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• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�้า  
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง

สวสัดคีณุผูอ่้านทกุท่านครบั
	 ช่วงนีอ้ากาศเริม่ร้อนมากขึน้แล้ว	ควรเลอืกสวมใส่เสือ้ผ้าทีส่ามารถระบาย
อากาศได้ด	ีและดืม่น�า้มากๆ	เพราะจะได้ชดเชยกับเหง่ือทีเ่สยีไป	ไม่ง้ันอาจเกิด
อาการหน้ามดื	เป็นลมได้เลยนะครบั

	 ร้อนๆ	อย่างนีเ้ตรยีมวางแผนเดนิทางท่องเทีย่วกนัหรอืยงัครบั	ฉบบันีคู้ห่เูดนิทางขอแนะน�าหนึง่สถานที	่
ท่องเทีย่วหลบลมร้อน	เกาะพยาม	จงัหวดัระนอง	อยูห่่างจากกรงุเทพฯ	ประมาณ	600	กิโลฯ	การเดินทาง
สะดวกสบายครบั	เพราะมรีถโดยสาร	ของ	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	(บขส.)	ออกทกุวันทีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสาร
กรงุเทพฯ	(สายใต้)	บรมราชชนน	ีสามารถโทรสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดที	่Call	Center	1490	เรยีก	
บขส.	หรอืที	่ 	www.transport.co.th	โดยปัจจบุนั	บขส.	ขอเราได้พฒันาระบบการจองต๋ัวให้สะดวกสบาย
ส�าหรับท่านผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น	 ทั้งการจองออนไลน์ผ่านเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ	และการจองผ่าน 
แอพพลเิคชัน่	“บขส.	ชวัร์”	ซึง่สามารถอ่านรายละเอยีดได้ในคอลมัน์	บขส.อนิไซด์	และ	บขส.	อพัเดท	ครบั
	 เทีย่วให้สนกุ	เทีย่วให้ปลอดภยั	ต้องม	ี“สต”ิ	ตลอดเส้นทางนะครบั	เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิด
ขึน้ได้เสมอ	ผมขอให้วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์	เป็นวนัหยดุทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความสขุของท่านและ
ครอบครวัครบั	 	
                    สวสัดีปีใหม่ไทยครับ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

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

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง 
จ่ายเพยีงค่าจดัส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบบั)
วิธีสมัครสมาชิก 

โอนเงนิเข้าบญัชใีนนาม บรษิทั เอม็ เจ มเีดยี จ�ากดั 
ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา ส�านกัรชัโยธนิ ประเภทบญัช ีออมทรพัย์ 
เลขท่ีบญัชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงนิ พร้อมชือ่ ทีอ่ยู่ 
และเบอร์ติดต่อกลบัมาที่ 
แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิม่เตมิ โทร. 08-1814-0028 

Where 
to Find 

      
ในรปูแบบ E-Magazine 
ได้ง่ายๆ เพยีง
ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่
ของ BookSmile 
มาไว้ทีส่มาร์ทโฟน
หรอืแทบ็เลต็ของคณุ 
ใช้ได้ทัง้ระบบ 
Android 
และ ios

ข่าวดี คณุสามารถอ่าน
นติยสารคูห่เูดินทาง

   พบนิตยสารคู ่หูเดินทางได้เป็นประจ�าที	่ 
บนรถโดยสารปรับอากาศ	 ช ่องจ�าหน่ายตั๋ว	 
และจดุประชาสมัพันธ์	ของบรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	(บขส.)	
ณ	สถานีขนส่งกรุงเทพฯ	 (จตุจักร),	 สถานีขนส่ง 
สายใต้ใหม่,	 สถานีขนส่งเอกมัย,	 สถานีเดินรถ
สุวรรณภูมิ	 และสถานีบริการของ	 บขส.	 อีก 
กว่า	 100	 แห่งท่ัวประเทศ,ร้านกาแฟ	 คาเฟดิโอโร่	 
ทุกสาขา,	 ร ้านกาแฟ	 94°coffee	 ทุกสาขา,	
ร้านกาแฟ	 คาเฟ่ดอยตุง	 ทุกสาขา,	 ร้านกาแฟ	
คาเฟ ่อเมซอน	 และห ้องสมุดมหาวิทยาลัย 
ชัน้น�าทัว่ประเทศ	ฯลฯ

(นายนพรัตน์  การุณยะวนชิ)
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ

ท�าหน้าทีร่กัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บขส.

14  มุมสุขภาพ 
	 :	‘หอยนางรม’	
	 ช่วยเพิม่พลงัทางเพศได้จรงิหรอื
16  เคล็ดลับความงาม 
	 :	‘สบัปะรด’	ช่วยลดความมนับนใบหน้า
22  คู่หูพาเที่ยว 
	 :	Hello	Summer!	เกาะพยาม	ระนอง
30  เที่ยวรอบบ้าน 
	 :	ทชั	มาฮาล	‘สถานแห่งรกั’
32 อยู่เป็น เย็นสุข 
 :	การเลอืกสหีนิมงคลให้ถกูโฉลก

สารบัญ
6  บขส. อินไซด์ 
 :	บขส.	Smart	Route
7 เล่าสู่กันฟัง 
 :	เอไอเอส	คว้ารางวลั	CFO	ยอดเยีย่ม
9 บขส. อัพเดท 
	 :	ใหม่!	แอพพลิเคช่ัน	“บขส.	ชวัร์”
11  English on the way 
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สะดวก
ด้วยหลากหลายช่องทางการจ�าหน่ายตั๋ว โดย
สามารถซือ้และจองตัว๋โดยสารของ บขส. ได้ท่ี
	 ไทยทคิเกต็เมเจอร์				
	 ไปรษณย์ีไทยทกุสาขา
	 Bliss@tel	Shop			
		 Tesco	Lotus
	 โทรศพัท์หมายเลข	0-2793-8111,	0-2872-1777	
	 ช�าระเงนิและรบัต๋ัวได้ท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วสิทุกสาขา
	 Call	Center	1490	เรยีก	บขส.
	 www.transport.co.th			
	 www.adtechs.co.th		
	 www.thaiticketmajor.com

ประหยดั
ด้วยราคาค่าโดยสารท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย
-		 ราคาค่าโดยสารเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
-		 ลดราคาค่าโดยสารให้กับ	 พระภิกษุ	 สามเณร	 
	 ผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	ทหาร	ต�ารวจในเครือ่งแบบ	และ 
	 เดก็ทีม่คีวามสงูไม่เกนิ	130	ซม.
-		 ซือ้ตัว๋ไป-กลบั	ลด	10%

ปลอดภยั
ด้วยมาตรฐานของรถโดยสารที่ประกอบจาก
โรงงานทีม่มีาตรฐานสากลและความปลอดภยัสงู
	 ปี	2556	บขส.	น�ารถโดยสารรุ่นใหม่มาให้บรกิาร 
	 เต็ม	100%	และติดต้ังระบบ	GPS	ทกุคนั
	 รถ	ม.4ข	ติดต้ังเบาะโดยสาร		 	
	 ระบบนวดไฟฟ้าทกุทีน่ัง่
	 ตรวจสภาพรถโดยสารตาม 
	 กฎหมายทกุระยะ
	 มีพนักงานขับรถ	 2	 คน	 ใน 
	 ระยะทางเกนิกว่า	400	กม.
	 พนักงานขับรถมีความช�านาญเส้นทาง	 และ 
	 ตรวจสขุภาพเป็นประจ�า	2	คร้ัง/ปี

บขส.เป็นของรฐั  
ยนืหยดัเพือ่ปวงชน  
ทกุคนเป็นเจ้าของ

Call Center 1490 
เรยีก บขส



เล่าสู่กันฟัง
เรื่อง	:	กองบรรณาธิการ
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เอไอเอส คว้ารางวัล CFO ยอดเยีย่ม 
จาก สมาคมนกัวเิคราะหต์ลาดหลกัทรพัย์
 เอไอเอส รบัรางวลั CFO ยอดเยี่ยมแหง่ปี กลุม่เทคโนโลยี 
จากสมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ทัง้นีถื้อเป็นเครื่องพสิจูน์
ความสามารถและศักยภาพของผูบ้รหิารของเอไอเอส

 นายพงษ์อมร นิม่พูลสวัสด์ิ หวัหน้า
คณะผูบ้รหิารด้านการเงนิ เป็นผูแ้ทนรบั
รางวัล CFO ยอดเยี่ยมกลุ่มเทคโนโลยี 
จากงาน IAA Award for Listed Companies 
2014	 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห  ์
หลกัทรพัย์	สิง่นีถ้อืว่าเป็นเครือ่งพสิจูน์ความ
สามารถและศกัยภาพของผูบ้รหิารของเอไอเอส 
อีกทั้งการที่สามารถบริหารจัดการบริษัท 
จดทะเบยีนขนาดใหญ่ให้ประสบความส�าเรจ็
ได้นัน้	ยงัมส่ีวนช่วยอย่างมากต่อการพฒันา
เศรษฐกจิ	ตลาดทนุ	และประเทศไทยโดยรวม

	 ส�าหรับเกณฑ์ที่ใช ้ประกอบในการ
พิจารณาคือ	 ความสามารถในการบริหาร
ที่เป็นเลิศ	 การน�าเสนอและให้ข้อมูลอย่าง
สม�า่เสมอในเชงิลกึ	ตรงประเดน็	มคีณุภาพ	
ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน	 ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวร้ายหรอืข่าวด	ีการให้แนวโน้มของธรุกิจ	

ผลประกอบการ	และความเส่ียงท่ีสมเหตุสมผล	มจีรรยาบรรณและ
บรรษทัภบิาลในการด�าเนินธรุกจิ	การให้ความส�าคญัต่อสงัคม	และ
ใส่ใจในกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ 
นักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหารระดับสูง	 และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์	
รวมทั้งความรวดเร็วในการให้ค�าตอบ	การเคารพความคิดเห็นและ
ความเป็นมอือาชพีของนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	 และการให้ข้อมูลได้
หลากหลายช่องทาง	

	 	 	 	 	 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 จัดงาน	 
IAA	Award	for	Listed	Companies	2014	เพือ่
มอบรางวัลให้แก่ผู ้บริหารบริษัทจดทะเบียน	
ใน	 8	 กลุ่ม	 อุตสาหกรรม	 ได้แก่	 เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร	 ธุรกิจการเงิน	 สินค ้า
อุตสาหกรรม	อสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างและ 
รบัเหมาทรัพยากร	บริการ	เทคโนโลย	ีตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็	เอ	ไอ	ทีไ่ด้แสดงความรูค้วามสามารถในการ
บริหารบริษัทขนาดใหญ่ให้ประสบความส�าเร็จ	
โดยเปิดโอกาสให้บรรดานักวเิคราะห์และผูจ้ดัการ
กองทุนต่างๆ	 ร่วมกันโหวตเลือกผูบ้รหิารยอดเยีย่ม
ประจ�าปี	2014
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน

บขส.รว่มแสดงความยนิดี
กบั บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด 
ในโอกาสครบรอบ 4 ปี
	 ผู้แทน	 บขส.	 ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนมอบให้กับ 
มูลนิธิศิริราช	 ในโอกาสวันก่อตั้ง	 บริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 
ครบรอบ	4	ปี

บขส. จดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด ครัง้ที่ 1
	 งานการตลาดและลูกค้าสัมพนัธ์	กองส่งเสริมธรุกจิเดินรถ	จดักจิกรรม
ส่งเสรมิการตลาดครัง้ที	่ 1	 เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูโ้ดยสารทีเ่ข้ามาใช้
บรกิาร	ณ	หน้าช่องจ�าหน่ายตัว๋ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ชัน้	3	อาคารสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)

โครงการ AED เช่ือมหว่งโซ่การรอดชีวติ
	 นายนพรตัน์		การณุยะวนชิ	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ฝ่ายบรหิารการ
เดนิรถ	รกัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	รับมอบเคร่ือง
ฟ้ืนคนืคลืน่หวัใจด้วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั	ิตามโครงการ	AED	เชือ่มห่วงโซ่การ
รอดชวีติ	ณ	สถานรีถไฟกรงุเทพ	(หวัล�าโพง)

TOYOTA BUZZ มอบกรวยยางจราจร
	 นายนพรตัน์		การณุยะวนชิ	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 
ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ	รกัษาการแทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่	
บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 รับมอบกรวยยางจราจรจากผู้แทน	
TOYOTA	BUZZ	เพือ่ใช้จดัการอ�านวยจราจรภายในสถานี
ขนส่งฯ	ณ	หน้าเสาธง	 อาคารขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	
(จตจุกัร)	
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บขส.พัฒนา Application “บขส.ชวัร์” 
เพิ่มช่องทางการส�ารองที่นั่งและจ�าหนา่ยตั๋วผา่น Smart Device
 
	 บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	พฒันา	Application	“บขส.ชวัร์”	เพิม่ช่องทางการส�ารองทีน่ัง่และจ�าหน่ายตัว๋ผ่าน	Smart	Device	เพือ่อ�านวยความ 
สะดวกและตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้น	 สามารถตรวจสอบเที่ยวรถและส�ารองที่นั่งได้ทุกที่ทุกเวลา	 เพียงดาวน์โหลดและ 
ตดิตัง้	Application	“บขส.ชัวร์”	
	 Application	“บขส.ชัวร์”	สามารถค้นหาเทีย่วรถ 
และส�ารองทีน่ัง่รถโดยสารของ	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากัด	
ทัง้เดินทางเทีย่วเดยีว	และ	 ไป	 -	กลบั	และแสดง 
รายละเอียดต่างๆ	 เกี่ยวกับเที่ยวรถ	แสดงผังที่นั่ง 
และให้ผู ้ใช้เลือกที่นั่งได้ด้วยตัวเอง	 ตรวจสอบ
สถานะการจองพร้อมทัง้ส่ง	E-Mail	และ	SMS	ยนืยนั 
การจองและรหัสการจอง	 10	 หลัก	 เพื่อน�าไป 
ช�าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส	 ทั้งนี้ผู ้ใช้บริการ
สามารถดาวน์โหลด	Application	 “บขส.ชัวร์”	 ได้ 
จากทัง้	App	Store	และ	Play	Store	 กับอุปกรณ์	 
iOS	Ver	7.0	ขึน้ไป	และ	Android	Ver	4.0	ข้ึนไป

บขส. รว่มแสดงความยนิดีกับ บก.จร. 
	 ผู้แทน	บขส.	 ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสพิธีเปิด
ทีท่�าการ	งานสายตรวจ	1	กองก�ากบัการ	1	(ตูก้�าแพงเพชร)	กองบงัคบัการ
ต�ารวจจราจร

บขส. รว่มแขง่ขนักฬีารฐัวสิาหกจิ ครัง้ที่ 40
	 นกักฬีา	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	(บขส.)	ร่วมแข่งขนักฬีารัฐวิสาหกิจ	
ครัง้ที	่40	(ประเภทกฬีามหาสนกุ)	ณ	สนามราชมงัคลากฬีาสถาน	
หวัหมาก

บขส. รว่มแสดงความยนิดีโครงการแทก็ซ่ีในฝัน
	 ผูแ้ทน	บขส.	ร่วมแสดงความยินดกัีบ	ผูบ้รหิาร	บรษิทั	นครชยัแอร์	
ในพธิเีปิดโครงการแทก็ซีใ่นฝัน	ณ	อาคารส�านกังาน	บรษิทั	นครชยัแอร์	
ถนนวิภาวดรีงัสติ
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ข่าวรายทาง
เรื่อง	:	กองบรรณาธิการ

เคทซี ีส่งแคมเปญ “Just For You” 
รบัเทศกาลท่องเทีย่ว 
มอบสว่นลดโรงแรมสดุฮติสงูสดุ 50%
 เคทีซีร ่วมมือกับพันธมิตรโรงแรมสุดฮิตจากเมือง 
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ	ออกแคมเปญ	 “Just	 For	 You”	 เพื่อ 
ส่งเสรมิและกระตุน้ให้เกดิการใช้จ่ายท่องเทีย่วภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง	เพียงสมาชิกส�ารองห้องพักด้วยบัตรเครดิต 
เคทีซี	 รับส่วนลดห้องพักสูงสุด	50%	พร้อมอาหารเช้า	และ 
ของขวัญพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกเคทีซีเท่านั้น	
ส�าหรับโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ	ประกอบด้วย	 เรสท์ดีเทล	 
โฮเทล	หวัหนิ	/	อนิดโิก้เพร์ิล	ภูเก็ต	/	ฮาร์ดรอ็ค	โฮเทล	พทัยา	/	 
นิกกี้	 บีช	 รีสอร์ท	 เกาะสมุย	/	 โฟโต้	 โฮเทล	ภูเก็ต	 /	ณดล	 
สตรีมไซต์	 ไทย	 วิลล่า	 /	สามพราน	 ริเวอร์ไซด์	 /	อสิตา	 อีโค	 
รสีอร์ท	อมัพวา	ระหว่างวนันี	้-	30	เมษายน	2558	

ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ สใีหม่
 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จ�ากัด	 เปิดตัว	 ยามาฮ่า	 แกรนด์	 ฟีลาโน่	 
ทีเ่พิม่ความสมาร์ทยิง่ขึน้ด้วย	สใีหม่	“Matt	Style”	สด้ีานโดนใจ	ทัง้สนี�า้เงนิ	และ	 
สีน�า้ตาล-ด�า	ให้ชวีติมคีลาส	สมาร์ทอย่างมสีไตล์	พร้อม	SMART	CUSTOMIZED	
แต่งสมาร์ทในสไตล์คุณ	 ด้วยชดุแต่งพเิศษดีไซน์เฉพาะยามาฮ่า	แกรนด์	 ฟีลาโน่ 
หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่	 Yamaha	 Square	 และร้านผู้จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
ยามาฮ่าทัว่ประเทศ	สอบถามข้อมลูได้ที	่ Yamaha	Call	Center	02-2639999	 
หรอืที	่www.yamaha-motor.co.th

“Isuzu Thanks Press Party...
PUSH START THE HAPPINESS”
 อีซูซุมอบความสุขในแบบ	 PUSH	
START...THE	HAPPINESS	กบังานอซีซู ุ
ขอบคุณส่ือมวลชน	 ประจ�าป ี 	 2015	 
ภายใต้บรรยากาศ	Motor	Sport	 สุดมัน 
ที่น�าเอารถแต่งและรถแข่งอีซูซุที่เป็น 
เจ้าต�านานจากหลายสนามมาประชนัโฉม
กันในงาน	พร้อมกิจกรรมหลาหลาย	ชมคอนเสิร์ตสุดสนุกจาก	 โก๊ะตี๋ 
อารามบอย	ปุก๊ลกุ	 -	ฝนทพิย์	วชัรตระกลู	 เกรท	 -	วรนิทร	 ปัญหกาญจน์	 
ตบทา้ยด้วย	 ใบเตย	อารส์ยาม	พร้อมแจกของรางวลัมากมาย	 เรียกว่า 
งานนีส้ือ่มวลชนทกุท่านฟินกนัถ้วนหน้า
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	 ฉบบัแรกรบัซมัเมอร์นี	้เราล่องใต้พาไปสมัผสัสายลม	ท้องฟ้า	และ
แสงแดดกนัทีเ่กาะพยาม	จงัหวดัระนอง	การเดนิทางไปทีเ่กาะพยาม
ต้องนัง่เรอืไปโดยใช้ระยะเวลา	40	นาท	ีส�าหรบัเรอืเรว็	และ	2	ชัว่โมง	
ส�าหรบัเรอืเมล์	ค�าถามทีอ่าจจะพบ	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 
เกาะพยามได้อย่างไรครบั/ค่ะ 
	 ปัญหาทีพ่บบ่อยคอื	คนไทยเราบางคน	เข้าไปทกัทาย	ถามทาง	หรอื
ขอความช่วยเหลอืจากชาวต่างชาต	ิด้วยการข้ึนต้นประโยคว่า	“Sorry,	
I	want	to…”	ด้วยสาเหตทุีว่ฒันธรรมของคนไทยเราใช้ค�าว่า	“ขอโทษ”	
ได้ในหลายวาระ	ซึง่ต่างจากวฒันธรรมฝรัง่เจ้าของภาษา	ทีเ่ค้าจะไม่ใช้
ค�าว่า	“ขอโทษ”	ในยามท�าผดิเป็นส�าคญั	แต่เค้าจะใช้ประโยคว่า	
“I’m sorry...” 
ไอม ซอร.ิ.. 
แปลว่า ฉนัเสยีใจที.่..
	 เพือ่แสดงความส�านกึผดินัน่เอง	แต่หมายถงึว่า	ฉนัขอโทษท่ี....	
ในวัฒนธรรมไทยเรา	ดงัน้ัน	นอกจากเราจะเรยีนภาษาต่างชาต	ิเพือ่ให้	
อ่าน	เขียน	แปล	เจรจา	ให้สือ่สารตรงกันได้	เราก็จ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจ
ในความต่างของวฒันธรรมต่างชาตด้ิวย	 เพือ่น�ามาปรบัใช้ให้เข้าใจได้
ตรงกนั	ดงัเช่น	Excuse me please แปลว่า	ฉันขอรบกวน ได้โปรด 
อนัหมายถงึ	ขอโทษนะคะ/ครบั ฉันขอรบกวนสกันดิคะ/ครบั

English 
on the way
เรื่อง	:	ครูหยาง

	 ส�าหรับค�าตอบนักท่องเท่ียว
ที่ถามถึงท่าเรือที่จะไปเกาะพยาม	
สามารถตอบได้หลายอย่างในกรณี 
ทีรู่	้และไม่รู	้เช่น	ในกรณทีีไ่ม่รู้
“Please go to get information at the counter over there, they can 
give you the best information” 
พลสี โก ท ูเกท็ อนิโฟร์เมชัน่ แอท็ เธอะ เคานเฺท่อร์ โอเว่อร์ แธร์,  
เดย์ แคน กีฟ๊ว ฺย ูเธอะ เบ๊สท ฺอนิโฟร์เมชัน่ 
แปลว่า ลองถามที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นดูนะคะ/ครับ เค้าจะให้ข้อมูล
ได้ดทีีส่ดุ 
	 หรอื	ถ้าเรารูก้บ็อกวธิไีป	เช่น	
“Please take the bus there, it’s take 10 minutes to get there,  
the fare is only 90 Bath” 
พลสี เทค เธอะ บสั แธร์, อทิส ฺเทค เทน มนิทิส ฺทู 
เกท็ แธร์, เธอะ แฟร์ อสี ออนล ินายทบิาท 
แปลว่า ขึน้รถโดยสารตรงนัน้ มนัใช้เวลา 10 นาที  
กถ็งึ ค่าโดยสาร 90 บาทค่ะ/ครบั 
	 หรอืถ้าเรากจ็ะไปทีน่ัน่ด้วยเหมอืนกนั	กอ็าจชวนเค้า
ร่วมทางกบัเราไปด้วยเลยว่า	
“Welcome !, I’m going to get there too, Will you go along with me 
together ?, We’ll take the bus over there” 
เวลวคฺัม่ !, ไอม โกอิง่ ท ูเกท็ แธร์ ทู,่ วลิว ฺย ูโก อลอง วธิ ม ีทเูกท็เธอร์, 
วลีว ฺเทค เธอะ บสั โอเฟอร์ แธร์”
แปลว่า ยินดเีลยค่ะ/ครับ ฉนักจ็ะไปทีน่ัน่เหมือนกนั, คุณจะไปด้วยกนั
เลยมัย้? เราจะขึน้รถโดยสารนัน่ 
	 ซึง่กน่็าจะเป็นการสร้างมติรภาพระหว่างเพือ่นร่วมทางด้วยกนั	อนัเป็น
ส่ิงท่ีดี	 ท่ีอาจจะท�าให้เราได้มโีอกาสฝึกภาษากันไปเรือ่ยๆ	ตลอดเส้นทาง	
สร้างประโยชน์แบบ	win	:	win	ด้วยกนัท้ังคู่	คือเค้าได้เพือ่นใหม่คอยให้ข้อมลู
การท่องเทีย่วเดนิทาง	ส่วนเรากไ็ด้เพือ่นใหม่ไว้ฝึกภาษานัน่เอง	
 
 ฉบับหน้าเราจะกลับมาสอนวิธีพูดง่ายๆ ส�าหรับการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี เพ่ือสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงรัก
ประเทศไทยกนัต่อครบั

 อกีไม่นานนีป้ระเทศไทยของเรากจ็ะก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
หรอื AEC กนัแล้ว ทนีีเ้วลาจะไปไหนมาไหนเรากจ็ะพบเจอเพ่ือน 
ต่างชาตมิากข้ึน “ภาษาองักฤษ” ซึง่เป็นภาษากลางจงึเป็นภาษาส�าคญั
ในการสือ่สารท�าความเข้าใจระหว่างกันและกัน ดังนัน้ คูห่เูดนิทาง
จงึขอเปิดช่องทางแห่งการเรยีนรู ้ และทบทวนความทรงจ�าแก่คณุ 
ผูอ่้านทกุท่านผ่านคอลมัน์น้องใหม่ “English on the way” พร้อมบอกเล่า 
เรือ่งราวเหตกุารณ์ต่างๆ ทีอ่าจประสบพบเจอในระหว่างเส้นทาง
ท่องเทีย่วของเราให้คณุๆ ได้เตรยีมความพร้อมไว้เช่นกัน
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เรื่อง	:	ชญานี

ดไีซเนอร์หน้าใหม่มาแรง 
 จดัว่าน่ารกัและมาแรงแซงดไีซเนอร์หน้าใหม่ในวงการมากๆ	 กับ 
หนนู้อย	Sydney	Keiser	กับคณุแม่ทีร่่วมกันสร้างบลอ็กแฟช่ัน	Fashion	
By	Mayhem	ทีต่อนนีไ้ด้รบัข้อเสนอจาก	J.Crew	ให้ออกแบบชุดสดุพเิศษ
ส�าหรบัเดก็น้อย	สาวน้อยซิดนย์ีจึงกลายเป็นดไีซเนอร์คนเก่งหน้าใหม่
ทีน่่าจบัตาแบบสดุๆ	แม้คณุแม่แองจีจ้ะยงัยนืยนัว่า	 “เรานัง่บนพืน้	 ตัด
กระดาษแล้วแปะเข้าด้วยกันให้กลายเป็นชุดแค่นั้นเอง”	 และผลงาน
ของทัง้คูจ่ะออกมาให้ยลโฉมในคอลเลกช่ัน	Spring/Summer	2015	 น้ี	
ต้องลองตดิตาม

 ไม่แน่นะ... สาวน้อยอาจกลายเป็นไอดอลของเด็กผู้หญิง 
ท่ัวโลกในเรว็ๆ นีก้ไ็ด้

มาเซลฟ่ีกนัไหมจ๊ะ 
 ถ้าพูดชื่อ	คว้อกก้า	 อาจเป็น
สตัว์ทีค่นไทยไม่ค่อยรูจ้กักนัสกัเท่าไร
เน่ืองจากปรากฏตัวเฉพาะบริเวณ
ทางฝ่ังตะวนัตกเฉยีงใต้ของประเทศ
ออสเตรเลีย	 เป็นสัตว์ตัวน้อยขนปยุ
ที่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิ้งโจ	้
แต่ขนาดจิ๋วเทียบเท่ากับแมวบ้าน
เท่าน้ัน	 โดยมเีอกลักษณ์อยูท่ี่หน้าตาเหมอืนก�าลังยิม้อยูต่ลอดเวลา 
จนถกูเรยีกว่าเป็น	“สตัว์ทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก” ทัง้นีเ้พราะความ
น่ารกั	 ข้ีเล่นและเข้ากับมนุษย์ง่ายดายอย่างน่าเหลือเช่ือ	ชาวออสเตรเลยี
หลายคนจึงชอบไปถ่ายรปูเซลฟ่ีกับมนั	จนกระท่ังกลายเป็นเทรนด์ 
เซลฟ่ีสดุฮอต	ทีม่าพร้อมแฮชแทก็	#QuokkaSelfie	

      พอเหน็รปูเจ้าคว้อกก้ากด็สูดใสน่ารกัจรงิๆ แหละ
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แห่นางแมวกนัท�าไมนะ
 นี่คือ	 ประเพณีความเชื่อตั้งแต่โบราณ	ปีใดหากเกิดภาวะ 
ฝนแล้ง	หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล	จะส่งผลท�าให้ชาวไร่ชาวสวน 
ต้องประสบกับความเดือนร้อน	พืชผลที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
เมือ่ต้องประสบกบัภาวะเช่นนี	้จึงเกิดมีประเพณแีห่นางแมวขอฝน 
เกิดขึ้น	 ซึ่งในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าหลังจากแห่นางแมว
แล้วในไม่ช้าฝนกจ็ะเทลงมา	แล้วท�าไมไม่ใช้สตัว์ชนดิอืน่ๆ	ในการ
ท�าพธิ?ี	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจากว่าแมวเป็นสตัว์ทีไ่ม่ชอบน�า้	จะกลัว
น�า้	คนโบราณจงึถอืว่าแมวเป็นตวัแล้ง	ดงันัน้	 จงึใช้แมวมาขงัใส่
กรงแล้วเดนิแห่เป็นขบวนไปรอบๆ	หมูบ้่าน	 เมือ่ผ่านบ้านใครกใ็ห้
เจ้าของบ้านนัน้ตกัน�า้มาสาดแมว	เชือ่กนัว่าแมวถกูสาดน�า้จนเปียก
กจ็ะหมดสภาพตวัแล้งไป	 เคลด็ตรงนีน้ีเ่องทีเ่ป็นสาเหตใุห้ต้องใช้
แมวในพธิแีห่นางแมวของฝน

       จะว่าไปกแ็อบสงสารน้องแมวอยูเ่หมอืนกันนะ

บาร์นกฮกูน่ารักจงั
      สถานทีแ่ห่งนีน่้าจะถกูใจคนรกัสตัว์ทัง้หลาย
แน่นอน	 เมื่อมีคาเฟ่กึ่งบาร์สัตว์น้อยน่ารักแห่ง
ใหม่ในกรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	โดยคราวนี้
ภายในร้านจะเต็มไปด้วยเหล่านกฮูกตาโตที่จะ
คอยอยูเ่ป็นเพือ่นคนนอนดกึ	ใช้ชือ่ร้านว่า	‘Annie	
the	owl’	โดยผูใ้ช้บรกิารจะต้องเสยีค่าเข้าร้าน	20	ปอนด์	หรอืประมาณ	1,000	บาท	

โดยจะสามารถเลอืกเครือ่งดืม่ได้	2	แก้ว	ร้านจะเริม่เปิดให้บรกิาร	20.30	น.จนถงึ	02.00	น.	และจะจดัให้เหล่านกฮกูมาอยูเ่ป็นเพือ่นตัง้แต่วนัที	่19	-	25	
มนีาคมนีเ้ท่านัน้	ทัง้นีจ้ะยังไม่เปิดเผยว่าจะจัดงานบาร์นกฮูกอกีครัง้เมือ่ใด	เจ้าของร้านได้จ�ากดัจ�านวนคนเข้าร้านในแต่ละวนั	โดยจะสุม่รายชือ่ผูท้ีล่งชือ่
ผ่านเวบ็ไซต์	http://annietheowl.com/	 โดยให้เหตผุลว่า	กลวันกฮูกจะเครียดจนเกินไป	 ท้ังน้ีรายได้จากการขายต๋ัวเข้าชมบาร์นกฮูกน้ัน	ทางเจ้าของร้าน
ยงัจะมอบให้แก่ศนูย์อนรุกัษ์นกฮูกแห่งประเทศอังกฤษอีกด้วย	อนึง่ก่อนหน้านีญ้ีปุ่น่กไ็ด้เปิดร้านคาเฟ่นกฮกูเช่นกนัเมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่านมาในกรงุโตเกยีว

