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สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
ช่วงนีอ้ ากาศเริม่ ร้อนมากขึน้ แล้ว ควรเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าทีส่ ามารถระบาย
อากาศได้ดี และดืม่ น�ำ้ มากๆ เพราะจะได้ชดเชยกับเหงือ่ ทีเ่ สียไป ไม่งนั้ อาจเกิด
อาการหน้ามืด เป็นลมได้เลยนะครับ
ร้อนๆ อย่างนีเ้ ตรียมวางแผนเดินทางท่องเทีย่ วกันหรือยังครับ ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทางขอแนะน�ำหนึง่ สถานที่
ท่องเทีย่ วหลบลมร้อน เกาะพยาม จังหวัดระนอง อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลฯ การเดินทาง
สะดวกสบายครับ เพราะมีรถโดยสาร ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออกทุกวันทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุงเทพฯ (สายใต้) บรมราชชนนี สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ Call Center 1490 เรียก
บขส. หรือที  ่ www.transport.co.th โดยปัจจุบนั บขส. ขอเราได้พฒ
ั นาระบบการจองตัว๋ ให้สะดวกสบาย
ส�ำหรับท่านผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น ทั้งการจองออนไลน์ผ่านเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ และการจองผ่าน
แอพพลิเคชัน่ “บขส. ชัวร์” ซึง่ สามารถอ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์ บขส.อินไซด์ และ บขส. อัพเดท ครับ
เทีย่ วให้สนุก เทีย่ วให้ปลอดภัย ต้องมี “สติ” ตลอดเส้นทางนะครับ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิด
ขึน้ ได้เสมอ ผมขอให้วนั หยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นวันหยุดทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความสุขของท่านและ
ครอบครัวครับ
							
สวัสดีปใี หม่ไทยครับ
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ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช

รองประธานที่ปรึกษา
ระพิพรรณ วรรณพินทุ

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
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บขส. อินไซด์
: บขส. Smart Route
7 เล่าสู่กันฟัง
: เอไอเอส คว้ารางวัล CFO ยอดเยีย่ ม
9 บขส. อัพเดท
: ใหม่! แอพพลิเคชัน่ “บขส. ชัวร์”
11 English on the way

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร,
จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล,
ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง,
พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร,
อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์,
นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด

ฝ่ายบริหาร

มณฑกาล คงมั่น
สุรินทร์ ทองห่อ
วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ

14 มุมสุขภาพ
: ‘หอยนางรม’
ช่วยเพิม่ พลังทางเพศได้จริงหรือ
16 เคล็ดลับความงาม
: ‘สับปะรด’ ช่วยลดความมันบนใบหน้า
22 คู่หูพาเที่ยว
: Hello Summer! เกาะพยาม ระนอง
30 เที่ยวรอบบ้าน
: ทัช มาฮาล ‘สถานแห่งรัก’
32 อยู่เป็น เย็นสุข
: การเลือกสีหนิ มงคลให้ถกู โฉลก

ข่าวดี

คุณสามารถอ่าน
นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine
ได้งา่ ยๆ เพียง
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่
ของ BookSmile
มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตของคุณ
ใช้ได้ทงั้ ระบบ
Android
และ ios

กองบรรณาธิการ

ชญานี อนุรักติพันธุ์
ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์

บรรณาธิการศิลปกรรม
สุรินทร์ ทองห่อ

ศิลปกรรม

ภาคภูมิ สุดเอื้อม

เว็บไซต์

วริษฐ์ ทั่งบุญ

ฝ่ายธุรการ

วราวุธ สุวรรณเทพ

ฝ่ายภาพ

ธันวา หยาง, s88

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์

ฝ่ายโฆษณาและการตลาด

วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, สมจินตนา ไวยฉาย,
วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

เจ้าของคู่หูเดินทาง
บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำ�กัด

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง

499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536

วิธสี มัครสมาชิก

MJ Media Company Limited

499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam
Wa, Bangkok 10510
ฝ่ายโฆษณา 08-1751-3839
ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ
โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664
ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028
อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com
เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com
พิมพ์ที่ ส เจริญ การพิมพ์ โทร. 0-2913-2080

จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ)

Where
to Find

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชือ่ ทีอ่ ยู่
และเบอร์ตดิ ต่อกลับมาที่
แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิม่ เติม โทร. 08-1814-0028

อ่าน ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว
ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com

http://www.facebook.com/busbuddythailand
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พบนิ ต ยสารคู ่ หู เ ดิ น ทางได้ เ ป็ น ประจ� ำ ที่
บนรถโดยสารปรั บ อากาศ ช่ อ งจ� ำ หน่ า ยตั๋ ว
และจุดประชาสัมพันธ์ ของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
ณ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถ
สุ ว รรณภู มิ และสถานี บ ริ ก ารของ บขส. อี ก
กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ,ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่
ทุ ก สาขา, ร้ า นกาแฟ 94°coffee ทุ ก สาขา,
ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ
คาเฟ่ อ เมซอน และห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง

สะดวก
ด้วยหลากหลายช่องทางการจ�ำหน่ายตั๋ว โดย
สามารถซือ้ และจองตัว๋ โดยสารของ บขส. ได้ที่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์    
ไปรษณียไ์ ทยทุกสาขา
Bliss@tel Shop   
Tesco Lotus
โทรศัพท์หมายเลข 0-2793-8111, 0-2872-1777
ช�ำระเงินและรับตัว๋ ได้ทเี่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ ทุกสาขา
Call Center 1490 เรียก บขส.
www.transport.co.th   
www.adtechs.co.th  
www.thaiticketmajor.com

ประหยัด
ด้วยราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมและเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
- ราคาค่าโดยสารเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
- ลดราคาค่าโดยสารให้กับ พระภิกษุ สามเณร
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ทหาร ต�ำรวจในเครือ่ งแบบ และ
เด็กทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 130 ซม.
- ซือ้ ตัว๋ ไป-กลับ ลด 10%
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ปลอดภัย
ด้วยมาตรฐานของรถโดยสารที่ประกอบจาก
โรงงานทีม่ มี าตรฐานสากลและความปลอดภัยสูง
ปี 2556 บขส. น�ำรถโดยสารรุน่ ใหม่มาให้บริการ
เต็ม 100% และติดตัง้ ระบบ GPS ทุกคัน
รถ ม.4ข ติดตัง้ เบาะโดยสาร
ระบบนวดไฟฟ้าทุกทีน่ งั่
ตรวจสภาพรถโดยสารตาม
กฎหมายทุกระยะ
มี พ นั ก งานขั บ รถ 2 คน ใน
ระยะทางเกินกว่า 400 กม.
พนักงานขับรถมีความช�ำนาญเส้นทาง และ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำ 2 ครัง้ /ปี

Call Center 1490
เรียก บขส

บขส.เป็นของรัฐ
ยืนหยัดเพือ่ ปวงชน
ทุกคนเป็นเจ้าของ

เอไอเอส คว้ารางวัล CFO ยอดเยีย
่ ม
จาก สมาคมนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์

เล่าสู่กันฟัง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เอไอเอส รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมแห่งปี กลุม่ เทคโนโลยี
จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทัง้ นีถ้ อื เป็นเครื่องพิสจู น์
ความสามารถและศักยภาพของผู บ้ ริหารของเอไอเอส
นายพงษ์อมร นิม่ พูลสวัสดิ์ หัวหน้า
คณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน เป็นผูแ้ ทนรับ
รางวัล CFO ยอดเยี่ยมกลุ่มเทคโนโลยี
จากงาน IAA Award for Listed Companies
2014 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยสมาคมนั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ สิง่ นีถ้ อื ว่าเป็นเครือ่ งพิสจู น์ความ
สามารถและศักยภาพของผูบ้ ริหารของเอไอเอส
อีกทั้งการที่สามารถบริหารจัดการบริษัท
จดทะเบียนขนาดใหญ่ให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้นนั้ ยังมีสว่ นช่วยอย่างมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม
ส� ำ หรั บ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ป ระกอบในการ
พิจารณาคือ ความสามารถในการบริหาร
ที่เป็นเลิศ การน�ำเสนอและให้ข้อมูลอย่าง
สม�ำ่ เสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคณ
ุ ภาพ
ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวร้ายหรือข่าวดี การให้แนวโน้มของธุรกิจ

ผลประกอบการ และความเสีย่ งทีส่ มเหตุสมผล มีจรรยาบรรณและ
บรรษัทภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ การให้ความส�ำคัญต่อสังคม และ
ใส่ใจในกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้
นักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารระดับสูง และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
รวมทั้งความรวดเร็วในการให้ค�ำตอบ การเคารพความคิดเห็นและ
ความเป็นมืออาชีพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการให้ขอ้ มูลได้
หลากหลายช่องทาง
     สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดงาน
IAA Award for Listed Companies 2014 เพือ่
มอบรางวั ล ให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ใน 8 กลุ่ม อุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและ
อุ ต สาหกรรมอาหาร ธุ ร กิ จ การเงิ น สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างและ
รับเหมาทรัพยากรบริการเทคโนโลยีตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ทีไ่ ด้แสดงความรูค้ วามสามารถในการ
บริหารบริษัทขนาดใหญ่ให้ประสบความส�ำเร็จ
โดยเปิดโอกาสให้บรรดานักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การ
กองทุนต่างๆ ร่วมกันโหวตเลือกผูบ้ ริหารยอดเยีย่ ม
ประจ�ำปี 2014
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมแสดงความยินดี
กับ บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
ในโอกาสครบรอบ 4 ปี

ผู้แทน บขส. ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนมอบให้กับ
มูลนิธิศิริราช ในโอกาสวันก่อตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
ครบรอบ 4 ปี

โครงการ AED เชื่ อมห่วงโซ่ การรอดชี วติ

นายนพรัตน์   การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการ
เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด รับมอบเครือ่ ง
ฟืน้ คืนคลืน่ หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตามโครงการ AED เชือ่ มห่วงโซ่การ
รอดชีวติ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)

TOYOTA BUZZ มอบกรวยยางจราจร

นายนพรัตน์  การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รับมอบกรวยยางจราจรจากผู้แทน
TOYOTA BUZZ เพือ่ ใช้จดั การอ�ำนวยจราจรภายในสถานี
ขนส่งฯ ณ หน้าเสาธง อาคารขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจกั ร)
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บขส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ครัง้ ที่ 1

งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดครัง้ ที่ 1 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูโ้ ดยสารทีเ่ ข้ามาใช้
บริการ ณ หน้าช่องจ�ำหน่ายตัว๋ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัน้ 3 อาคารสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. ร่วมแสดงความยินดีกบั บก.จร.

ผู้แทน บขส. ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสพิธีเปิด
ทีท่ ำ� การ งานสายตรวจ 1 กองก�ำกับการ 1 (ตูก้ ำ� แพงเพชร) กองบังคับการ
ต�ำรวจจราจร

บขส. ร่วมแสดงความยินดีโครงการแท็กซี่ ในฝั น

ผูแ้ ทน บขส. ร่วมแสดงความยินดีกบั ผูบ้ ริหาร บริษทั นครชัยแอร์
ในพิธเี ปิดโครงการแท็กซีใ่ นฝัน ณ อาคารส�ำนักงาน บริษทั นครชัยแอร์
ถนนวิภาวดีรงั สิต

บขส. ร่วมแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครัง้ ที่ 40

นักกีฬา บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ
ครัง้ ที่ 40 (ประเภทกีฬามหาสนุก) ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
หัวหมาก

บขส.พั ฒนา Application “บขส.ชัวร์”
เพิ่มช่ องทางการส�ำรองที่น่งั และจ�ำหน่ายตั๋วผ่าน Smart Device
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด พัฒนา Application “บขส.ชัวร์” เพิม่ ช่องทางการส�ำรองทีน่ งั่ และจ�ำหน่ายตัว๋ ผ่าน Smart Device เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกและตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้น สามารถตรวจสอบเที่ยวรถและส�ำรองที่นั่งได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดและ
ติดตัง้ Application “บขส.ชัวร์”
Application “บขส.ชัวร์” สามารถค้นหาเทีย่ วรถ
และส�ำรองทีน่ งั่ รถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ทัง้ เดินทางเทีย่ วเดียว และ ไป - กลับ และแสดง
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเที่ยวรถ แสดงผังที่นั่ง
และให้ผู้ใช้เลือกที่นั่งได้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบ
สถานะการจองพร้อมทัง้ ส่ง E-Mail และ SMS ยืนยัน
การจองและรหั ส การจอง 10 หลั ก เพื่ อ น� ำ ไป
ช� ำ ระเงิ น ที่ เ คาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส ทั้ ง นี้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สามารถดาวน์โหลด Application “บขส.ชัวร์” ได้
จากทัง้ App Store และ Play Store กับอุปกรณ์
iOS Ver 7.0 ขึน้ ไป และ Android Ver 4.0 ขึน้ ไป
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ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เคทีซี ส่งแคมเปญ “Just For You”
รับเทศกาลท่องเทีย
่ ว

มอบส่วนลดโรงแรมสุดฮิตสูงสุด 50%

เคที ซี ร ่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รโรงแรมสุ ด ฮิ ต จากเมื อ ง
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ออกแคมเปญ “Just For You” เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดการใช้จา่ ยท่องเทีย่ วภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพียงสมาชิกส�ำรองห้องพักด้วยบัตรเครดิต
เคทีซี รับส่วนลดห้องพักสูงสุด 50% พร้อมอาหารเช้า และ
ของขวัญพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกเคทีซีเท่านั้น
ส�ำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ประกอบด้วย เรสท์ดีเทล
โฮเทล หัวหิน / อินดิโก้เพิรล์ ภูเก็ต / ฮาร์ดร็อค โฮเทล พัทยา /
นิกกี้ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย / โฟโต้ โฮเทล ภูเก็ต / ณดล
สตรีมไซต์ ไทย วิลล่า / สามพราน ริเวอร์ไซด์ / อสิตา อีโค
รีสอร์ท อัมพวา ระหว่างวันนี้ - 30 เมษายน 2558

“Isuzu Thanks Press Party...
PUSH START THE HAPPINESS”
อีซูซุมอบความสุขในแบบ PUSH
START...THE HAPPINESS กับงานอีซซู ุ
ขอบคุ ณ สื่ อ มวลชน ประจ� ำ ปี 2015
ภายใต้บรรยากาศ Motor Sport สุดมัน
ที่ น� ำ เอารถแต่ ง และรถแข่ ง อี ซู ซุ ที่ เ ป็ น
เจ้าต�ำนานจากหลายสนามมาประชันโฉม
กันในงาน พร้อมกิจกรรมหลาหลาย ชมคอนเสิร์ตสุดสนุกจาก โก๊ะตี๋
อารามบอย ปุก๊ ลุก - ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์
ตบท้ายด้วย ใบเตย อาร์สยาม พร้อมแจกของรางวัลมากมาย เรียกว่า
งานนีส้ อื่ มวลชนทุกท่านฟินกันถ้วนหน้า

ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ สีใหม่

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด เปิดตัว ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่
ทีเ่ พิม่ ความสมาร์ทยิง่ ขึน้ ด้วย สีใหม่ “Matt Style” สีดา้ นโดนใจ ทัง้ สีนำ�้ เงิน และ
สีนำ�้ ตาล-ด�ำ ให้ชวี ติ มีคลาส สมาร์ทอย่างมีสไตล์ พร้อม SMART CUSTOMIZED
แต่งสมาร์ทในสไตล์คณ
ุ ด้วยชุดแต่งพิเศษดีไซน์เฉพาะยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่
หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Yamaha Square และร้านผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าทัว่ ประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่ Yamaha Call Center 02-2639999
หรือที่ www.yamaha-motor.co.th
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อีกไม่นานนีป้ ระเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
หรือ AEC กันแล้ว ทีนเี้ วลาจะไปไหนมาไหนเราก็จะพบเจอเพือ่ น
ต่างชาติมากขึน้ “ภาษาอังกฤษ” ซึง่ เป็นภาษากลางจึงเป็นภาษาส�ำคัญ
ในการสือ่ สารท�ำความเข้าใจระหว่างกันและกัน ดังนัน้ คูห่ เู ดินทาง
จึงขอเปิดช่องทางแห่งการเรียนรู้ และทบทวนความทรงจ�ำแก่คณ
ุ
ผูอ้ า่ นทุกท่านผ่านคอลัมน์นอ้ งใหม่ “English on the way” พร้อมบอกเล่า
เรือ่ งราวเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจประสบพบเจอในระหว่างเส้นทาง
ท่องเทีย่ วของเราให้คณ
ุ ๆ ได้เตรียมความพร้อมไว้เช่นกัน
ฉบับแรกรับซัมเมอร์นี้ เราล่องใต้พาไปสัมผัสสายลม ท้องฟ้า และ
แสงแดดกันทีเ่ กาะพยาม จังหวัดระนอง การเดินทางไปทีเ่ กาะพยาม
ต้องนัง่ เรือไปโดยใช้ระยะเวลา 40 นาที ส�ำหรับเรือเร็ว และ 2 ชัว่ โมง
ส�ำหรับเรือเมล์ ค�ำถามทีอ่ าจจะพบ เช่น
“Excuse me please, How can I get to the port to koh Payam ?”
เอ่กซฺคิ้วสฺ มี พลีส, ฮาว แคน ไอ เก็ท ทู เธอะ พอร์ท ทู
เกาะ พยาม ?
แปลว่า ขอโทษ/ขอรบกวนครับ/ค่ะ ฉันจะไปท่าเรือที่ข้ามไป
เกาะพยามได้อย่างไรครับ/ค่ะ
ปัญหาทีพ่ บบ่อยคือ คนไทยเราบางคน เข้าไปทักทาย ถามทาง หรือ
ขอความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติ ด้วยการขึน้ ต้นประโยคว่า “Sorry,
I want to…” ด้วยสาเหตุทวี่ ฒ
ั นธรรมของคนไทยเราใช้คำ� ว่า “ขอโทษ”
ได้ในหลายวาระ ซึง่ ต่างจากวัฒนธรรมฝรัง่ เจ้าของภาษา ทีเ่ ค้าจะไม่ใช้
ค�ำว่า “ขอโทษ” ในยามท�ำผิดเป็นส�ำคัญ แต่เค้าจะใช้ประโยคว่า
“I’m sorry...”
ไอม ซอริ...
แปลว่า ฉันเสียใจที.่ ..
เพือ่ แสดงความส�ำนึกผิดนัน่ เอง แต่หมายถึงว่า ฉันขอโทษที.่ ...
ในวัฒนธรรมไทยเรา ดังนัน้ นอกจากเราจะเรียนภาษาต่างชาติ เพือ่ ให้
อ่าน เขียน แปล เจรจา ให้สอื่ สารตรงกันได้ เราก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจ
ในความต่างของวัฒนธรรมต่างชาติดว้ ย เพือ่ น�ำมาปรับใช้ให้เข้าใจได้
ตรงกัน ดังเช่น Excuse me please แปลว่า ฉันขอรบกวน ได้โปรด
อันหมายถึง ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันขอรบกวนสักนิดคะ/ครับ

English
on the way

เรื่อง : ครูหยาง

ส� ำ หรั บ ค� ำ ตอบนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ที่ ถ ามถึ ง ท่ า เรื อ ที่ จ ะไปเกาะพยาม
สามารถตอบได้หลายอย่างในกรณี
ทีร่ ู้ และไม่รู้ เช่น ในกรณีทไี่ ม่รู้
“Please go to get information at the counter over there, they can
give you the best information”
พลีส โก ทู เก็ท อินโฟร์เมชัน่ แอ็ท เธอะ เคานฺเท่อร์ โอเว่อร์ แธร์,
เดย์ แคน กีฟ
๊ วฺ ยู เธอะ เบ๊สทฺ อินโฟร์เมชัน่
แปลว่า ลองถามที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นดูนะคะ/ครับ เค้าจะให้ข้อมูล
ได้ดที สี่ ดุ
หรือ ถ้าเรารูก้ บ็ อกวิธไี ป เช่น
“Please take the bus there, it’s take 10 minutes to get there,
the fare is only 90 Bath”
พลีส เทค เธอะ บัส แธร์, อิทสฺ เทค เทน มินทิ สฺ ทู
เก็ท แธร์, เธอะ แฟร์ อีส ออนลิ นายทิบาท
แปลว่า ขึน้ รถโดยสารตรงนัน้ มันใช้เวลา 10 นาที
ก็ถงึ ค่าโดยสาร 90 บาทค่ะ/ครับ
หรือถ้าเราก็จะไปทีน่ นั่ ด้วยเหมือนกัน ก็อาจชวนเค้า
ร่วมทางกับเราไปด้วยเลยว่า
“Welcome !, I’m going to get there too, Will you go along with me
together ?, We’ll take the bus over there”
เวลวฺคมั่ !, ไอม โกอิง่ ทู เก็ท แธร์ ทู,่ วิลวฺ ยู โก อลอง วิธ มี ทูเก็ทเธอร์,
วีลวฺ เทค เธอะ บัส โอเฟอร์ แธร์”
แปลว่า ยินดีเลยค่ะ/ครับ ฉันก็จะไปทีน่ นั่ เหมือนกัน, คุณจะไปด้วยกัน
เลยมัย้ ? เราจะขึน้ รถโดยสารนัน่
ซึง่ ก็นา่ จะเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเพือ่ นร่วมทางด้วยกัน อันเป็น
สิง่ ทีด่ ี ทีอ่ าจจะท�ำให้เราได้มโี อกาสฝึกภาษากันไปเรือ่ ยๆ ตลอดเส้นทาง
สร้างประโยชน์แบบ win : win ด้วยกันทัง้ คู่ คือเค้าได้เพือ่ นใหม่คอยให้ขอ้ มูล
การท่องเทีย่ วเดินทาง ส่วนเราก็ได้เพือ่ นใหม่ไว้ฝกึ ภาษานัน่ เอง
ฉบับหน้าเราจะกลับมาสอนวิธีพูดง่ายๆ ส�ำหรับการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงรัก
ประเทศไทยกันต่อครับ
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รอบรู้
รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

มาเซลฟีก่ นั ไหมจ๊ะ

ถ้าพูดชื่อ คว้ อ กก้ า อาจเป็น
สัตว์ทคี่ นไทยไม่คอ่ ยรูจ้ กั กันสักเท่าไร
เนื่องจากปรากฏตัวเฉพาะบริเวณ
ทางฝัง่ ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นสัตว์ตวั น้อยขนปุย
ที่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิ้งโจ้
แต่ขนาดจิ๋วเทียบเท่ากับแมวบ้าน
เท่านัน้ โดยมีเอกลักษณ์อยูท่ หี่ น้าตาเหมือนก�ำลังยิม้ อยูต่ ลอดเวลา
จนถูกเรียกว่าเป็น “สัตว์ทมี่ คี วามสุขทีส่ ดุ ในโลก” ทัง้ นีเ้ พราะความ
น่ารัก ขีเ้ ล่นและเข้ากับมนุษย์งา่ ยดายอย่างน่าเหลือเชือ่ ชาวออสเตรเลีย
หลายคนจึงชอบไปถ่ายรูปเซลฟีก่ บั มัน จนกระทัง่ กลายเป็นเทรนด์
เซลฟีส่ ดุ ฮอต ทีม่ าพร้อมแฮชแท็ก #QuokkaSelfie
พอเห็นรูปเจ้าคว้อกก้าก็ดสู ดใสน่ารักจริงๆ แหละ

ดีไซเนอร์หน้าใหม่มาแรง

จัดว่าน่ารักและมาแรงแซงดีไซเนอร์หน้าใหม่ในวงการมากๆ กับ
หนูนอ้ ย Sydney Keiser กับคุณแม่ทรี่ ว่ มกันสร้างบล็อกแฟชัน่ Fashion
By Mayhem ทีต่ อนนีไ้ ด้รบั ข้อเสนอจาก J.Crew ให้ออกแบบชุดสุดพิเศษ
ส�ำหรับเด็กน้อย สาวน้อยซิดนียจ์ งึ กลายเป็นดีไซเนอร์คนเก่งหน้าใหม่
ทีน่ า่ จับตาแบบสุดๆ แม้คณ
ุ แม่แองจีจ้ ะยังยืนยันว่า “เรานัง่ บนพืน้ ตัด
กระดาษแล้วแปะเข้าด้วยกันให้กลายเป็นชุดแค่นั้นเอง” และผลงาน
ของทัง้ คูจ่ ะออกมาให้ยลโฉมในคอลเลกชัน่ Spring/Summer 2015 นี้
ต้องลองติดตาม
ไม่แน่นะ... สาวน้อยอาจกลายเป็นไอดอลของเด็กผู้หญิง
ทัว่ โลกในเร็วๆ นีก้ ไ็ ด้
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แก้วกาแฟ KFC
กินได้นะ (ในอนาคต)

แห่นางแมวกันท�ำไมนะ

นี่คือ ประเพณีความเชื่อตั้งแต่โบราณ ปีใดหากเกิดภาวะ
ฝนแล้ง หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล จะส่งผลท�ำให้ชาวไร่ชาวสวน
ต้องประสบกับความเดือนร้อน พืชผลที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
เมือ่ ต้องประสบกับภาวะเช่นนี้ จึงเกิดมีประเพณีแห่นางแมวขอฝน
เกิดขึ้น ซึ่งในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าหลังจากแห่นางแมว
แล้วในไม่ชา้ ฝนก็จะเทลงมา แล้วท�ำไมไม่ใช้สตั ว์ชนิดอืน่ ๆ ในการ
ท�ำพิธ?ี ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจากว่าแมวเป็นสัตว์ทไี่ ม่ชอบน�ำ 
้ จะกลัว
น�ำ 
้ คนโบราณจึงถือว่าแมวเป็นตัวแล้ง ดังนัน้ จึงใช้แมวมาขังใส่
กรงแล้วเดินแห่เป็นขบวนไปรอบๆ หมูบ่ า้ น เมือ่ ผ่านบ้านใครก็ให้
เจ้าของบ้านนัน้ ตักน�ำ้ มาสาดแมว เชือ่ กันว่าแมวถูกสาดน�ำ้ จนเปียก
ก็จะหมดสภาพตัวแล้งไป เคล็ดตรงนีน้ เี่ องทีเ่ ป็นสาเหตุให้ตอ้ งใช้
แมวในพิธแี ห่นางแมวของฝน
จะว่าไปก็แอบสงสารน้องแมวอยูเ่ หมือนกันนะ

เว็ บ ไซต์ ข ่ า วมิ ร ์ เ รอร์ อั ง กฤษ
รายงานว่า ร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ดชื่อดัง
อย่าง ‘เคเอฟซี’ ในประเทศอังกฤษ ได้
ประกาศเตรียมใช้ถว้ ยกาแฟแบบกินได้
ภายใต้ชอื่ ว่า ‘Scoff-ee Cup’ โดยจะท�ำจากบิสกิตกรุบกรอบไม่เหมือนใคร
เคลือบด้วยน�้ำตาล พร้อมด้วยส่วนผสมของไวท์ช็อกโกแลต งานนี้
เคเอฟซีได้เป็นพันธมิตรจากบริษัท ‘Seattle’s Best Coffee’ และ
‘The Robin Collective’ ในลอนดอน โดยเผยว่า นอกจากรสชาติถว้ ยที่
เอร็ดอร่อยแล้ว ยังมีกลิน่ ทีห่ อมหวานชวนดมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ำ� ให้อารมณ์
ดีขึ้นได้อีกด้วย ในรายงานระบุว่า ถ้วยกาแฟกินได้ของเคเอฟซีนั้น
จะเตรียมใช้เฉพาะสาขาในประเทศอังกฤษ ยังไม่มแี นวคิดจะน�ำไปใช้ใน
ประเทศอืน่ ๆ แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามแต่หากสามารถตีตลาด
ในอังกฤษได้ส�ำเร็จ คนไทยเราก็อาจมีสทิ ธิได้ใช้และชิมถ้วยกาแฟกินได้
รสอร่อยจากเคเอฟซีในไทยด้วยก็เป็นได้ ขณะนีถ้ ว้ ยกาแฟทีว่ า่ นีก้ ำ� ลังอยู่
ในขัน้ ตอนการผลิต
ถ้ามาถึงเมืองไทยก็ดสี นิ ะ บรรดาฮิปสเตอร์ทงั้ หลายคงพากัน
ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเน็ตเวิรก์ ยกใหญ่

บาร์นกฮูกน่ารักจัง

สถานทีแ่ ห่งนีน้ า่ จะถูกใจคนรักสัตว์ทงั้ หลาย
แน่นอน เมื่อมีคาเฟ่กึ่งบาร์สัตว์น้อยน่ารักแห่ง
ใหม่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยคราวนี้
ภายในร้านจะเต็มไปด้วยเหล่านกฮูกตาโตที่จะ
คอยอยูเ่ ป็นเพือ่ นคนนอนดึก ใช้ชอื่ ร้านว่า ‘Annie
the owl’ โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องเสียค่าเข้าร้าน 20 ปอนด์ หรือประมาณ 1,000 บาท
โดยจะสามารถเลือกเครือ่ งดืม่ ได้ 2 แก้ว ร้านจะเริม่ เปิดให้บริการ 20.30 น.จนถึง 02.00 น. และจะจัดให้เหล่านกฮูกมาอยูเ่ ป็นเพือ่ นตัง้ แต่วนั ที่ 19 - 25
มีนาคมนีเ้ ท่านัน้ ทัง้ นีจ้ ะยังไม่เปิดเผยว่าจะจัดงานบาร์นกฮูกอีกครัง้ เมือ่ ใด เจ้าของร้านได้จำ� กัดจ�ำนวนคนเข้าร้านในแต่ละวัน โดยจะสุม่ รายชือ่ ผูท้ ลี่ งชือ่
ผ่านเว็บไซต์ http://annietheowl.com/ โดยให้เหตุผลว่า กลัวนกฮูกจะเครียดจนเกินไป ทัง้ นีร้ ายได้จากการขายตัว๋ เข้าชมบาร์นกฮูกนัน้ ทางเจ้าของร้าน
ยังจะมอบให้แก่ศนู ย์อนุรกั ษ์นกฮูกแห่งประเทศอังกฤษอีกด้วย อนึง่ ก่อนหน้านีญ
้ ปี่ นุ่ ก็ได้เปิดร้านคาเฟ่นกฮูกเช่นกันเมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาในกรุงโตเกียว
นีค่ งเป็นอีกโอกาสหนึง่ ทีผ่ คู้ นจะได้รจู้ กั และใกล้ชดิ กับนกฮูกมากขึน้
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

