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

สวสัดคีณุผูอ่้านทกุท่านครบั
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่กก้็าวเข้ามา ผมขอให้ทกุท่านเริม่ต้นปีใหม่ไทยด้วยความสขุ 

ความสมหวงั มีสขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง การงานเด่น การเงินด ีมมีติรแท้ทกุท่านครบั
เมือ่วนัที ่ 13 เมษายนทีผ่่านมา เป็นวนัผูส้งูอายแุละวนัสงกรานต์ และในวนั

ที ่14 เป็นวนัครอบครวั ผมถอืว่าสถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัทีส่�าคัญในการเริม่ต้นของชีวิต การย้ิม การ
โอบกอด พดูคยุบอกเล่าสารทกุข์สกุดิบ หรอืการโทรศัพท์ไปหาคนทีเ่รารกั เป็นการแสดงออกถงึความรกั
และความห่วงใยง่ายๆ ทีส่ามารถท�าได้ทกุวนั ทกุเวลา สิง่เหล่านีล้้วนแต่เป็นการเติมเต็มให้บคุคลทีเ่รารกัมี
ความสขุมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในสมยันีม้เีทคโนโลยช่ีวยให้เราสามารถพดูคุยแบบเหน็หน้ากันได้ ย่ิงท�าให้
เรารูส้กึว่าอยูใ่กล้กนัมากขึน้ครบั
 หรอืถ้าใครพอมเีวลาจะพาท่านไปเทีย่วตามรอยคูห่เูดนิทางก็ได้ครบั หลบร้อนเบาๆ ไปติดเกาะช้าง 
จ.ตราด เกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ มทีัง้ทีพ่กั ร้านอาหาร และกจิกรรมต่างๆ ให้คณุเลอืกท�า
มากมาย การเดนิทางสะดวกสบาย มรีถโดยสารของ บขส. ออกจากสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจัุกร 
และเอกมยั) ทกุวนั สามารถโทรสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่Call Center 1490 เรยีก บขส. หรอืที่  
www.transport.co.th 
                     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 
และเบอร์ติดต่อกลบัมาที ่แฟ็กซ์. 0-2171-1536 
สอบถามเพิม่เติม 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�าที่  
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.

12  รอบรู้รอบโลก 
 : อย่าลมืความส�าคญัของวนั Earth Day
14  มุมสุขภาพ 
 : อาการแบบไหน
 บ่งบอกว่าคณุก�าลงั “นิว้ลอ็ค”
22  คู่หูพาเที่ยว 
 : ร้อนนีท้ี ่“เกาะช้าง” 
26  คู่หูพักแรม 
 : คลองพร้าว รสีอร์ท, 
 ภธูาร เกาะช้าง รสีอร์ทแอนด์สปา
28  เที่ยวรอบบ้าน 
 : แง้มด.ู.พกุาม ประตบูานแรกสูพ่ม่า
32 คู่หูดูดวง 
 : 15 เม.ย. - 16 พ.ค. 2558
34  English on the way

สารบัญ
6  บขส. อินไซด์ 
 : พลาสปอร์ตใบเดยีว เทีย่วต่างประเทศกบั บขส.
9 บขส. อัพเดท 
 : ประกาศรับสมัครบคุคลในต�าแหน่ง 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.
11  เล่าสู่กันฟัง 
 : ก้าวให้ทนัยคุเศรษฐกจิดจิทิลั
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พลาสปอร์ตใบเดยีว เทีย่วต่างประเทศ กบั บขส.

บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

 ขณะนีก้ารเดนิทางไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจกัร
กมัพชูาง่ายนดิเดยีว มเีพยีงแค่พาสปอร์ตไม่ต้องขอวซ่ีา เรา
กส็ามารถออกไปพบกบัประสบการณ์ดีๆ  จากประเทศเพ่ือน
บ้านได้แล้วนะครบั การเดนิทางกส็ะดวกขึน้ ซึง่ปัจจบุนั บขส. 
ได้เปิดเส้นทางเดนิรถโดยสารระหว่างประเทศดงันี้

ประเทศไทย – สปป.ลาว 
จ�ำนวน 12 เสน้ทำง ไดแ้ก่
1.  หนองคาย – นครหลวงเวยีงจนัทร์  
2.  อดุรธาน ี– นครหลวงเวยีงจนัทร์ 
3.  อบุลราชธาน ี– ปากเซ    
4.  มกุดาหาร – สะหวนันะเขต
5.  ขอนแก่น – นครหลวงเวยีงจนัทร์  
6.  กรงุเทพฯ – นครหลวงเวยีงจนัทน์
7.  นครพนม – ท่าแขก    
8.  เชยีงใหม่ – หลวงพระบาง
9.  อดุรธาน ี– หนองคาย – วงัเวยีง  
10.  กรงุเทพฯ – ปากเซ
11.  เชยีงราย – เชยีงของ – แขวงบ่อแก้ว 
12.  เลย – ไชยบรุ ี– หลวงพระบาง

ประเทศไทย - ประเทศกมัพูชา 
จ�ำนวน 2 เสน้ทำง ไดแ้ก่
1. กรงุเทพฯ – พนมเปญ     
2. กรงุเทพฯ – เสยีมราฐ

โดยสามารถซือ้ตัว๋ได้ทีช่่องจ�าน่ายต๋ัวภายในสถานขีนส่งฯ หรอืเชค็ตารางเวลาเดนิรถและจองตัว๋ได้ที่ 
www.transport.co.th หรอื โทร. Call Center 1490 เรยีก บขส. 



พลาสปอร์ตใบเดยีว เทีย่วต่างประเทศ กบั บขส.



ประธานกรรมการบรษัิทฯ 
แสดงควำมยินดตีอ้นรบั
กรรมกำรบริหำร บขส. ใหม่
 ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 
ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง 
จ�ากัด  แสดงความยินดีต ้อนรับ
กรรมการบรหิาร บขส.ใหม่ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์จริประภา  
อคัรบวร  2. พลต�ารวจเอกอ�านาจ  อันอาตม์งาม 3. ผูช่้วยศาสตราจารย์อรนชุ   
สงูสว่าง ณ ห้องประชมุ 1 บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด เม่ือวนัที ่25 มีนาคม 2558
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. เปิดศนูย์รบั – สง่พสัดุภณัฑ์ 
สำขำที่ 3 จังหวดัเชียงใหม่
 นายพินิจ ค�าปู ่ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ  
นางสาวดวงพร กลิ่นทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร 
บริษทั ขนส่ง จ�ากดั เป็นประธานในพธิเีปิดศนูย์รบั – ส่งพสัดภุณัฑ์ สาขาที ่3  
จงัหวดัเชยีงใหม่ ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวดัเชียงใหม่แห่งที ่2 (อาเขต)

ประธานกรรมการบรษิทัฯ รว่มเสวนำเร่ือง
แนวทำงและทศิทำงของ บขส. ในอนำคต
 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ  
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด พบปะผู้บริหารทุกระดับขั้นตั้งแต่  
นายสถานีเดินรถและหัวหน้างานขึน้ไป เพือ่ร่วมเสวนาเรือ่ง
แนวทางและทศิทางของ บขส. ในอนาคต ณ ห้องไอยเรศ 
ชัน้ 7 อาคารศนูย์ฝึกอบรมรงัสติ จ.ปทมุธานี
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บขส.พัฒนา Application “บขส.ชวัร์” 
เพิ่มช่องทำงกำรส�ำรองที่นั่งและจ�ำหนำ่ยตั๋วผำ่น 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 - กลับ 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. รว่มกับ ทหาร ต�ารวจ เทศกจิ 
เตรยีมมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยช่วงเทศกำล
 นายนพรัตน์  การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบริการการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ประชมุร่วมกบั คณะนายทหาร ต�ารวจ และเทศกจิ 
ในการตรวจความพร้อมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อ
รองรับเทศกาลสงกรานต์ 2558  
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจัุกร)

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั
 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
คมนาคม ประกอบกจิการขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างจังหวดั
ภายประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้ธรุกจิเกีย่วเนือ่ง
อ่ืน เช่น รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ประสงค์จะรับสมคัรบคุคลใน
ต�าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึง่มีหน้าทีร่บัผดิชอบใน 
การบริหารงานเพือ่ให้บริษทั ขนส่ง จ�ากดั เป็นองค์กรที่ 
ทนัสมยัสามารถบรกิารประชาชนได้อย่างดมีปีระสทิธภิาพ 
และมีผลก�าไรได้อย่างต่อเนือ่ง
 ผู้สนใจยืน่ใบสมคัรได้ในเวลา 08.30 - 16.30 น. 
 ต้ังแต่บดัน้ีเป็นต้นไปถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558
 สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ผูอ้�านวยการกองบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารส�านักงานใหญ่ บริษัท 
ขนส่ง จ�ากดั เลขที ่999 ถนนก�าแพงเพชร 2 แขวงจตจัุกร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2936-1152 และ 
0-2936-1880 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและส่ังพิมพ์ 
ใบสมัครได้ที ่www.transport.co.th
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เอไอเอส คอลเซน็เตอร์ 
หรือ ACC คว้ารางวลั 
บรษิทันายจา้งดีเด่นแหง่ประเทศไทย อนัดบัที ่1
 นางวลิาสนิ ี พุทธกิารนัต์ หวัหน้าคณะผูบ้รหิารด้านลกูค้าเอไอเอส 
(กลาง) รบัรางวลัสดุยอดนายจ้างแห่งประเทศไทย 2015 (อนัดบัท่ี 1) 
(Best of the Best ประจ�าปี 2015) จากศาสตราจารย์ ดร.ด ีพคั ซ ีเจน 
ผู้อ�านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (ขวา) และ นายภานวุฒัน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการ 
ผูจั้ดการ บรษิทั เอออน ฮวิวทิ (ประเทศไทย) (ซ้าย) ในงานประกาศ
รางวัลนายจ้างดเีด่นแห่งประเทศไทย จัดข้ึนโดยบรษิทั เอออน ฮวิวทิ 
(ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สะท้อนถงึการเป็นองค์กรทีพ่นกังานมคีวาม
พึงพอใจ และมีความผูกพันกับองค์กร รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กร
ที่สนับสนุนให้การท�างานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิธีมอบรางวัล 
จดัขึน้ ณ โรงแรมคอนราด เม่ือเรว็ๆ นี้