       น่ีคงเป็นอกีโอกาสหนึง่ทีผู้่คนจะได้รูจ้กัและใกล้ชิดกับนกฮกูมากขึน้

แก้วกาแฟ KFC 
กนิได้นะ (ในอนาคต)
	 เว็บไซต ์ข ่าวมิร ์ เรอร ์ 	 อังกฤษ	
รายงานว่า	 ร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ดชื่อดัง
อย่าง	 ‘เคเอฟซี’	 ในประเทศอังกฤษ	ได้
ประกาศเตรยีมใช้ถ้วยกาแฟแบบกนิได้ 
ภายใต้ชือ่ว่า	 ‘Scoff-ee	Cup’	 โดยจะท�าจากบสิกติกรบุกรอบไม่เหมือนใคร 
เคลือบด้วยน�้าตาล	 พร้อมด้วยส่วนผสมของไวท์ช็อกโกแลต	 งานนี้
เคเอฟซีได้เป็นพันธมิตรจากบริษัท	 ‘Seattle’s	 Best	 Coffee’	 และ	 
‘The	Robin	Collective’	 ในลอนดอน	 โดยเผยว่า	นอกจากรสชาตถ้ิวยที่
เอรด็อร่อยแล้ว	ยงัมกีลิน่ทีห่อมหวานชวนดมทีม่คีณุสมบัตทิ�าให้อารมณ์ 
ดีขึ้นได้อีกด้วย	 ในรายงานระบุว่า	 ถ้วยกาแฟกินได้ของเคเอฟซีนั้น 
จะเตรยีมใช้เฉพาะสาขาในประเทศองักฤษ	ยงัไม่มแีนวคดิจะน�าไปใช้ใน
ประเทศอืน่ๆ	แม้แต่ในสหรฐัอเมรกิา	อย่างไรกต็ามแต่หากสามารถตตีลาด
ในองักฤษได้ส�าเรจ็	คนไทยเรากอ็าจมสิีทธไิด้ใช้และชมิถ้วยกาแฟกนิได้
รสอร่อยจากเคเอฟซใีนไทยด้วยกเ็ป็นได้	ขณะนีถ้้วยกาแฟทีว่่านีก้�าลงัอยู่
ในขัน้ตอนการผลติ

 ถ้ามาถงึเมืองไทยกด็สีนิะ บรรดาฮปิสเตอร์ทัง้หลายคงพากนั
ถ่ายรปูอพัลงโซเชยีลเนต็เวร์ิกยกใหญ่



มุมสุขภาพ
เรื่อง	:	ชญานี

เหตผุลที่เราควร
ออกก�าลงักายยามเช้า
 หลงัตืน่นอน หากเราคดิทีจ่ะออกก�าลงักายยามเช้าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างจากการออกก�าลังกายยามเย็น ดังนี้
	 ช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราท�างานได้ดีกว่า
	 กระตุ้นระบบการเผาผลาญได้ด้วยการออกก�าลังกายตอนเช้าประมาณ	
10	นาที	เน้นการเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นหลัก
	 ช่วยให้ระบบเผาผลาญทัง้วันดีขึ้น
	 การที่เราออกก�าลังกายตั้งแต่เช้า	 เหมือนกดปุ ่มให้ร ่างกายเริ่ม 
เผาผลาญตั้งแต่เช้า
	 เอาชนะข้ออ้างเรื่องเวลา
	 การออกก�าลังกายตอนเช้าจะช่วยเอาชนะข้ออ้างเรื่องเวลา	 เพราะ
โอกาสทีจ่ะหวงัว่าเยน็นีว่้างแล้วจะไปออกก�าลงักายแน่ๆ	เป็นไปได้ยากมาก
	 ช่วยให้ไปท�างานได้ทัน
	 การออกก�าลังกายจะช่วยให้ต่ืนก่อนปกติประมาณ	10	นาทีเพื่อมา 
ออกก�าลังกายในตอนเช้า	ดังนั้นคุณจึงตื่นเช้าไปโดยอัตโนมัติ
	 ช่วยลดความเครียดในระหว่างวัน
	 เวลาท่ีออกก�าลังกาย	ต่อมพิทูอิทารีจะหล่ังสารเอนดอร์ฟิน	 ซึ่งท�าให้
รู้สึกดี	ยิ่งมีสารเอนดอร์ฟินมากในกระแสเลือดก็จะรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้น
	 ช่วยท�าให้ร่างกายแข็งแรงกว่า
	 มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา	เมืองบลูมิงตัน	ระบุว่า	หากเรา
ออกก�าลังกายตอนเช้าจะช่วยท�าให้ความดันโลหิตลดลง	และยงัมกีารยนืยนั
ว่า	การออกก�าลังกายตอนเช้าเป็นการกระตุ้นให้ต่อมต่างๆ	ที่สร้างฮอร์โมน
ในร่างกายท�างานสูงที่สุด

เปิด หรอื ปิดไฟนอนดกีว่ากนันะ
 การวิจัยล่าสุดบอกว่า	 การได้รับแสงสว่างจากไฟฟ้ามากไปในเวลากลางคืนจะรบกวนการ
ผลติฮอร์โมนเมลาโทนนิ	(Melatonin)	ซึง่เป็นสารต้านอนมุลูอสิระ	ทีช่่วยในการยบัยัง้การเกดิมะเรง็ 
บางชนิดได้	 และการเปิดไฟนอนยังรบกวนการท�างานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายอีกด้วย	 
การปิดไฟนอนจึงช่วยในการเพิ่มเมลาโทนินที่มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคซึมเศร้า	 ท�าให้เรา 
นอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ยังช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วย	เพราะเวลาที่เราปิดไฟจะท�าให้
ความอยากอาหารลดน้อยลงได้	งั้นแบบนี้ก็เอามาช่วยเวลาลดความอ้วนได้ด้วยสินะ	
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ว่าด้วยเรือ่งน�า้อดัลม
กบัมะเร็งเตา้นมในเดก็ผู้หญงิ
 

 ล่าสุดผลการวิจัยจากสถาบันการแพทย์ฮาร์วาร์ด 
แห่งสหรัฐฯ	 ที่ตีพิมพ์ในวารสารฮิวแมน	 รีโปรดักชั่น	 
เปิดเผยว่า	เดก็ผูห้ญงิทีบ่รโิภคน�า้อดัลมวนัละกระป๋องครึง่ 
ขึ้นไปจะมีประจ�าเดือนเร็วกว่าปกติอย่างน้อย	 3	 เดือน	
และมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าเด็กผู้หญิง
ทั่วไป	 นับเป็นงานวิจัยแรกที่ระบุว่า	 การดื่มน�้าอัดลม
จ�านวนมากส่งผลต่อฮอร์โมนของผู้หญิง	หลังจากที่ก่อน
หน้านีม้กัเป็นการวจิยัเรือ่งน�า้อัดลมกับความอ้วน	โดยได้
ท�าการส�ารวจข้อมูลจากเด็กอเมริกันจ�านวน	5.583	คน	
อายุระหว่าง	9-14	ปี	ในช่วงระยะเวลา	5	ปี	ซึ่งพบว่า	การ
ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลสงูเป็นการยบัยัง้การผลติอนิซลูนี	
ซึ่งส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ	ท�าให้เด็กสาวมีประจ�าเดือนมา
เร็วกว่าปกติ	ขณะที่ผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งพบว่า	การมี
ประจ�าเดือนเร็วกว่าปกติมากเท่าไหร่	ท�าให้มีความเสี่ยง
ที่จะเป็นมะเร็งสูงขึ้นถึง	5%	ต่อปี	ผลวิจัยนี้จะจริงหรือไม่	
แต่การดื่มน�้าอัดลมในปริมาณมากต่อวันก็ไม่ใช่เรื่องด ี
ต่อสุขภาพใช่ไหมล่ะ



โซดากบัการรกัษา
โรคมะเร็งท่ีถกูพูดถงึในโลกไซเบอร์
 ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกัน
อย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการดื่ม
มะนาวโซดาเพ่ือยบัยัง้การเกดิโรค
มะเรง็	ล่าสดุ	นพ.กฤษดา	ศิรามพชุ	
ผูอ้�านวยการศนูย์เวชศาสตร์อายุร- 
วัฒน์นานาชาติ	 ย�้าว่า	 “มะนาว
โซดารักษามะเร็งไม่ได้”	พร้อมกับ
แจกแจงข้อดี-เสียให้เห็นชัดเจนว่า	มะนาวนั้นมีคุณสมบัติคล้าย
ยาขับปัสสาวะอ่อนๆ	ช่วยกระตุ้นตับและถุงน�้าดีให้บีบตัว	 ซ่ึงบาง
กรณีท�าให้นิ่วในถุงน�้าถูกขับออกมา	แต่ก็มีข้อเสียคือ	ทั้งมะนาว
และโซดาต่างมีฤทธิ์เป็น	 “กรด”	 จึงไม่ควรดื่มขณะท้องว่าง	 อีกทั้ง
ผู้เป็นโรคกระเพาะ	โรคกรดไหลย้อน	ห้ามเด็ดขาด	ส�าหรับประเด็น

ว่ารกัษามะเรง็ได้หรอืไม่	ยัง
ไม่มีงานวิจัยที่ไหนรับรอง
สรรพคุณดังว ่า	 แม้จะมี
ฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระได้	
แต่ไม่เหมือนยาเคมีบ�าบัด
แน่นอน	ดังนั้นก่อนจะเชื่อ
สรรพคุณต่างๆ	 ในสาระ
ข้อมูลบนโซเชียล	 อย่าลืม
ศึกษาและตรวจสอบอย่าง
ละเอียดเสียก่อนนะจ๊ะ
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หอยนางรม
ช่วยเพิ่มพลงัทางเพศไดจ้รงิหรอื 
 เ รื่ อ งนี้ เป ็น เ รื่ อ งที่ ถก เถี ยงกัน 
มานานในแวดวงของหนุ่มๆ	 ค�าตอบ 
คือ	 หอยนางรมมีส่วนช่วยได้	 เพราะใน
หอยนางรมอุดมไปด้วยแร่ธาตุสังกะสีสูง	
ซึ่งช่วยท�าให้สเปิร์มเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น	
ตามทฤษฎีจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีลูก
น่ันเอง	นอกจากน้ีสังกะสียังช่วยลดความ
เส่ียงการเกิดต่อมลูกหมากบวมอักเสบได้
อีกด้วย	อีกทั้งในหอยนางรมและในอาหาร
ทะเลยังมีโอเมก้า	 3	ซึ่งเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่สร้างสารคล้ายฮอร์โมน
ชื่อ	พลอสตาแกลนดิน	ซึ่งมีความส�าคัญต่อระบบประสาทในด้านการ
ตอบสนองทางเซก็ซ์	และเคยใช้เป็นสารท่ีใช้ฉีดเฉพาะทีใ่นชายทีเ่สือ่ม
สมรรถภาพทางเพศ	ช่วยให้ผนังเส้นเลือดคลายตัว	ท�าให้เลอืดไปเลีย้ง
อวัยวะเพศได้ดีขึ้น	 แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าน�้ามันปลาแคปซูล 
จะให้ผลเหมือนอาหารธรรมชาติ	 แต่อย่าลืมว่าคอลเลสเตอรอลใน
หอยนางรมนั้นสูง	 ขอแนะน�าให้รับประทานหอยนางรมในปริมาณที่
พอเหมาะจะดีที่สุด		

 หนึ่งในอาการของโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร คือ อาการท้องอืด หากเป็นบ่อยๆ 
อย่านิ่งนอนใจ ลองไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
โดยละเอยีดจะดทีีส่ดุ

ใช้อาหารช่วยลดความหงุดหงดิ
 รู้ไหมว่า	ความหงดุหงดิท่ีมาพร้อม
กับประจ�าเดือนของคุณสาวๆ	 แก้ได้ 
ด้วยการทานอาหารที่มีแคลเซียม	
อาทิ	 นมไขมันต�่า	 โยเกิร์ต	 ชีส	 เต้าหู้	 
ผักคะน้า	 ฯลฯ	หมั่นทานให้บ่อยที่สุด 
เท่าที่จะท�าได้	 เพื่อช่วยปรับฮอร์โมน 
ให้คงที	่แล้วอารมณ์แปรปรวนทีว่่ากจ็ะ
ค่อยๆ	หายไป	นอกจากนี้การฟังเพลง
ที่ชื่นชอบก็จะช่วยลดอาการตึงเครียด 
ในช่วงนี้ได้เหมือนกัน	
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง	:	ชญานี

เทรนด์โชว์ผวิใส ดวงตากลมโต ยังไงกไ็มเ่อา้ท์
มาแต่งหน้าแบบเป็นธรรมชาต ิเน้นดวงตากลมโตน่าค้นหากนัเถอะ!
	 ค�าว่า	 “แต่งหน้าเบาๆ”	อาจฟังดูง่ายๆ	แต่จะให้สวยเป็นธรรมชาติของจริงต้องใช้ 
เทคนคิขัน้เทพเหมอืนกนันะ	แนะให้เลอืกอายแชโดว์เฉดสเีอร์ิธโทนทีม่คีวามสว่างสดใส
กว่าปกติเล็กน้อย	 ตัดอายไลเนอร์เส้นหนาออกไปเลย	 ปัดมาสคาร่าเน้นขนตาก็พอ	 
ส่วนผิวหน้านั้นเทรนด์เด็ดส�าหรับร้อนนี้	 คือ	การโชว์ลุคสวยของผิวหน้าที่ฉ�่าวาว	หรือมี
มติิโดดเด่นเมือ่ยามต้องแสง	 เพยีงเลือกใช้ครมี	แป้ง	หรือเมคอัพประกายมุกบวกความ
กล้าในการเลอืกใช้เมคอพัทีเ่น้นความโดดเด่นให้ผวิมากกว่าปกต	ิ เท่านีค้ณุกส็ามารถโชว์ 
ผวิสวยเด่นเกนิใครแล้ว

สนกุกบัเวบ็ความงาม
ที่นา่ลอง NailSnaps
 แอพฯ	 ใหม่ล่าสุดท่ีสาวๆ	จะกร๊ีด	มนัช่วยให้เราสร้างสรรค์
ลวดลายเล็บได้เอง	 เพียงเลือกรูปสวยๆ	 จากเฟซบุ๊คหรือไอจี	 
มาจัดวางแปะบนเฟรมรูปเล็บหน้าจอ	
จากนั้นคลิกสั่งซื้อจาก	 NailSnaps	 ซึ่ง 
จะจัดการแปลงสติ๊กเกอร์ส�าหรับติดเล็บ
จดัส่งมาให้ภายใน	1	 สัปดาห์	จากน้ัน
สาวๆ	แค่แกะ	ลอก	และแปะลงบน
เล็บ	 ตัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยตะไบ	 
เท่านีก้ไ็ด้ลายเลบ็สวยทีอ่อกแบบเอง
ไม่เหมอืนใครแล้ว	คลกิเลย	
www.nailsnaps.com

สบัปะรด
ช่วยลดความมันบนใบหน้า
 ส�าหรับผู ้หญิง	 การมีผิวหน้ามันมักสร้างปัญหาในการ 
แต่งหน้าอยู่บ่อยๆ	แถมยังสร้างความรู้สึกมันเย้ิมในระหว่างวัน 
หลงัการแต่งหน้า	ส�าหรบัผูช้ายก็ท�าให้เสยีบุคลกิ	ไม่น่ามอง	แถม
บางรายยังเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสิวอีกด้วย	ฉบับนี้ขอแนะน�า
เคล็ดลับง่ายๆ	ที่จะท�าให้ผิวหน้าลดความมันลง	ผิวแลดูสะอาด
สดใสเกลีย้งเกลา	ปราศจากสวิและริว้รอย	 เพยีงมสีบัปะรดและ
ท�าตามขัน้ตอนต่อไปน้ี		

1. เตรยีมสบัปะรดเปรีย้ว	1/4	ผล	มดี	ส้อม	ถ้วย	และทีค่าดผมหรอืหมวกคลมุผมส�าหรบัอาบน�า้

2. ล้างหน้าให้สะอาดด้วยน�า้อุ่นกับสบู่หรอืโฟมล้างหน้า	ซบัหน้าให้แห้งด้วยผ้าขนหน	ูแล้วเกบ็ผมให้เรยีบร้อยด้วยทีค่าดผม
หรอืหมวกคลมุผมส�าหรบัอาบน�า้

3. ล้างสบัปะรดทีเ่ตรยีมไว้ให้สะอาด	สะบัดน�า้ออก	แล้วน�ามดีมาหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ	ใส่ในถ้วย	แล้วใช้ส้อมยีสบัปะรดให้เละ

4. พอกสับประรดให้ทั่วใบหน้า	 ยกเว้นบรเิวณรอบดวงตาและรมิฝีปาก	ทิง้ไว้
สัก	 25-30	นาที	 แล้วท�าความสะอาดด้วย 
น�า้อุน่กบัสบูห่รอืโฟมล้างหน้า	ซับหน้าให้แห้ง
ด้วยผ้าขนหน	ู