ว่าด้วยเรือ
่ งน�ำ้ อัดลม

กับมะเร็งเต้านมในเด็กผู ห้ ญิง

ล่าสุดผลการวิจัยจากสถาบันการแพทย์ฮาร์วาร์ด
แห่ ง สหรั ฐ ฯ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารฮิ ว แมน รี โ ปรดั ก ชั่ น
เปิดเผยว่า เด็กผูห้ ญิงทีบ่ ริโภคน�ำ้ อัดลมวันละกระป๋องครึง่
ขึ้นไปจะมีประจ�ำเดือนเร็วกว่าปกติอย่างน้อย 3 เดือน
และมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าเด็กผู้หญิง
ทั่วไป นับเป็นงานวิจัยแรกที่ระบุว่า การดื่มน�้ำอัดลม
จ�ำนวนมากส่งผลต่อฮอร์โมนของผู้หญิง หลังจากที่ก่อน
หน้านีม้ กั เป็นการวิจยั เรือ่ งน�ำ้ อัดลมกับความอ้วน โดยได้
ท�ำการส�ำรวจข้อมูลจากเด็กอเมริกันจ�ำนวน 5.583 คน
อายุระหว่าง 9-14 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ซึ่งพบว่า การ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ�้ ตาลสูงเป็นการยับยัง้ การผลิตอินซูลนี
ซึ่งส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ ท�ำให้เด็กสาวมีประจ�ำเดือนมา
เร็วกว่าปกติ ขณะที่ผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งพบว่า การมี
ประจ�ำเดือนเร็วกว่าปกติมากเท่าไหร่ ท�ำให้มีความเสี่ยง
ที่จะเป็นมะเร็งสูงขึ้นถึง 5% ต่อปี ผลวิจัยนี้จะจริงหรือไม่
แต่การดื่มน�้ำอัดลมในปริมาณมากต่อวันก็ไม่ใช่เรื่องดี
ต่อสุขภาพใช่ไหมล่ะ

เปิด หรือ ปิดไฟนอนดีกว่ากันนะ

เหตุผลที่เราควร

ออกก�ำลังกายยามเช้า

หลังตืน่ นอน หากเราคิดทีจ่ ะออกก�ำลังกายยามเช้าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างจากการออกก�ำลังกายยามเย็น ดังนี้
ช่ วยให้ระบบเผาผลาญของเราท�ำงานได้ดีกว่า
กระตุน้ ระบบการเผาผลาญได้ดว้ ยการออกก�ำลังกายตอนเช้าประมาณ
10 นาที เน้นการเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นหลัก
ช่ วยให้ระบบเผาผลาญทัง้ วันดีขึ้น
การที่ เ ราออกก� ำ ลั ง กายตั้ ง แต่ เ ช้ า เหมื อ นกดปุ ่ ม ให้ ร ่ า งกายเริ่ ม
เผาผลาญตั้งแต่เช้า
เอาชนะข้ออ้างเรื่องเวลา
การออกก�ำลังกายตอนเช้าจะช่วยเอาชนะข้ออ้างเรื่องเวลา เพราะ
โอกาสทีจ่ ะหวังว่าเย็นนีว้ า่ งแล้วจะไปออกก�ำลังกายแน่ๆ เป็นไปได้ยากมาก
ช่ วยให้ไปท�ำงานได้ทัน
การออกก�ำลังกายจะช่วยให้ตื่นก่อนปกติประมาณ 10 นาทีเพื่อมา
ออกก�ำลังกายในตอนเช้า ดังนั้นคุณจึงตื่นเช้าไปโดยอัตโนมัติ
ช่ วยลดความเครียดในระหว่างวัน
เวลาที่ออกก�ำลังกาย ต่อมพิทูอิทารีจะหลั่งสารเอนดอร์ฟิน ซึ่งท�ำให้
รู้สึกดี ยิ่งมีสารเอนดอร์ฟินมากในกระแสเลือดก็จะรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้น
ช่ วยท�ำให้ร่างกายแข็งแรงกว่า
มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา เมืองบลูมิงตัน ระบุว่า หากเรา
ออกก�ำลังกายตอนเช้าจะช่วยท�ำให้ความดันโลหิตลดลง และยังมีการยืนยัน
ว่า การออกก�ำลังกายตอนเช้าเป็นการกระตุ้นให้ต่อมต่างๆ ที่สร้างฮอร์โมน
ในร่างกายท�ำงานสูงที่สุด

การวิจัยล่าสุดบอกว่า การได้รับแสงสว่างจากไฟฟ้ามากไปในเวลากลางคืนจะรบกวนการ
ผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ทีช่ ว่ ยในการยับยัง้ การเกิดมะเร็ง
บางชนิดได้ และการเปิดไฟนอนยังรบกวนการท�ำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายอีกด้วย
การปิดไฟนอนจึงช่วยในการเพิ่มเมลาโทนินที่มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคซึมเศร้า ท�ำให้เรา
นอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วย เพราะเวลาที่เราปิดไฟจะท�ำให้
ความอยากอาหารลดน้อยลงได้ งั้นแบบนี้ก็เอามาช่วยเวลาลดความอ้วนได้ด้วยสินะ
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โซดากับการรักษา

โรคมะเร็งที่ถกู พู ดถึงในโลกไซเบอร์

ก่ อ นหน้ า นี้ มี ก ารพู ด ถึ ง กั น
อย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการดื่ม
มะนาวโซดาเพือ่ ยับยัง้ การเกิดโรค
มะเร็ง ล่าสุด นพ.กฤษดา ศิรามพุช
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ย�้ำว่า “มะนาว
โซดารักษามะเร็งไม่ได้” พร้อมกับ
แจกแจงข้อดี-เสียให้เห็นชัดเจนว่า มะนาวนั้นมีคุณสมบัติคล้าย
ยาขับปัสสาวะอ่อนๆ ช่วยกระตุ้นตับและถุงน�้ำดีให้บีบตัว ซึ่งบาง
กรณีท�ำให้นิ่วในถุงน�้ำถูกขับออกมา แต่ก็มีข้อเสียคือ ทั้งมะนาว
และโซดาต่างมีฤทธิ์เป็น “กรด” จึงไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง อีกทั้ง
ผู้เป็นโรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน ห้ามเด็ดขาด ส�ำหรับประเด็น
ว่ารักษามะเร็งได้หรือไม่ ยัง
ไม่มีงานวิจัยที่ไหนรับรอง
สรรพคุ ณ ดั ง ว่ า แม้ จ ะมี
ฤทธิ์ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระได้
แต่ไม่เหมือนยาเคมีบ�ำบัด
แน่นอน ดังนั้นก่อนจะเชื่อ
สรรพคุ ณ ต่ า งๆ ในสาระ
ข้อมูลบนโซเชียล อย่าลืม
ศึกษาและตรวจสอบอย่าง
ละเอียดเสียก่อนนะจ๊ะ

หนึ่งในอาการของโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร คือ อาการท้องอืด หากเป็นบ่อยๆ
อย่านิ่งนอนใจ ลองไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
โดยละเอียดจะดีทสี่ ดุ

หอยนางรม
ช่ วยเพิ่มพลังทางเพศได้จริงหรือ

เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ถ กเถี ย งกั น
มานานในแวดวงของหนุ ่ ม ๆ ค� ำ ตอบ
คือ หอยนางรมมีส่วนช่วยได้ เพราะใน
หอยนางรมอุดมไปด้วยแร่ธาตุสังกะสีสูง
ซึ่งช่วยท�ำให้สเปิร์มเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น
ตามทฤษฎี จ ะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสการมี ลู ก
นั่นเอง นอกจากนี้สังกะสียังช่วยลดความ
เสี่ยงการเกิดต่อมลูกหมากบวมอักเสบได้
อีกด้วย อีกทั้งในหอยนางรมและในอาหาร
ทะเลยังมีโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่สร้างสารคล้ายฮอร์โมน
ชื่อ พลอสตาแกลนดิน ซึ่งมีความส�ำคัญต่อระบบประสาทในด้านการ
ตอบสนองทางเซ็กซ์ และเคยใช้เป็นสารทีใ่ ช้ฉดี เฉพาะทีใ่ นชายทีเ่ สือ่ ม
สมรรถภาพทางเพศ ช่วยให้ผนังเส้นเลือดคลายตัว ท�ำให้เลือดไปเลีย้ ง
อวัยวะเพศได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าน�้ำมันปลาแคปซูล
จะให้ผลเหมือนอาหารธรรมชาติ แต่อย่าลืมว่าคอลเลสเตอรอลใน
หอยนางรมนั้นสูง ขอแนะน�ำให้รับประทานหอยนางรมในปริมาณที่
พอเหมาะจะดีที่สุด  

ใช้อาหารช่วยลดความหงุ ดหงิด

รูไ้ หมว่า ความหงุดหงิดทีม่ าพร้อม
กับประจ�ำเดือนของคุณสาวๆ แก้ได้
ด้ ว ยการทานอาหารที่ มี แ คลเซี ย ม
อาทิ นมไขมันต�่ำ  โยเกิร์ต ชีส เต้าหู้
ผักคะน้า ฯลฯ หมั่นทานให้บ่อยที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อช่วยปรับฮอร์โมน
ให้คงที่ แล้วอารมณ์แปรปรวนทีว่ า่ ก็จะ
ค่อยๆ หายไป นอกจากนี้การฟังเพลง
ที่ชื่นชอบก็จะช่วยลดอาการตึงเครียด
ในช่วงนี้ได้เหมือนกัน
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

สับปะรด

ช่ วยลดความมันบนใบหน้า

ส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง การมี ผิ ว หน้ า มั น มั ก สร้ า งปั ญ หาในการ
แต่งหน้าอยู่บ่อยๆ แถมยังสร้างความรู้สึกมันเยิ้มในระหว่างวัน
หลังการแต่งหน้า ส�ำหรับผูช้ ายก็ทำ� ให้เสียบุคลิก ไม่นา่ มอง แถม
บางรายยังเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสิวอีกด้วย ฉบับนี้ขอแนะน�ำ
เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะท�ำให้ผิวหน้าลดความมันลง ผิวแลดูสะอาด
สดใสเกลีย้ งเกลา ปราศจากสิวและริว้ รอย เพียงมีสบั ปะรดและ
ท�ำตามขัน้ ตอนต่อไปนี้  

1.
2.
3.
4.

เตรียมสับปะรดเปรีย้ ว 1/4 ผล มีด ส้อม ถ้วย และทีค่ าดผมหรือ
หมวกคลุมผมส�ำหรับอาบน�ำ้
ล้างหน้าให้สะอาดด้วยน�ำ้ อุน่ กับสบูห่ รือโฟมล้างหน้า ซับหน้า
ให้แห้งด้วยผ้าขนหนู แล้วเก็บผมให้เรียบร้อยด้วยทีค่ าดผม
หรือหมวกคลุมผมส�ำหรับอาบน�ำ้
ล้างสับปะรดทีเ่ ตรียมไว้ให้สะอาด สะบัดน�ำ้ ออก แล้วน�ำมีด
มาหัน่ เป็นชิน้ เล็กๆ ใส่ในถ้วย แล้วใช้สอ้ มยีสบั ปะรดให้เละ
พอกสับประรดให้ทั่วใบหน้า ยกเว้น
บริเวณรอบดวงตาและริมฝีปาก ทิง้ ไว้
สัก 25-30 นาที แล้วท�ำความสะอาดด้วย
น�ำ้ อุน่ กับสบูห่ รือโฟมล้างหน้า ซับหน้าให้แห้ง
ด้วยผ้าขนหนู
เคล็ ด ลั บ นี้ แ นะน� ำ ให้ ท� ำ เป็ น
ประจ�ำทุก 5 วันจะได้ผลลัพธ์ดี ใบหน้า
จะสดใสไร้ความมันมากวนใจ

สนุกกับเว็บความงาม
ที่นา่ ลอง NailSnaps

แอพฯ ใหม่ลา่ สุดทีส่ าวๆ จะกรีด๊ มันช่วยให้เราสร้างสรรค์
ลวดลายเล็บได้เอง เพียงเลือกรูปสวยๆ จากเฟซบุ๊คหรือไอจี
มาจั ด วางแปะบนเฟรมรู ป เล็ บ หน้ า จอ
จากนั้ น คลิ ก สั่ ง ซื้ อ จาก NailSnaps ซึ่ง
จะจัดการแปลงสติ๊กเกอร์ส�ำหรับติดเล็บ
จัดส่งมาให้ภายใน 1 สัปดาห์ จากนัน้
สาวๆ แค่แกะ ลอก และแปะลงบน
เล็บ ตัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยตะไบ
เท่านีก้ ไ็ ด้ลายเล็บสวยทีอ่ อกแบบเอง
ไม่เหมือนใครแล้ว คลิกเลย
www.nailsnaps.com

เทรนด์โชว์ผวิ ใส ดวงตากลมโต ยังไงก็ไม่เอ้าท์

มาแต่งหน้าแบบเป็นธรรมชาติ เน้นดวงตากลมโตน่าค้นหากันเถอะ!
ค�ำว่า “แต่งหน้าเบาๆ” อาจฟังดูง่ายๆ แต่จะให้สวยเป็นธรรมชาติของจริงต้องใช้
เทคนิคขัน้ เทพเหมือนกันนะ แนะให้เลือกอายแชโดว์เฉดสีเอิรธ์ โทนทีม่ คี วามสว่างสดใส
กว่าปกติเล็กน้อย ตัดอายไลเนอร์เส้นหนาออกไปเลย ปัดมาสคาร่าเน้นขนตาก็พอ
ส่วนผิวหน้านั้นเทรนด์เด็ดส�ำหรับร้อนนี้ คือ การโชว์ลุคสวยของผิวหน้าที่ฉ�่ำวาว หรือมี
มิตโิ ดดเด่นเมือ่ ยามต้องแสง เพียงเลือกใช้ครีม แป้ง หรือเมคอัพประกายมุกบวกความ
กล้าในการเลือกใช้เมคอัพทีเ่ น้นความโดดเด่นให้ผวิ มากกว่าปกติ เท่านีค้ ณ
ุ ก็สามารถโชว์
ผิวสวยเด่นเกินใครแล้ว
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เทคนิคโชว์ผวิ เนียนสวย

หากผิวหน้าของคุณมีริ้วรอยและจุดด่างด�ำ
แนะน� ำ ให้ เ ลื อ กรองพื้ น เนื้ อ ครี ม แทนเนื้ อ แป้ ง
รองพืน้ เนือ้ ครีมทีช่ มุ่ ชืน่ จะท�ำให้ผวิ ดูเปล่งปลัง่ สดใส
ช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า ขณะที่แป้งอาจจะ
จับตัวตามร่องลึก รองพืน้ เนื้อ
เหลวนั้นสามารถประยุกต์วิธี
การใช้ได้หลายแบบ ทั้งใช้
ปลายนิ้ว หรือฟองน�้ำ  หรือ
แปรงแต่ ง หน้ า ตามความ
ถนัดของคุณเอง

