อาหารและสุขภาพ

ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาหารคลายรอน

อากาศรอนกับเมืองไทยเปนของคูกัน โดยเฉพาะปจจุบันฤดูกาลทั้ง 4 ของเมืองไทยไดหลอมรวมเหลือเพียงฤดูเดียว
แตมี 4 เวอรชั่น นั่นคือ รอน รอนกวา รอนมาก และรอนที่สุด ซึ่งคนไทยสวนใหญลวนอยูในภาวะที่ตองทนกับอุณหภูมิที่
สูงขึ้นๆ ในแตละป จากสภาพอากาศรอนมาก ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการตากแดดเปนเวลานาน เพราะเสี่ยงกับการเปน
โรคลมแดดหรือฮีตสโตรก (Heat Stroke) และควรดื่มนํ้าใหเพียงพอกับการสูญเสียนํ้าในรางกาย สวนเรื่องอาหารการกิน
ควรรับประทานอาหารทีป่ รุงสุกหรืออาหารทีไ่ มทงิ้ ไวนาน เพราะอากาศรอนทําใหแบคทีเรียโตเร็ว อาหารบูดงาย หาก
ไมระวังจะทําใหเกิดทองรวงไดงาย อากาศรอนๆ อยางนี้ผูคนมักจะมีอาการเบื่ออาหารและพยายามหาวิธี
คลายรอน ซึ่งวิธีที่นิยมใชแกรอนและดับกระหาย คือ การเลือกดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ หรือไอศกรีมทามกลาง
อากาศที่รอนจัด ซึ่งเปนการแกกระหายไดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น ไมใชวิธีการที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยให
รางกายเย็นลงจากสภาวะอากาศรอนจากอุณหภูมิภายนอกได หากเปนไปไดควรอาบนํ้าหรือเลือกบริโภค
อาหารประเภทที่ชวยขับเหงื่อโดยตรงจะชวยลดอุณหภูมิภายในรางกายไดดีกวา

อาหารคลายรอน
สําหรับในหนารอน รางกายจะมีการขับเหงื่อมากกวาปกติ ซึ่งจะสงผลใหรางกาย
ออนเพลียหรืออาจเกิดภาวะขาดนํ้าและเกลือแร เพราะนํ้าในรางกายจะสูญเสียไปกับ
เหงื่อ แตมีอาหารซึ่งจัดเปนสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์ชวยลดอุณหภูมิในรางกายและ
ชวยคลายรอนได โดยเฉพาะสมุนไพรทีม่ รี สขมจะมีฤทธิเ์ ย็นทีท่ าํ ใหรสู กึ สดชืน่ รวมทัง้ ชวย
ปรับธาตุในรางกายใหสมดุล เชน มะระ ใบบัวบก แตงกวา สะเดา ขีเ้ หล็ก แตงโม กระเจีย๊ บ
ใบเตย ฯลฯ อาหารในแตละมือ้ หากมีสมุนไพรเหลานีเ้ ปนสวนประกอบ นอกจากจะชวย
ดับรอนแลวยังชวยในเรือ่ งของระบบขับถายอีกดวย หรือหากตองการดับกระหายก็เลือก
ดื่มนํ้าแตงโม นํ้ามะนาว นํ้ามะพราว นํ้ามะตูม หรือนํ้าใบเตย เครื่องดื่มเหลานี้จะชวย
เพิม่ ความสดชืน่ และดับกระหายใหกบั คุณไดเปนอยางดี สําหรับการแพทยแผนจีนจะใช
ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556

