำกับน�้ำและควำมร้อน โดย
เฉพำะมีวิตำมิน-อี สูง และมีคุณสมบัติเป็นยำ
เย็นช่วยบ�ำรุงร่ำงกำย รวมถึงแก้ร้อนใน และ
ใช้ถอนพิษผิดส�ำแดง และช่วยขับปัสสำวะด้วย

อีกทั้งน�้ำข้ำวยังเหมำะส�ำหรับผู้ป่วยหรือ  
ผู้ที่เพิ่งฟื้นไข้ ที่ต้องกินอำหำรอ่อนๆ เพรำะ
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น�้ำข้ำวย่อยง่ำย ไม่ท�ำให้ท้องอืด ท้องเสีย และ
ร่ำงกำยสำมำรถดดูซมึสำรอำหำรและซ่อมแซม
ร่ำงกำยส่วนที่สึกหรอได้ทันที รวมไปถึงผู้ที่มี
อำกำรท้องเสีย โดยเฉพำะเด็กๆก็สำมำรถดื่ม
น�ำ้ข้ำวผสมเกลอืแทนน�ำ้เกลอืเเร่ได้ด้วยเช่นกนั

นวดหนังศีรษะแก้ปวดหัว

ป่วยเป็นหวัดหรือมีไข้ทีไร จ�ำต้องเจอกับ
อำกำรปวดศรีษะไปด้วยแทบทกุท ีอย่ำงนี ้มีวธิี
บ�ำบัดอำกำรปวดศีรษะ และควำมรู้สึกตึงเกร็ง
บริเวณขมับ โดยไม่ต้องพึ่งยำแก้ปวด เพรำะ
เพียงแค่นั่งตัวตรง ปล่อยไหล่ตำมสบำย ท�ำ
มือเป็นกระเปำะ กำงนิ้วห่ำง

จำกนั้นให้กดปลำยนิ้วลงบนหนังศีรษะ
เบำๆ แล้วผ่อนแรงกด พร้อมหำยใจออก 
ลึกๆ ระบำยควำมรู้สึกไม่สบำยตัวออกไปกับ
ลมหำยใจ

ตำมด้วยกำรวำงมอืลงบนหนงัศรีษะแต่ละ
ด้ำน คลงึคล้ำยกำรขยบัวกิผมจนทัว่ศรีษะ แล้ว
จบด้วยท่ำสระผม ให้เคลื่อนนิ้วมือไปมำทั่ว
ศีรษะอย่ำงเร็ว จนรู้สึกถึงแรงถูและควำมอุ่น 
อย่ำลืมจินตนำกำรด้วยว่ำ อำกำรปวดศีรษะ
ก�ำลงัหลดุออกไปพร้อมกบัท่ำทำงกำรนวดหนงั

ศีรษะที่ปฏิบัติไป
กำรนวดหนังศีรษะ นอกจำกจะช่วยคลำย

อำกำรปวดหัวแล้ว ยังช่วยเสริมให้เส้นผมเงำ-
งำมได้ด้วย แต่ก่อนลงมือท�ำ ควรตัดเล็บลับ
ปลำยอย่ำให้คม เพือ่ป้องกันหนงัศรีษะเป็นแผล

ฟิตหุ่นล�่ำ, ท�ำอย่ำงไร

กำรออกก�ำลงักำย ไม่ว่ำประเภทใด ล้วนแต่
ให้ประโยชน์กับร่ำงกำยทั้งนั้น ยืดเส้นยืดสำย 
วนันีม้คี�ำแนะน�ำเกีย่วกับกำรออกก�ำลังกำยเพือ่
ควำมแขง็แรงและหุน่ทีฟิ่ตแอนด์เฟิร์ม เหมำะ
กับชำยไทยที่ต้องกำรเสริมเสน่ห์ด้วยหุ่นล�่ำๆ 