สูตรความงามง่ายๆ
จากทีทรีออยล์

นี่คือ สูตรเติมความขาวกระจ่างใสให้ผิวหน้า
ทีเ่ ห็นผลทันตาทันใจ คุณเองก็ทำ� ได้...
วิธีท�ำ
ผสมครีมน�ำ้ มันดอกกุหลาบ ท�ำจากกลีบดอกกุหลาบ
มอญ 1 ดอก น�ำ้ อีฟนิง่ พริมโรสหรือน�ำ้ มันงาบริสทุ ธิ์ 1 ช้อน
โต๊ะ นมไข่ขาว (ไข่ขาว 1 ฟองปั่นกับนมสด 3 ช้อนโต๊ะ)
2 - 3 ช้อนโต๊ะ น�ำทุกอย่างมาผสมปัน่ รวมกันให้เป็นครีมข้น
แล้วหยดน�ำ้ มันหอมทีทรี 2 - 3 หยดในระหว่างปัน่
วิธีใช้
1. ล้างหน้าให้สะอาด ซับให้แห้งหมาด
2. ทาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสดทั่วผิวหน้าและล�ำคอ
ลูบไล้เบาๆ จากส่วนล�ำคอขึ้นไป พักไว้ 10 -15 นาที
ล้างออกด้วยน�ำ้ อุน่

Welcome Summer

เตรียมตัวเผยผิวรับลมร้อนกันหรือยังจ๊ะหนุม่ สาวทัง้ หลาย
Q : เราควรทาครีมกันแดดที่บริเวณใดบ้าง?
A : คนส่วนใหญ่คนุ้ เคยกับการทาครีมกันแดดเฉพาะพืน้ ผิวบริเวณกว้างๆ และ
สัมผัสแสงแดดโดยตรง เช่น ใบหน้า แขน และขา แต่มกั จะลืมใส่ใจจุดเล็กๆ ทีถ่ กู
แดดลามเลีย เช่น ต้นคอ อก ใบหู และหลังเท้า ซึง่ จะท�ำให้ผวิ โดยรวมดูดา่ งๆ เพราะ
สีผิวไม่สม�่ำเสมอจากการถูกแสงแดดไม่เท่ากัน หรือมีรอยไหม้แดดเป็นหย่อมๆ
ดังนัน้ ควรทาให้ทวั่ ทัง้ เรือนร่าง อย่าลืมจุดเล็กๆ ทีว่ า่ ด้วย
Q : Sun screen กับ Sun tan เหมือนกันหรือไม่?
A : Sun Screen และ Sun Tan นัน้ ไม่เหมือนกัน แต่สว่ นมากขวด Sun screen
และ Sun tan มักวางอยูใ่ กล้กนั บนชัน้ ขาย หลายคนจึงสับสน หรือ
คิดเอาเองว่ามันคือสิง่ เดียวกัน จริงๆ แล้ว
มีเพียง Sun screen เท่านั้นที่ท�ำหน้าที่
กันแดดป้องกันรังสียวู ี ส่วน Sun tan เป็น
ครีมที่ทาเพื่อให้ผิวดูดซับรังสียูวีได้มาก
ขึน้ ผิวจึงคล�ำ้ ลง หรือทีเ่ รียกว่า มีผวิ สีแทน
แบบทีฝ่ รัง่ ผิวขาวนิยมกัน ในการซือ้ จึงควร
สังเกตให้ดี
Q : ครีมกันแดดมีอายุ การใช้งานนานเท่าไหร่?
A : โดยปกติครีมกันแดดทีย่ งั ไม่เปิดใช้จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปีนบั จาก
วันทีผ่ ลิต ส่วนครีมกันแดดทีเ่ ปิดใช้แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ปี หากพบว่าเนือ้
ครีมเปลีย่ นสภาพ มีกลิน่ ทีผ่ ดิ แปลกไปจากปกติกไ็ ม่ควรน�ำมาใช้ การเสือ่ มสภาพ
ก่อนหมดอายุการใช้งานของครีมกันแดด สามารถเกิดขึน้ ได้หากถูกเก็บไว้ในสภาพ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม บางคนไม่ได้ทาครีมกันแดดเป็นประจ�ำ  ใช้เฉพาะเมื่อ
ไปทะเล ไปว่ายน�้ำ  จะหยิบใช้
ครีมกันแดดก็ต่อเมื่อออกแดด
จั ด ต้ อ งอย่ า ลื ม สั ง เกตความ
เปลี่ยนแปลงของครีมกันแดด
ให้ดีด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ผิวพรรณหากไม่อยากเกิดอาการ
แพ้และระคายเคือง
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ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

isine
Manorah Roya่ l Cu

รสชาติแบบไทยๆ ทีคิดถึง

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วันนี้ - 22 มี.ค.
Glass Exhibition
“กลาส” นิทรรศการภาพถ่าย โดย เจน
ณัฐภา กมลเศวตกุล ผลงานชุดนี้สร้างขึ้น
บนพื้นฐานของการเพ้อฝัน จินตนาการ ผ่าน
กระจกสะท้อนของกล้องถ่ายรูป เพือ่ เสนอภาพ
การดิ้นรนต่อสู้กับความรู้สึกในโลกแห่งความ
เป็นจริง จัดแสดง
ณ อาเอมเอ อิสติททู
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Ring a bell : สัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มอิม
่ ใน

ร้านอาหารไทยทีต่ งั้ อยูใ่ นสถานทีแ่ ห่งความทรงจ�ำอย่าง
ไปรษณียก์ ลางบางรัก สร้างบรรยากาศให้คลอเคล้าไป
กับรสชาติอาหารสูตรต้นต�ำรับด้วยการตกแต่งสไตล์
ไทยโมเดิรน์ อาบด้วยโทนสีทองอร่าม มีพนื้ กระเบือ้ ง
โบราณทีค่ งไว้ตงั้ แต่สมัยแรกสร้างอาคารไปรษณีย์
กลาง เพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราวในอดีต
Eat time : อร่อยกับเมนูอาหารไทยแท้รสต้นต�ำรับ คัดสรรเมนูเด็ดจาก
ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทยมาให้ชมิ ถึงที่ เพิม่ ความสุนทรียด์ ว้ ยหน้าตา
อาหารทีต่ กแต่งอย่างสวยงาม น�ำเสนอเมนูให้เลือกชิม อย่าง “วิหกนอนรัง”
ชื่อที่สื่อความหมายถึงเมนูหน้าตาสร้างสรรค์ คล้ายนกน้อยในรังรอการ
ลิม้ รสจากคุณ เมนูพนื้ บ้านภาคใต้อย่าง “ไก่ทอดหาดใหญ่” ก็มใี ห้เลือก
ชิม ใครทีข่ าดส้มต�ำไม่ได้ “ส้มต�ำไทย” ของร้านนีก้ ร็ สเด็ดไม่แพ้ใคร อีกหนึง่
เมนูนา่ ลองคือ “ย�ำส้มโอกุง้ สด” ได้รสชาติเปรีย้ วอมหวานของส้มโอร่วมกับ
กุง้ สดกรอบอร่อย  
The Connection : มโนราห์ รอยัล คุยซีน ตัง้ อยูท
่ ี่ อาคารไปรษณียก์ ลาง
บางรัก เปิดบริการทุกวัน 11.00-14.00 น. และ 17.00-21.00 น. สอบถาม
และส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0 2206 7310

16 มี.ค. – 9 เม.ย.

19 - 31 มี.ค.

กุลสตรีศรีสยาม มิวสิคล
ั
ละครเวที มิ ว สิ คั ล ที่ น� ำ เพลงคลาสสิ ค
ย้อนยุคในช่วงปี พ.ศ. 2511 มาสร้างสรรค์
ให้ ส นุ ก สนานสไตล์ ค อมเมดี้ ผ่ า นเนื้ อ เรื่ อ ง
ที่ ก ลมกล่ อ มน่ า ดู ช ม แสดงโดยนั ก แสดง
มากฝี มื อ ก� ำ กั บ โดย เศรษฐสิ ริ นิ รั น ดร
เปิดให้ชม 25 รอบ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 9 เมษายน บัตร
ราคา 690 บาททุกที่
นัง่ ส�ำรองบัตรโทร. 09
5542 4555

Chanintr Outlet
หากคุณก�ำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์หรู
คุณภาพคับบ้านจากฟากฝั่งตะวันตกใน
ราคาที่ ถู ก เหลื อ เชื่ อ แนะน� ำ ให้ ม างาน
Chanintr Outlet เพื่อพบกับสินค้าตกแต่ง
บ้านราคาลดสูงสุดถึง 75% ตัง้ แต่ 19 – 31
มีนาคม ศกนี้ ณ สตูดโิ อ 61 ซอยสุขมุ วิท 61
รายละเอียดโทร. 0 2655 0415

Hello Kitty Cafe

คาเฟ่คิตตีแ้ ห่งความสุข

Kiani

Ring a bell : เฮลโหล คิตตี้ คาเฟ่ ตัง้ อยูใ่ นอาณาจักรครบวงจรของคน

รักคิตตีแ้ ห่งแรกและแห่งเดียวทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิถ์ กู ต้องจากซาริโอประเทศ
ญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ อยู่ใจกลางสยามสแควร์วัน หมายจะให้เป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่สำ� หรับนัดพบและสร้างความสุขร่วมกัน ท่ามกลาง
บรรยากาศคิกขุนา่ รักเสมือนจ�ำลองโลกของคิตตีม้ าไว้ทนี่ ี่
Eat time : ทุกเมนูนำ� แรงบันดาลใจมาจากการ์ตน
ู เรือ่ ง เฮลโหล คิตตี้
แนะน�ำให้ลองชิม “Kitty Gelato” ครีมชีส 2 รสชาติมาแมทช์กนั พ่วงด้วย
บราวนีน่ มุ่ หนึบเคีย้ วเพลิน ต่อด้วย “Pinky Dream” ชีสเค้กนุม่ ๆ สลับกับ
แครกเกอร์กรุบกรอบ แถมด้วยครีมชีสรสสตรอเบอรีต่ ดั กับช็อคโกแลต
กานา อีกหนึง่ เมนูแห่งความสุข คือ “Lychee Paradise” ทีน่ ำ� เนือ้ ลิน้ จี่
มามิกซ์กบั เนือ้ เค้กอย่างลงตัว ทานแล้วฟิน นอกจากอาหารหวานแล้ว
ยังมีอาหารมือ้ หลักให้เลือกชิมกันอีกเพียบ อย่างนีต้ อ้ งห้ามพลาดแล้ว
The Connection : Sanrio Hello Kitty House Bangkok ตัง้ อยูท
่ ี่
สยามสแควร์วนั เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. รายละเอียดคลิก
www.facebook.com/HelloKittyHouseBKK

อร่อยตามสตู รครัวเกาหลี
Ring a bell : รสชาติดงั้ เดิมทีบ
่ ง่ บอกวัฒนธรรมเกาหลีแท้ๆ รอคอย

คุณอยูแ่ ล้วที่ Kiani ร้านอาหารเกาหลีรสต้นต�ำรับ ภายในร้านแบ่งสัน
ปันส่วนพืน้ ทีอ่ ย่างคุม้ ค่าเพือ่ รองรับลูกค้าทีม่ ารอคอยความอร่อย ด้วย
การตกแต่งทีเ่ น้นความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย สบายๆ
Eat time : อร่อยกับเมนูอาหารเกาหลีสต
ู รเด็ดซึง่ เกิดขึน้ เป็นครัง้
แรกในเมืองไทยกับ บูลโกกิสไตล์ใหม่ ปรุงสดบนโต๊ะอาหาร ร่วมด้วย
คงนามูล บูลโกกิ หรือหมูสไลด์กบั ถัว่ งอกหัวโต เคล้าซอสสุดพิเศษ
ให้รสเข้มข้น เมือ่ ทานใกล้หมดสามารถน�ำข้าวลงไปผัดต่อในกระทะ
ได้ขา้ วผัดแสนอร่อยเพิม่ มาอีกจาน ตามด้วยอีกนานาเมนูสไตล์เกาหลี
ให้เลือกชิมอีกเพียบ
The Connection : Kiani ตัง้ อยูใ่ นโครงการฟิฟตีฟ
้ ฟิ ทองหล่อ
ซอยทองหล่อ 2 ถนนสุขมุ วิท 55 เปิดบริการทุกวัน 11.00-21.00 น.
สอบถามและส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2714 7730

28 – 29 มี.ค.

4 เม.ย.

วันนี้ - 31 พ.ค.

ไหมไทยสิรน
ิ ธร
คอนเสิ ร ์ ต เฉลิ ม พระเกี ย รติ ก ารกุ ศ ล
“ไหมไทยสิ ริ น ธร” คอนเสิ ร ์ ต ดี ๆ ที่ จั ด ขึ้ น
เนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เจริ ญ พระชนมายุ
60 พรรษา โดยมีศลิ ปินคุณภาพ อาทิ ไหมไทย
ออเคสตร้า, สุรสีห์ อิทธิกลุ , กิต เดอะวอยซ์
และอี ก มากมายพร้ อ มใจมาร่ ว มสร้ า ง
ความบั น เทิ ง ณ หอ
ประชุ ม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส�ำรอง
บั ต รได้ ที่ ไ ทยทิ ค เก็ ต
เมเจอร์ทกุ ช่องทาง

มหัศจรรย์...ความคิดถึง ดีทบ
ู ี
อังกอร์ คอนเสิร์ต 2015
หลั ง จากที่ ป ลายปี ที่ แ ล้ ว กระแส
คอนเสิร์ตใหญ่ของดีทูบีกลายเป็นทอล์ค
ออฟเดอะทาวน์ทสี่ ามารถสร้างปรากฏการณ์
บัตรขายหมดเกลี้ยง เฮียฮ้อจึงชวนแดน
และบีม กลับมาเนรมิตคอนเสิร์ตใหญ่อีก
ระลอก เพือ่ นึกถึงบิก๊ ดีทบู ี แฟนคลับตัวจริง
ควรรีบส�ำรองบัตรแต่
เนิน่ ๆ ก่อนระเบิดความ
ประทับใจ 4 เมษายนนี้
ที่ อิ ม แพค อารี น ่ า
เมืองทองธานี

Gen A รวมพลคนรุ่นใหม่
หัวใจอาสา
โครงการน�้ำดีที่จัดโดยมูลนิธิธรรมดี, สสส.
และโสสุโก้ ปลุกพลังจิตอาสาวัยมัน อายุ 1525 ปี ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ
“Gen A รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” เพียง
แท็คทีมไม่เกิน 5 คน ส่งโครงการในหัวข้อ “พลังจิต
อาสาเปลี่ยนประเทศ” โดยมีถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็ดพระเทพฯ และ
ทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท
รออยูป่ ลายทาง ส่งผลงาน
ได้ ตั้ ง แต่วั นนี้ ถึ ง สิ้ นเดื อ น
พฤษภาคม โทร. 0 2610 2384
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คู่หูพาเที่ยว

กับ อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์

เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

Hello
Summer!
ที่ เกาะพยาม ระนอง
ฤดูรอ้ นได้เข้ามาทักทายประเทศไทยของเราแบบเต็มตัวแล้ว ช่ วงบ่ายๆ จะออกเดินทางไหนก็ควรหา
หมวก หรือกางร่มบังแดดกันด้วยนะครับ อากาศร้อนๆ แบบนี้ ที่เที่ยวแรกที่ทกุ คนต่างพากันคิดถึง คือ
“ทะเล” แต่จะเป็นทะเลที่ไหน ใกล้ไกลก็ขนึ้ อยู ก่ บั ความสะดวกของแต่ละท่านครับ