ณเดชน์ ชวนคนไทย
เยน็จบักายสบายจบัใจ 
กบัเครือ่งดืม่สมุนไพรสตูรจบัเลีย้งแท้

     เมือ่เรว็  ๆนีไ้ด้มงีานเปิดตวั เครือ่งดืม่ 
เฮอร์เบลิท ี “จบัใจ” น�า้จบัเล้ียงแท้ท่ีมี
ส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 10 
ชนิด โดยจับ “ณเดชน์” พระเอกยอด
นิยมมาเป็นพรีเซนเตอร์จับใจคนไทย
ทัว่ประเทศ ด้วยความเป็นตวัของตวัเอง
สดุๆ ทัง้สดใส ขีเ้ล่น น่ารกัเป็นกันเอง 
แถมยังลงทุนหว่านเสน่ห์ทั้งร้องทั้ง
เต้นทัง้โชว์สเตป “จบัใจ” แบบจดัเต็ม 
เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ สมศักด์ิศรี 
“พระเอกจับใจมหาชน” ตัวจริงเลย 
ทเีดยีว ใครอยากรูว่้า “จับใจ” ช่วยให้
เย็นจับกายสบายจับใจแบบณเดชน์
อย่างไรต้องรบีไปซ้ือมาดืม่ด่วน ในราคา
เพยีงขวดละ 10 บาทเท่านัน้!!!

อซูีซุ เปิดตวั “อีซซู ุมวิ-เอ็กซ์” รุ่นพิเศษ 
เดอะลมิเิตด็” ในงานมอเตอร์โชว ์ครัง้ที ่36
 อซีซูตุอกย�า้ความเป็นผูน้�าทางด้านเทคโนโลยยีานยนต์ทีไ่ด้รับกระแส
ความนยิมอย่างฉดุไม่อยูท่ัง้ “อซีซูดุแีมคซ์ ซเูปอร์เดย์ไลท์” ทีม่าพร้อมกบั 
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน และ “Push Start” ระบบสตาร์ทอัจฉริยะที่
สตาร์ทเครือ่งยนต์เพยีงปลายนิว้พร้อม ISUZU GENIUS ENTRY มาตรฐาน
ปิกอัพระดับโลก พร้อมเปิดตัว “อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ เดอะลิมิเต็ด”  
รถอเนกประสงค์สุดหร ูสุดสปอร์ต ยอดยนตรกรรมแห่งผูน้�า ทีม่าสร้างสสีนั
ให้กบัไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่ เตมิเตม็ความสขุกบักจิกรรมทีห่ลากหลาย 
ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ อาคารชาเลนเจอร์  
อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี

Titoni Seascoper 
นาฬิกาส�าหรบัผูร้กัการผจญภยั
 ติโตนิมีความภาคภูมิใจในการรังสรรค์
นาฬิการุ่น Seascoper อีกคร้ังหลังจากท่ี
เคยสร้างประวัติศาสตร์กับนาฬิกาด�าน�้ารุ่นนี ้
มาแล้วในปี ค.ศ. 1979 จากการประดิษฐ์
ด้วยฝีมือช่างผู ้เชี่ยวชาญสู่ความสมบูรณ์
แบบแห่งเรือนเวลาจึงท�าให้นาฬิกาติโตนิ 
Seascoper เป็นประหนึ่งอุปกรณ์คู ่กาย 
สุภาพบรุษุท่ีชืน่ชอบกิจกรรมการผจญภยัทางน�า้และด้วยการออกแบบ
ที่แฝงไว้ด้วยความสง่างาม ท�าให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกๆ วัน  
ตัวเรอืนผลิตจากสเตนเลส สตีลคุณภาพสูงโอบอุ้มหน้าปัดทีป่ระดบั
ด้วยสารเรืองแสงบนเข็มและขีดบอกเวลาในทุกๆ ชั่วโมง และมี 
หัวล็อคแบบปุม่กดเพือ่เพิม่ความสะดวกในการใช้งาน มีจ�าหน่ายตาม 
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท  
สหกรงุทอง จ�ากดั โทร.0 2255 8822-5
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 เมื่อตน้ปีที่ผา่นมา คนไทยเราคงเริ่มไดย้นิค�าวา่ “เศรษฐกจิ
ดิจิทัล” กันอยู่บ้าง นัน่เพราะภายหลังจากที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน
ไดป้ระกาศให้เร่ืองเศรษฐกจิดจิทิลั หรอื “ดจิทิลั อโีคโนม”ี เป็น
นโยบายหนึ่งในการกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศไทย ท�าใหอ้งคก์ร
ตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนหนัมาใหค้วามส�าคญัและปรบัตวั
เชิงรุกมุง่สูน่โยบายนีก้นัอยา่งจรงิจงั 

 และเพือ่ให้ประชาชนคนไทยก้าวทนัยุคเศรษฐกิจดจิิทลั เราจงึขอน�านโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้ทุกคนปรับตัวให้ทันยุค 
ทนัสมัยและเตรยีมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยทีีห่ลากหลาย ซึง่จะช่วยอ�านวย
ความสะดวกรวดเรว็ในการใช้ชีวติประจ�าวนั
 ก่อนอื่นเราต้องมาท�าความเข้าใจกับค�าว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” กันก่อนว่า
หมายถึงอะไร เศรษฐกิจดิจิทัล คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื “ไอซีท”ี เป็นองค์ประกอบส�าคญั และถกูน�ามาใช้เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผลผลติมวลรวมของประเทศให้ทนักบั
โลกในยคุปัจจบุนั ทัง้ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร ซึง่ภาครฐั
จะวางโครงสร้างพ้ืนฐานกระจายตวัไปยงัพืน้ทีห่่างไกล เพือ่ให้ประชาชนสามารถ 
เข้าสูบ่รกิารดจิทิลัได้อย่างทัว่ถึง
 จากนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั ภาคเอกชนต่างปรบัตวัเพ่ือเตรยีมความพร้อม
รบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เช่นเดยีวกบัเอไอเอสทีป่รบัตวัจากความเป็นบรษิทั
ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายสือ่สารโทรคมนาคม ยกระดบัเป็นผูใ้ห้บรกิารชวีติดจิทิลั เพือ่
รองรบัการใช้โทรศพัท์มอืถือในรปูแบบทีห่ลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการให้
บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูแบบมสีายเพือ่ให้เข้าถงึทกุครวัเรือนและชุมชนต่างๆ 
ทัว่ประเทศ การให้บรกิารธรุกรรมออนไลน์ต่างๆ อาท ิการโอนเงนิ ถอนเงนิผ่านทาง
โทรศพัท์มอืถอืได้โดยไม่ต้องเสยีเวลาในการเดนิทางไปธนาคาร ตลอดจนรปูแบบ
บรกิารความบนัเทงิต่างๆ และทกุๆ สิง่ในชีวติประจ�าวนัของเราจะเกดิขึน้ผ่านหน้า
จอโทรศพัท์มอืถอืสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เนต็ต่างๆ 