13

การรักษาสมดุลของรางกายตามหลัก “หยิน-หยาง” โดยใชอาหาร
เปนตัวปรับ เพือ่ ใหรา งกายอยูใ นภาวะปกติ ซึง่ คนจีนจะถือวาความ
รอนเปนลักษณะปจจัยดานหยาง เมือ่ กระทบรางกายจะทําใหเกิด
อาการ หัวใจเตนแรงเร็ว หนาแดง และหงุดหงิดงาย ในทางตรง
ขามหากมีอาการหนาซีดไมสดใส เสียงเบาคอย หายใจเบา แขน
ขาเย็น กลัวหนาว ไมมีไข ไมกระหายนํ้า ไมมีแรง อุจจาระนอย
หยาบ คอนขางเหลว ปสสาวะมากและใส ทองอืด ลิ้นบวมและโต
มีสีซีด เปนฝาขาวและลื่น ชีพจรเตนชา จะถือวาเปนอาการของ
หยิน มีวิธีสังเกตหยินหรือหยางในแตละบุคคลอยางงายๆ ดวย วา
หากเรารับประทานอาหารพวกหยางในปริมาณไมมาก แตมอี าการ
คอแหง เจ็บคอ แสดงวารางกายอยูในภาวะหยาง ควรกินอาหาร
กลุมหยิน มากกวาหยาง ในทางตรงกันขาม หากกินอาหารพวก
หยินไมมากเกินไป แตมีอาการทองอืด มึนหัว แสดงวา รางกายมี
ภาวะความเปนหยิน ควรกินอาหารหยางมากกวาหยิน

การแบงกลุมอาหารหยิน-หยาง

1. อาหารและผลไมที่เปนกลุมหยิน
อาหารคาว ปู เปด หาน หอยนางรม หอยโขง
พืชผัก
มะละกอ ถั่วเขียว ถั่วฝกยาว ถั่วเหลือง เตาหู
ชา แตงกวา สาหรายทะเล ผักกาดหอม ฟก
มะเขือเทศ ผักกระเฉด ขึ้นฉาย ขาวโพด ใบ
ตําลึง บวบ มะระ
ผลไม
ชมพู ลูกตาล ออย สม กลวย สมโอ สาลี่ ออย
แตงโม สับปะรด องุน มะพราว
2. อาหารและผลไมทเี่ ปนกลุม หยาง เปนอาหารทีม่ รี สเผ็ดรอน
รสจัด และอาหารทอด
อาหารคาว เนื้อวัว ไก เนื้อแพะ
พืชผัก
มะกอก มะเขือยาว พริก ผักชี หอม กระเทียม
พริกไทย ใบแมงลัก ใบกระเพรา ขิง ขาว
เหนียว
ผลไม
เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่
3. อาหารที่เปนกลาง
อาหารคาว หมู ปลา หอยกาบ นม นมเปรี้ยว
พืชผัก
กระหลํ่าปลี แครอท เห็ด ถั่วลิสง มันเทศ
เผือก ขาว
ผลไม
แอบเปล ฝรั่ง ขาวโพด
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อาหารที่ควรเลือกรับประทานในชวงหนารอน
การเลือกรับประทานอาหารใหเหมาะแกฤดูกาล จะชวยให
คุณสบายเนือ้ สบายตัวขึน้ เชน ฤดูหนาวควรเลือกทานอาหารทีใ่ ห
ความอบอุนแกรางกาย หรือฤดูรอน ตองเลือกอาหารที่มีนํ้าเปน