ส�ำหรับเทรนเนอร์รับเชิญไม่ใช่ใครที่ไหน 
เขำคือนักกีฬำเพำะกำยทีมชำติไทย เจ้ำของ
แชมป์หลำยรำยกำร คณุโอ๋-สทิธ ิเจรญิฤทธิ ์ที่
มีท่ำกำรออกก�ำลังกำยขั้นพื้นฐำน ช่วยเสริม
สร้ำงกล้ำมเน้ือ เพื่อสุขภำพและรูปร่ำงที่ดี     
ให้ผู้อ่ำนหนุ่มๆมีหุ่นสมส่วนอย่ำงนำยแบบ

คุณโอ๋ กล่ำวถึงกำรออกก�ำลังกำยที่เหมำะ
สมกับคุณผู้ชำย ควรพัฒนำกล้ำมเนื้อ 3 ส่วน 
ประกอบด้วย กล้ำมเนือ้ไหล่ กล้ำมเนือ้หน้ำอก 
และกล้ำมเน้ือท้อง โดยเฉพำะกำรพัฒนำ 
กล้ำมเน้ือไหล่ หำกท�ำให้กว้ำงขึ้นจะสวมเสื้อ

แล้วดูดี ส่วนกำรบริหำรกล้ำมเนื้อแต่ละครั้ง
ต้องไม่ละเลยกำรวอร์ม-อัพกล้ำมเนื้อรำว 20 
นำที แล้วจึงเริ่มฟิตหุ่นจำกกล้ำมเนื้อไหล่ ต่อ
ด้วยอก ตำมด้วยแขน และจบด้วยท้อง จำก
นั้นยังต้องค่อยๆผ่อนคลำยกล้ำมเนื้ออีก 20 
นำที ก่อนสิ้นสุดกำรออกก�ำลังกำย

ส�ำหรบัท่ำทำงกำรออกก�ำลงักำยเริม่ปฏบิตัิ 
ด้วยกำรใช้ดัมเบลคู่ เลือกน�้ำหนักที่สำมำรถ
ยกได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกล้ำ ยืนตรงจับ
ดัมเบลแนบข้ำงล�ำตัว จำกนั้นยกออกจำก
ล�ำตัวด้ำนข้ำง เล่น 8-10 ครั้ง จะเท่ำกับ 1 
เซ็ต ปฏิบัติ 3-4 เซ็ต เพื่อพัฒนำกล้ำมเนื้อ
ไหล่ด้ำนข้ำง

ท่ำต่อมำ นั่งหลังตรง ยกดัมเบลคู่ ตั้ง
ศอกเป็นแนวตั้งฉำก และยกแขนขึ้นเป็นแนว
ตรง ปฏิบัติให้ได้จ�ำนวนครั้งและเซ็ตเท่ำกับท่ำ
แรก เพื่อเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อไหล่ด้ำนหน้ำ
และด้ำนข้ำง

ล�ำดับต่อมำ เป็นท่ำทำงกำรฝึกกล้ำมเนื้อ
อก โดยกำรนอนรำบกับเครื่องออกก�ำลังกำย
แบบสมิทแมชชีน เลือกเหล็กที่มีน�้ำหนักพอ
ยกไหวไม่หนักเกินไป ยกขึ้นเหยียดแขนตรง 
ยกลงแนวแขนตั้งฉำก ฝึก 8-10 ครั้ง หรือ 1 
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เซ็ต และท�ำให้ได้ 4-5 เซ็ต
ท่ำสุดท้ำย ฝึกกล้ำมเนื้อหน้ำท้อง ทั้งช่วง