กา้วให้ทันยุคเศรษฐกจิดจิทิลั

 ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเรา เช่น การค้าขายระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขาย ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมมกีารซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์หรอื
บนอนิเทอร์เนต็กนัอยูบ้่าง แต่เมือ่เทคโนโลยดีจิทิลักระจายตวั
ไปในทกุพืน้ที ่จะท�าให้การซือ้ขายผ่านระบบดจิทิลับนโทรศพัท์
มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะท�า
กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน เพราะผู้ขายสามารถขายสนิค้าโดย
ไม่ต้องลงทุนท�าหน้าร้านหรอืเช่าพืน้ท่ีท�าร้านค้า ท�าให้ใช้ต้นทนุ
ต�า่ แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ท่ัวทุกมมุโลก เป็นการเพิม่
โอกาสทางการตลาด เพิม่ช่องทางการซ้ือขายกนัได้มากขึน้ ใน
ขณะที่ผู้ซื้อเองก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเดินทาง  
สามารถเข้าถงึข้อมลูสนิค้าได้ทกุทีท่กุเวลา ส่วนการช�าระเงินก็
ท�าได้อย่างสะดวกสบาย ทนัสมยั โดยผ่านระบบดจิทิลั ไม่ต้อง
ไปธนาคาร หลงัจากนัน้กร็อรบัสนิค้าทีห่น้าบ้านได้เลย จะเหน็
ได้ว่า การซือ้ขายสินค้ากันจะท�าได้โดยไม่มข้ีอจ�ากดัด้านสถานที ่
การจ่ายเงนิก็ท�าได้ผ่านดิจิทัล ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนกต็าม ทัง้ง่าย 
สะดวก และคล่องตวั
 การปรบัตัวไปสู่ผู้ให้บริการชวีติดิจทัิลคร้ังนี ้เอไอเอสต้องท�า
ระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์และการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชน
คนไทยสามารถเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ซึง่เอไอเอส
ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีส�าคัญในการปรบัตัวมุง่ไปสูย่คุเศรษฐกจิ
ดิจทัิล เพือ่น�าพาประโยชน์และความเจริญมาสูป่ระชาชนคนไทย
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 
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เรื่อง : ชญานี

ข่าวน่ายนิด ีปี 2558 กรงุเทพฯ 
เป็นเมอืงน่าท่องเทีย่วมากข้ึน
 ล่าสุด ส�านักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานผลการประกาศเมืองน่าเที่ยวที่สุด 
25 อนัดบัแรกของโลก หรอื ‘ทรปิ แอดไวเซอร์ ชอยส์ อวอร์ดส์ ฟอร์ เดสติเนชนั’ 
(Trip Advisor Travelers Choice awards  
for Destination) ประจ�าปี 2558 โดย ‘ทริป  
แอดไวเซอร์’ (TripAdvisor) ได้มีการประกาศ 
ผลไปเมื่อช ่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ ่านมา 
ปรากฏว่า เมืองมาราเกซ ในประเทศโมร็อกโก 
ได้รับเลือกให้เป ็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก  
ครองอันดับหนึ่งในปีนี้ โดยกระโดดจากปี 57  
ขึ้นมาถึง 5 อันดับ ส่วนเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็น 
เมืองน่าเที่ยวอันดับ 2 ได้แก่ เมืองเสียมราฐ 
ในประเทศกัมพูชา ซึ่งพุ ่งขึ้นมาถึง 7 อันดับ 
จากปีทีแ่ล้ว อบัดบั 3 ได้แก่ นครอสิตันบลู ของ
ตรุก ีทีร่่วงจากอนัดบั 1 เมือ่ปีก่อน ส�าหรบัอันดบั 4 คอื กรงุฮานอย นครหลวงของ 
เวียดนาม กระโดดจากปี 57 ขึ้นมา 4 อันดับ และอันดับ 5 ได้แก่ กรุงปราก  
เมอืงหลวงของสาธารรฐัเชก็ ทีค่รองอนัดบั 5 ตดิต่อเป็นปีที ่2
    ขณะที่ นครนิวยอร์ก ในสหรัฐฯ ครองอันดับ 11 ซึ่งถือเป็นเมืองน่าเท่ียว
ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองบาร์เซโลนาของสเปน อยู่ที่อันดับ 13  
ส่วนกรุงเทพมหานคร ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 18 ไต่จากปีที่แล้วขึ้นมา 2 อันดับ 
โดยวิธีการคัดเลือกเมืองน่าท่องเที่ยวของ TripAdvisor ได้คัดเลือกจากปัจจัย
ต่างๆ ของการท่องเทีย่ว ทัง้ในเรือ่งคณุภาพ และปรมิาณของนักท่องเท่ียวท่ีได้
ไปเยอืนในช่วง 12 เดอืนท่ีผ่านมา รวมถึงการให้เรตติง้ในเรือ่งโรงแรม ร้านอาหาร  
สถานทีน่่าท่องเทีย่วด้วย 
	 ขอบคณุข้อมลูจาก	CNN

อย่าลมืความส�าคัญของ 
Earth Day 
 ในเดือนเมษายนนั้นมีวันส�าคัญมากมาย นอกเหนือ
จากวนัสงกรานต์ซึง่ถอืเป็นวนัปีใหม่ไทย ฉบับนีคู้ห่เูดนิทาง
ขอระลกึนกึถงึวนัคุม้ครองโลก หรอื Earth Day ทีต่รงกบัวนั
ท่ี 22 เมษายน ของทุกปี ซึง่ประกาศโดยโครงการสิง่แวดล้อม
สหประชาชาติ (United Nations Environment Program 
“UNEP”) เมือ่วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2513 โดยในวนันัน้นกั
อนรุกัษ์ธรรมชาตกิลุม่หนึง่ได้จดัให้มกีารแสดงพลงัครัง้ใหญ่ 
เพือ่ปลุกเร้าจติส�านึกเกีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม ซึง่นบัวัน
ยิง่ถกูมนษุย์ท�าลาย ในการแสดงพลงัครัง้นัน้มผีูเ้ข้าร่วมกว่า 
20 ล้านคน และปรากฏขึน้ตามเมอืงใหญ่ๆ เกอืบทัง้สหรัฐ 
หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของสหรัฐ
กเ็พิม่พนูขึน้ มกีารออกกฎหมายควบคุมการกระท�าทีส่ร้าง
ความเสยีหายให้กบัธรรมชาต ิส�าหรบัประเทศไทยเริม่พดูถงึ 
วนัคุม้ครองโลกครัง้แรก เมือ่ปี 2533 ถอืเป็นการเริม่ต้นของ
สังคมไทยยุคเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจากที่ สืบ  
นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพนัธุสั์ตว์ป่าห้วยขาแข้งกระท�า
อตัวนิบิาตกรรม และเมือ่อาจารย์และนกัศกึษาร่วมกนั 16 
สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทย
เห็นความส�าคัญของป่าอนุรกัษ์ และตระหนกัถงึวิกฤตการ
ท�าลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อ
หาทุนเข้ามลูนิธสืิบนาคะเสถยีร เพือ่ใช้ในการปกป้องรกัษา
ผนืป่าทีเ่ป็นมรดกของโลกอกีด้วย

 นางสงกรานต์ปี พ.ศ. 2558 
นี้ มีนามว ่านางรากษกเทวี  
ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง 
อาภรณ์เเก้วโมรา ภักษาหาร
โลหิต หัตถ ์ขวาทรงตรีศูล  
หตัถ์ซ้ายทรงธนศูร เสดจ็นัง่มา
เหนอืหลงัวรวาหะหรอืสกุร
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บกินิ.ี..ชดุว่ายน�า้ของสาวๆ
เกดิขึน้เมือ่ไรนะ
 สมัยก่อนยามไปทะเล คนไทย 
ขีอ้ายมกัสวมเสือ้ยดืกางเกงขาสัน้ลงเล่น
น�า้ทะเล หากเป็นสระว่ายน�า้ก็มักเป็นชุด
ว่ายน�้าเเบบวันพีซ แต่ในสมัยนี้สาวไทย
ใจกล้าและสนใจแฟชัน่มากขึน้ เราจงึเหน็
สาวๆ สวมบิกินี่กันริมชายหาดจนชินตา 
ลองมาดูกันดีกว่าว่าบิกิน่ีนั้นก�าเนิดเกิดข้ึน
ตัง้แต่เมือ่ใด
 มกีารน�าเสนอ “บกินิี”่ ให้เป็นชดุว่ายน�า้ในยคุของดไีซเนอร์
ฝรัง่เศสช่วงทศวรรษ 40 แต่เมือ่ย้อนไปดปูระวตัศิาสตร์เก่าแก่ 
มีภาพโบราณช่วงคริสต์ศักราช 286-305 ที่ปรากฏภาพชาว
บ้านโรมนัแต่งกายสองชิน้ มีผ้าคาดด้านบนและผ้าหุม้ด้านล่าง
คล้าย “บกินิี”่ ก�าลงัเล่นโยนบอลให้กัน แต่การเริม่ต้นของบิกินี่
เป็นทีถ่กเถยีงกนัอย่างกว้างขวาง ชาตติะวนัตกหลายชาตแิบน
บกินิี ่ ไม่อนญุาตให้ใส่ในทีส่าธารณะ รวมทัง้รมิชายหาด เช่น 
วาตกินัทีเ่คยระบวุ่า บกินิีเ่ป็นบาป แต่ยุคสมัยของบิกินีเ่ฟ่ืองฟู 
ขึน้มาได้เมือ่มีนางแบบและนกัแสดงดงั อาท ิบรติเจต์ บาร์โด 
และเออร์ซลู่า แอนเดรส สวมใส่ และท�าให้บกินิีก่ลายเป็นทีน่ยิม
อย่างแพร่หลายในหมู่สาวทันสมัย จนกลายเป็นเรื่องสามัญ 
ในประเทศตะวันตกหลายประเทศ ตั้งแต่กลางทศวรรษ 60 
เป็นต้นมา แต่บางประเทศตะวันตกก็ยังไม่ยอมรับให้ใส่บิกินี่
ลงสระว่ายน�า้อยูด่ ีด้วยดไีซน์อันหลากหลายท�าให้บิกินีมี่สภาพ
เป็นทั้งชุดว่ายน�้าหรือชุดที่ไม่โดนน�้า แต่ใช้ในวงการแฟช่ัน
บันเทงิอย่างแพร่หลาย ในปลายทศวรรษที ่90 บกินิีไ่ด้กลายเป็น 
ชุดกฬีาทางการของการแข่งขนัวอลเลย์บอลชายหาดของนกักฬีา
หญิงไปแล้ว นอกจากสาวๆ เกือบทั่วโลกจะมองว่าบิกินี่เป็น 
ชุดว่ายน�า้ทีอ่�านวยความสะดวกในการเคลือ่นไหวและสวยงาม
แล้ว บรรดาหนุ่มๆ ก็นิยมชมชอบช่ืนชมสาวๆ ในชุดบิกินี ่
กนัด้วย