สวนประกอบในปริมาณสูง ไขมันตํ่า หรืออาหารประเภทที่ยอย
งายและไมกอใหเกิดความรอนในรางกาย รวมทั้งไมทําใหเลือด
ลมเสียสมดุล เพราะรางกายไมตอ งใชพลังงานในการเผาผลาญมาก
อาหารหลักสําหรับฤดูรอนมักจะเนนที่ผักและผลไมสด รวมทั้ง
โปรตีนจากสัตวปกที่ปราศจาก สารเรงการเจริญเติบโต และสิ่งที่
ควรปฏิบัติ คือ
1. ควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยกระตุนใหระบบยอย
อาหารทํ า งานปกติ นอกจากนี้ อ าหารเช า จะช ว ยให คุ ณ รู  สึ ก
กระปรี้กระเปรา อารมณดี ไมหงุดหงิด และพรอมที่จะรับมือกับ
กิจกรรมตางๆ ที่จะมาถึงในเชาวันใหมอยางมีประสิทธิภาพ
2. กินอาหารครั้งละนอย โดยแบงเปนมื้อเล็กๆ วันละ
4-5 มื้อ เพื่อชวยใหรางกายไดรับพลังงานและสารอาหารอยาง
เพียงพอ ซึ่งจะชวยใหรางกายไมตองใชพลังงานในการยอยมาก
เกินไป จนทําใหรางกายรูสึกรอนมากขึ้น
3. ดืม่ นํา้ ใหเพียงพอ เพราะอากาศรอนจะทําใหรา งกายสูญ
เสียนํ้าไดงายขึ้น เพราะมีเหงื่อออกมากกวาปกติ จึงควรดื่มนํ้า
สะอาดใหเพียงพออยางนอยวันละ 8-10 แกว เพื่อไมใหรางกาย
ขาดนํ้า หรืออาจดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยขับเหงื่อ
หรือขับปสสาวะที่มีรสไมหวานจัด เชน นํ้าเกกฮวย นํ้ากระเจี๊ยบ
นํา้ มะตูม นํา้ ใบเตยหรือนํา้ มะพราวทดแทนเปนบางครัง้ จะชวยให
รางกายรูสึกสดชื่นขึ้น
4. ลดอาหารประเภทที่มีไขมันสูง เชน อาหารทอด เลือก
ทานอาหารประเภทตม นึ่ง ตุน หรืออบแทน
5. หลีกเลี่ยงหรือลดเมนูอาหารที่มีรสชาติเผ็ดรอน รวมทั้ง
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอร เพราะจะไปกระตุนใหรางกายมี
ความรอนเพิม่ ขึน้ หงุดหงิดงายและอาจไมสามารถควบคุมอารมณ
ใหอยูในเกณฑปกติได
6. เลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ ซึ่งจะชวยปองกันโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร หรืออาหารเปนพิษได
7. ทานผักผลไมเพื่อเพิ่มความสดชื่นใหกับรางกาย
8. เตรียมสภาพรางกายใหพรอมดวยการออกกําลังกาย
เปนประจํา หลีกเลี่ยงการอยูกลางแดดในวันที่อากาศรอนจัด