บนและล่ำง หรอืเรยีกว่ำ ซเูปอร์เซต็ ทีเ่น้นกำร
เคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง จึงสำมำรถกระตุ้น
กำรเผำผลำญไขมันได้เป็นอย่ำงดี ปฏิบัติโดย
เริม่จำกนอนรำบในท่ำเตรยีม ชนัเข่ำ 45 องศำ 
ยกล�ำตัวขึ้นหำช่วงเข่ำ แต่ไม่ต้องให้ชิดมำก 
เป็นกำรบริกำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้องส่วนบน 
ขณะที่ส่วนล่ำงให้นอนรำบในท่ำเตรียม แล้ว
ยกขำทัง้สองข้ำงขึน้สงู งอเข่ำเลก็น้อย ในกำร
ท�ำซูเปอร์เซ็ต ให้พยำยำมพัฒนำจ�ำนวนครั้ง               
ให้มำกขึ้นเรื่อยๆ และแบ่งเป็น 5 เซ็ต

อย่ำงไรก็ตำม กำรออกก�ำลังกำยด้วยวิธี
บรหิำรเพิม่กล้ำมเนือ้ ควรอยูใ่นควำมดแูลของ
เทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
โดยสำมำรถขอค�ำปรกึษำได้ทีศ่นูย์ฝึกเพำะกำย
ทีมชำติไทย 02.689.5298

เครื่องปรับอำกำศตัวสะสมเชื้อโรค
ต้นตอภูมิแพ้ - งูสวัด - หัดเยอรมัน 

“เชื้อโรคอยู่รอบตัวเรำ”...ค�ำพูดน้ีคงไม่ผิด
ไปจำกควำมเป็นจริงมำกนัก เพรำะในชีวิต
ประจ�ำวันของเรำคงไม่อำจหนีเจ้ำเชื้อโรคที่
สะสมอยู่ตำมอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่ำงๆในบ้ำน
ไปได้...ซึ่งหลำยคนก็เลือกที่จะอำศัยเจ้ำเครื่อง
ปรบัอำกำศมำช่วยท�ำให้บรรยำกำศในบ้ำนดขีึน้ 
ด้วยเชือ่ตำมโฆษณำว่ำ จะช่วยให้บ้ำนหลงัน้อย

ของเรำปลอดภยัจำกเชือ้โรคได้ แต่! ใครจะรูว่้ำ
เจ้ำ “เคร่ืองปรับอำกำศ” หรือที่เรียกส้ันๆว่ำ 
“แอร์” ที่หลำยคนเชื่อว่ำจะช่วยดูดฝุ่น ดูดเชื้อ
โรคได้ จะกลับกลำยเป็นแหล่งเพำะเชื้อโรคชั้น
ดีไปซะเอง...!!!

เร่ืองน้ีได้รับกำรยืนยันเป็นที่แน่นอนจำก 
นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญำสกุล แพทย์ประจ�ำภำค
วิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม โรงพยำบำล
ศูนย ์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำช-                                                   
สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) องครกัษ์ 
ที่ออกมำเล่ำให้ฟังว่ำ ด้วยสภำพอำกำศที่ร้อน
อบอ้ำวแบบประเทศไทย ท�ำให้ผู้คนส่วนใหญ่
หันมำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศภำยในบ้ำนกัน
มำกขึ้น แต่ไม่มีใครสนใจว่ำเครื่องปรับอำกำศ
น้ัน แม้จะท�ำให้คลำยร้อนลงได้ แต่ยังแฝงไป
ด้วยเช้ือโรคและมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพ ไม่ว่ำ
จะเป็นเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรำ ล้วนแล้ว
แต่ส่งผลต่อสุขภำพแทบทั้งสิ้น

แล้วจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำในแอร์มีเชื้อโรคแฝง
อยู่!...ง่ำยนิดเดียว เพียงแค่สังเกตเวลำเปิด
แอร์ ว่ำมีกลิ่นอับชื้นออกมำพร้อมกับลมเย็น
หรือไม่ หำกมี นั่นเป็นสัญญำณแสดงว่ำมีเชื้อ
โรคแอบแฝงอยู่แน่นอน เพรำะกลิ่นอับชื้น
เหล่ำนีมั้กมต้ีนตอจำกเชือ้โรคทีอ่อกมำจำกช่อง
ระบำยควำมเย็น และแผ่นกรองอำกำศของ
เคร่ืองปรับอำกำศ เพรำะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว

ว่ำ ควำมชื้นเป็นแหล่งเพำะพันธุ์อย่ำงดีของ
เชื้อโรค เมื่อสะสมมำกๆเข้ำ เชื้อโรคก็จะหลุด
ลอยออกมำปะปนกับอำกำศเย็นภำยในห้อง 
ทั้งเชื้อโรคภูมิแพ้ ผื่นผิวหนังอักเสบ หืดหอบ 
ปอดบวมจำกเชื้อลีเจียนแนร์ วัณโรค สุกใส 
งสูวดั หดัเยอรมนั และโรคทีเ่กีย่วกบัระบบทำง
เดินหำยใจอื่นๆ ให้เรำได้สูดหำยใจเอำเชื้อโรค
ต่ำงๆมำกมำยเข้ำไปในร่ำงกำย!

แล้วมีวิธีป ้องกันไหมนะ?...ส�ำหรับวิธี
ป้องกันนั้น ก็สำมำรถท�ำได้ง่ำยๆ เพียงแค่
ล้ำงท�ำควำมสะอำดแอร์อย่ำงสม�่ำเสมอ ด้วย
กำรล้ำงแผ่นกรองอำกำศอย่ำงน้อยเดือนละ
ครั้ง โดยใช้น�้ำฉีดแรงๆที่ด้ำนหลัง ด้ำนที่ไม่ 
ได้รบัฝุน่ ให้ฝุน่และสิง่สกปรกหลดุออกไป และ
ในแต่ละปีควรล้ำงเครื่องปรับอำกำศแบบเต็ม
ระบบ จะช่วยขจัดเอำฝุ่นละอองเชื้อโรคที่เกำะ
ติดอยู่กับส่วนต่ำงๆของเครื่อง และที่ล่องลอย
อยู่ในอำกำศภำยในห้องทิ้งออกไป

นอกจำกนี ้ยงัควรดแูลสิง่แวดล้อมในห้องที่
ใช้แอร์ด้วย โดยก�ำจัดฝุ่น ก�ำจัดแหล่งที่อยู่ของ
แมลงสำบ ละอองเกสรพืช ไรฝุ่นในที่นอน ขน
สตัว์ และแมลงอืน่ๆ ทีอ่ำจเป็นสำเหตขุองโรค
ภมูแิพ้ ส�ำหรบับ้ำนหลงัไหนทีม่หีิง้ ชัน้วำงของ 
และตู้จ�ำนวนมำก ต้องหมั่นท�ำควำมสะอำด
บ่อยๆ และควรท�ำควำมสะอำดเพดำน ม่ำน 
ก�ำแพง ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อก�ำจัดแหล่งเชื้อ
รำ อย่ำให้เกิดควำมชื้นหรือกลิ่นอับขึ้นภำยใน
บ้ำนหรือในห้องที่ใช้แอร์ได้

ไม่เพียงแต่แอร์เท่ำนั้นที่เป็นแหล่งเพำะ
เชื้อโรคชั้นดี เพรำะเจ้ำพัดลมที่ชอบส่ำยหน้ำ
ไปมำ ก็ไม่ยอมน้อยหน้ำเหมือนกัน เผลอ
แป๊บเดียวก็มีฝุ่นเกำะอยู่บริเวณใบพัดและฝำ
ครอบพัดลมเต็มไปหมด ท�ำให้ลมเย็นๆที่ออก
มำปะทะใบหน้ำของเรำเต็มไปด้วยฝุ่นละออง
ที่เป็นสำรก่อให้เกิดภูมิแพ้ เพื่อป้องกันตัวเอง 
ให้พ้นจำกโรคภยัไข้เจบ็ จงึควรท�ำควำมสะอำด
พัดลมอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้งอีกด้วย