อมัสเตอร์ดมั ครองแชมป์
เมอืงหลวงจกัรยานโลกอย่างต่อเนือ่ง
 ยุคท่ีผู้คนในสังคมให้ความสนใจในการปั่นจักรยานกันมากขึ้น ทั้งใน
แง่ของการรักษ์โลก ประหยัดพลังงาน แง่ของการออกก�าลังกาย แง่ของ 
กระเเสของคนรุน่ใหม่ คูห่เูดนิทางฉบบันี ้ ขอเเนะน�าเมอืงหลวงทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น
เมอืงหลวงแห่งจกัรยานโลก นัน่คอื กรงุอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
โดยสามารถรักษาต�าแหน่งนี้เอาไว้ได้อย่างยาวนาน ทุกวันนี้ผู้ที่มาเยือน
อมัสเตอร์ดมัสามารถเหน็คนป่ันจกัรยานมากมายบนท้องถนนทีมี่เลนจกัรยาน
โดยเฉพาะ แถมทกุตรอกซอกซอย หน้าอาคารสถานทีต่่างๆ ล้วนแต่เรยีงราย
ไปด้วยรถจกัรยาน ไม่นบัรวมการมอีาคารจอดจกัรยานอย่างจรงิจงั
          รูไ้หมว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์ มจี�านวนรถ
จกัรยานมากกว่าจ�านวนประชากรในประเทศเสีย
อกี โดยเฉพาะเมอืงใหญ่ อย่าง กรงุอมัสเตอร์ดมั 
เมอืงหลวง และกรงุเฮก ซึง่ถอืเป็นเมอืงหลวงของ
จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์และเป็นเมืองหลวงใน
ฐานะทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ ซึง่มปีระชาชน
ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางถึงร้อยละ 
70 เลยทีเดียว โดยการท่ีจะท�าให้การข่ีรถจักรยาน
มคีวามปลอดภยั ท�าให้รฐับาลดตัช์ได้สร้างระบบ
เครือข่ายเส้นทางจักรยานในกรุงอัมสเตอร์ดัม 
รวมทั้งการติดตั้งป้าย การปรับผิวเลนจักรยานให้ราบเรียบ การแยกป้าย  
และสัญญาณไฟส�าหรบัรถจกัรยานชัดเจนโดยเฉพาะ รวมถงึการขยายเลน
จกัรยานให้มคีวามกว้างเพยีงพอ ในกรงุอมัสเตอร์ดมัคณุสามารถขีจ่กัรยาน
รอบเมอืง โดยคนขบัรถยนต์ต้องอดทนรอให้คณุขีจ่กัรยานผ่านไปอย่างใจเยน็ 
น่ีคือการปลูกฝังแนวความคิดท่ีว่า ‘จักรยานคือส่ิงท่ีถูกต้อง’ ถือเป็นแนว
ความคิดของทางการเนเธอร์แลนด์ท่ีจะชักชวนให้นักท่องเทีย่วขีจ่กัรยานชม
เมอืง แต่ถ้าคณุจอดจกัรยานผดิที ่คณุจะโดนเจ้าหน้าทีย่กไปและต้องเสยีเงนิ  
25 ยูโรเป็นค่าปรับ ดังนั้น จะขี่จักรยานในอัมสเตอร์ดัมก็ต้องรู้กฎ กติกา 
มารยาทกนัหน่อยนะ



มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี
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ระวงัเดก็ตดิสมารท์โฟน
ท�าให้สายตาสัน้
 ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน 
“สมาร์ทโฟน” ได้กลายเป็น
ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ท่ีขาด 
ไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน  
บางคนนอกจากจะใช้สมาร์ทโฟน 
แ ล ้ ว  ยั ง มี แ ท็ บ เ ล็ ต แ ล ะ
คอมพิวเตอร์อีก ท�าให้ใช้สายตา
กันทั้งวัน แถมยังเกิดกับทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเยาวชน ที่พบว่าในปัจจุบันส่วนมากใช้เวลาวันละไม่ต�่ากว่า 
3-4 ชั่วโมง ในการนั่งเล่นสมาร์ทโฟนแทนของเล่นอื่นๆ โดยท่ีไม่
เคยรู้หรือรู้แต่ไม่ตระหนักว่า การนั่งเพ่งสายตาตลอดเวลา ยิ่งการ
นั่งเล่นเกมจนติดพัน ไม่ยอมละสายตาจากหน้าจอนั้น อาจกลาย
เป็นผลเสียต่อร่างกาย นั่นคือท�าให้เกิดปัญหาอาการ “สายตา
สั้นเทียม” (Pseudomyopia) ตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุต�่า
กว่า 13 ปี จะเกิดอาการสายตาสั้นเทียม ซึ่งเกิดจากการใช้สายตา
เพ่งไปทีส่ิง่ใดสิง่หนึง่เป็นเวลานานแล้วท�าให้สายตาค้าง หมายถงึ
อาการคลายของสายตาช้าลง สายตายังคงมีอาการเพ่งค้างอยู่ใน
ระยะใกล้ เนื่องจากใช้สายตามานาน จนเด็กบางคนสายตาค้าง
นานเป็นวัน ส�าหรับอาการที่ปรากฏคือ ภาพที่เด็กเห็นไม่โฟกัส มี
อาการตาพร่า มองไกลไม่ชดั ท�าให้ผูป้กครองมักเข้าใจว่าเดก็เริม่มี
ปัญหาสายตาสัน้ หลายคนจงึพาเดก็ไปวดัสายตาทีร้่านแว่น ท�าให้
ได้แว่นสายตาสัน้มา หากเดก็ใส่แว่นทีไ่ม่ใช่ค่าสายตาของตวัเองจะ
ส่งผลให้เดก็ต้องเพ่งระยะสายตาตามระยะของแว่นไปด้วย ส่งผล 
เสยีต่อเดก็ ท�าให้เดก็มอีาการปวดตา ปวดหวั อาจท�าให้สายตาสัน้
จรงิๆ ตามแว่นไปด้วย ทีส่�าคญัผลจากการวนิจิฉยัทีไ่ม่ถูกต้องนีจ้ะ
ท�าให้ผู้ปกครองหรือคนที่มีปัญหาสายตาสั้นเทียมต้องสิ้นเปลือง 
ค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นโดยใช่เหตุ

       วธิทีีด่ทีีส่ดุในการแก้ปัญหาสายตา
สั้นเทียมคือ “การพักการใช้สายตา” 

อย่างการใช้สายตาทุกๆ 30 - 45 
นาที  ควรหยุดพักการใช ้

สายตาประมาณ 5-10 นาที 
เพื่อให้ตาคลายภาวะ

การเพ่ง ไม่ให้เกิด
อาการเพ่งค้าง

มาลดอณุหภมูร่ิางกาย
ในหนา้รอ้นกนัเถอะ
 ในหน ้ าร ้ อนควร ด่ืมน�้ ามากๆ เพราะ 
ความร้อนจะท�าให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อได้ง่าย
กว่าปกติ แต่ไม่ควรกินน�้าแข็งหรือด่ืมน�้าท่ีเย็น 
จัดมากจนเกินไป เพราะร่างกายอาจเกิดการ
ปรับสมดุลกับอุณหภูมิภายนอกไม่ทัน น�้าท่ี
ด่ืมก็ควรเป็นน�้าสะอาดหรือน�้าต้มสุก หรือ
อยากเพิ่มพลังงานด้วยความหวานก็อาจจะเลือกเป็นน�้าสมุนไพรก็ได้  
ไม่ควรรับประทานอาหารประเภททอดที่มีความมันมากจนเกินไป 
แนะน�าให้เลือกรับประทานผักผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี หรือมีความ
ฉ�่าน�้าเพื่อช่วยดับความร้อนจะดีกว่า นอจากนี้เวลานอนก็ไม่ควรนอน
ให้ลมหรือความเย็นโกรกร่างกายมากเกินไปนัก เพราะความร้อนจาก
แดดท�าให้ร่างกายเสียเหงื่อ เสียพลังงาน เมื่อนอนหลับตากลมเย็นๆ 
ตอนเหงื่อออก จะท�าให้อุณหภูมิในร่างกายลดต�่าลงอย่างรวดเร็ว แต่
อุณหภมูนิอกร่างกายยังคงสูง เหงือ่จะไม่สามารถระบายออกมาได้ท�าให้
เกิดความร้อนสะสมภายในร่างกาย บางรายอาจเกิดไข้หวัดตามมา 
และอีกวิธีที่จะช่วยลดความร้อนของร่างกายก็คือ การเลือกสวมเสื้อผ้า 
ที่มีความโปร่ง เบาสบาย ระบายอากาศได้ดี