 เคล็ดลับนี้แนะน�าให ้ท�าเป ็น
ประจ�าทกุ 5 วนัจะได้ผลลพัธ์ด ีใบหน้า
จะสดใสไร้ความมนัมากวนใจ 
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Welcome Summer
เตรยีมตวัเผยผวิรบัลมรอ้นกนัหรอืยงัจะ๊หนุม่สาวทัง้หลาย 

Q	:	เราควรทาครีมกันแดดที่บริเวณใดบ้าง?
A :	คนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการทาครมีกนัแดดเฉพาะพืน้ผวิบริเวณกว้างๆ	และ
สมัผสัแสงแดดโดยตรง	เช่น	ใบหน้า	แขน	และขา	แต่มกัจะลมืใส่ใจจดุเลก็ๆ	ทีถ่กู
แดดลามเลีย	เช่น	ต้นคอ	อก	ใบหู	และหลังเท้า	ซึง่จะท�าให้ผิวโดยรวมดดู่างๆ	เพราะ
สีผิวไม่สม�่าเสมอจากการถูกแสงแดดไม่เท่ากัน	หรือมีรอยไหม้แดดเป็นหย่อมๆ	 
ดงันัน้	ควรทาให้ทัว่ทัง้เรอืนร่าง	อย่าลมืจดุเลก็ๆ	ทีว่่าด้วย	

Q	:	Sun	screen	กับ	Sun	tan	เหมือนกันหรือไม่?
A :	Sun	Screen	และ	Sun	Tan	นัน้ไม่เหมอืนกนั	แต่ส่วนมากขวด	Sun	screen	
และ	Sun	tan	มกัวางอยูใ่กล้กนับนชัน้ขาย	หลายคนจงึสบัสน	หรอื
คดิเอาเองว่ามนัคอืสิง่เดยีวกนั	จรงิๆ	แล้ว
มีเพียง	Sun	 screen	 เท่านั้นที่ท�าหน้าที่
กนัแดดป้องกนัรงัสยีวู	ีส่วน	Sun	tan	เป็น
ครีมที่ทาเพื่อให้ผิวดูดซับรังสียูวีได้มาก
ขึน้	ผวิจงึคล�า้ลง	หรอืทีเ่รยีกว่า	มผีวิสแีทน
แบบทีฝ่รัง่ผวิขาวนยิมกนั	 ในการซือ้จงึควร
สงัเกตให้ด	ี

Q	:	ครีมกันแดดมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?
A :	โดยปกตคิรมีกนัแดดทีย่งัไม่เปิดใช้จะมอีายกุารใช้งานประมาณ	3	ปีนบัจาก
วนัทีผ่ลติ	ส่วนครมีกนัแดดทีเ่ปิดใช้แล้ว	ควรใช้ให้หมดภายใน	1	ปี	หากพบว่าเนือ้
ครมีเปลีย่นสภาพ	มกีลิน่ทีผ่ดิแปลกไปจากปกตกิไ็ม่ควรน�ามาใช้	การเสือ่มสภาพ
ก่อนหมดอายุการใช้งานของครีมกันแดด	สามารถเกิดข้ึนได้หากถกูเกบ็ไว้ในสภาพ
แวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม	บางคนไม่ได้ทาครีมกันแดดเป็นประจ�า	 ใช้เฉพาะเมื่อ

ไปทะเล	 ไปว่ายน�้า	 จะหยิบใช้
ครีมกันแดดก็ต่อเมื่อออกแดด
จัด	 ต้องอย่าลืมสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงของครีมกันแดด
ให้ดีด้วย	 เพื่อสุขภาพที่ดีของ 
ผวิพรรณหากไม่อยากเกดิอาการ
แพ้และระคายเคอืง
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เทคนคิโชว์ผวิเนยีนสวย
 หากผิวหน้าของคุณมีริ้วรอยและจุดด่างด�า 
แนะน�าให้เลือกรองพื้นเนื้อครีมแทนเนื้อแป้ง	 
รองพืน้เนือ้ครมีทีชุ่ม่ชืน่จะท�าให้ผวิดเูปล่งปลัง่สดใส	
ช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า	ขณะที่แป้งอาจจะ 
จบัตวัตามร่องลกึ	 รองพืน้เนื้อ
เหลวนั้นสามารถประยุกต์วิธี
การใช้ได้หลายแบบ	 ทั้งใช้
ปลายนิ้ว	 หรือฟองน�้า	 หรือ
แปรงแต่งหน้าตามความ
ถนดัของคณุเอง

สตูรความงามง่ายๆ 
จากททีรอีอยล์
 นี่คือ สูตรเติมความขาวกระจ่างใสให้ผิวหน้า  
ท่ีเห็นผลทนัตาทนัใจ คณุเองก็ท�าได้...
วิธีท�า
	 ผสมครมีน�า้มนัดอกกหุลาบ	ท�าจากกลบีดอกกหุลาบ
มอญ	1	ดอก	น�า้อฟีนิง่พรมิโรสหรอืน�า้มันงาบรสิทุธิ	์1	ช้อน
โต๊ะ	นมไข่ขาว	 (ไข่ขาว	 1	ฟองปั่นกับนมสด	3	ช้อนโต๊ะ)	
2	-	3	ช้อนโต๊ะ	น�าทกุอย่างมาผสมป่ันรวมกันให้เป็นครมีข้น	 
แล้วหยดน�า้มนัหอมททีร	ี2	-	3	หยดในระหว่างป่ัน
วิธีใช้
1.	 ล้างหน้าให้สะอาด	ซบัให้แห้งหมาด
2.		 ทาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสดทั่วผิวหน้าและล�าคอ	 
ลูบไล้เบาๆ	 จากส่วนล�าคอข้ึนไป	 พักไว้	 10	 -15	 นาท	ี 
ล้างออกด้วยน�า้อุน่



ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง	:	Yamaki

19 - 31 ม.ีค. 
Chanintr Outlet
	 หากคุณก�าลังมองหาเฟอร์นิเจอร์หรู
คุณภาพคับบ้านจากฟากฝั่งตะวันตกใน
ราคาท่ีถูกเหลือเช่ือ	 แนะน�าให้มางาน	
Chanintr	Outlet	 เพื่อพบกับสินค้าตกแต่ง
บ้านราคาลดสงูสดุถงึ	75%	ตัง้แต่	19	–	31	
มนีาคม	ศกนี	้ณ	สตดูโิอ	61	ซอยสขุมุวทิ	61	
รายละเอยีดโทร.	0	2655	0415

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง	:	Yamaki

วนันี ้- 22 ม.ีค.
Glass Exhibition
 “กลาส”	 นิทรรศการภาพถ่าย	 โดย	 เจน 
ณัฐภา กมลเศวตกุล ผลงานชุดนี้สร้างขึ้น 
บนพื้นฐานของการเพ้อฝัน	 จินตนาการ	 ผ่าน
กระจกสะท้อนของกล้องถ่ายรปู	 เพือ่เสนอภาพ
การด้ินรนต่อสู้กับความรู้สึกในโลกแห่งความ

เป็นจริง	 จัดแสดง	 
ณ	อาเอมเอ	อสิตทิทู

18

Ring a bell :	สมัผสัวฒันธรรมไทยอย่างเตม็อิม่	ใน
ร้านอาหารไทยท่ีต้ังอยู่ในสถานท่ีแห่งความทรงจ�าอย่าง	
ไปรษณย์ีกลางบางรัก	สร้างบรรยากาศให้คลอเคล้าไป
กบัรสชาตอิาหารสตูรต้นต�ารบัด้วยการตกแต่งสไตล์
ไทยโมเดร์ิน	อาบด้วยโทนสทีองอร่าม	มพีืน้กระเบือ้ง
โบราณท่ีคงไว้ต้ังแต่สมยัแรกสร้างอาคารไปรษณย์ี
กลาง	เพือ่บอกเล่าเรือ่งราวในอดตี
Eat time :	อร่อยกบัเมนอูาหารไทยแท้รสต้นต�ารบั	คดัสรรเมนเูดด็จาก
ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทยมาให้ชมิถงึที	่เพิม่ความสนุทรย์ีด้วยหน้าตา
อาหารท่ีตกแต่งอย่างสวยงาม	น�าเสนอเมนูให้เลือกชมิ	อย่าง	“วหิกนอนรงั”	
ชื่อที่สื่อความหมายถึงเมนูหน้าตาสร้างสรรค์	 คล้ายนกน้อยในรังรอการ 
ล้ิมรสจากคุณ	 เมนูพืน้บ้านภาคใต้อย่าง	 “ไก่ทอดหาดใหญ่”	กม็ใีห้เลอืก
ชมิ	ใครทีข่าดส้มต�าไม่ได้	“ส้มต�าไทย”	ของร้านนีก้ร็สเดด็ไม่แพ้ใคร	อกีหนึง่ 
เมนนู่าลองคอื	“ย�าส้มโอกุง้สด”	ได้รสชาตเิปรีย้วอมหวานของส้มโอร่วมกบั
กุง้สดกรอบอร่อย		
The Connection :	มโนราห์	รอยลั	คยุซนี	ตัง้อยูท่ี	่อาคารไปรษณย์ีกลาง
บางรกั	เปิดบรกิารทกุวนั	11.00-14.00	น.	และ	17.00-21.00	น.	สอบถาม
และส�ารองทีน่ัง่	โทร.	0	2206	7310	

Manorah Royal Cuisine
รสชาตแิบบไทยๆ ที่คดิถงึ

16 มี.ค. – 9 เม.ย.
กลุสตรศีรสียาม มวิสคิลั
	 ละครเวทีมิวสิคัลที่น�าเพลงคลาสสิค
ย้อนยุคในช่วงปี	 พ.ศ.	 2511	 มาสร้างสรรค์
ให้สนุกสนานสไตล์คอมเมดี้	 ผ่านเนื้อเรื่อง 
ที่กลมกล่อมน่าดูชม	 แสดงโดยนักแสดง
มากฝีมือ	 ก�ากับโดย	 เศรษฐสิริ	 นิ รันดร	 
เปิดให้ชม	25	รอบ	ต้ังแต่วนัน้ี	ถึง	9	เมษายน	บตัร

ราคา	 690	บาททุกที่
นัง่	ส�ารองบตัรโทร.	09	
5542	4555



28 – 29 ม.ีค.
ไหมไทยสรินิธร
	 คอนเสิร ์ตเฉลิมพระเกียรติการกุศล	
“ไหมไทยสิรินธร”	 คอนเสิร์ตดีๆ	 ที่จัดข้ึน
เนือ่งในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เจริญพระชนมายุ	 
60	พรรษา	โดยมีศลิปินคณุภาพ	อาท	ิไหมไทย 
ออเคสตร้า,	สรุสห์ี	อทิธกิลุ,	กติ	 เดอะวอยซ์	
และอีกมากมายพร ้อมใจมาร ่วมสร ้าง

ความบันเทิง	 ณ	 หอ
ประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ส�ารอง
บัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ทกุช่องทาง

4 เม.ย.
มหศัจรรย์...ความคดิถงึ ดทีบูี 
องักอร์ คอนเสร์ิต 2015
	 หลังจากท่ีปลายปี ท่ีแล ้ว	 กระแส
คอนเสิร์ตใหญ่ของดีทูบีกลายเป็นทอล์ค 
ออฟเดอะทาวน์ทีส่ามารถสร้างปรากฏการณ์
บัตรขายหมดเกลี้ยง	 เฮียฮ้อจึงชวนแดน 
และบีม	 กลับมาเนรมิตคอนเสิร์ตใหญ่อีก
ระลอก	 เพือ่นึกถงึบิก๊ดีทูบ	ีแฟนคลับตัวจริง

ควรรีบส�ารองบัตรแต่
เนิน่ๆ	ก่อนระเบดิความ
ประทบัใจ	4	เมษายนนี้ 
ท่ี 	 อิมแพค	 อารีน ่า	
เมอืงทองธานี

วนันี ้- 31 พ.ค.
Gen A รวมพลคนรุ่นใหม่
หวัใจอาสา
	 โครงการน�้าดีที่จัดโดยมูลนิธิธรรมดี,	 สสส.	
และโสสุโก้	 ปลุกพลังจิตอาสาวัยมัน	 อายุ	 15-
25	ปี	 ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ	 
“Gen	 A	 รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา”	 เพียง 
แท็คทีมไม่เกิน	5	คน	ส่งโครงการในหวัข้อ	“พลงัจติ
อาสาเปลี่ยนประเทศ”	 โดยมีถ้วยพระราชทาน

จากสมเดด็พระเทพฯ	และ 
ทนุการศกึษากว่า	2	แสนบาท	
รออยู่ปลายทาง	 ส่งผลงาน
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม	โทร.	0	2610	2384
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Ring a bell :	เฮลโหล	คติตี	้คาเฟ่	ตัง้อยูใ่นอาณาจกัรครบวงจรของคน
รกัคติตีแ้ห่งแรกและแห่งเดียวทีไ่ด้รบัลขิสทิธิถู์กต้องจากซารโิอประเทศ
ญี่ปุ่น	อย่างเป็นทางการ	อยู่ใจกลางสยามสแควร์วัน	หมายจะให้เป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ส�าหรบันดัพบและสร้างความสขุร่วมกัน	ท่ามกลาง
บรรยากาศคกิขนุ่ารกัเสมอืนจ�าลองโลกของคติตีม้าไว้ทีน่ี่
Eat time :	ทกุเมนนู�าแรงบนัดาลใจมาจากการ์ตนูเรือ่ง	 เฮลโหล	คิตต้ี	
แนะน�าให้ลองชมิ	“Kitty	Gelato”	ครมีชีส	2	รสชาตมิาแมทช์กัน	พ่วงด้วย
บราวนีนุ่ม่หนบึเคีย้วเพลนิ	ต่อด้วย	“Pinky	Dream”	ชีสเค้กนุม่ๆ	สลบักบั
แครกเกอร์กรบุกรอบ	แถมด้วยครมีชีสรสสตรอเบอรีต่ดักับช็อคโกแลต 
กานา	อกีหนึง่เมนแูห่งความสขุ	คอื	“Lychee	Paradise”	ทีน่�าเนือ้ลิน้จี่
มามกิซ์กบัเนือ้เค้กอย่างลงตวั	ทานแล้วฟิน	นอกจากอาหารหวานแล้ว	
ยงัมอีาหารมือ้หลกัให้เลอืกชิมกันอีกเพยีบ	อย่างนีต้้องห้ามพลาดแล้ว
The Connection :	Sanrio	Hello	Kitty	House	Bangkok	ตัง้อยูท่ี่	
สยามสแควร์วนั	 เปิดบรกิารทกุวนั	 11.00-22.00	น.	 รายละเอยีดคลิก	
www.facebook.com/HelloKittyHouseBKK

Ring a bell :	รสชาติด้ังเดิมท่ีบ่งบอกวฒันธรรมเกาหลแีท้ๆ	รอคอย
คณุอยูแ่ล้วที	่Kiani	ร้านอาหารเกาหลรีสต้นต�ารบั	ภายในร้านแบ่งสนั
ปันส่วนพืน้ท่ีอย่างคุ้มค่าเพือ่รองรบัลูกค้าท่ีมารอคอยความอร่อย	ด้วย
การตกแต่งทีเ่น้นความเป็นกนัเอง	เข้าถงึง่าย	สบายๆ
Eat time :	อร่อยกบัเมนูอาหารเกาหลีสูตรเดด็ซึง่เกดิขึน้เป็นครัง้
แรกในเมอืงไทยกบั	บลูโกกสิไตล์ใหม่	ปรงุสดบนโต๊ะอาหาร	ร่วมด้วย	
คงนามลู	บลูโกกิ	หรอืหมสูไลด์กับถ่ัวงอกหัวโต	 เคล้าซอสสดุพเิศษ	 
ให้รสเข้มข้น	 เมือ่ทานใกล้หมดสามารถน�าข้าวลงไปผดัต่อในกระทะ	
ได้ข้าวผัดแสนอร่อยเพิม่มาอกีจาน	ตามด้วยอกีนานาเมนสูไตล์เกาหลี
ให้เลอืกชมิอกีเพยีบ
The Connection :	Kiani	 ต้ังอยู่ในโครงการฟิฟตีฟิ้ฟ	ทองหล่อ	
ซอยทองหล่อ	2	ถนนสขุมุวทิ	55	เปิดบรกิารทกุวนั	11.00-21.00	น.	
สอบถามและส�ารองทีน่ัง่โทร.0	2714	7730