ส� ำ หรั บ คู ่ หู เ ดิ น ทางฉบั บ นี้ ขอพาท่ า นผู ้ อ ่ า นไปล่ อ งใต้ สั ม ผั ส
แสงแดด สายลม ท้องฟ้า ท้องทะเล รับร้อนแรกของปีกนั ที่ เกาะพยาม
จังหวัดระนอง ซึง่ เป็นเกาะทีต่ งั้ อยูท่ างฝัง่ ทะเลอันดามัน โดยมีเกาะน้อย
ใหญ่รายล้อมเพิม่ ความสวยงาม ในสมัยก่อนเกาะนีม้ ชี อื่ ว่า “เกาะพยายาม”
เพราะเวลาจะเดินทางมาเกาะแต่ละทีต้องใช้ความพยายามมาก และ
เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไป ความเจริญเริม่ มาถึง การเดินทางมายังเกาะก็เริม่
สะดวกสบายมากขึน้ จึงเปลีย่ นชือ่ เรียกเกาะให้สนั้ ลงเป็น “เกาะพยาม”
ดังเช่นทุกวันนี้
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จังหวัดระนองอยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร หาก
ขับรถมาเองใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชัว่ โมง หรือจะนัง่ รถโดยสาร VIP
ของ บขส. มาลงทีท่ า่ รถ และต่อรถสองแถวมายังท่าเทียบเรือเทศบาลต�ำบล
ปากน�ำ 
้ ซึง่ เป็นท่าเรือส�ำหรับข้ามไปยังเกาะพยามก็ได้
เกาะพยามอยูห่ า่ งจากฝัง่ 35 กิโลฯ หากนัง่ เรือเมล์ ใช้เวลาเดินทาง
2 ชัว่ โมง มีเรือออกจากฝัง่ 2 รอบ เวลา 9.30 และ 14.00 น. ค่าโดยสาร

“เดอะบูลสกาย รีสอร์ท เกาะพยาม”

ท่านละ 200 บาท ส่วนเรือสปีด๊ โบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ท่านละ 350
บาท ในช่วงหน้าท่องเทีย่ วจะมีเรือออกจากฝัง่ เรือ่ ยๆ แต่ควรโทรสอบถาม
ก่อนเพือ่ ความสะดวก ติดต่อ คุณหนุย่ โทร. 08 2289 0666, 08  0611 4614
จุดแรกเมื่อเราข้ามมาถึงเกาะพยาม คือ ท่าเรืออ่าวแม่หม้าย
บริเวณนี้จะเป็นจุดรับ-ส่งผู้โดยสารของเกาะ จากนั้นรอรถของรีสอร์ท
มารับเข้าที่พักเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ก่อน ครั้งนี้เราเลือกพักที่
เดอะบูลสกาย รีสอร์ท เกาะพยาม เป็นรีสอร์ทที่น�ำเอกลักษณ์ของ
ประเทศมัลดีฟมาเป็นคอนเซ็ปในการก่อสร้าง โดยท�ำห้องพักให้เป็นวิลล่า
21

ส่วนตัว เมื่อยามน�้ำขึ้นตัววิลล่าจะตั้งอยู่กลางน�้ำใสที่รายล้อมไปด้วย
ป่าโกงกางเขียวขจี และนีจ่ งึ เป็นทีม่ าของค�ำว่า “มัลดีฟ เมืองไทย” ทีท่ ำ�
ให้หลายๆ คนอยากมาลองสัมผัส และคงปฎิเสธไม่ได้วา่ สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็น
แลนด์มาร์คแห่งหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนรูจ้ กั ชือ่ ของเกาะพยามมากขึน้ บวกกับท�ำเล
ทีต่ งั้ สถานทีพ่ กั ร้านอาหาร การบริการ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ เรียกว่าจัดเต็มครับ เพราะทีน่ เี่ ปิดไฟให้ใช้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ห้องพักก็กว้างขวาง ออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม สถานที่
สะอาดสะอ้าน ในส่วนของร้านอาหารที่อยู่บริเวณด้านหน้าก็
ออกแบบตกแต่งสไตล์มลั ดีฟริมชายหาด สวยดูดี มองเห็นวิว
ทะเลแบบเปิดกว้าง 180 องศา ลมพัดเย็นสบาย สามารถนัง่ เล่น
ชิลๆ ได้ทงั้ วัน อาหารก็อร่อย ไม่มขี าดตกบกพร่อง ราคาอาจจะ
ค่อนข้างสูงสักหน่อย แต่หากเทียบกับบริการต่างๆ ก็ถอื ว่าโอเคครับ
เค้าเปิดให้บริการนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป ถึงใครไม่ได้มาพักทีน่ ี่ ก็สามารถ
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แวะมารับประทานอาหาร หรือถ่ายรูปสวยๆ กันได้ เพียงแต่ไม่สามารถเดิน
เข้าไปในโซนทีพ่ กั ของลูกค้าได้เท่านัน้
ทีน่ จี้ ดั โซนทีพ่ กั ไว้ 3 โซนครับ คือ โซนหน้าติดริมทะเล วิลล่า ซีววิ
เป็นแบบ 2 ชัน้ ส่วนโซนด้านข้างเป็นวิวป่าโกงกาง วิลล่า โซน R และวิลล่า
โซน L ต่างกันตรงโซน R มีบนั ไดให้ลงเล่นน�ำ 
้ และสามารถพายเรือคายั
คมาหน้าทีพ่ กั ได้ครับ กิจกรรมหลักๆ ของทีน่ คี่ อื การมาพักผ่อนจริงๆ บาง
คนอ่านหนังสือ บางคนถ่ายรูปอัพเฟสฯ อ่านข่าวบนโลกออนไลน์ บางคนก็
เล่นน�ำ 
้ ซึง่ น�ำ้ ทะเลทีห่ น้าหาดจะใสมาก หาดทรายก็สวย หรือบางคนอาจ
เลือกทีจ่ ะเล่นน�ำ้ ในบริเวณหน้าห้องพักก็ได้ เมือ่ ถึงเวลาน�ำ้ ขึน้ ก็ไปพายเรือ
คายัคเล่น ส�ำรวจป่าโกงกางในบริเวณใกล้ๆ หรือพายเรือชมอาณาบริเวณ
ของรีสอร์ทก็ได้ครับ มีอปุ กรณ์จดั เตรียมไว้ดา้ นหน้ารีสอร์ทพร้อม ทีส่ ำ� คัญ
การมาทีน่ ตี่ อ้ งเช็คเวลาน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลงด้วยนะครับ จะได้จดั สรรเวลาไปเทีย่ ว
ตามอ่าวต่างๆ รอบเกาะได้ถกู
จริงๆ แล้วทีพ่ กั บนเกาะก็มใี ห้เลือกพักหลายแห่ง หลายสไตล์ ตาม
อ่าวต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั งบประมาณ บรรยากาศ และสถานทีค่ รับ เริม่ ตัง้ แต่
หลักร้อยถึงหลักหลายพันกันเลย เมือ่ เราลงจากท่าเรือเกาะพยามบริเวณ

“วัดเกาะพยาม”

“อ่าวใหญ่”
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“จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกอ่าวใหญ่”

นัน้ เรียกว่า อ่าวแม่หม้าย ซึง่ เป็นชุมชนใหญ่ของทีน่ ี่ มีทงั้ ร้านขายของสด
ของแห้ง ร้านอาหาร ร้านให้เช่ามอเตอร์ไซด์ ฯลฯ เดอะบูลสกาย รีสอร์ต
จะตัง้ อยูท่ างด้านซ้ายมือ ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นทีต่ งั้ ของ “วัดเกาะพยาม”
หากสังเกตดีๆ ตัง้ แต่เรือเริม่ เข้าใกล้เกาะเราก็จะเห็นพระอุโบสถของวัดตัง้
โดดเด่นอยูก่ ลางทะเลแล้ว
นอกจากนี้แล้ว บนเกาะยังมีอ่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น อ่าวใหญ่
อ่าวนีเ้ ป็นอ่าวทีเ่ งียบสงบ มีทพี่ กั หลายแห่ง และเป็นอ่าวทีม่ ชี ายหาดทีย่ าว
ทีส่ ดุ บนเกาะ นักท่องเทีย่ วทีม่ าพักส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติทชี่ อบความ
เงียบสงบและเป็นส่วนตัว เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม สามารถ
มาตั้งกล้องรอได้เลย เพราะเวลาพระอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้า ใช้เวลา
แป๊ปเดียว
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“อ่าวเขาควาย”

“อ่าวกวางปีบ”

มาต่อกันอีกหนึง่ อ่าวทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มเช่นกัน คือ อ่าวเขาควาย
แบ่งเป็นอ่าวเขาควายฝั่งเหนือ และอ่าวเขาควายฝั่งใต้ หาก
ขับรถมาจากท่าเรือจะถึงอ่าวเขาควายฝั่งใต้ก่อน ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของ “หินทะลุ” ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทไี่ ด้สร้างสรรค์
เอาไว้ มีชอ่ งหินทีถ่ กู น�ำ้ กัดเซาะประหนึง่ กรอบรูปวิวท้องทะเล
เมือ่ ยามน�ำ้ ลง มีอยูด่ ว้ ยกันหลายช่อง อ่าวนีจ้ ะมีชายหาดทีต่ นื้
เขินมากๆ เมือ่ เวลาน�ำ้ ลงต้องเดินไปไกลกว่าจะถึงน�ำ้ ทะเล ส่วน
บริเวณอ่าวเขาควายฝัง่ เหนือนัน้ เป็นอีกหนึง่ จุดชมวิวพระอาทิตย์
ตกทีส่ วยงามเช่นกัน
ส�ำหรับคนทีร่ กั ความสงบ และมีความเป็นโลกส่วนตัวสูง
ต้องมาพักทีอ่ า่ วนีค้ รับ “อ่าวกวางปีบ” อ่าวนีพ้ ดู ได้เลยว่า เป็น
อ่าวทีน่ ำ�้ ทะเลใสทีส่ ดุ มีเกาะแก่งหินน้อยใหญ่มาช่วยแต่งแต้ม
ให้ดไู ม่โล่งจนเกินไป สามารถมานอนอาบแดด หรือนอนอ่าน
หนังสือ ใช้ชวี ติ ชิลๆ ใต้รม่ ไม้ใบบังได้อย่างสุขสงบมาก แต่หนทาง
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มายังอ่าวนีค้ อ่ นข้างสมบุกสมบันสักหน่อย เพราะทางขึน้ มาด้านบนก่อนถึงชายหาด
จะเป็นทางลาดชัน และถนนดินขรุขระ แต่เมือ่ ผ่านมันไปได้ ภาพทีเ่ ห็นเรียกว่า คุม้ สุด
คุม้ ครับ แต่หากใครทีข่ มี่ อเตอร์ไซด์ไม่คอ่ ยเก่ง แนะน�ำให้จอดไว้ขา้ งล่างก่อน แล้ว
ค่อยๆ เดินขึน้ มาเกือบ 700 เมตร ทีพ่ กั บริเวณนีม้ ที เี่ ดียว คือ อ่าวกวางปีบ รีสอร์ท
หากใครสนใจเข้าพักติดต่อ คุณใหม่ ได้ทโี่ ทร. 08 9048 5350
ปิดท้ายกันที่ อ่าวคอกิว่ อ่าวนีท้ างขึน้ -ลงสูงชันน่าดูครับ ต้องใช้กำ� ลังขาอย่าง
แรง บริเวณริมอ่าวจะเป็นก้อนหินกลมโดยส่วนใหญ่ มีทพี่ กั อยูด่ า้ นบนไว้สำ� หรับนัง่
มองวิวกว้างๆ ของท้องทะเล
การเดินทางบนเกาะต้องเช่ามอเตอร์ไซด์เท่านั้นครับ เกียร์ธรรมดาคันละ
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“อ่าวคอกิว่ ”

การเดินทาง
โดยรถยนต์สว่ นตัว
จากกรุ ง เทพฯ ใช้ เ ส้ น ทางสายธนบุ รี - ปากท่ อ
แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงสี่แยกปฐมพร (ชุมพร)
เลีย้ วขวาไปจนถึงจังหวัดระนอง รวมระยะทาง 568 กม.

200 บาท/วัน เกียร์ออโต้คนั ละ 250 บาท/วัน เติมน�ำ้ มัน
เอาเอง ถ้าเทีย่ วรอบเกาะก็ใช้นำ�้ มันประมาณ 2 ลิตรก็พอ
ถนนหรทางก็ถอื ว่าใช้ได้ มีบางช่วงทีเ่ ป็นดินลูกรังทางขรุขระ
เอาเรือ่ งเหมือนกัน ต้องใช้ความระมัดระวังและความช�ำนาญในการขับขี่ ตลอดเส้น
ทางเราจะเห็นต้นกาหยู หรือ ต้นมะม่วงหิมพานต์ ส่งกลิน่ หอมเหลืองสุกรอเก็บผล เรา
ไปช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ เป็นช่วงผลผลิตออกพอดี บางพืน้ ทีก่ น็ ยิ มปลูกต้น
ยาง การขีร่ ถเทีย่ วบนเกาะจึงไม่รอ้ นมาก เพราะมีรม่ ไม้บงั แสงพระอาทิตย์เป็นระยะ
เปิดทริปเทีย่ วทะเลหน้าร้อนแรกของเราที่ “เกาะพยาม” แห่งนี้ ไม่ผดิ หวังครับ
เหมือนได้มาชาร์ตแบตฯ เพราะผูค้ นไม่คกึ คักมากจนเกินไป ได้ใช้ชวี ติ อยูก่ บั ตัวเอง
และธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิ์ บางครัง้ ชีวติ คนเราก็ไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากมาย เพียงแค่
ได้รจู้ กั ตัวเองให้มากขึน้ ในวันทีเ่ วลาเดินช้าลงบนเกาะแห่งนี้

โดยรถประจ�ำทาง
มีรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ออกจาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) บรมราชชนนี
ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490
เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th
ค่าเรือข้ามไปเกาะพยาม
• ค่าเรือเมล์ ท่านละ 200 บาท (ใช้เวลาเดินทาง
2 ชัว่ โมง
• ค่าเรือสปี๊ดโบ๊ท ท่านละ 350 บาท (ใช้เวลา
เดินทาง 40 นาที)
*หากท่านใดขับรถไปเองมีบริการรับฝากรถบริเวณท่าเรือฯ
คืนละ 100 บาท
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ไฮเทคอัพเดท
เรื่อง : Yamaki

Razer
Neon Kraken Series
Razer เผยโฉมหูฟงั รุน่ ใหม่ทสี่ ว่างไสวด้านสีสนั
รุ่น Neon Kraken Series นอกจากดีไซน์ที่ซี้ดซ้าด
สะท้อนแสงแล้ว ด้านคุณภาพเสียงก็จดั เต็มไม่แพ้ใคร
อัดแน่นด้วยระดับเสียงเบสทุ้มหนักแน่น เฉียบคม
ตอบสนองสารพั น ไลฟ์ ส ไตล์ ทั้ ง ยั ง มี ไ มโครโฟน
ที่สามารถปรับได้ในตัวชุดหูฟังเพื่อการเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์สมาร์ทแก็ดเจ็ทอื่นๆ วาง
จ�ำหน่ายแล้วในราคาเริม่ ต้นที่ 69.99 เหรียญสหรัฐฯ
ทาง razerzone.com