สุดยอดอาหารคลายรอน
1. ผลไมตระกูลแตง
ผลไมตระกูลแตงทั้งหลาย เชน แตงโม แคนตาลูป หรือ
แตงไทย มีสวนประกอบของนํ้าสูงถึง 95% สามารถชวยทดแทน
นํ้าในรางกายที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศรอนไดเปนอยางดี และ
ยังอุดมดวยธาตุโปแตสเซียม โดยเฉพาะแคนตาลูปซึ่งถือเปน
อาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการสูงอีกประเภทหนึง่ เพราะนอกจาก
จะมีโปแตสเซียมสูงกวาแตงโมถึง 3 เทาแลว สีสมของแคนตาลูป
ยังมีสารเบตาแคโรทีน ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยปกปอง
รางกายไมใหรับผลกระทบจากรังสีอุลตราไวโอเล็ตอีกดวย
2. ผลไมตระกูลเบอรรี่
ผลไมตระกูลเบอรรี่ จัดเปนผลไมที่มีรสชาติอรอยประจําฤดู
รอน มีสว นผสมของนํา้ และสารประกอบทางธรรมชาติทชี่ ว ยรักษา
อาการปวดบวมอักเสบ ซึ่งสารดังกลาวถูกนํามาใชเปนสวนผสม
ของยาแอสไพริน ดังนัน้ การกินเบอรรรี่ สหวานฉํา่ นอกจากจะชวย
ลดอาการอักเสบแลว ยังชวยถอนพิษจากการเผาไหมของแสงแดด
ไดเปนอยางดี
3. ผักโขม
ผักโขม เปนผักที่มีนํ้าและแมกนีเซียมเปนองคประกอบ ซึ่ง
เปนสิ่งที่เราจะสูญเสียไปพรอมกับเหงื่อที่ถูกขับออกจากรางกาย
นอกจากนี้ ใบสีเขียวเขมของผักขมยังมีสารลูติน ซึ่งเปนสารตาน
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติชวยปกปอง
ผิวและสายตาจากการถูกทําลายดวยแสงแดด
4. พริกไทย
พริกไทย หลายคนอาจคิดวาในชวงทีอ่ ากาศรอนการกินพริก
ไทยกินยิ่งเพิ่มความรอนใหกับรางกาย แตในความเปนจริงเราจะ
พบวาพริกไทยสามารถชวยกระตุนใหเกิดการขับเหงื่อออกจาก
รางกาย และเมือ่ เหงือ่ ระเหยออกจากผิวจะทําใหเกิดความรูส กึ เย็น
สบายแกรางกายของเราไดอยางนาอัศจรรย นอกจากนี้ พริกไทย
ยังมีวติ ามินซีสงู และมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารตานอนุมลู อิสระทีจ่ ะชวย
ปกปองผิวของคุณจากแสงแดด นอกจากพริกไทยแลวอาหารรส
จัดและมีกลิน่ ฉุนอยางกระเทียมสดและขิงก็มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการขับ
เหงื่อเชนกัน
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5. ชาจีน
จิบชาจีนรอนๆ จะชวยขับเหงือ่ ซึง่ เปนการระบายความรอน
ออกจากรางกายไดดีอีกวิธีหนึ่ง
6. นํ้าสมุนไพร
นํ้ า สมุ น ไพรชนิ ด ต า งๆ เช น นํ้ า ตะไคร ช ว ยขั บ เหงื่ อ
ขับปสสาวะไดดี นํา้ กระเจีย๊ บ ชวยรักษาอาการรอนในภายในชองปาก
นํ้ามะนาวผสมกับนํ้าหวานใสนํ้าแข็งทําใหสดชื่นกระปรี้กระเปรา
ขับเสมหะได นํ้าใบเตย นํ้ามะพราวชวยลดอุณหภูมิในรางกายได
ซึ่งสรรพคุณดังกลาวจะทําใหรางกายรูสึกเบาสบายขึ้นในชวงที่
อากาศรอนจัดๆ
7. มะระทรงเครื่อง
อาหารเมนูนี้จัดเปนยาดับรอน ถอนพิษไข แกกระหาย
แกรอนใน โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีรสขมจะมีฤทธิ์เย็นที่ทําใหรูสึก
สดชืน่ รวมทัง้ ชวยปรับธาตุในรางกายใหสมดุล เชน มะระ ใบบัวบก
แตงกวา สะเดา ขี้เหล็ก ฯลฯ
8. ตมจืดฟกเขียว
เปนสมุนไพรจีน มีฤทธิ์เย็น คนจีนนิยมทําเปนยาถอนพิษ
ขับรอนใน
9. ผักกาดขาว
นํามาทําอาหาร ชวยแกรอนใน ปองกันมะเร็ง
10. ปวยเลง
เปนยาเย็น ชวยขับรอน แกกระหาย
11. ถั่วเขียวตมนํ้าตาล
มีฤทธิ์ขับรอนใน แกกระหาย ขับปสสาวะ
12. ดอกไมจีน
เปนยาเย็น ขับรอนใน และบํารุงเลือด