Hello Kitty Cafe
คาเฟ่คติตีแ้หง่ความสขุ Kiani

อรอ่ยตามสตูรครวัเกาหลี



20

คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง	:	ธันวา	หยาง
ภาพ	:	s88

ส�าหรับคู ่หูเดินทางฉบับนี้	 ขอพาท่านผู ้อ ่านไปล่องใต้สัมผัส 
แสงแดด	สายลม	 ท้องฟ้า	 ท้องทะเล	รบัร้อนแรกของปีกนัที	่ เกาะพยาม 
จงัหวดัระนอง	ซึง่เป็นเกาะทีต่ัง้อยู่ทางฝ่ังทะเลอันดามัน	 โดยมเีกาะน้อย
ใหญ่รายล้อมเพ่ิมความสวยงาม	ในสมยัก่อนเกาะนีม้ชีือ่ว่า	“เกาะพยายาม” 
	 เพราะเวลาจะเดินทางมาเกาะแต่ละทีต้องใช้ความพยายามมาก	และ
เมือ่ยคุสมัยเปลีย่นไป	ความเจรญิเริม่มาถงึ	การเดนิทางมายงัเกาะกเ็ริม่
สะดวกสบายมากขึน้	จงึเปลีย่นชือ่เรยีกเกาะให้สัน้ลงเป็น	 “เกาะพยาม” 
ดงัเช่นทกุวนันี	้

ที่ เกาะพยาม ระนอง
Hello Summer!
 ฤดรูอ้นไดเ้ขา้มาทกัทายประเทศไทยของเราแบบเตม็ตวัแลว้ ช่วงบา่ยๆ จะออกเดนิทางไหนกค็วรหา
หมวก หรอืกางรม่บังแดดกนัดว้ยนะครบั อากาศรอ้นๆ แบบนี ้ที่เที่ยวแรกที่ทกุคนตา่งพากนัคดิถงึ คอื 
“ทะเล” แต่จะเป็นทะเลท่ีไหน ใกล้ไกลกข็ึน้อยูก่บัความสะดวกของแตล่ะทา่นครบั

จงัหวดัระนองอยูห่่างจากกรงุเทพฯ	ประมาณ	600	 กิโลเมตร	หาก 
ขบัรถมาเองใช้เวลาเดนิทางประมาณ	8-9	ชัว่โมง	หรอืจะนัง่รถโดยสาร	VIP	
ของ	บขส.	มาลงทีท่่ารถ	และต่อรถสองแถวมายงัท่าเทยีบเรือเทศบาลต�าบล
ปากน�า้	ซึง่เป็นท่าเรอืส�าหรบัข้ามไปยงัเกาะพยามกไ็ด้

เกาะพยามอยูห่่างจากฝ่ัง	35	กโิลฯ	หากนัง่เรอืเมล์	ใช้เวลาเดนิทาง	 
2	ชัว่โมง	มเีรอืออกจากฝ่ัง	2	รอบ	เวลา	9.30	และ	14.00	น.	ค่าโดยสาร 

กับ อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์
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ท่านละ	200	บาท	ส่วนเรอืสป๊ีดโบ๊ท	ใช้เวลาเดนิทาง	40	นาท	ีท่านละ	350	
บาท	ในช่วงหน้าท่องเทีย่วจะมเีรอืออกจากฝ่ังเรือ่ยๆ	แต่ควรโทรสอบถาม
ก่อนเพือ่ความสะดวก	ติดต่อ	คุณหนุ่ย	โทร.	08	2289	0666,	08		0611	4614	

จุดแรกเมื่อเราข้ามมาถึงเกาะพยาม	 คือ	 ท่าเรืออ่าวแม่หม้าย	
บริเวณนี้จะเป็นจุดรับ-ส่งผู้โดยสารของเกาะ	 จากนั้นรอรถของรีสอร์ท 
มารับเข้าท่ีพักเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ก่อน	 ครั้งนี้เราเลือกพักที่	 
เดอะบูลสกาย รีสอร์ท เกาะพยาม	 เป็นรีสอร์ทที่น�าเอกลักษณ์ของ
ประเทศมลัดฟีมาเป็นคอนเซป็ในการก่อสร้าง	 โดยท�าห้องพกัให้เป็นวลิล่า

“เดอะบูลสกาย รสีอร์ท เกาะพยาม”
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ส่วนตัว	 เมื่อยามน�้าขึ้นตัววิลล่าจะตั้งอยู่กลางน�้าใสที่รายล้อมไปด้วย 
ป่าโกงกางเขยีวขจ	ีและนีจ่งึเป็นทีม่าของค�าว่า	“มลัดฟี เมอืงไทย”	ทีท่�า
ให้หลายๆ	คนอยากมาลองสมัผสั	และคงปฎเิสธไม่ได้ว่าสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็น
แลนด์มาร์คแห่งหนึง่ทีท่�าให้คนรูจ้กัชือ่ของเกาะพยามมากข้ึน	บวกกับท�าเล

ทีต่ัง้	สถานทีพ่กั	ร้านอาหาร	การบรกิาร	และสิง่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆ	เรยีกว่าจดัเตม็ครบั	เพราะทีน่ีเ่ปิดไฟให้ใช้ตลอด	24	ชัว่โมง	
ห้องพกักก็ว้างขวาง	ออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม	สถานที่
สะอาดสะอ้าน	 ในส่วนของร้านอาหารที่อยู่บริเวณด้านหน้าก็
ออกแบบตกแต่งสไตล์มลัดีฟริมชายหาด	สวยดดู	ีมองเหน็วิว
ทะเลแบบเปิดกว้าง	180	องศา	ลมพดัเยน็สบาย	สามารถนัง่เล่น
ชลิๆ	ได้ทัง้วนั	อาหารกอ็ร่อย	ไม่มขีาดตกบกพร่อง	ราคาอาจจะ

ค่อนข้างสงูสกัหน่อย	แต่หากเทยีบกบับรกิารต่างๆ	กถ็อืว่าโอเคครับ	
เค้าเปิดให้บรกิารนกัท่องเทีย่วทัว่ไป	ถงึใครไม่ได้มาพกัทีน่ี	่กส็ามารถ
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แวะมารบัประทานอาหาร	หรอืถ่ายรปูสวยๆ	กนัได้	เพยีงแต่ไม่สามารถเดิน
เข้าไปในโซนทีพ่กัของลกูค้าได้เท่านัน้

ทีน่ีจ้ดัโซนทีพ่กัไว้	3	 โซนครบั	คอื	 โซนหน้าตดิรมิทะเล	วลิล่า	ซวีวิ	
เป็นแบบ	2	ชัน้	ส่วนโซนด้านข้างเป็นววิป่าโกงกาง	วลิล่า	โซน	R	และวลิล่า	
โซน	L	 ต่างกนัตรงโซน	R	มีบันไดให้ลงเล่นน�า้	และสามารถพายเรอืคายั
คมาหน้าทีพ่กัได้ครบั	กจิกรรมหลกัๆ	ของทีน่ีค่อื	การมาพกัผ่อนจรงิๆ	บาง
คนอ่านหนงัสอื	บางคนถ่ายรปูอพัเฟสฯ	อ่านข่าวบนโลกออนไลน์	บางคนก็
เล่นน�า้	ซึง่น�า้ทะเลทีห่น้าหาดจะใสมาก	หาดทรายก็สวย	หรอืบางคนอาจ
เลอืกทีจ่ะเล่นน�า้ในบรเิวณหน้าห้องพกัก็ได้	เม่ือถึงเวลาน�า้ข้ึนก็ไปพายเรอื
คายคัเล่น	ส�ารวจป่าโกงกางในบรเิวณใกล้ๆ	หรอืพายเรอืชมอาณาบรเิวณ
ของรีสอร์ทกไ็ด้ครบั	มอีปุกรณ์จดัเตรยีมไว้ด้านหน้ารสีอร์ทพร้อม	ทีส่�าคญั
การมาทีน่ีต้่องเชค็เวลาน�า้ขึน้	น�า้ลงด้วยนะครบั	จะได้จดัสรรเวลาไปเทีย่ว
ตามอ่าวต่างๆ	รอบเกาะได้ถูก

จรงิๆ	แล้วทีพ่กับนเกาะก็มีให้เลอืกพกัหลายแห่ง	หลายสไตล์	ตาม
อ่าวต่างๆ	ขึน้อยูก่บังบประมาณ	บรรยากาศ	และสถานทีค่รบั	 เริม่ตัง้แต่
หลกัร้อยถงึหลกัหลายพนักันเลย	เม่ือเราลงจากท่าเรอืเกาะพยามบรเิวณ

“อ่าวใหญ่”

“วดัเกาะพยาม”
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นัน้เรยีกว่า	 อ่าวแม่หม้าย	 ซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่ของทีน่ี	่ มีทัง้ร้านขายของสด	
ของแห้ง	ร้านอาหาร	ร้านให้เช่ามอเตอร์ไซด์	ฯลฯ	เดอะบลูสกาย รสีอร์ต 
จะตัง้อยูท่างด้านซ้ายมอื	ส่วนทางด้านขวามอืจะเป็นทีต่ัง้ของ	“วดัเกาะพยาม” 
หากสงัเกตดีๆ 	ตัง้แต่เรอืเริม่เข้าใกล้เกาะเราก็จะเหน็พระอุโบสถของวดัตัง้
โดดเด่นอยูก่ลางทะเลแล้ว	

นอกจากนี้แล้ว	บนเกาะยังมีอ่าวอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	 เช่น	อ่าวใหญ่  
อ่าวนีเ้ป็นอ่าวทีเ่งยีบสงบ	มทีีพ่กัหลายแห่ง	และเป็นอ่าวทีม่ชีายหาดทีย่าว
ทีส่ดุบนเกาะ	นกัท่องเทีย่วทีม่าพกัส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตทิีช่อบความ
เงยีบสงบและเป็นส่วนตวั	เป็นจุดชมววิพระอาทติย์ตกทีส่วยงาม	สามารถ
มาตั้งกล้องรอได้เลย	 เพราะเวลาพระอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้า	 ใช้เวลา
แป๊ปเดียว	

“อ่าวเขาควาย”

“จุดชมววิพระอาทติย์ตกอ่าวใหญ่”
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มาต่อกนัอกีหนึง่อ่าวทีเ่ป็นทีน่ยิมเช่นกนั	คอื อ่าวเขาควาย 
แบ่งเป็นอ่าวเขาควายฝั่งเหนือ	และอ่าวเขาควายฝั่งใต้	 หาก 
ขับรถมาจากท่าเรือจะถึงอ่าวเขาควายฝั่งใต้ก่อน	 ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของ	 “หินทะลุ” ความมหัศจรรย์ของธรรมชาตทิีไ่ด้สร้างสรรค์
เอาไว้	มช่ีองหินท่ีถกูน�า้กดัเซาะประหน่ึงกรอบรปูวิวท้องทะเล	
เมือ่ยามน�า้ลง	มอียูด้่วยกนัหลายช่อง	 อ่าวน้ีจะมชีายหาดทีต่ืน้
เขนิมากๆ	เมือ่เวลาน�า้ลงต้องเดนิไปไกลกว่าจะถงึน�า้ทะเล	ส่วน
บริเวณอ่าวเขาควายฝ่ังเหนือน้ัน	เป็นอกีหน่ึงจดุชมววิพระอาทติย์
ตกทีส่วยงามเช่นกนั

ส�าหรบัคนท่ีรักความสงบ	และมคีวามเป็นโลกส่วนตวัสงู
ต้องมาพกัทีอ่่าวนีค้รบั “อ่าวกวางปีบ” อ่าวนีพ้ดูได้เลยว่า	เป็น
อ่าวท่ีน�า้ทะเลใสท่ีสุด	มเีกาะแก่งหินน้อยใหญ่มาช่วยแต่งแต้ม
ให้ดูไม่โล่งจนเกินไป	สามารถมานอนอาบแดด	หรอืนอนอ่าน
หนงัสอื	ใช้ชวีติชลิๆ	ใต้ร่มไม้ใบบงัได้อย่างสขุสงบมาก	แต่หนทาง

“อ่าวกวางปีบ”
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มายงัอ่าวนีค่้อนข้างสมบกุสมบนัสกัหน่อย	เพราะทางขึน้มาด้านบนก่อนถงึชายหาด
จะเป็นทางลาดชนั	และถนนดินขรขุระ	แต่เมือ่ผ่านมนัไปได้	ภาพท่ีเหน็เรยีกว่า	คุม้สดุ
คุม้ครบั	แต่หากใครทีข่ีม่อเตอร์ไซด์ไม่ค่อยเก่ง	แนะน�าให้จอดไว้ข้างล่างก่อน	แล้ว
ค่อยๆ	 เดนิขึน้มาเกอืบ	700	 เมตร	ทีพ่กับรเิวณนีม้ทีีเ่ดยีว	คอื	 อ่าวกวางปีบ	รสีอร์ท	
หากใครสนใจเข้าพกัตดิต่อ	คณุใหม่	ได้ทีโ่ทร.	08	9048	5350

ปิดท้ายกนัที	่อ่าวคอกิว่	อ่าวนีท้างขึน้-ลงสงูชนัน่าดคูรบั	ต้องใช้ก�าลงัขาอย่าง
แรง	บรเิวณรมิอ่าวจะเป็นก้อนหนิกลมโดยส่วนใหญ่	มทีีพ่กัอยูด้่านบนไว้ส�าหรบันัง่
มองววิกว้างๆ	ของท้องทะเล

การเดินทางบนเกาะต้องเช่ามอเตอร์ไซด์เท่าน้ันครับ	 เกียร์ธรรมดาคันละ	 
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การเดนิทาง

โดยรถยนต์ส่วนตวั 
จากกรุงเทพฯ	 ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ	

แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข	 4	 (ถนนเพชรเกษม)	 
ผ่านเพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 ถึงส่ีแยกปฐมพร	 (ชุมพร)	 
เลีย้วขวาไปจนถงึจงัหวดัระนอง	รวมระยะทาง	568	กม.	

โดยรถประจ�าทาง
มีรถโดยสารของ	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ออกจาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	 (สายใต้)	 บรมราชชนน	ี 
ทกุวนั	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่Call	Center	1490	 
เรยีก	บขส.	หรอื	www.transport.co.th

ค่าเรอืข้ามไปเกาะพยาม
•	 ค่าเรอืเมล์	ท่านละ	200	บาท	(ใช้เวลาเดนิทาง	

2	ชัว่โมง
•	 ค่าเรือสปี๊ดโบ๊ท	ท่านละ	350	บาท	 (ใช้เวลา 

เดนิทาง	40	นาท)ี
*หากท่านใดขบัรถไปเองมบีรกิารรบัฝากรถบรเิวณท่าเรอืฯ	
คนืละ	100	บาท

200	บาท/วนั	เกียร์ออโต้คนัละ	250	บาท/วนั	เตมิน�า้มนั
เอาเอง	ถ้าเทีย่วรอบเกาะก็ใช้น�า้มันประมาณ	2	ลติรกพ็อ

ถนนหรทางก็ถือว่าใช้ได้	 มีบางช่วงทีเ่ป็นดินลูกรงัทางขรขุระ
เอาเรือ่งเหมอืนกนั	ต้องใช้ความระมัดระวงัและความช�านาญในการขบัขี	่ตลอดเส้น
ทางเราจะเหน็ต้นกาหย	ูหรอื	ต้นมะม่วงหมิพานต์	ส่งกลิน่หอมเหลืองสุกรอเก็บผล	เรา
ไปช่วงปลายเดอืนกมุภาพนัธ์	ซึง่เป็นช่วงผลผลติออกพอด	ีบางพืน้ท่ีก็นิยมปลูกต้น
ยาง	การขีร่ถเทีย่วบนเกาะจึงไม่ร้อนมาก	เพราะมีร่มไม้บังแสงพระอาทติย์เป็นระยะ

เปิดทรปิเทีย่วทะเลหน้าร้อนแรกของเราที	่“เกาะพยาม”	แห่งนี	้ไม่ผดิหวงัครบั	
เหมอืนได้มาชาร์ตแบตฯ	 เพราะผูค้นไม่คกึคกัมากจนเกินไป	 ได้ใช้ชวีติอยูก่บัตวัเอง
และธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ	์ บางครัง้ชวีติคนเรากไ็ม่ได้ต้องการอะไรมากมาย	 เพยีงแค่
ได้รูจั้กตวัเองให้มากขึน้ในวนัทีเ่วลาเดนิช้าลงบนเกาะแห่งนี้