ี่ วครบสูตร
ี วเทย
เว็บเดย

พันธ์สขุ ฟูด้ แอนด์ ฟารม์ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแหง่ ใหม่
ฯ
ล่าสุดของชะอ�ำ  ริมถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า กรุงเทพ
มกม.183) แนะน�ำเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ครบสูตรทั้ง ชม-ชิ
ช็อป-แชะ อาทิ นั่งรถม้าชมฟาร์ม ป้อนนมป้อนหญ้าให้
ย
แกะน้อย ชมมา้ แคระ และน้องกระต่ายน่ารัก ชิมอาหารอรอ่
า
กับพันธ์สขุ สเต็กเฮ้าส์ และช็อปของฝากติดมือทีค่ ดั สรรม
ม
แล้วจากบ้านขนมพันธ์สขุ แล้วไปปดิ จ๊อบด้วยการแชะมุ
ช
ถ่ายรูปแสนสวย โดยมีสถาปตั ยกรรมสไตลอ์ เมริกนั อิงลิ
ง
คันทรี ผสมผสานรูปแบบฟาร์มสไตล์ยุโรปเป็นฉากหลั
ล
หากยังจินตนาการภาพความสุขไม่ออก ต้องลองเช็คข้อมู
ก่อนเดินทางได้ท  ี่ www.pansook.com

ดูหนังออนไลน์กบ
ั Application
ใหม่ล่าสุด “MoviePlus”
แอพพลิ เ คชั่ น น้ อ งใหม่ ส� ำ หรั บ คนรั ก การ
ดูหนังโดยเฉพาะ รวบรวมภาพยนตร์ ฮ อลลี วู ้ ด
จากต่างประเทศ คุณภาพชั้นน�ำใน Application
MoviePlus ให้คุณดูหนังออนไลน์ที่สามารถดูได้ทั้ง Smart TV,
Smart Phone, Desktop และTablet ต่างๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง
29 บาทเท่านั้น พร้อมอัพเดตภาพยนตร์ใหม่ๆ ทุกเดือน ส่งตรง
ความบันเทิงถึงมือทุกท่านแล้ววันนี้ เพียงสมัครสมาชิกที่ www.
movieplus.com หรือคลิกรอรับข่าวสารผ่านเเฟนเพจ
ได้ท  ี่ www.facebook.com/movieplusthailand
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HTC RE

สุดยอดกล้องกันน�้ำตัวจิ๋วที่จะช่วยให้
ความทรงจ�ำครั้งส�ำคัญของคุณไม่ต้องถูก
จ�ำกัดไว้แค่ทบี่ นบก ด้วยดีไซน์ทถี่ กู ออกแบบ
มาเพือ่ การใช้งานอย่างหลากหลาย จับกระชับ
มื อ มากขึ้ น มาพร้ อ มความละเอี ย ดสู ง ถึ ง
16 ล้านพิกเซล และการบันทึกวิดีโอแบบ
Full HD 1080p เลนส์มุมกว้าง 145 องศา
พร้อมฟีเจอร์สโลว์โมชั่น ไทม์แลปส์ และ
ภาพใต้นำ 
�้ ทัง้ ยังเชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟนเพือ่
เชื่อมกับโลกออนไลน์ได้อย่างแสนง่ายดาย
วางจ�ำหน่ายแล้วในประเทศไทย รายละเอียด
คลิกที่ www.recamera.com หรือ facebook.
com/htcthailand

เปิดตัวศิลปินเดีย
่ วคนใหม่
“แอนท์ พี รพงศ์”

กับซิ งเกิล้ แรก “เพลงนีเ้ พลงรัก”
“เพลงนี้เพลงรัก”  ซิงเกิ้ลแรกเปิดตัวศิลปินเดี่ยวคนใหม่ของ
วงการ “แอนท์ พีรพงศ์” ทีห่ ลายๆ คนอาจจะรูจ้ กั ดีในนาม “แอนท์
อีโมชัน ทาวน์” เจ้าของเพลงฮิต “เหตุเกิดจากความเหงา” ทีก่ ลาย
เป็นเพลงประจ�ำของเขาอยูน่ านหลายปี
วันนี้ “แอนท์ พีรพงศ์” กลับมาท�ำงาน
เพลงทีร่ กั อีกครัง้ ในฐานะศิลปินเดีย่ ว และ
ส่ง “เพลงนีเ้ พลงรัก” มาเป็นของขวัญและ
ค�ำทักทายแรกจากเขาถึงแฟนเพลงทุกคน
โดยได้ “คงยศ วงษ์วกิ ย์กรณ์ หรือ ป๋วย พีทู
วอร์ชพิ ” ช่วยเหลือและดูแลการผลิตอย่าง
เต็มที่ เพือ่ ให้เพลงนีก้ ลายเป็นเพลงประจ�ำ
ตัวเพลงใหม่ของ “แอนท์ พีรพงศ์” โดยหา
ฟังได้แล้วที่ DEEZER และKKBOX หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่ไอทูนส์ สโตร์ โดยวอร์น
เนอร์ มิวสิค

The Intruders

ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

บ้านหลอนซ่ อนวิญญาณ
แนวหนัง : ระทึกขวัญ
ผู ก้ ำ� กับ : อดัม แมสซี่ ย์
นักแสดงน�ำ : มิแรนด้า คอสโกรฟ, โดนัล โล้ก, ออสติน บัตเลอร์
ก�ำหนดวางขาย : 8 เมษายน 2558
เรื่องย่อ : ทุกๆ เมืองย่อมมีความลับ
ของมั น เอง นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาสาว
โรส ฮัลชฟอร์ด (มิแรนด้า คอสโกรฟ) กับ
พ่อ   (โดนัล โล้ก) ได้เรียนรู้เมื่อพวกเขา
ย้ายมาอยู่ในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่ง เมื่อโรส
ค้ น พบว่ า คนที่ เ คยอาศั ย อยู ่ ก ่ อ นหน้ า ได้
หายตัวไปอย่างลึกลับ ทิ้งไว้แต่ความสงสัย
เกาะกินใจ เธอเริ่มสงสัยในตัวเพื่อนบ้านที่
ไม่ เ ป็ น มิ ต รว่ า พวกเขาต้ อ งรู ้ อ ะไรบาง
อย่ า งที่ ม ากกว่ า นี้ เมื่ อ โรสบอกว่ า ได้ ยิ น
เสียงแปลกๆ มาจากในบ้าน ไม่มีใครเลย แม้กระทั่งพ่อของเธอ
จะยอมเชือ่ จนเมือ่ ความหวาดระแวงของโรสมีมากขึน้ เธอเริม่ กลัวว่า
ตัวเองจะเป็นเหยือ่ รายต่อไปของอะไรก็ตาม หรือใครก็ตาม ทีส่ งิ สูอ่ ยู่
ในบ้านหลังนี้
ชม Link ตัวอย่างภาพยนตร์ : https://www.youtube.com/
watch?v=wtw7oMkdfHQ

ผู้หญิงคนเดียวก็เทีย
่ วได้
Journey of my life
ผู เ้ ขียน : ปอ
ส�ำนักพิมพ์ : บิสซี่ เดย์
ราคา 265 บาท
จ�ำนวน 224 หน้า

Fast And Furious 7

เร็ว..แรงทะลุนรก 7

แนวหนัง : แอ็คชั่ น อาชญากรรม ระทึกขวัญ
ผู ก้ ำ� กับ : เจมส์ วาน
นักแสดง : ดเวย์น จอห์นสัน, วิน ดีเซล, พอล วอล์คเกอ
ก�ำหนดฉาย : 1 เมษายน 2558
เตรียมพบกับการกลับมาอีกครัง้ ของอภิมหาภาพยนตร์แอ็คชัน่
ทริลเลอร์แห่งปี Fast & Furious 7 เร็ว..แรงทะลุนรก 7 สุดยอด
ภาพยนตร์แฟรนไชส์ทแี่ ฟนภาพยนตร์ทวั่ โลกรอคอย

ผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้ เป็น
หนั ง สื อ บั น ทึ ก การเดิ น ทางเล่ ม แรก
ของผู้เขียนวัย 24 ปี ที่ออกเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกมาแล้ ว เกื อ บ 40
ประเทศ ในระยะเวลาเพียง 3 ปี โดย
ผูเ้ ขียนได้บนั ทึกเรือ่ งราว ความทรงจ�ำ
ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์อันแสนวิเศษที่เธอได้พบเจอมาในแต่
ประเทศทีไ่ ด้ไปเยือน และเมือ่ คุณอ่านหนังสือเล่มนีจ้ บ อาจจะเป็น
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาสัมผัสโลกกว้าง
และพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับทุกเหตุการณ์ทพี่ บเจออย่างสนุกสนานและ
ท้าทาย
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เที่ยว
รอบบ้าน

เรื่อง / รูป :  joesabf

Taj Mahal ‘สถานแห่งรัก’
ตราบฟ้าสิน้ ..ดินมลาย..

เห็นจะไม่มใี ครปฏิเสธกระมังว่า ‘ความรัก’ มักบันดาลให้ส่งิ อย่าง
ที่ไม่น่าเป็ นไปได้ในโลกใบนี้เกิดขึ้นอยู ่เสมอบ้างบางเรื่องเล็กน้อย แต่
‘ผู ใ้ ห้’ กลับสามารถเติมก�ำลังใจและมอบความหวังดีให้แก่ ‘ผู ร้ บั ’ ได้
แทบทุกวินาทีบา้ งบางเรื่องก็ย่งิ ใหญ่เกินกว่าที่ใครจะส่งจินตนาการไปถึง
ทัช มาฮาล ‘สุสานแห่งรัก’ ณ ตรงหน้าท่านทัง้ หลายในบัดนี้ก็
เช่ นเดียวกัน วันหนึ่งถูกบ่มเพาะขึน้ จากความรักประสาหนุม่ สาว ทว่า
กาลต่อมานับร้อยๆ ปี กลับยังหยัดยืนอยู เ่ คียงข้างโลก อวดสายตาเป็น
พยานแก่ผูค้ นทัว่ ทุกสารทิศให้ประจักษ์วา่ “ความรัก คือพลังอันยิ่งใหญ่
แม้ตวั ไกลแต่อุน่ ไอของมันจะคงอยู ต่ ราบชั่ วฟ้าสิน้ .. ดินมลาย..”
ทัช มาฮาล มิได้ถกู สร้างขึน้ ในจังหวะอันปรีดาของความรัก ทว่า กษัตริย์
‘ชาร์ จาฮาน’ (Shah Jahan) แห่งราชวงศ์โมกุล ปรารถนาจะสร้างสถานทีแ่ ห่งนี้
ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีต่อมเหสีที่พระองค์ทรงรัก
มากทีส่ ดุ พระนาม ‘มุมตัส’ (Mumtaz Mahal) ทีซ่ งึ่ ได้เสียชีวติ ลงภายหลังจาก
การคลอดบุตรคนทีส่ บิ สี่ ด้วยความรักทีม่ ตี อ่ มเหสีพระองค์นมี้ ากมาย ตลอด
ช่วงระยะเวลาหลายสิบปีทคี่ รองรักกัน กษัตริยช์ าร์ จาฮาน แทบมิได้ทรงห่าง
กายจากพระนางมุมตัสเลย แม้กระทัง่ ยามยกทัพจับศึกก็จะทรงมีมเหสีเสด็จ
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ร่วมเป็นก�ำลังใจและให้คำ� ปรึกษาแก่พระองค์ในทุกหนแห่ง ทัง้ ด้าน
ราชการงานเมือง และการช่วยเหลือราษฎรผูต้ กทุกข์ได้ยาก
ครัง้ หนึง่ เมือ่ ได้พาพระมเหสีเสด็จไปยังพืน้ ทีแ่ ถบตอนเหนือของ
อินเดียใกล้บริเวณเทือกเขาหิมาลัย พระนางมุมตัสทรงเกิดความรูส้ กึ
ประทับใจในความงดงามของหิมะทีป่ กคลุมภูเขาหิมาลัยเป็นอย่างยิง่
ถึงกับเอ่ยต่อกษัตริยช์ าร์ จาฮาน ว่า.. หากวันหนึง่ เมือ่ ชีวติ ของพระนาง
หาไม่แล้ว ขอให้ทรงสร้างสิ่งเพื่อเป็นเครื่องประจักษ์ต่อความรัก

อันยิง่ ใหญ่ของเราทัง้ สอง โดยให้อนุสรณ์สถานนัน้
งดงามหาสิง่ ใดเทียบเทียม และมีความขาวพิสทุ ธิ์
ดุจหิมะทีป่ ระดับ ณ ยอดหิมาลัย ซึง่ สามารถมอง
เห็นได้ทงั้ ในยามทิวาและราตรีกาล เฉกเช่นดวงใจ
ของเราสองคนทีม่ องเห็นกันและกันชัว่ นิจนิรนั ดร์
แม้กาลเวลาก็มอิ าจท�ำลายลงได้
ปฐมบทแห่งทัช มาฮาล สุสานรักอันยิง่ ใหญ่
เริ่มขึ้นภายหลังจากพระนางมุมตัสสิ้นพระชนม์
แล้ ว นานนั บ ปี เนื่ อ งเพราะความเศร้ า โศก
สุดประมาณของกษัตริยช์ าร์ จาฮาน ต่อการจากไป
ของสตรีผเู้ ป็นดัง่ แก้วตาดวงใจ
ในปี พ.ศ. 2175 ทรงปรารถนาทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัญญาที่มอบไว้แด่มเหสีของพระองค์
และนับจากนัน้ .. ถนนทุกสาย สรรพก�ำลัง ตลอด
ทั้งทรัพย์สมบัติแทบจะทั้งหมดของกษัตริย์ชาร์
จาฮาน ก็พร้อมพรัง่ กันประดังประเดเข้าสูม่ หาสุสาน
อันยิง่ ใหญ่รมิ ฝัง่ แม่นำ�้ ยมุนา (Yamuna River)
ว่ากันว่าสุสานแห่งนีใ้ ช้เหล่าสถาปนิกชัน้ ยอดแห่ง
ยุคสมัย นักตกแต่งระดับเอกอุ นายช่างผูช้ ำ� นาญการ และแรงงานรวมทัง้
สิน้ อีกกว่าสองหมืน่ คน สิรริ วมระยะเวลาก่อสร้างยาวนานถึงยีส่ บิ สองปี
เนือ่ งจากกษัตริยช์ าร์ จาฮาน ทรงมีพระประสงค์ทจี่ ะสร้างสุสานแห่งนีใ้ ห้
“งดงามหามีสงิ่ ใดเทียบเทียม” สมดัง่ ค�ำร้องขอจากมเหสี ดังนัน้ วัสดุทใี่ ช้
ในการก่อสร้างนับตัง้ แต่รากฐาน โครงสร้าง รวมไปถึงเครือ่ งประดับประดา
ทีใ่ ช้ในการตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งนีท้ งั้ หมดจึงล้วนเป็นสิง่ หายากและ
ยังต้องขนมาจากดินแดนห่างไกล ไม่วา่ จะเป็นรัสเซีย อะราเบีย แบกแดด
อิตาลี ลังกา และบางชนิดไกลถึงทิเบต
องค์ประกอบอันเป็นทีม่ าซึง่ ความตระการตาเหล่านีล้ ว้ นจ�ำต้องใช้งบ
ประมาณอย่างมากมายมหาศาลชนิดแทบเกลีย้ งท้องพระคลัง และนัน่ จึงเป็น
ทีม่ าของวาระสุดท้ายในชีวติ ของกษัตริยช์ าร์ จาฮาน อันแสนเศร้าอีกครัง้ !?!
กล่าวคือ.. เมือ่ การก่อสร้างด�ำเนินไปจนเกือบแล้วเสร็จ กษัตริยแ์ ห่ง
ราชวงศ์โมกุลพระองค์นกี้ ลับมีอนั ต้องถูก ‘อูลนั เซป’ (Aurandzeb) บุตรชาย
หัวแก้วหัวแหวนของพระองค์เองกระท�ำการยึดอ�ำนาจพร้อมทัง้ จับพระองค์
ไปกักขังไว้ที่ ‘ป้อมแดง’ หรืออัครา ฟอร์ต (Agra Fort) ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจาก
ทัช มาฮาล ออกไปราว 2 กิโลเมตร ด้วยเหตุผลทีม่ อิ าจปล่อยให้พระราชบิดา
ผลาญทรัพย์สมบัติจากท้องพระคลังที่ในเวลานั้นแทบจะไม่เหลืออย่าง
ฟุม่ เฟือยอีกต่อไปได้