เมื่อดูแลควำมสะอำดรอบๆตัวเรียบร้อย
แล้ว ก็อย่ำลืมดูแลสุขภำพของตนเองด้วยกำร
รับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนอย่ำง
เพียงพอ และออกก�ำลังกำยอย่ำงน้อยวันละ 
15-20 นำที เพื่อเสริมก�ำลังให้กับภูมิต้ำนทำน
ในร่ำงกำย ให้แข็งแกร่ง สำมำรถที่จะต่อสู้กับ
เชื้อโรคร้ำยต่ำงๆได้ตรำบนำนเท่ำนำน
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สองสามปีให้หลังมานี่ หากมีวันเวลาที่
สามารถหลบขึ้นเหนือได้สักสี่ซ้าห้าวัน 

หรือยาวสักอาทิตย์ได้ก็ยิ่งดีนั้น ผมมักจะข้าม
เชียงใหม่ไปใช้วันเวลาขลุกอยู่ที่เชียงรายเป็น
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกับเวลาที่ได้ขับรถข้ึนไป
เอง เชียงใหม่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเพียงที่พักชั่ว
ข้ามคืนเพื่อถามสาระทุกข์สุกดิบกับเพื่อนพ้อง 
น้องนุ่ง หรือคนมักคุ้นเท่าน้ัน แล้ววันเวลา
ที่เหลือต่อมาจะไปหมดกับเชียงรายเป็นหลัก 
ส่วนขาล่องก็ตีรถยาวจากเชียงราย เข้าพะเยา 
แล้วลงล�าปางเลย ไม่ต้องอ้อมเข้าเชียงใหม่   
ให้เสียเวลาอีก

อย่างเทีย่วล่าสดุทีไ่ปมา ออกจากเชยีงราย 
สายๆ ได้อะไรรองท้องแบบไม่ให้เสียเวลาจะ                                            
ได้ ว่ิงรถเป็นช่วงยาวหน่อย ม้ือบ่ายแก่ๆ 
ใกล้เย็นผมก็ได้ของแกล้มเป็นปลาแดงทอด
กระเทียมของร้านกุ้งเผาทองชุบ ที่วัดตราชู 
มาขึ้นโต๊ะแล้ว ดื่ม กิน พอให้หายเมื่อยสักชั่ว
โมงกว่าๆ พอฟ้าเริ่มพลบ ก็ค่อยๆขับรถเข้า
กรุงเทพฯ แบบสบายๆ ไม่มีใดให้ต้องเร่งรีบ

ที่หลังๆชอบขึ้นไปเชียงรายก็เนื่องเพราะ
ให้รู้สึกว่าที่นั่นบ้านเมือง ‘ยังดีอยู่’ คือยังไม่
ค่อยวุน่วายเหมอืนเชยีงใหม่ทีห่ลงัๆในเมอืงนี่
แทบจะไม่ต่างไปจากกรุงเทพฯ สักกี่มากน้อย 
อีกทั้งเวลาไปเชียงรายก็มักจะไม่ได้พักอยู่แต่
ในเมือง หากจะออกไปอยู่แถบเชียงแสนบ้าง 
สามเหลี่ยมทองค�าบ้าง ที่พอมืดค�่าแล้วชีวิต
เหมือนอยู่นิ่งๆ สงบๆ ให้รู ้สึกได้ว่ามาเพื่อ
การพกัผ่อนจรงิๆ ส่วนกลางวนักม็สีถานทีท่่อง
เที่ยวในเชิงศิลปะ วัฒนธรรม รวมท้ังแหล่ง
ประวตัศิาสตร์ โบราณคด ีทีเ่ป็นความชอบส่วน
ตวัให้ไปเทีย่วชมเตม็ไปหมด อกีทัง้ยงัให้ไปได้ซ�า้
แบบไม่รูเ้บือ่ อย่างดอยตงุหรอืดอยแม่ฟ้าหลวง
นั่น ขึ้นไปทีไรก็ต้องขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยตุง  
ให้ได้ แต่ก็มีใครบางคนเหน็บว่าข้ึนมาเพราะ