โรคที่มากับฤดูรอน

1. โรคลมแดดหรือฮีต สโตรก (Heat Stroke)
อาการผูปวยที่สังเกตุไดคือ ผิวหนังจะแดงรอนและแหง ไมมี
เหงื่อหากวัดปรอททางปาก อุณหภูมิจะสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
หรือ 103 องศาฟาเรนไฮต ชีพจรเตนแรงและเร็ว มีอาการคลื่นไส
สับสน ไมรูสึกตัว การชวยเหลือเบื้องตน ใหนําผูปวยเขาที่รมทันที
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และใชผาชุบนํ้าเย็นเช็ดตัวหรือแชตัวในนํ้าเย็น ในรายที่มีอาการ
หนักอาจจะใชผา ชุบนํา้ เย็นหอตัวไว และรีบนําสงโรงพยาบาลทันที
จัดเปนโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได
2. โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion)
ผูปวยจะมีอาการเหงื่อออกมากหนาซีด ปวดหัว วิงเวียน
คลื่นไสหรืออาเจียน และมีอาการเหนื่อย ออนแรงหรือเปนลม
รางกายจะมีอณ
ุ หภูมสิ งู กวา 37 องศาเซลเซียส แตไมเกิน 40 องศา
เซลเซียส การชวยเหลือคนที่เปนโรคเพลียแดด ตองใหดื่มนํ้าเย็น
ที่ไมมีแอลกอฮอลผสม พักอาบนํ้าหรือเช็ดตัวดวยนํ้าเย็น และ
เปลี่ยนมาสวมเสื้อผาที่เบาสบาย หรือใหอยูในสถานที่ที่มีเครื่อง
ปรับอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิรางกาย อาการจะดีขึ้นและเปนปกติ
ไดเอง
3. โรคตะคริวแดด (Heat Cramps)
สวนใหญจะพบในผูที่ทํางานกลางแดด หรือออกกําลังกาย
หักโหมในขณะที่มีอากาศรอน ผูปวยจะมีอาการปวดกลามเนื้อ
บริเวณหนาทอง แขน และขามีอาการเกร็ง การชวยเหลือตองให
ผูปวยหยุดออกกําลังกายหรือหยุดใชแรงทันที และตองไมออก
กําลังกายซํา้ ภายใน 2 - 3 ชัว่ โมง จากนัน้ ใหดมื่ นํา้ ผลไมหรือเครือ่ ง
ดื่มที่มีเกลือแร และใหอยูในที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหากอาการไม
ดีขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงใหรีบไปพบแพทย
4. ผิวหนังไหมแดด (Sunburn)
เปนอาการทีจ่ ดั วาเบาทีส่ ดุ ซึง่ อาการทีพ่ บคือ ผิวหนังจะเปน
รอยแดงและรูส กึ ปวดแสบปวดรอนเล็กนอยหลังถูกแดด โดยทัว่ ไป
อาการจะหายไดเองภายใน 1 สัปดาห การดูแลหากผิวหนังไหม
แดด ตองหลีกเลีย่ งการออกแดดซํา้ และประคบดวยความเย็น เชน
ผาเย็น กระเปานํ้าแข็ง ถุงเจลแชเย็น และทาโลชั่นใหความชุมชื้น
บริเวณที่เปนรอยไหม หากมีตุมพุพองขึ้นหามเจาะ เพราะอาจจะ
ทําใหอักเสบได

การดูแลสุขภาพหนารอน

อากาศรอน นอกจากจะทําใหรูสึกหงุดหงิดงายแลว หาก
รางกายปรับตัวไมทันอาจเจ็บปวยไดงายๆ มีขอแนะนําจาก
รพ.วิภาวดี ในการดูแลสุขภาพอยางงายๆ ซึง่ จะชวยใหคณ
ุ หางไกล
จากการเจ็บปวยได มาบอกตอ เชน
-
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ไมควรกินนํ้าแข็งหรือดื่มนํ้าเย็นจัด ฤดูรอน อากาศรอน
ตองหาทางชวยดับความรอน เพื่อปองกันความรอนกระทบ
รางกายมากเกินไป เปนหลักการที่ถูกตอง
เลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสมในหนารอน ควรดื่มนํ้าเยอะๆ
เพราะหนารอนจะสูญเสียเหงื่อมาก ควรดื่มนํ้าเปลาที่ตมสุก
Food: Vol.43 No. 2 April - June 2013