 ป้องกันเส้นเลือดขอด ควรหลีกเล่ียงการเดนิหรอืน่ังไขว่ห้างเป็นเวลานาน รวมท้ังอย่าปล่อยให้น�า้หนกัเกินเพราะจะท�าให้ขาต้องแบกรบัน�า้หนกัทีม่ากเกนิไป
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ผลไม้ฤดรู้อน
ที่ช่วยเพ่ิมภมูคิุม้กนัช่ือ “เมลอน” 
 เจ้าผลไม้หน้าร้อนรส
หวานหอมชนดินีม้ชีือ่มาจาก
เมืองแคนตาลูป ซึ่งอยู่ใกล้
กรุงโรม ‘แคนตาลูป’ ถือเป็น 
ผลไม ้ที่ มี เบต ้าแคโรทีน 
สงูมาก โดยร่างกายสามารถ
เปลี่ยนเบตาแคโรทีนให้เป็น
วิตามินเอ ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ส�าคัญในการ
ผลิตเซลล์ลิมโฟไซต์ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วย
วิตามินซีที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคหวัด แถมปริมาณของน�้า
จ�านวนมากในเมลอนยงัมฤีทธิอ่์อนๆ ในการขับปัสสาวะ ช่วยล้างพษิ
ให้ร่างกายได้อีกด้วย

อาการแบบไหน
บง่บอกว่าคณุก�าลงั “นิว้ลอ็ค”
 หากหนุ่มสาวนักช้อปทั้งหลายมีอาการปวดบริเวณโคนน้ิวแรก ก�ามือไม่ถนัดหรือ 
ไม่สามารถก�าได้เต็มที่ เมื่องอนิ้วหรือเหยียดนิ้วมือแล้วได้ยินเสียงดังกึก โดยอาการเหล่านี ้
มักเกิดข้ึนกับมือข้างที่ถนัดใช้งาน ต้องระวังกันแล้วล่ะว่าคุณอาจเป็นโรคน้ิวล็อคเข้าให้แล้ว 
จากผลส�ารวจล่าสุดพบว่า ผู้หญิงมักป่วยเป็นโรคนิ้วล็อคถึงร้อยละ 20 เพราะมักใช้มือในการ 
ท�างานซ�้าๆ เป็นเวลานานมากกว่าผู้ชาย รวมไปถึงการชอบหิ้วของหนักจากการช้อปปิ้ง  
พฤติกรรมอื่นๆ เช่น การซักผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน เป็นต้น ดังน้ันเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือ 
เสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วล็อค ก่อนจะหิ้วของใดๆ ลองทดสอบยกดูว่าน�้าหนักของนั้นเกินความ
สามารถหรือไม่ โดยยกแล้วลองงอข้อศอกดู ถ้างอข้อศอกไม่ได้แสดงว่าของที่หิ้วนั้นหนักเกินไป 
ควรแบ่งน�้าหนักใหม่เสียก่อน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของข้อและกล้ามเนื้อ

หมอ้ไฟ...เมนเูพื่อสขุภาพ
ส�าหรบัครอบครวั 
 เมนูหม้อไฟที่หลายคนนิยมนั้น นอกจากเต็มไปด้วยความ
อร่อยแล้วยังอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหาร เพราะวิธีการ
ปรุงวัตถุดิบต่างๆ ถูกน�ามาปรุงให้สุกใหม่ จึงมั่นใจได้ในเรื่อง
ของความสะอาด ไขมันก็ไม่สูงเมื่อเทียบกับอาหารเมนูอื่นๆ  
หม้อไฟมกัมวีตัถุดิบต่างๆ ผสมปนเปกันหลากหลาย ทัง้เนือ้สตัว์ 
ผัก เต้าหู้ จึงมีสารอาหารท่ีครบถ้วน เมนูหม้อไฟนี้สามารถกิน
ได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว ในหน้าหนาวความอุ่นของน�้าซุป 
จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในขณะท่ีหน้าร้อน ความร้อนของ 
หม้อไฟจะช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อได้ดียิ่งขึ้น 

 คนจนีนยิมกนิเกาลดัเป็น
ของว่าง เพราะว่าเจ้าเกาลดั
น่ีช่วยบ�ารงุไต เลอืด รวมถงึ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้
เป็นอย่างดีเลยนะ
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

ผมธรรมชาติ
สุดคลาสสิกก�าลังกลับมา
 หมดยุคเเล้วส�าหรับผมทรงซับซ้อนยุ ่งยาก ตอนนี้แฮร์เทรนด์ 
ทรงผมที่เรียบง่ายและดูเป็นผู้หญิง เน้นเส้นผมชัดๆ อย่างผมบ๊อบหรือ
ยาวปล่อยสยายลอนเบาๆ ก�าลงักลบัมาฮอตฮติอกีคร้ัง ช่างผมส่วนมาก 
ลงความเห็นว่า ผู้คนมักให้ความส�าคัญกับการแต่งหน้า แต่งตัวและ 
ให้ความส�าคัญกับทรงผมเป็นล�าดับสุดท้าย แต่ท่ีจรงิแล้วคนเราสามารถ
เปล่ียนลุค ดูเด็กลงหรอืแก่ขึน้ได้ด้วยทรงผม เพราะทรงผมนัน้สร้างกรอบ
ใบหน้า แต่ถึงจะเป็นทรงเรียบง่ายก็ยังจ�าเป็นที่จะต้องมีความเงางาม
อย่างเป็นธรรมชาติและเน้นวอลุ่มอย่างมีจังหวะ ดังนั้น อย่าละเลยการ
บ�ารุงรักษาให้เส้นผมมีความแข็งแรงจากโครงสร้างภายในเพื่อความ
สลวยสวยภายนอก ส�าหรับคนที่ชอบวิถีธรรมชาติ ลองใช้น�้าชาด�าล้าง
แชมพูแทนน�้าเปล่าเพื่อเส้นผมเงางาม แต่ย�้าว่าต้องเป็นชาที่ไม่ผสม
น�้าตาลนะ ไม่อย่างนั้นบรรดามดอาจพากันมาชมชอบเรือนผมของ 
คุณแทน ส่วนสาวผมยาวที่ยังไม่อยากตัดผมสั้นให้เข้ากับอากาศร้อน 
ไม่ต้องกังวล เทรนด์หน้าร้อนส�าหรับผมยาวปีนี้นั้นแสนง่ายดาย Little 
Pony เพียงผูกผมม้าเรียบๆ ง่ายๆ ปล่อยสยายเบาๆ เลือกยางมัดผม 
สีเดียวกับเส้นผม นอกจากน้ีหมั่นดูแลให้เส้นผมสลวยเงางาม แค่นี้ 
ก็สวยล�้าตามกระแสทุกรันเวย์แล้วล่ะ

Overnight Mask คืออะไร
 สาวๆ หลายคนอาจยังงุนงงเมื่อได้ยินค�าว่า Overnight Mask 
มาส์กชนิดนี้เป็นมาส์กที่ไม่ต้องล้างออกส�าหรับใช้ในเวลากลางคืน 
โดยมีคุณสมบัติเด่นช่วยเก็บกักความชุ่มช้ืนให้ผิวในระดับที่ล�้าลึก 
เข้มข้นกว่าไนท์ครมีทัว่ๆ ไป ความชุม่ชืน่ในผวิมกัจะลดลงในเวลากลางคนื 

โดยเฉพาะหากเรานอนในห้อง
ปรบัอากาศ โอเวอร์ไนท์มาส์กนีจ้ะ
ช่วยเคลอืบผวิให้ส่วนผสมของไนท์
ครีมที่ทาไว้คงประสิทธิภาพและ
ไม่ระเหยออกไป ในปัจจุบันมาส์ก 
ชนิดนี้ถูกพัฒนาให้ซึมซาบเร็วขึ้น 
และไม่ทิง้ความเหนยีวเหนอะหนะ
ไว้บนผิวด้วย เทรนด์การมาส์ก 
รปูแบบนีก็้ฮอตฮิตมาจากประเทศ
เกาหลีนั่นเอง