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

อยากหาเร่ืองมากินข้าวที่ห้องอาหารฝั่งตรง
ข้ามทางลงสวนแม่ฟ้าหลวงมากกว่า ซึ่งก็ไม่
ปฏิเสธล่ะครับ เพราะอาหารเมืองจ�าพวกแกง 
พวกน�้าพริก ของที่นี่เขาเป็นเลิศประเสริฐศรี 
รสชาตินี่ หาที่ไหนกินไม่ได้เลยจริงๆ

หลังสุดที่เพิ่งไปมานี่ หนนี้พักอยู ่สาม-
เหลี่ยมทองค�าครับ ได้ข่าวจาก Agoda ว่า
มีโรงแรมเล็กๆเพิ่งเปิดใหม่อยู่เลียบริมโขง ดู
บรรยากาศในรูปภาพแล้วเข้าตาดีเหลือเกิน ก็
เลยตัดสินใจจองไว้เป็นที่พักของการเดินทาง
เที่ยวที่ว่า

อีกอย่างนอกจากที่พักดูจะเข้าทีแล้ว ที่
เลือก ‘สามเหลี่ยมทองค�า’ เป็นจุดพักก็เนื่อง
เพราะกลางวันจะไปเที่ยวไหน มาไหน ก็ท�าได้
สะดวก ด้วยเชียงแสนก็อยู่ใกล้ๆประมาณสิบ
กว่ากิโล หากจะไปเที่ยวขึ้นดอยตุง ดอยแม่สะ-
ลอง หรือไปแม่สาย ก็แค่สามสี่สิบกิโลเท่านั้น
เอง ขับรถชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็ถึงแล้ว อย่าง
บางวนัทีม่ใีครอยากไปซือ้ของแถวตลาดแม่สาย 
กับข้ามไปซื้อที่ท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่า ก็ออกจะ
สะดวกเอามากๆ ยกให้ช็อปวันนึงนี่ เรียกว่า
หายอยากไปได้เป็นปี โดยเฉพาะเวลาข้ามไป
ฝั่งท่าขี้เหล็กด้วยแล้ว ถือเป็นแดนสวรรค์นัก
ช็อปของก็อพเลยทีเดียว เพราะให้รู้สึกว่าเงิน
บาทไทยเอาไปใชท้ี่นั่น มันช่างมากมูลค่าเหลือ
เกนิ เพราะสามารถใช้ซือ้ของก็อพแบบเดยีวกัน 

Serene@Chiangrai
ในวันสงบใจ กาย แบบสบาย สบาย

เกรดเดียวกัน ที่เอามาขายในกรุงเทพฯ ได้ถึง
สองสามชิ้นนั่นเทียว นี้, เป็นค�าให้การของ
ผู้สันทัดกรณีทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ

กลบัมาเรือ่งทีพ่กัทีป่ระทบัใจต่อ ไปมาแล้ว
ไม่ผดิหวังจรงิๆครบั กับชือ่ทีจ่่าหัวเอาไว้ข้างต้น 
คือไปอยู่แล้วให้รู้สึกสงบ เงียบ โปร่ง โล่ง สม
ชื่อ Serene จริงๆ ห้องพักใหญ่โต กว้างขวาง 
ผมเลือกห้องทางด้านติดแม่น�้าโขงเอาไว้ ช่วง
ที่ขึ้นไปเป็นปลายหนาวแล้ว แต่ไม่ได้เปิดแอร์
นอนดอกนะครับ พักอยู่ชั้นสี่ เปิดประตูกระจก
ตรงระเบยีงรมิน�า้ออกกว้าง ปล่อยให้ลมหนาว
ยามดึกพัดโชยเข้ามา ให้รู้สึกฉ�่าชื่นใจกายกว่า
เครื่องปรับอากาศเป็นไหนๆ