หรือจะเสริมปรุงแตงดวยนํ้าตาล เกลือแร หรือสมุนไพรอื่นๆ
ก็สามารถเลือกได
- ไมควรนอนใหลมหรือความเย็นโกรก ความรอนจากแดดทําให
เสียเหงือ่ เสียพลัง เมือ่ นอนหลับตากลมในขณะเหงือ่ ออก จะ
ทําใหอณ
ุ หภูมริ า งกายลดตํา่ ลง ถาอุณหภูมภิ ายนอกยังสูงอยู
แลวเหงื่อไมสามารถระบายออกมาได จะมีความรอนสะสม
อยูขางใน ทําใหเวียนหัว รูสึกหนักหัว ไมสดชื่นแจมใส
อาจทําใหเปนหวัดได
- การนอนพักผอน ควรนอนหลับใหเพียงพอ
- อยางดอาหารเชา เพราะรางกายตองการสารอาหารเพื่อ
กระตุน ระบบเผาผลาญ ซึง่ จะชวยควบคุมนํา้ หนักดวย แตควร
หลีกเลี่ยงอาหารจําพวกแปงขัดขาวหรือของทอด ของมัน
หากควบคุมอาหารแลวยังรูสึกทองอืดและอึดอัดอยู เม็กซ
ทอมลินสัน นักโภชนาการแนะนําใหดมื่ นํา้ ชา เปปเปอรมนิ้ ท
ชวยขับลมจะทําใหรูสึกสบายขึ้น
- ดูแลสุขภาพของเด็กและผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูที่มีระบบยอย
ทีไ่ มดแี ละคนทีม่ มี า มบกพรอง ผูท มี่ ลี กั ษณะสามอยางทีก่ ลาว
มานัน้ เมือ่ ไดรบั ความรอนจากแสงแดด ถาดืม่ นํา้ เย็นมากเกิน
ไป และเกิดความชื้นสะสมในรางกาย อาการที่แสดงออกคือ
ทองเสีย ติดเชื้อรางาย ขี้หนาว ปวดหัว ตัวรอน เปนตน
- หญิงตัง้ ครรภกบั การปฏิบตั ติ วั ในหนารอน คือ ตองสวมเสือ้ ผา
ที่มิดชิด เพื่อปองกันการกระทบกับความเย็น อาหารที่กิน
ตองสะอาด ไมควรนอนบนสือ่ ทีเ่ ย็น และหมผาคลุมกายเสมอ
ระวังอยาใหเปนหวัด หามอาบนํ้ารอนจัดหรือเย็นจัดจน
เกินไป
- อากาศรอนจัดมีผลตออารมณหงุดหงิดและหดหู (SAD Seasonal Affective Disorder) จากสถิติผูหญิงจะเปน
มากกวาผูชายดังนั้นลองออกไปเดินเลนชวงบายแกๆ หรือ
ชวงที่คนไมมาก ที่สําคัญคือพยายาม กระฉับกระเฉงเขาไว
- หากผิวแสบรอนจากการโดนแดด แพทยผวิ หนังแนะนําใหกนิ
ยาแอสไพริน เพือ่ ลดอาการเจ็บปวด แลวลองแชตวั ในอางนํา้
อุณหภูมิรางกาย โดยใสออยล สําหรับแชอาบ จากนั้นบํารุง
ผิวดวย โลชั่นที่มีสวนผสมของวานหางจระเขหรืออาฟเตอร
ซันเจลโดยเฉพาะชนิดที่สามารถกรองรังสียูวีเอและยูวีบีไดดี
และหลีกเลี่ยงแดดในวันถัดไป
- ลองทําสเปรยบรรเทาผิวไหมเกรียมอยางงายๆ คือ นํ้ากรอง
บริสุทธิ์ 2 ออนซ ใสเอสเซนเชียลออยล กลิ่นลาเวนเดอร
9 หยด กลิ่นเปปเปอรมิ้นท 2 หยด และสเปยรมิ้นท 1 หยด
ผสมรวมกันแลวใสในกระบอกฉีดสําหรับพกติดตัว

อากาศเมืองไทยถึงจะรอนแคไหน คนไทยก็เอาอยู ถารูจัก
เลือกหาสิ่งที่ดีๆ มาใหกับตัวเอง ไมวาจะเปนอาหารหรือการดูแล
ตัวเอง ดังที่กลาวมาเบื้องตน รวมทั้งการสวมใสเสื้อผาใหตรงกับ
ฤดูกาล แตที่สําคัญคือตองควบคุมใจคุณใหเย็น อยารอนหรือ
หงุดหงิดไปกับอากาศทีร่ อ นกระฉูดอยางทุกวันนี้ เทานีก้ จ็ ะชวยให
คุณดํารงชีวติ ฝาฤดูรอ นของบานเราไปไดอยางสบายๆ โดยไมตอ ง
เสียสตางคคา เครือ่ งบินหลบรอนไปตางประเทศใหเสียดุลทีไ่ มคอ ย
จะมีเสียนะคะ
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