รูขุมขนอุดตัน
ในหน้าร้อน...ท�ายังไงดี        
 หน้าร้อนมักท�าให้ผิวเกิดความมันหรือการอุดตันได้มากกว่า
ปกติ ทั้งจากฝุ่นละออง การท�าความสะอาดผิวที่ไม่สะอาดหมดจด 
อาจมีคราบเมคอัพหรือครีมกันแดดตกค้าง เมื่อไขมันส่วนเกินและ
สิ่งสกปรกรวมตัวกันมักท�าให้เกิดสิวเสี้ยน และเมื่อปล่อยทิ้งเอาไว้ 
สิวเสี้ยนสีขาวๆ มักเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์จนกลายเป็นสิวหัวด�า  
วิธีขจัดสิวเหล่านี้แนะน�าให้นวดจมูกระหว่างอาบน�้าหรือล้างหน้า 
โดยนวด 1 นาทด้ีวยน�า้อุน่ ผวิบรเิวณนัน้โดยรอบรขุูมขนจะคลายตัว 
และขยายกว้างขึ้น จากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีคุณสมบัติ
ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกหรือมีส่วนผสมของเอนไซม์ที่ช่วยขจัดเซลล์ 
ผวิเก่า หลงัขจดัสิง่สกปรกออกแล้วต้องกระชับปิดรขุูมขนทีเ่ปิดกว้าง
ออกให้กลับเหมือนเดิม ส่วนในกิจวัตรบ�ารุงผิวประจ�าวันแนะให ้
เลอืกใช้ผลติภณัฑ์ควบคมุความมันทีมี่ส่วนผสมของวติามินซ ีเเละ 
เลือกครีมบ�ารุงผิวสูตรบางเบาเนื้อเจลหรือโลชั่นที่มอบความเบา 

สบายให้ผวิและปราศจากสารอดุตัน 
รูขุมขน หากระหว่างวัน
ผิวหน้าเกิดความมันให้
ใช้กระดาษซับมันแตะ
ซับเบาๆ ก็พอ การล้าง
หน้าบ่อยเกนิความจ�าเป็น
จะย่ิงกระตุ ้นให้ผิวผลิต
น�า้มันหล่อเลีย้งผวิออกมา
มากยิ่งขึ้น

 สีสันบนริมฝีปากที่ก�าลัง
มาแรงสุดๆ ในหน้าร้อนน้ี ต้อง
ขอยกให้สามสเีเซ่บในโทนสสีด 
แบบ New Modern สชีมพสูด 
สีแดงไวน์ และสีส้มเนื้อแน่น 
แนะเคล็ดลับเพ่ิมความโดดเด่น 
ด้วยการจับคู ่ สีบลัชออนปัดแก้มในโทนเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมความสวยชวนมองมากยิง่ขึน้





 

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

6 พ.ค. 
Backstreet Boys in 
a World Like This
 การรวมตัวครั้งส�าคัญของ 5 หนุ ่ม 
บอยแบนด์จากเกาะอังกฤษที่เคยท�าสาวๆ 
ทัว่โลกคลัง่ไคล้ในยคุ ‘90s คราวนีพ้วกเขา 
กลับมาให้แฟนเพลงชาวไทยได้ชื่นใจอีก
ครั้ง ในคอนเสิร์ตใหญ่ Toyota Corolla  
Altis Presents Backstreet Boys in A  
World Like This 
ณ อิมแพค อารีน่า 
เมืองทองธานี ตีตั๋ว
ด ่วนท่ีไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วนันี ้- 30 เม.ย. 
อร่อยสดุฟินในช่วงซมัเมอร์
 ดับหวิชลิกบัอาหารหลากเมน ู ในโปรโมช่ัน 
อาหารไทยสุดพิเศษเพื่อต้อนรับหน้าร้อน ณ  
โรงแรมแบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท มีเมนู
ชวนหวิ อาท ิกรรเชยีงปทูอด ย�าส้มโอ ต้มข่าไก่ 
ปลาสามรส ฯลฯ ซึ่ งจะให ้บริการเฉพาะ 
มือ้กลางวนัและมือ้ค�่า ในราคาเพยีง 499 บาท
ต่อท่าน สอบถามและส�ารองที่นั่งได้ที่ 0 2610 
0111 ต่อ 4900

18

Mejico
ความสนกุใหมส่ไตลเ์มก็ซิกนั

23 – 26 เม.ย.
เทศกาลภาพยนตร์สวเีดน 2015
 เอสเอฟเวิลด์ซีเนม่า เอาใจคอหนังทาง
เลือกด้วยงาน “เทศกาลภาพยนตร์สวีเดน  
ครั้งที่  4 คัดสรรภาพยนตร ์คุณภาพจาก
ประเทศสวีเดนที่การันตีด้วยรางวัลจากหลาย
เวที จ�านวน 8 เรื่อง 8 รส มาให้ชมอย่างเต็ม
อิ่ม ณ โรงภาพยนตร์ 
เอสเอฟ เวลิด์ ซีเนม่า 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ ติดต่อรับบัตร
โทร.0 2268 8888

Ring a bell : ร้านอาหารสไตล์เมก็ซกินัสดุหรูทีม่าพร้อมกับ  
เตกล่ิา บาร์ แห่งแรกของเมอืงไทย รวมความหลากหลายของเมนู
เตกล่ิาชัน้ดจีากทกุมมุโลกในบรรยากาศร้านสไตล์โมเดร์ินผสมหรู 
เน้นโทนชมพูแดงและด�า มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ช่วยเพิ่มความอบอุ่น 
ปลกุเร้าบรรยากาศสนกุด้วยเสยีงเพลงจากดเีจชัน้น�า 
Eat time : อิม่อร่อยกบัเมนูเมก็ซกินัสไตล์โมเดร์ิน แต่ยงัคง
คณุภาพรสชาตแิบบเมก็ซกินัขนานแท้ โดยเลอืกใช้วัตถุดบิทีส่ด
ใหม่ ปรงุโดยเชฟมากฝีมอื พร้อมกบัดืม่ด�า่มมุมองใหม่ของเตกล่ิา 
อาหารทีไ่ม่ควรพลาด ได้แก่ Soft Shell Crab Taco ต่อเนือ่งด้วย
เมนจูากทะเล Tuna Tostada แล้วขึน้บกมาชมิ 2 เมนไูก่ Achiote 
Chicken และ Chicken Taco ตบท้ายด้วยของหวานจานถัว่อย่าง 
Peanut Cajeta Flan
The Connection : Mejico ตัง้อยูบ่น ชัน้ 2 ของ Groove @ 
Central World เปิดบรกิารทกุวนั 11.00-24.00 น. สอบถามและ
ส�ารองทีน่ัง่ โทร.0 2252 6660



 

9 พ.ค.
Band on the Run:
Cressendo & Tattoo Colour 
 ค่ายสนามหลวง ร่วมปลกุพลงัดนตรใีห้
คนรุน่ใหม่ ด้วยการจดัคอนเสร์ิตซีรส์ี 4 เดอืน 
4 คอนเสร์ิต 8 ศลิปิน 8 แขกรบัเชิญ ประเดมิ
ซรีส์ีแรกวนัที ่9 พฤษภาคมนี ้ด้วยวงฮิตอย่าง 
เครสเซนโด้ และ แทททูคัลเลอร์ สาวกรีบ
จบัจองบตัรตัง้แต่เนิน่ๆ ทาง www.gmmlive.
com ระเบิดความ
มนั ณ เมอืงไทย จี
เอม็เอม็ ไลฟ์ เฮ้าส์ 
ชัน้ 8 เซน็ทรลัเวลิด์

วนันี ้- 16 พ.ค.
นทิรรศการ โต๊ะ
 เมื่ อ  3  ศิลป ินไทยมารวมตัวกัน
สร้างสรรค์งานศิลปะ งานนิทรรศการที่คุณ 
รอคอยจึงเกิดขึ้น ส�าหรับนิทรรศการ Toh: 
Me, My Work and Everything in Between 
คือ นิทรรศการท่ีจะเป ิดโลกให้คุณได้ 
เห็นจุดร่วมของพื้นที่เดียวกัน แต่ถ่ายทอด
ความหมายแตกต่างกันตามความรู ้สึก  
ความคดิ และรสนยิม 
ความชอของแต่ละ
ค น จ ะ ถ ่ า ย ท อ ด
ออกมาเช่นไร ชวน
ติดตาม ณ อัตตา 
แกลเลอรี่

วนันี ้- 17 พ.ค.
Siam Spectacular Summer: 
Stunning Budapest
 3 ศูนย์การค้าย่านสยาม ได้แก่ สยามพารากอน 
สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึกก�าลัง 
พาขาช้อปฯ ไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ณ 
เมืองที่สวยที่สุดในโลก กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ
ฮังการี เพียงช้อปปิ้งตามกติกา จากนั้นก็ลุ้นรับ
โชคได้ทันที แต่ถ้าพลาดก็ยังมีของรางวัลรวม
กว่า 4.3 ล้านบาท รอคอยคณุอยู ่ ตัง้แต่วนันี ้ ถงึ  
17 พฤษภาคมนีเ้ท่านัน้ 
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Ring a bell : ทอดกายได้นานๆ ในร้านอาหารทีเ่ปรยีบเหมอืนห้องนัง่
เล่น เตม็ไปด้วยเอนเตอร์เทนเม้นท์ เช่น โต๊ะโกล์ ตูป๊้อปคอร์น ตูท้�าสายไหม 
จอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ส�าหรบัฉายภาพยนตร์ ดนตร ีหรอืภาพวนิเทจเก๋ๆ 
ทัง้ยงัมลีกูเล่นพเิศษอยูบ่นเพดาน เป็นโคว้ตค�าพดูเด่นๆ ทีเ่ขียนด้วยลายมอื
จรงิๆ ทัง้หมด โดยมโีซนทีน่ั่งให้เลอืกทัง้อินดอร์ และเอาท์ดอร์
Eat time : เชิญชวนอิ่มเอมกับอาหารทุกม้ือตั้งแต่เช้าจรดดึก สไตล์
อาหารเสร์ิฟแบบโมเดร์ินฟูด้ ทกุเมนสูร้างสรรค์ขึน้ใหม่ทัง้รสชาตแิละหน้าตา 
เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความรูส้กึดีๆ  ทีต่่างไปจากเดมิ เมนชูวนลิม้ เช่น เกีย๊ว
น�า้เวียดนามกบัเหด็ทรฟัเฟิล คอหมูพะโล้ โรตมัีสม่ันไก่ หอยนางรมสไปซี่  
ตบท้ายด้วยของหวานสดช่ืน อย่าง ไอศกรมี วทิ แอตตจูิด
The Connection : Amontre ตัง้อยู่ภายในโครงการเออร์บานา สาทร 
(ตดิถนนสาทรใต้) เปิดบรกิารทกุวนั 06.00-24.00 น. สอบถามและส�ารอง
ทีน่ัง่ โทร.0 2359 9667