“อ่าวคอกิว่”
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ไฮเทคอัพเดท
เรื่อง	:	Yamaki

ดหูนงัออนไลน์กบั Application 
ใหม่ล่าสดุ “MoviePlus” 
 แอพพลิเคชั่นน้องใหม่ส�าหรับคนรักการ 
ดูหนังโดยเฉพาะ	 รวบรวมภาพยนตร์ฮอลลีวู ้ด 
จากต่างประเทศ	 คุณภาพช้ันน�าใน	 Application	
MoviePlus	 ให้คุณดูหนังออนไลน์ที่สามารถดูได้ทั้ง	Smart	 TV,	
Smart	 Phone,	Desktop	และTablet	ต่างๆ	 ในราคาเริ่มต้นเพียง	
29	 บาทเท่านั้น	 พร้อมอัพเดตภาพยนตร์ใหม่ๆ	 ทุกเดือน	 ส่งตรง
ความบันเทิงถึงมือทุกท่านแล้ววันนี้	 เพียงสมัครสมาชิกที่	 www.
movieplus.com	หรือคลิกรอรับข่าวสารผ่านเเฟนเพจ 
ได้ที	่	www.facebook.com/movieplusthailand	

HTC RE
	 สุดยอดกล้องกันน�้าตัวจ๋ิวท่ีจะช่วยให้
ความทรงจ�าครั้งส�าคัญของคุณไม่ต้องถูก
จ�ากดัไว้แค่ทีบ่นบก	ด้วยดไีซน์ทีถ่กูออกแบบ
มาเพือ่การใช้งานอย่างหลากหลาย	จบักระชบั
มือมากขึ้น	 มาพร้อมความละเอียดสูงถึง	 
16	 ล้านพิกเซล	 และการบันทึกวิดีโอแบบ	 
Full	HD	1080p	 เลนส์มุมกว้าง	 145	องศา	
พร้อมฟีเจอร์สโลว์โมชั่น	 ไทม์แลปส์	 และ 
ภาพใต้น�า้	ทัง้ยงัเชือ่มต่อกบัสมาร์ทโฟนเพือ่
เชื่อมกับโลกออนไลน์ได้อย่างแสนง่ายดาย	
วางจ�าหน่ายแล้วในประเทศไทย	รายละเอยีด
คลิกท่ี	www.recamera.com	หรือ	facebook.
com/htcthailand

Razer 
Neon Kraken Series
 Razer	 เผยโฉมหฟัูงรุ่นใหม่ทีส่ว่างไสวด้านสสีนั	 
รุ่น	Neon	Kraken	Series	นอกจากดีไซน์ที่ซี้ดซ้าด
สะท้อนแสงแล้ว	 ด้านคณุภาพเสยีงก็จัดเตม็ไม่แพ้ใคร	
อัดแน่นด้วยระดับเสียงเบสทุ้มหนักแน่น	 เฉียบคม	 
ตอบสนองสารพันไลฟ์สไตล์	 ทั้งยังมีไมโครโฟน 
ที่สามารถปรับได้ในตัวชุดหูฟังเพื่อการเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟน	หรืออุปกรณ์สมาร์ทแก็ดเจ็ทอื่นๆ	 วาง
จ�าหน่ายแล้วในราคาเริม่ต้นที	่ 69.99	 เหรยีญสหรฐัฯ	
ทาง	razerzone.com

เวบ็เดยีวเทีย่วครบสตูร
 พันธ์สขุ	 ฟู้ด	แอนด์	ฟาร์ม	สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่

ล่าสุดของชะอ�า	 ริมถนนเพชรเกษม	 (ฝั่งขาเข้า	 กรุง
เทพฯ	 

กม.183)	แนะน�าเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ครบสูตรทั้ง	 ชม
-ชิม-

ช็อป-แชะ	 อาทิ	 นั่งรถม้าชมฟาร์ม	 ป้อนนมป้อนหญ
้าให้ 

แกะน้อย	ชมม้าแคระ	และน้องกระต่ายน่ารกั	ชมิอาหาร
อร่อย

กบัพนัธ์สขุสเตก็เฮ้าส์	และชอ็ปของฝากตดิมอืทีค่ดัส
รรมา

แล้วจากบ้านขนมพนัธ์สขุ	แล้วไปปิดจ๊อบด้วยการแช
ะมมุ

ถ่ายรปูแสนสวย	 โดยมสีถาปัตยกรรมสไตล์อเมรกินั	
องิลชิ	 

คันทรี	 ผสมผสานรูปแบบฟาร์มสไตล์ยุโรปเป็นฉาก
หลัง 

หากยงัจนิตนาการภาพความสขุไม่ออก	 ต้องลองเชค็
ข้อมลู

ก่อนเดนิทางได้ที	่	www.pansook.com
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง	:	ตัวกลม

ผู้หญงิคนเดยีวกเ็ทีย่วได้ 
Journey of my life
ผู้เขยีน : ปอ
ส�านกัพมิพ ์: บสิซ่ีเดย์
ราคา 265 บาท  
จ�านวน 224 หนา้

 ผู้หญิงคนเดียวก็เท่ียวได้	 เป็น
หนังสือบันทึกการเดินทางเล่มแรก
ของผู้เขียนวัย	 24	 ปี	 ท่ีออกเดินทาง 
ท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วเกือบ	 40	
ประเทศ	 ในระยะเวลาเพยีง	3	 ปี	 โดย
ผูเ้ขยีนได้บนัทกึเรือ่งราว	ความทรงจ�า 
ต่างๆ	 รวมถึงประสบการณ์อันแสนวิเศษที่เธอได้พบเจอมาในแต่
ประเทศท่ีได้ไปเยือน	และเมือ่คุณอ่านหนังสือเล่มนีจ้บ	 อาจจะเป็น
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาสัมผัสโลกกว้าง	 
และพร้อมทีจ่ะเผชญิกบัทกุเหตกุารณ์ทีพ่บเจออย่างสนกุสนานและ
ท้าทาย

The Intruders
บ้านหลอนซ่อนวิญญาณ
แนวหนงั : ระทกึขวญั
ผู้ก�ากบั : อดมั แมสซ่ีย์
นกัแสดงน�า : มแิรนดา้ คอสโกรฟ, โดนลั โลก้, ออสตนิ บัตเลอร์
ก�าหนดวางขาย : 8 เมษายน 2558
 เรื่องยอ่ : ทุกๆ	 เมอืงย่อมมคีวามลับ 
ของมัน เอง 	 น่ันคือ ส่ิง ท่ี นักศึกษาสาว	 
โรส	 ฮัลชฟอร์ด	 (มิแรนด้า	 คอสโกรฟ)	 กับ 
พ่อ	 	 (โดนัล	 โล้ก)	 ได้เรียนรู ้เมื่อพวกเขา
ย้ายมาอยู่ในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่ง	 เมื่อโรส
ค้นพบว่าคนท่ีเคยอาศัยอยู่ก่อนหน้าได้
หายตัวไปอย่างลึกลับ	 ท้ิงไว้แต่ความสงสัย
เกาะกินใจ	 เธอเร่ิมสงสัยในตัวเพื่อนบ้านท่ี 
ไม่เป ็นมิตรว่า	 พวกเขาต้องรู ้อะไรบาง
อย่างที่มากกว่านี้	 เมื่อโรสบอกว่าได้ยิน
เสียงแปลกๆ	 มาจากในบ้าน	 ไม่มีใครเลย	 แม้กระทั่งพ่อของเธอ 
จะยอมเชือ่	จนเมือ่ความหวาดระแวงของโรสมมีากขึน้	 เธอเริม่กลวัว่า
ตวัเองจะเป็นเหยือ่รายต่อไปของอะไรกต็าม	หรอืใครกต็าม	ทีส่งิสูอ่ยู่
ในบ้านหลงันี้
	 ชม	 Link	 ตัวอย่างภาพยนตร์	 :	 https://www.youtube.com/
watch?v=wtw7oMkdfHQ	

Fast And Furious 7
เรว็..แรงทะลนุรก 7
แนวหนงั : แอค็ช่ัน อาชญากรรม ระทกึขวญั
ผูก้�ากบั : เจมส ์วาน
นกัแสดง : ดเวยน์ จอหน์สนั, วนิ ดเีซล, พอล วอลค์เกอ
ก�าหนดฉาย : 1 เมษายน 2558
	 เตรยีมพบกบัการกลบัมาอกีครัง้ของอภมิหาภาพยนตร์แอค็ชัน่ 
ทริลเลอร์แห่งปี	 Fast	 &	 Furious	 7	 เร็ว..แรงทะลุนรก	 7	 สุดยอด 
ภาพยนตร์แฟรนไชส์ท่ีแฟนภาพยนตร์ทัว่โลกรอคอย	

เปิดตวัศลิปินเดีย่วคนใหม่ 
“แอนท์ พีรพงศ์”
กบัซิงเกิล้แรก “เพลงนีเ้พลงรกั” 
 “เพลงน้ีเพลงรัก”	 	 ซิงเกิ้ลแรกเปิดตัวศิลปินเดี่ยวคนใหม่ของ
วงการ	 “แอนท์ พรีพงศ์”	ทีห่ลายๆ	คนอาจจะรูจั้กดใีนนาม	 “แอนท์	 
อโีมชัน	ทาวน์”	 เจ้าของเพลงฮิต	 “เหตเุกดิจากความเหงา”	 ท่ีกลาย 
เป็นเพลงประจ�าของเขาอยู่นานหลายปี
	 วันนี	้“แอนท์	พีรพงศ์”	กลบัมาท�างาน
เพลงทีร่กัอกีครัง้ในฐานะศิลปินเดีย่ว	และ
ส่ง	“เพลงนีเ้พลงรกั”	มาเป็นของขวญัและ
ค�าทกัทายแรกจากเขาถงึแฟนเพลงทกุคน	
โดยได้	“คงยศ	วงษ์วกิย์กรณ์	หรอื	ป๋วย	พทีู
วอร์ชิพ”	ช่วยเหลอืและดแูลการผลติอย่าง
เตม็ที	่เพือ่ให้เพลงนีก้ลายเป็นเพลงประจ�า
ตวัเพลงใหม่ของ	“แอนท์	พรีพงศ์”	โดยหา
ฟังได้แล้วที	่DEEZER	และKKBOX	หรอื
ดาวน์โหลดได้ที่ไอทูนส์	 สโตร์	 โดยวอร์น
เนอร์	มวิสคิ
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เที่ยว
รอบบ้าน
เรื่อง	/	รูป	:		joesabf

 เหน็จะไม่มีใครปฏเิสธกระมงัวา่ ‘ความรกั’ มกับนัดาลใหส้ิ่งอยา่ง
ที่ไม่น่าเป็นไปได้ในโลกใบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอบ้างบางเรื่องเล็กน้อย แต่  

‘ผูใ้ห’้ กลบัสามารถเตมิก�าลงัใจและมอบความหวงัดใีหแ้ก ่ ‘ผูรั้บ’ ได้
แทบทกุวนิาทบีา้งบางเรื่องกย็ิ่งใหญเ่กนิกวา่ที่ใครจะสง่จนิตนาการไปถงึ
 ทัช มาฮาล ‘สุสานแห่งรัก’ ณ ตรงหน้าท่านทัง้หลายในบัดนี้ก ็
เช่นเดยีวกนั วนัหนึ่งถกูบม่เพาะขึน้จากความรกัประสาหนุม่สาว ทวา่ 
กาลตอ่มานบัรอ้ยๆ ปี กลบัยงัหยดัยนือยูเ่คียงขา้งโลก อวดสายตาเป็น
พยานแกผู่ค้นทัว่ทกุสารทศิใหป้ระจกัษว์า่ “ความรกั คอืพลงัอันยิ่งใหญ่ 
แมต้วัไกลแตอุ่่นไอของมนัจะคงอยูต่ราบช่ัวฟ้าสิน้.. ดนิมลาย..”

 ทัช มาฮาล มไิด้ถกูสร้างข้ึนในจังหวะอันปรดีาของความรกั	ทว่า	กษตัรย์ิ	
‘ชาร์	จาฮาน’	(Shah	Jahan)	แห่งราชวงศ์โมกลุ	ปรารถนาจะสร้างสถานทีแ่ห่งนี้ 
ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีต่อมเหสีที่พระองค์ทรงรัก 
มากทีส่ดุพระนาม	‘มมุตสั’	(Mumtaz	Mahal)	ทีซ่ึ่งได้เสยีชีวติลงภายหลงัจาก
การคลอดบตุรคนทีส่บิสี	่ ด้วยความรกัทีม่ต่ีอมเหสพีระองค์นีม้ากมาย	ตลอด
ช่วงระยะเวลาหลายสบิปีทีค่รองรกักนั	กษตัรย์ิชาร์	จาฮาน	แทบมไิด้ทรงห่าง
กายจากพระนางมุมตสัเลย	แม้กระทัง่ยามยกทพัจบัศกึกจ็ะทรงมมีเหสเีสดจ็

Taj Mahal ‘สถานแห่งรกั’ 
ตราบฟ้าสิน้..ดนิมลาย..

ร่วมเป็นก�าลงัใจและให้ค�าปรกึษาแก่พระองค์ในทกุหนแห่ง	ทัง้ด้าน
ราชการงานเมอืง	และการช่วยเหลอืราษฎรผูต้กทกุข์ได้ยาก
	 ครัง้หนึง่	เมือ่ได้พาพระมเหสเีสดจ็ไปยงัพืน้ทีแ่ถบตอนเหนอืของ
อินเดียใกล้บรเิวณเทือกเขาหิมาลัย	พระนางมมุตัสทรงเกดิความรูส้กึ
ประทับใจในความงดงามของหิมะท่ีปกคลุมภเูขาหมิาลยัเป็นอย่างยิง่	
ถงึกบัเอ่ยต่อกษตัรย์ิชาร์	จาฮาน	ว่า..	หากวนัหน่ึงเมือ่ชวีติของพระนาง
หาไม่แล้ว	 ขอให้ทรงสร้างส่ิงเพื่อเป็นเคร่ืองประจักษ์ต่อความรัก 
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อนัยิง่ใหญ่ของเราทัง้สอง	โดยให้อนสุรณ์สถานนัน้
งดงามหาสิง่ใดเทยีบเทยีม	และมคีวามขาวพสิทุธิ์
ดจุหมิะทีป่ระดบั	ณ	ยอดหมิาลยั	ซ่ึงสามารถมอง
เหน็ได้ทัง้ในยามทวิาและราตรกีาล	เฉกเช่นดวงใจ
ของเราสองคนทีม่องเหน็กนัและกนัชัว่นจินรินัดร์	
แม้กาลเวลากม็อิาจท�าลายลงได้
	 ปฐมบทแห่งทชั	มาฮาล	สสุานรกัอันย่ิงใหญ่ 
เริ่มขึ้นภายหลังจากพระนางมุมตัสสิ้นพระชนม์ 
แล้วนานนับปี	 เนื่องเพราะความเศร้าโศก 
สดุประมาณของกษตัรย์ิชาร์	จาฮาน	ต่อการจากไป 
ของสตรผีูเ้ป็นดัง่แก้วตาดวงใจ
	 ในปี	พ.ศ.	2175	ทรงปรารถนาทีจ่ะปฏบิตัิ
ตามค�าสัญญาที่มอบไว้แด่มเหสีของพระองค	์
และนบัจากนัน้..	ถนนทกุสาย	สรรพก�าลงั	ตลอด
ทั้งทรัพย์สมบัติแทบจะทั้งหมดของกษัตริย์ชาร	์ 
จาฮาน	กพ็ร้อมพรัง่กนัประดงัประเดเข้าสูม่หาสสุาน
อนัยิง่ใหญ่รมิฝ่ังแม่น�า้ยมุนา	 (Yamuna	River)	 
ว่ากนัว่าสสุานแห่งนีใ้ช้เหล่าสถาปนกิชัน้ยอดแห่ง
ยคุสมยั	นกัตกแต่งระดบัเอกอุ	นายช่างผูช้�านาญการ	และแรงงานรวมทัง้
สิน้อกีกว่าสองหมืน่คน	สริริวมระยะเวลาก่อสร้างยาวนานถงึย่ีสิบสองปี	
เนือ่งจากกษตัรย์ิชาร์	จาฮาน	ทรงมีพระประสงค์ทีจ่ะสร้างสสุานแห่งนีใ้ห้	
“งดงามหามสีิง่ใดเทยีบเทยีม”	สมดัง่ค�าร้องขอจากมเหส	ีดงันัน้	วสัดทุีใ่ช้
ในการก่อสร้างนบัตัง้แต่รากฐาน	โครงสร้าง	รวมไปถงึเครือ่งประดับประดา
ทีใ่ช้ในการตกแต่งอนสุรณ์สถานแห่งนีท้ัง้หมดจงึล้วนเป็นสิง่หายากและ
ยงัต้องขนมาจากดนิแดนห่างไกล	ไม่ว่าจะเป็นรสัเซีย	อะราเบีย	แบกแดด	
อติาล	ีลงักา	และบางชนดิไกลถึงทเิบต	
	 องค์ประกอบอนัเป็นทีม่าซึง่ความตระการตาเหล่านีล้้วนจ�าต้องใช้งบ
ประมาณอย่างมากมายมหาศาลชนดิแทบเกลีย้งท้องพระคลงั	และนัน่จงึเป็น
ทีม่าของวาระสดุท้ายในชวีติของกษตัรย์ิชาร์	จาฮาน	อันแสนเศร้าอกีครัง้!?!
	 กล่าวคอื..	เมือ่การก่อสร้างด�าเนนิไปจนเกือบแล้วเสรจ็	กษตัรย์ิแห่ง
ราชวงศ์โมกลุพระองค์นีก้ลบัมอีนัต้องถกู	‘อลูนัเซป’	(Aurandzeb)	บตุรชาย
หวัแก้วหวัแหวนของพระองค์เองกระท�าการยดึอ�านาจพร้อมทัง้จบัพระองค์
ไปกกัขังไว้ที	่ ‘ป้อมแดง’	หรอือัครา	ฟอร์ต	 (Agra	Fort)	 ซ่ึงตัง้อยูห่่างจาก 
ทชั	มาฮาล	ออกไปราว	2	กิโลเมตร	ด้วยเหตผุลทีม่อิาจปล่อยให้พระราชบดิา
ผลาญทรัพย์สมบัติจากท้องพระคลังที่ในเวลานั้นแทบจะไม่เหลืออย่าง
ฟุม่เฟือยอกีต่อไปได้