นับตัง้ แต่นนั้ กษัตริยช์ าร์ จาฮาน จึงต้องใช้
ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือไปกับการเขย่งพระบาท
เกาะลูกกรงเพื่อเฝ้ามองทัช มาฮาล สุสานของ
มเหสีอันเป็นที่รักจวบกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง
รวมระยะเวลาทีพ่ ระองค์ถกู กุมขังนานถึงแปดปี
ในท้ายที่สุด.. ศพของกษัตริย์ชาร์ จาฮาน
ได้ถกู อัญเชิญไปฝังอยูเ่ คียงข้างกับพระมเหสีมมุ ตัส
ภายใต้โดมหินอ่อนอันสลักวิจิตร อนุสรณ์แห่ง
ความรักที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสะเทือนใจที่สุด
แห่งหนึง่ ของโลก

‘รพิ น ทร นา ถ ฐา กู ร ’ ปร าช ญ ์ แ ละยี
นเด
นักจินตกวีรางวลั โนเบลผย้ ู งิ่ ใหญ่ชาวอิ ห่งนี้
ไดเ้ คยรจนาเกีย่ วกบั อนสุ รณส์ ถานแน�ำ้ ตา
ไวอ้ ย่างลมุ่ ลึกท�ำนองวา่ .. “ดงั่ หยาด
บนร่องแก้มแหง่ ความนิจนิรนั ด์”
ทัช มาฮาล ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2526
ทัง้ ยังถูกพิจารณาให้เป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่อกี ด้วย
กลุม่ อาคารและส่วนจัดแสดงต่างๆ ในอาณาบริเวณ
ทั้งหมดมีพื้นที่ราว 106 ไร่เศษ ตั้งอยู่ใจกลาง
นครอัครา (Agra) รัฐอุตตรประเทศ ส่วนที่
สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ทั ช มาฮาล มากที่ สุ ด
คือบริเวณอาคารทรงโดมที่สร้างขึ้นเพื่อฝัง
พระศพของมเหสีมุมตัส ผสมผสานระหว่าง
หินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับประดาด้วย
เครือ่ งเพชร พลอย หินสี โมรา และเครือ่ งประดับ
จากบรรดามิตรประเทศในยุคสมัยนัน้
ทัช มาฮาล ถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญของนักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุม
โลกที่ต้องการมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุสานรักอันโด่งดังให้ได้สักครั้ง
หนึง่ ในชีวติ ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วไทยได้รบั สิทธิพเิ ศษลดหย่อนค่าเข้าชม
ทัช มาฮาล ในราคา 510 รูปี ตามข้อตกลงพิเศษระหว่างกลุม่ ประเทศ BIMSTEC
(ต้องแสดงพาสปอร์ต) และเนือ่ งจากทัช มาฮาล เป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ
ของอินเดียและของโลก จึงมีกฏระเบียบเงื่อนไงในการเข้าชมมากมาย
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ ข้าชมจะต้องศึกษารายละเอียด ข้อห้ามต่างๆ วัน-เวลา
ท�ำการให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น ส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ วประเภท Backpacker แนะน�ำให้ซอื้ ตัว๋ เข้าชมทาง
ประตูฝง่ั ทิศใต้ซงึ่ ผูค้ นไม่พลุกพล่าน ประตูดา้ นทิศตะวันออกเป็น
ทางเข้า-ออกของกรุป๊ ทัวร์จากทัว่ โลกซึง่ วุน่ วายมาก
ทัช มาฮาล ในวันนีอ้ าจเป็นสถานแห่งอนุสรณ์รกั อัน
ยิง่ ใหญ่ทนี่ กั ท่องเทีย่ วปีละหลายล้านคนต่างพากันสงสัยว่า
มันถูกสร้างขึน้ ได้อย่างไร.. ท�ำไมถึงวิจติ รตระการตาเช่นนี.้ .
แต่เชื่อเถิดว่าในทุกๆ ปี จะมีคู่รักเพียงบางคู่พากันกุมมือ
เสาะหัวใจหาเหตุแห่งอานุภาพรักอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชาย
เจ้าหญิงทั้งสองพระองค์นี้ และบางทีนั่นอาจเป็น ‘หัวใจ’
แห่งทัช มาฮาล
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อยู่เป็น
เย็นสุข

เรื่อง : อาจารย์เบสท์ โทร.08-1298-8446, 08-6897-0878
ร้านฮวงจุ้ย ช๊อป 0-2619-1016 หรือ www.huangjuishop.com

การสวมใส่หนิ มงคลแต่ละสีนนั้

สามารถช่วยคุณได้ในเรือ
่ งใด
สวัสดีครับ ในยุคทีห่ นิ สีเฟือ่ งฟูนี้ คงมีหลายต่อหลายคนสนใจ
อยากจะรูว้ า่ หินชนิดไหนทีเ่ ราใส่แล้วดี ใส่แล้วถูกโฉลก หินแต่ละชนิด
มีความหมายอย่างไร รวมไปถึงการเลือกซือ้ มาสวมใส่ดว้ ย ฉบับนีเ้ รา
จะมาพูดกันถึงหินน�ำโชค หินแก้ชง และหินเสริมดวงกันดีกว่าครับ
	 อย่างทีผ่ มเคยกล่าวเอาไว้ในฉบับก่อนหน้านีเ้ รือ่ งปีชง 2558 คือ
คนทีเ่ กิดปีฉลู ชง 100% จะมีผลเกือบทุกเรือ่ ง คนทีเ่ กิดปีมะแม ชง
75% ชงเรือ่ งของสุขภาพและการเงิน รองลงมาคนทีเ่ กิดปีจอ ชง 50%
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของการงาน และสุดท้ายคนทีเ่ กิดปีมะโรง ชง 25%
ชงทุกเรือ่ งแต่เป็นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ และเพือ่ ความแน่นอนต้องลงลึก
ไปในรายละเอียดอีกว่า คนทีเ่ กิดปีชงนัน้ เกิดวันอะไร เพือ่ การเลือกสวม
ใส่หนิ สีมงคลให้ถกู โฉลกกับวันเกิดของท่านด้วยครับ

ส�ำหรับผู ้ท่เี กิดปี ฉลู
+ วันอาทิตย์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีขาว
สีเหลือง เช่น หินฮาวไลท์ หรือแคลไซต์ ให้ใส่ไว้
ทีข่ อ้ มือแนบกับชีพจร หรือจัดวางหินแคลไซต์กอ้ นกลมไว้ทหี่ อ้ งนอนหรือ
โต๊ะท�ำงาน จะช่วยเสริมพลังด้านสุขภาพ
+ วันจันทร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีชมพู สีมว่ ง เช่น หินโรสควอตซ์
หรืออเมทิสต์ ควรใส่ หรือจัดวางหินทัง้ สองชนิดก้อนกลมไว้ทหี่ อ้ งนอน
หรือโต๊ะท�ำงาน เพือ่ ลดความเครียด
+ วันอังคาร หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีเขียว เช่น ควรใส่หนิ อเวนเจอรีน
หรื อ หยกเขี ย ว หรื อ จั ด วางหิ น อเวนเจอรี น ก้ อ นกลมไว้ ที่ ห ้ อ งนอน
เพือ่ ช่วยให้หลับสบายขึน้
+ วันพุ ธ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีเทา ด�ำ  เช่น ใส่หนิ แก้วขนเหล็ก
หรือแบลคอาเกต หรือจัดวางหินทั้งสองชนิดก้อนกลมไว้ที่โต๊ะท�ำงาน
เพือ่ ลดแรงปะทะจากคนคิดร้าย
+ วันพฤหัสบดี หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีเหลือบๆ ได้แก่ หินมูนสโตน
หรือลาบราโดไลท์ ให้ใส่ไว้ทขี่ อ้ มือ หรือจัดวางหินมูนสโตนก้อนกลมไว้ที่
ห้องนอนหรือโต๊ะท�ำงาน เพือ่ เป็นการปรับสมดุลทางอารมณ์
+ วันศุกร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีแดง เช่น ให้ใส่หนิ โกเมน หรือ
เรดแจสเปอร์ หรือจัดวางหินโกเมนก้อนกลมไว้ทหี่ อ้ งนอนหรือโต๊ะท�ำงาน
เพือ่ บ�ำบัดสุขภาพด้านเลือดลม และให้มคี วามสดชืน่ มากขึน้
+ วันเสาร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีสม้ เช่น ควรใส่หนิ คาร์เนเลีย่ น
หรือจัดวางหินคาร์เนเลี่ยนก้อนกลมไว้ที่ห้องนอนหรือโต๊ะท�ำงาน เพื่อ
เป็นการแก้ชง
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ส�ำหรับผู ้ท่ีเกิดปี มะแม
+ วันอาทิตย์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสี
เทา ด�ำ เช่น หินแก้วขนเหล็ก จะช่วยเสริม
ด้านการเงิน และบ�ำบัดสุขภาพให้แข็งแรง
ขึน้ หรือจัดวางหินแก้วขนเหล็กไว้ทหี่ อ้ งเก็บเงินหรือตูเ้ ซฟ
+ วันจันทร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีสม้ ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อ
การเงิน เช่น ให้สวมใส่หนิ พีชอเวนเจอรีนไว้ทขี่ อ้ มือ หรือจัดวาง
หินก้อนกลมชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งนัง่ เล่น เพือ่ กระตุน้ โชคลาภ
+ วันอังคาร หินมงคลที่ดีที่สุด คือ หินสีออกเหลือบสีเขียว
เช่น หินลาบราโดไลท์ เพื่อบ�ำบัดสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งยัง
ช่วยกระตุน้ โชคลาภได้อกี ด้วย และควรจัดวางหินชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ ง
ท�ำงาน หรือโต๊ะท�ำงาน
+ วันพุ ธ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีฟา้ เช่น อความารีน เป็น
หินแห่งสมาธิ จึงควรสวมใส่ไว้เพือ่ ให้เกิดความรอบคอบในการ
ใช้เงิน หรือจัดวางหินอความารีนไว้ทหี่ อ้ งนอน เพือ่ ให้หลับสบาย
+ วันพฤหัสบดี หินทีม่ พี ลังกระตุน้ โชคลาภ คือ หินสีขาว เหลือบ
เช่น ควรใส่หนิ มูนสโตน เพือ่ ปรับสมดุลทางอารมณ์ และเสริมด้าน
การเงิน โชคลาภ และจัดวางหินชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งนอน
+ วันศุกร์ ควรสวมใส่หนิ สีเขียว เช่น หินมาลาไคต์ เพือ่ ปกป้อง
คุม้ ครองให้เดินทางปลอดภัย อีกทัง้ ยังกระตุน้ พลังโชคลาภของคน
ทีเ่ กิดวันนีอ้ กี ด้วย หรือจัดวางหินชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งนัง่ เล่น จะเสริมให้
มีแต่ความโชคดี
+ วันเสาร์ หินมงคลที่ดีที่สุด คือ หินสีแดง มีอิทธิพลมาก
ทางด้านการเงิน เช่น ให้สวมใส่หนิ เรดแจสเปอร์ตดิ ตัวอยูเ่ สมอ
จะท�ำให้การเงินคล่อง มีใช้ไม่ขาดมือ หรือจัดวางหินชนิดนี้ไว้
ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน เพือ่ กระตุน้ พลังดังกล่าว


ในฉบับหน้าผมจะพูดถึงสีหินมงคลส�ำหรับคนที่เกิด
ปีจอ และปีมะโรงในแต่ละวันกันต่อนะครับ

ค�ำพยากรณ์
15 มีนาคม -14 เมษายน 2557
ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ใกล้สงกรานต์เข้ามา เหมือนจะเป็นการส่งท้ายปีใหม่ไทย คนเมษ
ต้องระวังคนคิดร้ายที่แอบอยู่ข้างหลังคุณ ท�ำอะไรอย่าใจร้อน
คุมสติตวั เองให้ดี ผ่านพ้นเข้าช่วงสงกรานต์ อะไรทีอ่ มึ ครึม้ ฟ้าจะเปิด ความสุข
จะคืนมา...หมัน่ สวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆ อะไรทีเ่ สียไปจะได้คนื มา การงาน
จะมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ การเงินจะคล่องตัวขึน้ ความรัก ต้องถามใจ ถ้าเขา
กลับมา จะเอาไหม?

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ความรักทีต่ อ้ งคอยหลบซ่อนจะได้รบั การยอมรับมากขึน้ สงกรานต์
ควงกันไปเที่ยวด้วยความสบายใจ โชคลาภของคุณในระยะนี้
เรียกได้วา่ เป็นทุกขลาภ อะไรทีห่ วังตัง้ ใจอาจได้ไม่เท่าทีฝ่ นั ต้องท�ำใจไว้บา้ ง..
คนรักมีเกณฑ์หา่ งเหินกันไป การงาน ความรับผิดชอบใหม่ๆ ไม่งา่ ยอย่างคิด
ระวังการขัดแย้งกันในบ้าน เดินทางระวังอุบัติเหตุ ต้องรอเข้าช่วงสงกรานต์
ทีอ่ ดึ อัดหลายเรือ่ งจะคลีค่ ลาย การเงินจึงจะดี

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

หากคุณมีศตั รูทเี่ คยร้ายใส่คณ
ุ หรือคอยแทงข้างหลัง อยูๆ่ คุณอาจ
ได้ขา่ วว่า เขาตายซะแล้ว อย่าลืมไปงานศพ อโหสิกรรมให้เขาด้วย!
หรือ หากยังอยู่ เขาจะแพ้ภยั ตัวเอง คุณหมัน่ แผ่เมตตาบ่อยๆ ใจคุณจะได้เป็นสุข
การงานอะไรทีว่ างแผนไว้จะสัมฤทธิผ์ ล แม้จะเหนือ่ ยต้องกัดฟันสู!้ อาจมีการ
เดินทางไกล ความรักต้องท�ำใจ ทีค่ ดิ จะคบใหม่ เขาอาจจะเมิน..