Ring a bell : สาขาที ่2 ของสดุยอดร้านบาร์บคีวิ
อเมริกัน Great American Rib มอบความพเิศษ
ด้วยเมนูอาหารและบรรยากาศแสนประทับใจ 
สร้างสรรค์บรรยากาศแวดล้อมให้อบอวลไปด้วย
กลิน่อายของการปรงุบาร์บคีวิสมยัใหม่
Ring a bell : บาร์บีคิวต้นต�ารับอเมริกันที่รมควันกลิ่นฮิคเคอรี
รสชาตเิป็นอย่างไร ต้องลองชมิจากซีโ่ครงบาร์บคีวิและเนือ้หวานอร่อย 
เสิร์ฟพร้อมเครือ่งเคียงสุดคลาสสิค อย่าง โคลสลอว์ ข้าวโพด และ 
อกีเพยีบ นอกจากนีย้งัมอีาหารทะเล อาหารเมก็ซกินั  
The Connection : Great American Rib ตัง้อยูภ่ายในศนูย์การค้า
เซน็ทรลั เอมบาสซี ่เปิดบรกิารทกุวนั 10.00-22.00 น. สอบถามและ
ส�ารองทีน่ัง่ โทร.0 2160 5705 

Amontre Playroom & Brasserie
หอ้งนัง่เลน่ความร่ืนรมย์

Great American Rib
บารบ์คีวิหอมหวลชวนหวิ



20

คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

เกาะช้าง เดิมเป็นเกาะท่ีไม่มชีมุชนต้ังถ่ินฐานอยูอ่าศยั แต่มคีวาม
ส�าคัญในฐานะท่ีเป็นท่าจอดเรอืหลบลมมรสุม แหล่งเสบียงอาหาร และ
น�า้จดื โดยเฉพาะท่ีบรเิวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นทีรู่จ้กักนัดใีน
หมูโ่จรสลดั ชาวจนีไหหล�า และชาวญวน ปัจจบุนับนเกาะช้างมปีระชาชน
อาศยัอยู ่8 หมูบ้่าน คอื สลกัเพชร สลกัคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลอง
สน คลองพร้าว คลองนนทร ีและบ้านบางเบ้า มสีถานทีร่าชการ อ�าเภอ 
สถานตี�ารวจ โรงพยาบาล และเป็นทีต่ัง้ทีท่�าการอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะ
ช้าง ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัออกของเกาะใกล้คลองธารมะยม บริเวณด้าน
หน้ามท่ีาเทยีบเรอืขนาดใหญ่ของอทุยานฯ ลกัษณะภมิูประเทศของเกาะ

 เกำะช้ำง เป็นหนึ่งในหมูเ่กำะของอุทยำนแห่งชำตหิมูเ่กำะช้ำง ซ่ึง
ประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญม่ำกถงึ 52 เกำะ เรยีงตวักนัตัง้แตเ่ขต
อ�ำเภอแหลมงอบ อ�ำเภอเมอืง และอ�ำเภอคลองใหญ ่ของจงัหวดัตรำด 
และเป็นเกำะท่ีมีพ้ืนท่ีใหญสุ่ดถงึ 429 ตำรำงกโิลเมตร ในเขตทะเลอำ่ว
ไทย และใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกภเูกต็ จงึมสีถำนที่พกั
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ไว้ให้บรกิำรแกน่กัทอ่งเที่ยวครบครนั 
ท�ำใหเ้ป็นเกำะที่ไดร้บัควำมนิยมจำกนักท่องเท่ียวทัง้ชำวไทยและชำว 

ตำ่งประเทศจ�ำนวนมำก

ร้อนนี้ที่ 
เกาะช้าง
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ช้างส่วนใหญ่เป็นเขาสงูมผีาหนิสลบัซับซ้อน ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ ได้แก่ เขาสลัก
เพชร มสีภาพป่าอนัอดุมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดบิเขา มีล�าธารและน�า้ตกอยู่
หลายแห่ง จงึท�าให้บนเกาะมีน�า้จืดใช้ไม่ขัดสน ส่วนชายหาดทีไ่ด้รบัความนยิม
จากนกัท่องเทีย่ว ได้แก่ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ เพราะ
เป็นหาดที่มีทรายขาวและมีแนวโค้งยาวไม่
ลาดชันมาก เหมาะส�าหรับการเล่นน�้า และ
ทัง้สามหาดมรีสีอร์ทและท่ีพกัตัง้อยู่มากมาย 
บริเวณนี้จะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ 
ถ้าขบัรถออกจากท่าเรอืให้เลีย้วชวา จะผ่าน  
วดัคลองสน หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว 
หาดไก่แบ้ อ่าวใบลาน และไปสดุที ่หมูบ้่าน
ประมงบางเบ้า ซึง่บ้านแต่ละหลงัปักเสาลง
ในทะเล มสีะพานเชือ่มต่อถงึกนั บรรพบรุษุ
ของคนทีน่ีส่่วนใหญ่สบืเชือ้สายจากชาวสลกั
เพชร ด�ารงชีวิตเรียบง่ายด้วยการท�าประมง
ขนาดเล็กชายฝั่ง เป็นแหล่งปลาหมึกหอม



ชกุชุม มแีหล่งปะการงัใต้น�า้ บรเิวณหมู่บ้านมีท่าเรอื หอประภาคารสขีาว
ทีต้ั่งโดดเด่น สะพานปลา ร้านอาหาร ตลาดขายของฝากของทีร่ะลกึ กะปิ
น�า้ปลา กุง้แห้ง ปลาเคม็ เสือ้ผ้า รองเท้า ฯลฯ อ่าวบางเบ้ามชียัภมูทิีต่ัง้
เหมาะแก่การจอดเรอืหลบคลืน่ลมเพราะมเีทอืกเขาและหมูเ่กาะโอบล้อม
สองด้าน ในฤดมูรสมุจงึมเีรอืมากมายเข้ามาจอดหลบคลืน่ลมในอ่าวนี ้ที่
ส�าคญัจดุนีค้อืจดุลงเรอืส�าหรบัการไปออกทรปิด�าน�า้อกีด้วย ระหว่างทาง
จากหาดไก่แบ้ไปหมูบ้่านประมงบางเบ้าจะมจีดุชมววิอยูท่างด้านขวามอื 
สามารถจอดรถแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับตู้ไปรษณีย์เก๋ๆ มองวิวไกลๆ เห็น
เกาะมนันอกได้อกีด้วย

และถ้าหากออกจากท่าเรอืฯ แล้วเลีย้วซ้ายเพือ่ไปยังฝ่ังตะวนัออก
และทศิใต้ของเกาะ จะเจอ บ้านสลกัคอก ในเขตต�าบลเกาะช้างใต้ เป็น
หมูบ้่านชาวประมงชายฝ่ังทีย่งัคงสภาพวถิชีวีติ ประเพณ ีและวฒันธรรม
แบบดั้งเดิมเอาไว้ อีกทั้งยังมีป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ช้าง จ�านวน 650 ไร่ ที่ส�าคัญเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยี่ยมและทรงประทับรอยพระบาท 
เพื่อสร ้างพระอุโบสถพร้อมกับพระราชทานนามวัดสลักคอกว่า  
“วดัวชัคามคชทวปี”
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พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภเูขาสูงจงึไม่ค่อยมชีายหาดในบรเิวณ
ฝ่ังนี ้หรอืจะมกีเ็ป็นช่วงเลก็ๆ สลบัแนวโขดหนิ เน้นการท่องเทีย่ว
แบบใกล้ชดิธรรมชาต ิพายเรอืคายคัชมป่าโกงกางและวิถชีวิีตชาว
ประมงท้องถิน่ โรงแรมทีพ่กัโดยส่วนใหญ่จงึเน้นบรกิารทีพ่กัแบบ
เป็นส่วนตวั เงยีบ หร ูอยูส่บาย โดยเฉพาะที ่เดอะสปา เกาะช้าง 
รีสอร์ท ซึง่ต้ังอยูบ่รเิวณอ่าวสลักคอก มบีรกิารโปรแกรมพเิศษ
ล้างพษิเพือ่สขุภาพ (ดทีอ็กซ์) และกจิกรรมอืน่ๆ เช่น การอบไอน�า้
สมนุไพร ชัน้เรยีนโยคะ การฝึกสมาธ ิพร้อมด้วนเมนอูาหารพเิศษ
ส�าหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที ่08 3115 6566, 0 3955 2700