	 นบัตัง้แต่นัน้กษตัรย์ิชาร์	จาฮาน	จงึต้องใช้
ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือไปกับการเขย่งพระบาท
เกาะลูกกรงเพื่อเฝ้ามองทัช	มาฮาล	สุสานของ
มเหสีอันเป็นที่รักจวบกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง	
รวมระยะเวลาทีพ่ระองค์ถกูกมุขงันานถงึแปดปี
	 ในท้ายท่ีสุด..	 ศพของกษัตริย์ชาร์	 จาฮาน	 
ได้ถกูอญัเชญิไปฝังอยูเ่คยีงข้างกบัพระมเหสมุีมตสั 
ภายใต้โดมหินอ่อนอันสลักวิจิตร	 อนุสรณ์แห่ง
ความรักท่ีได้ช่ือว่าย่ิงใหญ่และสะเทือนใจที่สุด
แห่งหนึง่ของโลก

 ทัช มาฮาล	 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี	 พ.ศ.	 2526 
ท้ังยงัถกูพจิารณาให้เป็น	1	 ใน	7	 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยคุใหม่อกีด้วย 
กลุม่อาคารและสว่นจดัแสดงต่างๆ	 ในอาณาบริเวณ
ทั้งหมดมีพื้นที่ราว	 106	 ไร่เศษ	 ตั้งอยู่ใจกลาง
นครอัครา	 (Agra)	 รัฐอุตตรประเทศ	 ส่วนท่ี
สร้างชื่อเสียงให้กับทัช	 มาฮาล	 มากที่สุด
คือบริเวณอาคารทรงโดมที่สร้างขึ้นเพื่อฝัง 
พระศพของมเหสีมุมตัส	 ผสมผสานระหว่าง 
หินอ่อนสีขาว	 ศิลาแลง	 ประดับประดาด้วย
เครือ่งเพชร	พลอย	หนิส	ีโมรา	และเครือ่งประดบั
จากบรรดามติรประเทศในยคุสมยันัน้
	 ทัช	มาฮาล	 ถือเป็นหมดุหมายส�าคัญของนักท่องเทีย่วจากทัว่ทกุมมุ
โลกที่ต้องการมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุสานรักอันโด่งดังให้ได้สักครั้ง
หน่ึงในชีวติ	 ปัจจุบนันักท่องเท่ียวไทยได้รบัสิทธพิเิศษลดหย่อนค่าเข้าชม 
ทชั	มาฮาล	ในราคา	510	รปีู	ตามข้อตกลงพเิศษระหว่างกลุม่ประเทศ	BIMSTEC	
(ต้องแสดงพาสปอร์ต)	และเน่ืองจากทัช	มาฮาล	เป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญั
ของอินเดียและของโลก	จึงมีกฏระเบียบเงื่อนไงในการเข้าชมมากมาย	
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้ข้าชมจะต้องศกึษารายละเอยีด	ข้อห้ามต่างๆ	วนั-เวลา

ท�าการให้ถูกต้อง	 เพื่อป้องกันความยุ่งยากท่ีจะเกิดขึ้น	 ส�าหรับ 
นักท่องเท่ียวประเภท	Backpacker	แนะน�าให้ซือ้ตัว๋เข้าชมทาง
ประตูฝ่ังทิศใต้ซึง่ผู้คนไม่พลุกพล่าน	ประตูด้านทศิตะวนัออกเป็น
ทางเข้า-ออกของกรุป๊ทวัร์จากทัว่โลกซึง่วุน่วายมาก
       ทชั มาฮาล ในวนันีอ้าจเป็นสถานแห่งอนสุรณ์รกัอนั 
ยิง่ใหญ่ทีน่กัท่องเทีย่วปีละหลายล้านคนต่างพากนัสงสัยว่า
มันถกูสร้างขึน้ได้อย่างไร.. ท�าไมถงึวจิติรตระการตาเช่นนี.้. 
แต่เชื่อเถิดว่าในทุกๆ ปี จะมีคู่รักเพียงบางคู่พากันกุมมือ
เสาะหัวใจหาเหตุแห่งอานุภาพรักอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชาย 
เจ้าหญิงทั้งสองพระองค์นี้ และบางทีนั่นอาจเป็น ‘หัวใจ’ 
แห่งทชั มาฮาล

 ‘รพินทรนาถ ฐากูร’ ปราชญ์และ 

นกัจนิตกวรีางวลัโนเบลผูย้ิง่ใหญ่ชาวอนิเดยี 

ได้เคยรจนาเกีย่วกบัอนสุรณ์สถานแห่งนี้

ไว้อย่างลุม่ลกึท�านองว่า..  “ดัง่หยาดน�า้ตา

บนร่องแก้มแห่งความนิจนรินัด์”
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อยู่เป็น 
เย็นสุข

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

 สวสัดคีรับ ในยคุทีห่นิสเีฟ่ืองฟนูี ้ คงมหีลายต่อหลายคนสนใจ
อยากจะรูว่้า หนิชนดิไหนทีเ่ราใส่แล้วด ีใส่แล้วถกูโฉลก หนิแต่ละชนดิ
มคีวามหมายอย่างไร รวมไปถงึการเลอืกซือ้มาสวมใส่ด้วย ฉบบันีเ้รา
จะมาพดูกนัถงึหนิน�าโชค หนิแก้ชง และหนิเสรมิดวงกันดกีว่าครบั
  อย่างทีผ่มเคยกล่าวเอาไว้ในฉบบัก่อนหน้านีเ้รือ่งปีชง 2558 คอื 
คนทีเ่กดิปีฉล ู ชง 100% จะมผีลเกอืบทกุเรือ่ง คนทีเ่กดิปีมะแม ชง 
75% ชงเรือ่งของสขุภาพและการเงิน รองลงมาคนทีเ่กิดปีจอ ชง 50% 
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของการงาน และสดุท้ายคนทีเ่กิดปีมะโรง ชง 25% 
ชงทกุเรือ่งแต่เป็นเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ และเพือ่ความแน่นอนต้องลงลกึ
ไปในรายละเอียดอกีว่า คนทีเ่กิดปีชงนัน้เกิดวันอะไร เพือ่การเลอืกสวม
ใส่หนิสมีงคลให้ถกูโฉลกกับวันเกิดของท่านด้วยครบั

การสวมใสห่นิมงคลแตล่ะสีนัน้ 
สามารถช่วยคณุได้ในเรือ่งใด

ส�าหรับผู้ที่เกิดปีฉลู	

+	วันอาทิตย์	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสขีาว	
สเีหลอืง	เช่น	หนิฮาวไลท์	หรอืแคลไซต์	ให้ใส่ไว้

ทีข้่อมอืแนบกบัชพีจร	หรอืจดัวางหนิแคลไซต์ก้อนกลมไว้ทีห้่องนอนหรอื
โต๊ะท�างาน	จะช่วยเสรมิพลงัด้านสขุภาพ	
+	วันจันทร์	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสชีมพ	ูสม่ีวง	เช่น	หนิโรสควอตซ์	
หรอือเมทสิต์	ควรใส่	หรอืจดัวางหนิทัง้สองชนดิก้อนกลมไว้ท่ีห้องนอน
หรอืโต๊ะท�างาน	เพือ่ลดความเครยีด	
+	วันองัคาร	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสเีขียว	เช่น	ควรใส่หนิอเวนเจอรีน 
หรือหยกเขียว	 หรือจัดวางหินอเวนเจอรีนก้อนกลมไว้ท่ีห้องนอน	 
เพือ่ช่วยให้หลบัสบายข้ึน	
+	 วันพุธ	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสเีทา	ด�า	เช่น	ใส่หนิแก้วขนเหลก็	 
หรือแบลคอาเกต	หรือจัดวางหินทั้งสองชนิดก้อนกลมไว้ท่ีโต๊ะท�างาน	 
เพือ่ลดแรงปะทะจากคนคดิร้าย	
+	วันพฤหัสบดี หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสเีหลอืบๆ	ได้แก่	หนิมนูสโตน	
หรอืลาบราโดไลท์	ให้ใส่ไว้ทีข้่อมือ	หรอืจัดวางหนิมูนสโตนก้อนกลมไว้ที่
ห้องนอนหรอืโต๊ะท�างาน	เพือ่เป็นการปรบัสมดลุทางอารมณ์	
+	 วันศุกร์ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสแีดง	 เช่น	ให้ใส่หนิโกเมน	หรอื 
เรดแจสเปอร์	หรอืจดัวางหนิโกเมนก้อนกลมไว้ทีห้่องนอนหรอืโต๊ะท�างาน	 
เพือ่บ�าบดัสขุภาพด้านเลอืดลม	และให้มีความสดช่ืนมากขึน้	
+	วันเสาร์	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสส้ีม	เช่น	ควรใส่หนิคาร์เนเลีย่น	
หรือจัดวางหินคาร์เนเลี่ยนก้อนกลมไว้ที่ห้องนอนหรือโต๊ะท�างาน	 เพื่อ
เป็นการแก้ชง

ส�าหรับผู้ที่เกิดปีมะแม	

+	วันอาทิตย์	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสี
เทา	ด�า	เช่น	หนิแก้วขนเหลก็	จะช่วยเสรมิ
ด้านการเงนิ	และบ�าบดัสขุภาพให้แขง็แรง

ขึน้	หรอืจดัวางหนิแก้วขนเหลก็ไว้ทีห้่องเกบ็เงนิหรอืตูเ้ซฟ	
+	 วันจันทร์	 หินมงคลท่ีดีท่ีสุด	 คือ	 หินสีส้ม	ซึง่มอีทิธิพลต่อ
การเงนิ	 เช่น	 ให้สวมใส่หินพชีอเวนเจอรีนไว้ท่ีข้อมอื	หรอืจดัวาง 
หนิก้อนกลมชนดินีไ้ว้ทีห้่องนัง่เล่น	เพือ่กระตุน้โชคลาภ	
+	 วันอังคาร	หินมงคลที่ดีที่สุด	คือ	หินสีออกเหลือบสีเขียว	
เช่น	 หินลาบราโดไลท์	 เพื่อบ�าบัดสุขภาพให้แข็งแรง	อีกทั้งยัง
ช่วยกระตุน้โชคลาภได้อกีด้วย	และควรจดัวางหนิชนดินีไ้ว้ทีห้่อง
ท�างาน	หรอืโต๊ะท�างาน	
+	วันพุธ	หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ	คอื	หนิสฟ้ีา	เช่น	อความารนี	เป็น
หนิแห่งสมาธ	ิจงึควรสวมใส่ไว้เพือ่ให้เกดิความรอบคอบในการ
ใช้เงนิ	หรอืจดัวางหนิอความารนีไว้ทีห้่องนอน	เพือ่ให้หลบัสบาย	
+	วนัพฤหสับด	ีหนิทีม่พีลงักระตุน้โชคลาภ	คือ	หนิสขีาว	เหลอืบ	
เช่น	ควรใส่หนิมนูสโตน	เพือ่ปรบัสมดลุทางอารมณ์	และเสริมด้าน
การเงนิ	โชคลาภ	และจดัวางหนิชนดินีไ้ว้ทีห้่องนอน	
+	วันศุกร์	ควรสวมใส่หนิสเีขยีว	เช่น	หนิมาลาไคต์	เพือ่ปกป้อง
คุ้มครองให้เดินทางปลอดภยั	อกีท้ังยงักระตุ้นพลงัโชคลาภของคน
ท่ีเกิดวนัน้ีอีกด้วย	หรอืจดัวางหินชนิดน้ีไว้ท่ีห้องนัง่เล่น	จะเสรมิให้
มแีต่ความโชคดี	
+	 วันเสาร์	 หินมงคลที่ดีที่สุด	คือ	หินสีแดง	มีอิทธิพลมาก
ทางด้านการเงนิ	 เช่น	 ให้สวมใส่หนิเรดแจสเปอร์ตดิตวัอยู่เสมอ	 
จะท�าให้การเงินคล่อง	มีใช้ไม่ขาดมือ	หรือจัดวางหินชนิดนี้ไว ้
ทีโ่ต๊ะท�างาน	เพือ่กระตุน้พลงัดงักล่าว

 
 ในฉบับหน้าผมจะพูดถึงสีหินมงคลส�าหรับคนที่เกิด 
ปีจอ และปีมะโรงในแต่ละวนักนัต่อนะครบั

รปูประกอบ
ig : flungflingstylebynarin
Line id : narin.isa 
Tel : 09 3442 6154



มัฏฐมณี	คนดูดาว	(	เอโกะ	)	
โทร	:	086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
ใกล้สงกรานต์เข้ามา	 เหมอืนจะเป็นการส่งท้ายปีใหม่ไทย	คนเมษ
ต้องระวังคนคิดร้ายที่แอบอยู่ข้างหลังคุณ	 ท�าอะไรอย่าใจร้อน	 

คมุสตติวัเองให้ด	ีผ่านพ้นเข้าช่วงสงกรานต์	อะไรทีอ่มึครึม้	ฟ้าจะเปิด	ความสขุ
จะคนืมา...หมัน่สวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆ	อะไรทีเ่สยีไปจะได้คนืมา	การงาน
จะมชีือ่เสียงเป็นทีย่อมรับ	การเงนิจะคล่องตวัขึน้	ความรกั	 ต้องถามใจ	 ถ้าเขา
กลบัมา	จะเอาไหม?

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
ความรักทีต้่องคอยหลบซ่อนจะได้รบัการยอมรบัมากขึน้	สงกรานต์
ควงกันไปเท่ียวด้วยความสบายใจ	 โชคลาภของคุณในระยะนี้	 

เรยีกได้ว่า	 เป็นทกุขลาภ	อะไรทีห่วงัตัง้ใจอาจได้ไม่เท่าทีฝั่น	 ต้องท�าใจไว้บ้าง..	
คนรกัมเีกณฑ์ห่างเหนิกนัไป	การงาน	ความรบัผดิชอบใหม่ๆ	 ไม่ง่ายอย่างคดิ	
ระวังการขัดแย้งกันในบ้าน	 เดินทางระวังอุบัติเหตุ	 ต้องรอเข้าช่วงสงกรานต	์ 
ทีอ่ดึอดัหลายเร่ืองจะคลีค่ลาย	การเงนิจงึจะดี

ราศมีถินุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)
หากคณุมศีตัรูทีเ่คยร้ายใส่คณุ	หรอืคอยแทงข้างหลงั	อยู่ๆ 	คณุอาจ
ได้ข่าวว่า	เขาตายซะแล้ว	อย่าลมืไปงานศพ	อโหสกิรรมให้เขาด้วย!	