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

เป็นราศีที่น่าอิจฉาในความสุขสบาย ดูคุณจะมีเรื่องสบายอก
สบายใจอยูต่ ลอดเวลา ยิง่ เข้าใกล้สงกรานต์ การงานอะไรทีค่ ดิ ไว้
มักได้ตามคิด การเงินของคุณก็นับว่าดี ในเรื่องของหัวใจ หากคุณมีคู่แล้ว
คุณอาจมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน หรือบ้านในฝันจากการอุปถัมภ์ของคน
ข้างเคียง แต่หากเป็นโสด โดยเฉพาะคนที่รอให้คนรักเก่ากลับมา น่าจะเป็น
โอกาสเหมาะ เดินทางไกล ระวังอุบัติเหตุ มัวแต่ใจลอยคอยแฟน ขับรถ
อย่าประมาท! สุขภาพปากและฟันช่วงนี้ ต้องดูแลดีๆ

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ระยะนี้ ให้ระวังเรื่องความเดือดร้อนทางการเงิน เพราะคุณอาจ
มีเหตุกะทันหันให้ต้องใช้เงิน หรือมีเรื่องเดือดร้อนที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน ไม่ควรให้ใครยืมเงิน หรือออกเงินกู้ มีเกณฑ์เดินทางไกล ไม่ควรประมาท
เรือ่ งอุบตั เิ หตุตา่ งๆ โดยเฉพาะเรือ่ งฟืนไฟในบ้าน การงานต้องขยันหมัน่ เจรจา
จึงจะได้มา การเงินก็จะดีตามไปด้วย ความรัก อย่างอนให้เกินงาม เดี๋ยว
สงกรานต์เขาไม่มาขอ จะนัง่ หน้างออยูค่ นเดียว!

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

จังหวะชีวิตช่วงนี้เหมือนได้อย่าง เสียอย่าง คุณจะมีโชคลาภ
ได้รับของเก่ามีราคามาไว้ครอบครอง แต่เรื่องครอบครัวอาจดู
ไม่หรรษาเท่าทีค่ วร ระวังการมีปากเสียงกับคนข้างเคียง ฟืนไฟในบ้านตรวจดู
ให้ ดี ไม่ ค วรเซ็ น ค�้ ำ ประกั น ให้ ใ คร พยายามรั ก ษาสภาพจิ ต ใจอารมณ์
อย่าให้เครียดมาก เดี๋ยวจะป่วยยาว! พยายามอดทน อดกลั้น รอเวลาใกล้
สงกรานต์แล้ว ทุกสิง่ อย่างจะดูปลอดโปร่งโล่งใจขึน้ การงานจะได้เริม่ โปรเจค
ใหม่ๆ ตามทีไ่ ด้วางแผนเอาไว้ การเงินคล่องมือดี แนะน�ำให้ไปท่องเทีย่ วเปิด
สมองสักหน่อย

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

คู่หูดูดวง

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ใกล้สงกรานต์เข้ามา คุณจะมีโชคลาภได้มรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์
ตกทอดมาจากครอบครัว การงานท�ำใจร่มๆ ผูใ้ หญ่ยงั ให้ความ
ช่วยเหลือดี แม้มคี นพยายามเลือ่ ยขาเก้าอี้ ก็อย่ามีปากเสียงทะเลาะกับเขา
ใครมีหนีส้ นิ ไม่ยอมจ่าย ระวังจะโดนฟ้องร้องเสียชือ่ การเงินมีแต่เรือ่ งจ่ายให้กบั
บุตร บริวาร ท่าทางระยะนีจ้ ะเก็บไม่อยู่ นอกบ้านอาจจะดูวนุ่ วาย แต่ในบ้าน
แฮปปี้ คนรักเข้าใจกันดี ควรหาเวลาไปท่องเทีย่ วเติมน�ำ้ ตาลในชีวติ ด้วยกันบ้าง...

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

เป็นช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ จะได้พบปะเจอะเจอมิตรสหายเก่าๆ อย่างตัง้ ใจ
และไม่ตงั้ ใจ บางคนอาจหันเข้าหาวัดวา หรือเกิดโหยหาเรือ่ งราว
เก่าๆ ในอดีตขึน้ มาเฉยๆ การงาน คุณจะได้ลกู ค้าเก่ากลับมาติดต่องานกันใหม่
ท�ำให้การเงินลืน่ ไหลคล่องตัวดี ความรักระวังปากเสียง เถียงกันแรงๆ จะกระทบ
ใจไปถึงลูก! ถ้าไม่ไหวจะเคลียร์ แนะน�ำให้ลาพักร้อนไปถือศีล ปฎิบตั ธิ รรม แทนที่
จะไปเล่นน�ำ้ ลัน้ ลา เผือ่ ดวงตาเห็นธรรม จะได้เจอทางออกของปัญหา

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การเงิน ในระยะนีย้ งั ฉวัดเฉวียนเวียนหัว ในบ้านมีแต่เรือ่ งจ่าย
มาก รับน้อย ท�ำให้คณ
ุ ดูหงุดหงิดเป็นพิเศษ ท�ำตัวเป็นคนกว้าง
ขวาง คือ หูกว้าง ตาขวาง! คนในบ้านโดยเฉพาะลูกๆ แทบเข้าหน้าไม่ตดิ
การงานมีแต่คนใส่รา้ ย คอยแทงข้างหลัง ลูกน้องก็ไม่ได้ดงั่ ใจ บอกซ้ายไปขวา!
รอเข้าสงกรานต์กอ่ น จิตใจคุณจึงจะพอแจ่มใสขึน้ มาบ้าง ลูกหลานจะท�ำให้
คุณสุขใจ คลายความร้อนรุมในจิตไปได้บา้ ง! ความรักไม่ตอ้ งพูดถึง อารมณ์
พร้อมวีน เหวีย่ งขนาดนี้ จะเหลือเหรอะ!!!

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

คงจะต้องเหนือ่ ยปากเปียกปากแฉะกับบุคลากรในบ้านสักระยะ
แถมยังต้องเหนื่อยกับการติดต่อการงานที่มีปัญหาให้แก้ไข
ไม่เว้นแต่ละวัน อารมณ์ของคุณเลยขึน้ ๆ ลงๆ ยิง่ กว่าสาละวัน แนะน�ำให้ออก
ไปหาอะไรอร่อยๆ ทานกันทัง้ บ้านดีกว่า กลับมาจะได้นอนหลับสบาย มีแรงลุก
มาสูใ้ หม่ แถมยังเป็นการประสานความเข้าใจกันด้วย การเงินของคุณจะมีราย
ได้ใหม่ๆ งอกเงยขึน้ มา ถ้าเครียดก็ไปชอปปิง้ ซะบ้าง! ความรัก ระวังมีมอื ทีส่ าม
เข้ามายุแยง แต่โดยรวมๆ ก็ยงั ไปกันได้ดี คุณอย่าหึงให้เกินเหตุ!

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การเงิน หาเงินตัวเป็นเกลียว หัวเป็นนอต ระวังจะโดนเชิดเงิน
อย่าวางใจใครให้ถอื เงิน ท�ำงานต้องเก็บให้ครบทุกบาททุกสตางค์
ใครจะว่าขีง้ ก อย่าได้แคร์! จะได้ไม่ตอ้ งมาทะเลาะกันภายหลัง... การงาน
คุณจะได้เพือ่ นดีๆ หรือคนรูจ้ กั ช่วยเหลือ แค่คณ
ุ เอ่ยปากเท่านัน้ ท�ำงานถ้ามีหนุ้
ส่วน ให้คอ่ ยๆ ปรึกษาหารือกัน เรือ่ งเงินไม่เข้าใครออกใคร ถ้าหาทางออกไม่ได้
ให้กลับบ้านไปปรึกษาคนในครอบครัวช่วยแก้ปญ
ั หา ความรัก ควรแบ่งเวลาให้
ดี อย่าให้อกี ฝ่ายน้อยใจ...คุณมีเกณฑ์เดินทางช่วงต้นเมษา

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ระยะนี้ หมัน่ ท�ำบุญมากๆ เข้าไว้ เพราะดูทา่ ทีคณ
ุ จะอึดอัดแทบ
ขาดใจ ทัง้ ๆ ทีม่ นั ก็ไม่ได้มอี ะไรใหญ่โต การเงินก็ยงั คล่องมือมีให้จา่ ย
การงานเก่าๆ ก็ยงั ให้ผลประโยชน์รายได้อยู่ พยายามรักษาสภาพจิตใจไว้ให้ดี
อย่าให้จติ ตก (เหตุมสี บิ กังวลไปร้อย) การงานอะไรทีว่ างแผนไว้กเ็ ดินหน้า
ต่อไป คนรอบข้างคุณให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี อารมณ์เสียง่าย คนข้างๆ
จะพลอยเดินหนีไปดือ้ ๆ เข้าสงกรานต์จงู มือแฟนไปเล่นน�ำ้ ดีกว่า จะได้เย็นใจ!
เดินทางทางน�ำ้ อย่าพกความเครียด ให้พกหลวงพ่อแคล้ว ไปไหนจะได้ปลอดภัย!

แวะชิม
ริมทาง

เรื่อง / รูป :  joesabf

ร้านบ้านกำ�นันต่วน

ร้านบ้านก�ำนันต่วน ตัง้ อยูบ่ ริเวณชุมชนหาดส้มแป้น เข้ามา
ทางเดียวกับบ่อน�ำ้ พุรอ้ นรักษะวารี เป็นร้านอาหารสไตล์โฮมเมท
ตัวร้านออกแบบตกแต่งได้อย่างน่ารัก ตั้งอยู่ชั้นล่างของบริเวณ
บ้าน สามารถโทรสอบถามเส้นทางหรือนัดหมายเวลามาร้านได้ที่
“คุณต่าย” เจ้าของร้านใจดีและเป็นแม่ครัวมือหนึง่ ของทีน่ ี่
ทีร่ า้ นจะเน้นขายเมนูอาหารเช้า และเมนูของว่างทานเล่นไม่กี่
เมนู เช่น ไข่กระทะ ขนมปังหน้าหมู และ ซือเกีย๋ ว ซึง่ เป็นอาหาร
จีนแคะ รสชาติอร่อยเหมาะส�ำหรับเป็นเมนูอาหารเช้ามาก วิธกี าร
ท�ำ  คือ น�ำเผือกและแป้งมานวดผสมให้เป็นเนือ้ เดียวกัน จากนัน้
ปัน้ เป็นก้อนกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่มาก ต้มให้สกุ ก่อนตักเสิรฟ์ มาใน
น�ำ้ ซุปทีม่ หี มูสบั กุง้ แห้ง ปลาหมึกแห้งและเห็ดหอม ทีม่ าช่วยเพิม่
รสชาติความหอมอร่อยของน�ำซุปได้อย่างลงตัว ปิดท้ายด้วยเมนู
ของหวาน “โอ๊ะเอ๋ว” เมนูทอ้ งถิน่ ของชาวภูเก็ต ทีท่ ำ� มาจากน�ำ้ กล้วย
หอม อร่อยหวานชืน่ ใจ แต่ไม่ตอ้ งไปไกลถึงภูเก็ต เพราะทีร่ า้ นบ้าน
ก�ำนันต่วนก็มใี ห้ทานด้วย
มาเที่ยวระนองกันคราวหน้าก็อย่าลืมแวะรับประทานเมนู
อาหารเช้าแบบจีนแคะกันนะคะ เพราะเป็นเมนูสูตรดั่งเดิมที่
ตกทอดมาจากรุน่ สูร่ นุ่ หาทานยากแล้วในสมัยนี้

ว่ น
ชอื่ ร้าน : บา้ นก�ำนนั ต ส้มแป้น อ.เมือง
าด
ที่ตั้ง : 31 ม.3 ต.ห
จ.ระนอง 85000
โทร : 08 1476 6333 0.00 น.
-1
เปดิ ทกุ วัน : เวลา 7.00

ร้านถอดรองเท้า
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งเทา้
ชอื่ ร้าน : ร้านถอดรอานเิ วศน์ อ.เมอื ง
ทตี่ งั้ : 2/3 กิจผดงุ เข
จ.ระนอง 85000
โทร : 077 822964 0-19.30 น.
เปดิ ทกุ วัน : เวลา 11.0

ร้านถอดรองเท้า (ร้านโรงกลวง) ร้านอาหารเก่าแก่ทเี่ ปิดมานานกว่า 50 ปีแล้ว
เน้นขายอาหารปักษ์ใต้รสดัง่ เดิม โดยเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ใี นท้องถิน่ เป็นหลัก
ลักษณะตัวร้านเป็นแบบครึง่ ตึกครึง่ ไม้ เมือ่ ไปถึงหน้าร้านจะเห็นตึกแถวสามคูหา
เรียงติดกัน จอดรถตามข้างถนนได้เลย ทางเข้าร้านจะอยูห่ อ้ งริมขวามือสุด เราต้องเดิน
ผ่านห้องต่างๆ รวมทัง้ ห้องครัวเพือ่ ทะลุออกไปทางหลังบ้านซึง่ เป็นส่วนจัดวางโต๊ะอาหาร
ส�ำหรับรับรองลูกค้า ซึง่ ก็มไี ม่กโี่ ต๊ะเท่านัน้
เมนูเด็ดของทีน่ กี่ จ็ ะมีปลาตะลุมพุกต้มเค็ม ปลาทรายทอดขมิน้ ย�ำไข่ปลา
ย�ำผักกูด กุง้ ผัดน�ำ้ มะขาม และอืน่ ๆ อีกมากมายตามสไตล์ความชอบของนักชิมแต่ละ
ท่านเลยค่ะ
วันนีแ้ วะชิมริมทางของเลือกชิมสามเมนูโปรดของเรา เริม่ จานแรกที่ กุ้งแม่น�้ำ
ผัดกะปิสะตอ อร่อยเข้มข้นถึงเครือ่ ง ทางร้านเลือกกะปิอย่างดีมาใช้ยงิ่ ท�ำให้เมนูนี้
หอมยัว่ น�ำ้ ลายมากค่ะ ต่อด้วย แกงป่าปลาทราย ทีต่ อ้ งยกนิว้ ให้กบั น�ำ้ แกงทีเ่ ข้มข้น
ต้มมากับปลาทรายสดๆ รสชาติหร่อยจังฮู้ ปิดท้ายกับเมนูเบาๆ ไม่จดั จ้าน ปูนมิ่ ทอด
กระเทียมพริกไทย ที่ทอดมาได้กรอบอร่อย โรยหน้ามาด้วยกระเทียมแบบไม่หวง
ของ ทานคูก่ บั ข้าวสวยร้อนๆ อิม่ ไปหลายชัว่ โมงเลยค่ะ
ถ้าใครชอบอาหารพืน้ บ้านรสชาติจดั จ้านก�ำลังดี ก็ลองแวะมาเติมพลังกันได้ทรี่ า้ น
ถอดรองเท้านะคะ แต่ถา้ จะให้ดคี วรโทรจองโต๊ะล่วงหน้า เพือ่ ความไม่ผดิ หวัง!