และที่ส�าคัญก่อนขึ้นมาพักผ่อน ไม่ว ่า
กลางวันจะตะลอนไปเที่ยวที่ไหนมา มื้อเย็น
ของวันจะต้องมานั่งดื่ม กิน แกล้มบรรยากาศ
ริมน�้าและพระอาทิตย์ตกที่ Chill Out Cafe             
Restaurant & Bar ของที่นี่เขาไม่เคยขาด  
ชนิดที่ว่าทุกเช้าก่อนจะออกไปไหนเป็นต้อง
เข้ามาบอกเจ้าหน้าที่เขา ว่ามื้อเย็นขอโต๊ะริม
น�้าตรงนี้เป็นประจ�าทุกวันนั่นเทียว

ก็ทั้งบรรยากาศดี อาหารอร่อย พนักงาน
คอยให้บริการอย่างดีเยี่ยม มาประชุมพร้อม
ครบทุกองค์ประกอบอย่างนี้แล้ว จะให้ออกไป
หาอะไรกินที่ไหนอีกเล่า
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CABLE MANAGEMENT SYSTEM

®

a l s o
a v a i l a b l e

simply...beautiful®

®
Italian Designed Hi-Fi Furniture

n e w  m o d e l s

AVS-425
Versatile Two-Tone
Audio/Video System
44-1/2" W x 24" H x 22" D

AVSC-2141
A/V SYSTEM W/ HAND
PAINTED CHERRY FINISH
44" W x 25" H x 19" D

AVSC-2121
WOOD TRIM CORNER-FIT
A/V FURNITURE SYSTEM
44" W x 23-3/4" H x 21-1/2" D

PVS-3103
HAND PAINTED FRONT
AUDIO/VIDEO SYSTEM
47-1/4" W x 22-1/4" H x 20" D

PVS-4215
FLAT PANEL
AUDIO/VIDEO SYSTEM
44" W x 22" H x 22" D

TPC-2127
TRIPLE PLAYTM MULTI-OPTION
FLAT PANEL A/V SYSTEM
44" W x 59-1/2" H x 22" D

TP-4501
TRIPLE PLAYTM UNIVERSAL
FLAT PANEL A/V SYSTEM
42" W x 59" H x 20" D

AVSC-2124
VERSATILE WOOD TRIM
A/V FURNITURE SYSTEM
52" W x 24-1/2" H x 18-1/2" D

AT-423T

AVS-455 AVS-2752HG AVSC-2123 SP-200 SP-224 SP-300

AVS-422T AVS-522T AVS-622T B-722T

Bell’O features an integrated Cable 
Management System (CMS®) for 
securely hiding power cords and 
interconnect cables, scratch resistant 
powder-coated metal surfaces, real 
wood and wood veneer, and tempered 
safety glass.

©
 2

01
1 

C
O

N
IC

E
 E

LE
C

T
R

O
N

IC

A Tradition of Award Winning Designs

บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.343.432
สาขา     บางกะป • งามวงศวาน • บางแค • สยามพารากอน • ทาพระ  สาขา            รังสิต • รัตนาธิเบศร • แฟชั่นไอสแลนด • พระราม 2

e-mail: conice@conice.co.th • www.conice.co.th



ชำ�ระค่�ไปรษณีย�กรแล้ว

ใบอนุญ�ตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิส�ร

4 ซอยวิภ�วดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คู่ส�ย)

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร�้งวงก�รเครื่องเสียง จัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกสองเดือน เพื่อจ่�ย แจก
ให้แก่สม�ชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่� บุคคลทั่วไปที่สนใจส�ม�รถสมัครเป็นสม�ชิกได้โดยแจ้งคว�มจำ�นง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำ�กัด เลขที่ 4 ซอยวิภ�วดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

Special!ทุ ก รุ่ น   ทุ ก ซี รี ส์   ล ด พิ เ ศ ษ เ ป็ น ป ร ะ วั ติ ก � ร ณ์
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