หรอื	หากยงัอยู	่เขาจะแพ้ภยัตวัเอง	คณุหมัน่แผ่เมตตาบ่อยๆ	ใจคณุจะได้เป็นสขุ	
การงานอะไรทีว่างแผนไว้จะสมัฤทธิผ์ล	แม้จะเหนือ่ยต้องกดัฟันสู!้	 อาจมกีาร 
เดนิทางไกล	ความรักต้องท�าใจ	ทีค่ดิจะคบใหม่	เขาอาจจะเมนิ..

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
เป็นราศีท่ีน่าอิจฉาในความสุขสบาย	 ดูคุณจะมีเรื่องสบายอก
สบายใจอยูต่ลอดเวลา	ยิง่เข้าใกล้สงกรานต์	การงานอะไรทีค่ดิไว้ 

มักได้ตามคิด	 การเงินของคุณก็นับว่าดี	 ในเรื่องของหัวใจ	หากคุณมีคู่แล้ว	 
คุณอาจมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน	 หรือบ้านในฝันจากการอุปถัมภ์ของคน 
ข้างเคียง	แต่หากเป็นโสด	 โดยเฉพาะคนที่รอให้คนรักเก่ากลับมา	น่าจะเป็น
โอกาสเหมาะ	 เดินทางไกล	 ระวังอุบัติเหตุ	 มัวแต่ใจลอยคอยแฟน	 ขับรถ 
อย่าประมาท!	สขุภาพปากและฟันช่วงนี	้ต้องดแูลดีๆ

ราศสีงิห ์(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
ระยะน้ี	 ให้ระวังเรื่องความเดือดร้อนทางการเงิน	 เพราะคุณอาจ
มีเหตุกะทันหันให้ต้องใช้เงิน	หรือมีเรื่องเดือดร้อนที่ไม่คาดคิดมา

ก่อน	ไม่ควรให้ใครยมืเงนิ	หรอืออกเงนิกู	้มเีกณฑ์เดนิทางไกล	ไม่ควรประมาท 
เรือ่งอบุติัเหตตุ่างๆ	 โดยเฉพาะเรือ่งฟืนไฟในบ้าน	การงานต้องขยนัหมัน่เจรจา	 
จึงจะได้มา	 การเงินก็จะดีตามไปด้วย	ความรัก	 อย่างอนให้เกินงาม	 เดี๋ยว
สงกรานต์เขาไม่มาขอ	จะน่ังหน้างออยูค่นเดยีว!

ราศกีนัย ์(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
จังหวะชีวิตช่วงนี้เหมือนได้อย่าง	 เสียอย่าง	 คุณจะมีโชคลาภ	 
ได้รับของเก่ามีราคามาไว้ครอบครอง	 แต่เรื่องครอบครัวอาจด ู

ไม่หรรษาเท่าทีค่วร	 ระวงัการมปีากเสยีงกบัคนข้างเคยีง	 ฟืนไฟในบ้านตรวจดู 
ให้ดี	 ไม่ควรเซ็นค�้าประกันให้ใคร	 พยายามรักษาสภาพจิตใจอารมณ์ 
อย่าให้เครียดมาก	 เดี๋ยวจะป่วยยาว!	พยายามอดทน	อดกลั้น	 รอเวลาใกล้
สงกรานต์แล้ว	ทกุสิง่อย่างจะดปูลอดโปร่งโล่งใจขึน้	 การงานจะได้เริม่โปรเจค
ใหม่ๆ	ตามทีไ่ด้วางแผนเอาไว้	การเงนิคล่องมอืด	ีแนะน�าให้ไปท่องเทีย่วเปิด
สมองสกัหน่อย

15 มนีาคม -14 เมษายน 2557
ค�ำพยำกรณ์

ราศตีลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ใกล้สงกรานต์เข้ามา	คณุจะมโีชคลาภได้มรดกเป็นอสงัหารมิทรพัย์
ตกทอดมาจากครอบครวั	การงานท�าใจร่มๆ	ผูใ้หญ่ยงัให้ความ 

ช่วยเหลอืด	ีแม้มคีนพยายามเลือ่ยขาเก้าอี้	 กอ็ย่ามปีากเสยีงทะเลาะกบัเขา	 
ใครมหีนีส้นิไม่ยอมจ่าย	ระวงัจะโดนฟ้องร้องเสยีชือ่	การเงนิมแีต่เรือ่งจ่ายให้กบั
บตุร	บรวิาร	 ท่าทางระยะนีจ้ะเกบ็ไม่อยู	่นอกบ้านอาจจะดวูุน่วาย	แต่ในบ้าน
แฮปป้ี	คนรกัเข้าใจกนัด	ีควรหาเวลาไปท่องเทีย่วเตมิน�า้ตาลในชวีติด้วยกนับ้าง...

ราศพีจิกิ  (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
เป็นช่วงเวลาทีค่ณุจะได้พบปะเจอะเจอมติรสหายเก่าๆ	อย่างตัง้ใจ
และไม่ตัง้ใจ	บางคนอาจหนัเข้าหาวดัวา	หรอืเกดิโหยหาเรือ่งราว

เก่าๆ	ในอดตีขึน้มาเฉยๆ	การงาน	คณุจะได้ลกูค้าเก่ากลบัมาตดิต่องานกนัใหม่	 
ท�าให้การเงนิลืน่ไหลคล่องตวัด	ีความรกัระวงัปากเสยีง	เถยีงกนัแรงๆ	จะกระทบ
ใจไปถงึลกู!	ถ้าไม่ไหวจะเคลยีร์	แนะน�าให้ลาพกัร้อนไปถอืศลี	ปฎบิตัธิรรม	แทนที่
จะไปเล่นน�า้ลัน้ลา	เผือ่ดวงตาเหน็ธรรม	จะได้เจอทางออกของปัญหา

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
การเงนิ	 ในระยะนีย้งัฉวดัเฉวยีนเวยีนหวั	 ในบ้านมแีต่เรือ่งจ่าย
มาก	รบัน้อย	ท�าให้คณุดหูงดุหงดิเป็นพเิศษ	ท�าตวัเป็นคนกว้าง

ขวาง	คอื	หกูว้าง	ตาขวาง!	คนในบ้านโดยเฉพาะลกูๆ	แทบเข้าหน้าไม่ตดิ	 
การงานมแีต่คนใส่ร้าย	คอยแทงข้างหลงั	ลกูน้องกไ็ม่ได้ดัง่ใจ	บอกซ้ายไปขวา!	
รอเข้าสงกรานต์ก่อน	จติใจคณุจงึจะพอแจ่มใสขึน้มาบ้าง	ลกูหลานจะท�าให้
คณุสขุใจ	คลายความร้อนรมุในจติไปได้บ้าง!	ความรกัไม่ต้องพดูถงึ	อารมณ์
พร้อมวนี	เหวีย่งขนาดนี	้จะเหลอืเหรอะ!!!

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
คงจะต้องเหนือ่ยปากเปียกปากแฉะกบับคุลากรในบ้านสกัระยะ	
แถมยังต้องเหนื่อยกับการติดต่อการงานท่ีมีปัญหาให้แก้ไข 

ไม่เว้นแต่ละวนั	อารมณ์ของคณุเลยขึน้ๆ	ลงๆ	ยิง่กว่าสาละวนั	แนะน�าให้ออก
ไปหาอะไรอร่อยๆ	ทานกนัทัง้บ้านดกีว่า	กลบัมาจะได้นอนหลบัสบาย	มแีรงลกุ 
มาสูใ้หม่	แถมยงัเป็นการประสานความเข้าใจกนัด้วย	การเงนิของคณุจะมรีาย
ได้ใหม่ๆ	งอกเงยขึน้มา	ถ้าเครยีดกไ็ปชอปป้ิงซะบ้าง!	ความรกั	ระวงัมมีอืทีส่าม
เข้ามายแุยง	แต่โดยรวมๆ	กย็งัไปกนัได้ด	ีคณุอย่าหงึให้เกนิเหต!ุ

ราศกีมุภ ์(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)
การเงิน	หาเงินตัวเป็นเกลียว	หัวเป็นนอต	 ระวังจะโดนเชิดเงิน	 
อย่าวางใจใครให้ถอืเงนิ	ท�างานต้องเกบ็ให้ครบทกุบาททกุสตางค์	

ใครจะว่าขีง้ก	 อย่าได้แคร์!	 จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกนัภายหลงั...	 การงาน	 
คณุจะได้เพือ่นดีๆ 	หรอืคนรูจ้กั	ช่วยเหลอื	แค่คณุเอ่ยปากเท่านัน้	ท�างานถ้ามหีุน้
ส่วน	ให้ค่อยๆ	ปรกึษาหารอืกนั	 เรือ่งเงนิไม่เข้าใครออกใคร	ถ้าหาทางออกไม่ได้	
ให้กลบับ้านไปปรกึษาคนในครอบครวัช่วยแก้ปัญหา	ความรกั	ควรแบ่งเวลาให้
ด	ีอย่าให้อกีฝ่ายน้อยใจ...คณุมเีกณฑ์เดนิทางช่วงต้นเมษา

ราศมีนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)
ระยะนี	้หมัน่ท�าบญุมากๆ	 เข้าไว้	 เพราะดทู่าทคีณุจะอดึอดัแทบ
ขาดใจ	ทัง้ๆ	ทีม่นักไ็ม่ได้มอีะไรใหญ่โต	การเงนิกย็งัคล่องมอืมใีห้จ่าย	

การงานเก่าๆ	กย็งัให้ผลประโยชน์รายได้อยู	่พยายามรกัษาสภาพจติใจไว้ให้ด	ี 
อย่าให้จติตก	 (เหตมุสีบิ	กงัวลไปร้อย)	การงานอะไรทีว่างแผนไว้กเ็ดนิหน้า 
ต่อไป	คนรอบข้างคณุให้การช่วยเหลอืเป็นอย่างด	ีอารมณ์เสยีง่าย	คนข้างๆ	 
จะพลอยเดนิหนไีปดือ้ๆ	 เข้าสงกรานต์จงูมอืแฟนไปเล่นน�า้ดกีว่า	จะได้เยน็ใจ!	
เดนิทางทางน�า้อย่าพกความเครยีด	ให้พกหลวงพ่อแคล้ว	ไปไหนจะได้ปลอดภยั!

คู่หูดูดวง
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แวะชิม
ริมทาง
เรื่อง	/	รูป	:		joesabf

 ร้านถอดรองเท้า	 (ร้านโรงกลวง)	 ร้านอาหารเก่าแก่ทีเ่ปิดมานานกว่า	50	 ปีแล้ว	 
เน้นขายอาหารปักษ์ใต้รสดัง่เดมิ	โดยเลอืกใช้วตัถดุบิทีม่ใีนท้องถิน่เป็นหลกั
	 ลกัษณะตวัร้านเป็นแบบครึง่ตกึครึง่ไม้	เมือ่ไปถงึหน้าร้านจะเหน็ตกึแถวสามคหูา
เรยีงตดิกนั	จอดรถตามข้างถนนได้เลย	ทางเข้าร้านจะอยูห้่องรมิขวามอืสดุ	เราต้องเดนิ
ผ่านห้องต่างๆ	รวมท้ังห้องครวัเพือ่ทะลุออกไปทางหลังบ้านซึง่เป็นส่วนจดัวางโต๊ะอาหาร
ส�าหรบัรบัรองลกูค้า	ซึง่กม็ไีม่กีโ่ต๊ะเท่านัน้
	 เมนูเด็ดของท่ีน่ีกจ็ะมปีลาตะลมุพุกต้มเคม็ ปลาทรายทอดขมิน้ ย�าไข่ปลา  
ย�าผกักดู กุง้ผดัน�า้มะขาม	และอืน่ๆ	อีกมากมายตามสไตล์ความชอบของนกัชมิแต่ละ
ท่านเลยค่ะ
	 วนัน้ีแวะชมิรมิทางของเลือกชมิสามเมนูโปรดของเรา	 เริม่จานแรกที	่กุ้งแม่น�้า 
ผัดกะปิสะตอ	 อร่อยเข้มข้นถงึเคร่ือง	ทางร้านเลือกกะปิอย่างดีมาใช้ยิง่ท�าให้เมนนูี้
หอมย่ัวน�า้ลายมากค่ะ	 ต่อด้วย	แกงป่าปลาทราย	 ท่ีต้องยกน้ิวให้กบัน�า้แกงทีเ่ข้มข้น	
ต้มมากบัปลาทรายสดๆ	รสชาตหิร่อยจงัฮู	้ปิดท้ายกบัเมนเูบาๆ	ไม่จดัจ้าน	ปนูิม่ทอด
กระเทียมพริกไทย	 ที่ทอดมาได้กรอบอร่อย	 โรยหน้ามาด้วยกระเทียมแบบไม่หวง 
ของ	ทานคูก่บัข้าวสวยร้อนๆ	อิม่ไปหลายชัว่โมงเลยค่ะ
	 ถ้าใครชอบอาหารพืน้บ้านรสชาตจิดัจ้านก�าลงัด	ีกล็องแวะมาเตมิพลงักนัได้ทีร้่าน
ถอดรองเท้านะคะ	แต่ถ้าจะให้ดคีวรโทรจองโต๊ะล่วงหน้า	เพือ่ความไม่ผดิหวงั!	

 ร้านบ้านก�านนัต่วน	ตัง้อยูบ่รเิวณชมุชนหาดส้มแป้น	 เข้ามา
ทางเดียวกบับ่อน�า้พรุ้อนรักษะวาร	ี เป็นร้านอาหารสไตล์โฮมเมท	
ตัวร้านออกแบบตกแต่งได้อย่างน่ารัก	ตั้งอยู่ชั้นล่างของบริเวณ
บ้าน	สามารถโทรสอบถามเส้นทางหรอืนดัหมายเวลามาร้านได้ท่ี	
“คณุต่าย”	เจ้าของร้านใจดแีละเป็นแม่ครวัมือหนึง่ของทีน่ี่
	 ทีร้่านจะเน้นขายเมนอูาหารเช้า	และเมนขูองว่างทานเล่นไม่ก่ี
เมน	ูเช่น	ไข่กระทะ ขนมปังหน้าหม ูและ ซอืเก๋ียว	ซ่ึงเป็นอาหาร
จนีแคะ	รสชาตอิร่อยเหมาะส�าหรบัเป็นเมนอูาหารเช้ามาก	วธิกีาร
ท�า	คอื	น�าเผอืกและแป้งมานวดผสมให้เป็นเนือ้เดยีวกนั	จากน้ัน
ป้ันเป็นก้อนกลมๆ	ขนาดไม่ใหญ่มาก	ต้มให้สกุก่อนตกัเสร์ิฟมาใน
น�า้ซปุทีม่หีมสูบั	กุง้แห้ง	ปลาหมึกแห้งและเหด็หอม	ทีม่าช่วยเพิม่
รสชาตคิวามหอมอร่อยของน�าซปุได้อย่างลงตวั	 ปิดท้ายด้วยเมนู
ของหวาน	“โอ๊ะเอ๋ว”	เมนทู้องถิน่ของชาวภเูกต็	ทีท่�ามาจากน�า้กล้วย
หอม	อร่อยหวานชืน่ใจ	แต่ไม่ต้องไปไกลถึงภูเก็ต	เพราะทีร้่านบ้าน
ก�านนัต่วนกม็ใีห้ทานด้วย	
	 มาเที่ยวระนองกันคราวหน้าก็อย่าลืมแวะรับประทานเมนู
อาหารเช้าแบบจีนแคะกันนะคะ	 เพราะเป็นเมนูสูตรดั่งเดิมที่
ตกทอดมาจากรุน่สูรุ่น่	หาทานยากแล้วในสมัยนี	้

ร้านบ้านก�นนัต่วน

ร้านถอดรองเท้า

ชือ่ร้าน : บ้านก�านนัต่วน

ที่ตั้ง : 31 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง 

จ.ระนอง 85000  

โทร : 08 1476 6333

เปิดทกุวนั : เวลา 7.00-10.00 น.

ชือ่ร้าน : ร้านถอดรองเท้า

ทีต่ัง้ : 2/3 กจิผดงุ เขานเิวศน์ อ.เมอืง

จ.ระนอง 85000

โทร : 077 822964

เปิดทกุวนั : เวลา 11.00-19.30 น.