ส่วนทางด้านทศิใต้ของเกาะกจ็ะเป็นทีต่ัง้ของ บ้านสลกัเพชร 
เป็นชมุชนใหญ่และเก่าแก่ทีส่ดุบนเกาะช้าง ชาวบ้านประกอบอาชพีท�าการ
ประมงชายฝ่ัง มหีมูเ่กาะและทิวเขาโอบล้อมช่วยก�าบงัคลืน่ลมได้ด ีหน้า
หมูบ้่านมวีดัเก่าแก่ คอื วดัสลกัเพชร สร้างในสมยัรชักาลที ่5 เมือ่ครัง้เสดจ็
ประพาสเกาะช้าง และอ่าวสลกัเพชรยงัเป็นอ่าวใหญ่ทีส่ดุบนเกาะ 
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นอกจากนีบ้รเิวณอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะช้าง ยงัมเีกาะเลก็ๆ ราย
ล้อม อนัได้แก่ เกาะคลุม้ เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชีใ้หญ่ เกาะหวาย 
เกาะกระ เการงั เกาะมนันอก เกาะมนัใน เกาะกระดาด เกาะหมาก เกาะ
ขาม ฯลฯ ซึง่เกาะต่างๆ เหล่านีม้บีรกิารทรปิพาทวัร์ด�าน�า้แบบครึง่วนั และ
เตม็วนั สามารถเลอืกได้ว่าจะไปเกาะไหนตามแพค็เกจทีท่างบรษิทัทวัร์ได้
จดัเตรยีมไว้ พร้อมบรกิารรถรบั-ส่ง เพือ่ความสะดวกสบายของนกัท่องเทีย่ว 
หรือถ้าใครชอบท่องราตรท่ีีน่ีกม็แีสง สี เสียงให้บริการตามสองฝ่ัง โดยเฉพาะ
บรเิวณหาดทรายขาวและหาดไก่แบ้ เรยีกว่าคกึคกัใช้ได้ครบั  



การเดนิทาง

• โดยรถยนต์ส่วนตวั
 จากกรงุเทพฯ ไปจงัหวดัตราด สามารถเดนิทางได้ 2 
เส้นทาง คอื
 - ใช้เส้นทางสายบางนา – ตราด (ทางหลวงหมายเลข 
3) ผ่านชลบรุ ี– ระยอง – จนัทบรุ ีไปจนถงึท่าเรอืเฟอร์รีข้่าม
เกาะช้าง จ.ตราด ระยะทางประมาณ 385 กโิลเมตร
 - ใช้เส้นทางหลวงมอเตอร์เวย์ มาถึงบ้านบึงแล้ว
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบงึ – แกลง) เมือ่ถงึ 
อ.แกลง จ.ระยองแล้วให้เล้ียวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 
3 (ถ.สุขุมวิท) ผ่าน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แล้วข้ามสะพาน 
แม่น�า้เสฬ ุเข้าสูเ่ขต จ.ตราด ที ่ต.แสนตุง้ อ.เขาสมงิ แล้ว
เล้ียวขวาขบัต่อไป อ.แหลมงอบ ระยะทางประมาณ 315 
กโิลเมตร ซึง่เส้นทางนีจ้ะสะดวกและเรว็กว่าเส้นทางแรก

• รถโดยสารประจ�าทาง
 มรีถโดยสารของ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ออกจาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกัร และเอกมยั) ทกุวัน 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม โทร. Call Center 1490 เรยีก 
บขส. หรอื www.transport.co.th 

• ท่าเรอืข้ามไปยงัเกาะช้าง
 - ท่าเรอืเซน็เตอร์พอยท์เฟอร์รี่
มเีรอืออกทุกชัว่โมง เท่ียวไป-กลับ เวลา 06.00-19.00 น.  
ใช้เวลาในการข้ามฟาก 30 นาท ีสอบถามโทร. 0 3953 8196
 - ท่าเรอืเฟอร์รีเ่กาะช้าง (อ่าวธรรมชาต)ิ
มเีรอืออกทุกๆ 45 นาที เท่ียวไป-กลับ เวลา 06.30-19.00 น. 
ใช้เวลาในการข้ามฟาก 30 นาท ีสอบถามโทร. 0 3951 8588
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ช่วงเวลาทีเ่หมาะแก่การท่องเทีย่ว คอื เดอืนพฤศจิกายนถงึเดือนพฤษภาคม
เพราะมีคลืน่ลมน้อย แต่ส�าหรบัใครทีต้่องการมาพกัผ่อนแบบส่วนตวัไม่เน้นกจิกรรม
กลางแจ้งมากมายมาในเดอืนไหนๆ ก็ได้ครบั เทีย่วได้ตลอดทัง้ปี 

การเดนิทางสญัจรบนเกาะกส็ะดวก สามารถน�ารถข้ามเรอืเฟอร์รีม่าบนเกาะ
ได้ ถนนลาดยางอย่างด ีแต่มีบางช่วงทีโ่ค้งเลีย้วเยอะ และมีความลาดชนัสงูจงึต้อง
ใช้ความระมดัระวงัในการขบัขีเ่ช่นกนั แต่ถ้าท่านใดใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ
มา ทีน่ีก่ม็บีรกิารใช้เช่ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และบรกิารรถสองแถว 

เทีย่วนี ้เทีย่วไหน เทีย่วเมอืงไทยของเราดีทีส่ดุครบั



 เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ แต่เรื่องหาที่พักแรมใหญ่กว่า ห้องพักดี 
สะอาด บรรยากาศเลิศ หลับสบาย จา่ยในราคาคุม้คา่ ... วนันีเ้ราม ี2 
ท่ีพักสวยเก๋บนเกาะช้างมาแนะน�ากันคะ่

 ส�าหรบัคนทีช่อบการพกัผ่อนแบบใกล้ชดิตดิทะเล “คลองพร้าว รีสอร์ท” 
คือ หนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยท�าเลที่ต้ังอยู่บนหาดทรายที่สวย
และโค้งกว้าง ท�าให้เรามองเหน็วิวทะเลได้แบบเต็มอิม่ เหมาะส�าหรบัการมา 
พกัผ่อนแบบคูร่กั เพือ่นฝงู หรอืแบบครอบครวั ในส่วนของตวัห้องพกัก็มใีห้เลือก
หลายแบบตามความชอบ รองรบัการจัดเลีย้งหรอืจัดสมัมนาได้อย่างสบายๆ 
ด้วยห้องพกัทีม่ากถึง 124 ห้อง อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกครบครนั พร้อม 
สระว่ายน�า้ทีจ่ะมาช่วยเติมสสีนัวันพกัผ่อนของคุณให้สนกุสนานมากยิง่ขึน้
 ในส่วนของอาหารกไ็ม่ท�าให้คณุผดิหวงัแน่นอน ทัง้อาหารเช้าและอาหาร
ค�า่ เรยีกว่า มาอย่าง ”จัดเต็ม” ทกุเมน ูบรเิวณด้านหน้าติดรมิหาดจะเป็นส่วน
ของร้านอาหารโอเพ่นแอร์ เปิดรบัลมชมววิทะเลสวยๆ ชือ่ว่า “รมิหาด” รบั
ประกันความอร่อยโดย เชฟต้อม อภวิตัร ดาราศร ทีป่รงุแต่งรสชาตแิละ
หน้าตาของแต่ละเมนใูห้ออกมาได้อย่างสวยงามเลศิรส ทัง้เมนอูาหารไทยและ
อาหารยุโรป จะสัง่แยกเป็นจานหรอืสัง่เป็นเซ็ทคู่รกัก็ได้ มใีห้เลอืก 2 เซท็ คอื 

คู่หูพักแรม
เรื่อง : มะลิ
ภาพ : s88

คลองพร้าว รสีอร์ท
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พานาค๊อตต้ามะพร้าวอ่อน

 อีกหนึ่งสถานที่พักซ่ึงต้ังอยู่ไม่ไกลกันมานักประมาณ 500 
เมตร “ภธูาร เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา” รสีอร์ทหรรูะดบั 4 ดาว 
ทีเ่น้นการให้บรกิารอย่างมรีะดบั ทัง้สถานทีพ่กั ห้องนวดสปา สระว่ายน�า้ 
กลางแจ้ง ทกุอย่างถกูออกแบบมาให้ดกูลมกลนืกบัธรรมชาตขิอง
ป่าโกงกางด้านหลงัและภูเขาด้านหน้าอย่างมสีไตล์ จดัห้องพกัเรยีง
แนวเป็นตวัย ู เพือ่โอบเข้าหาสวนและสระน�า้ มห้ีองพกัให้เลอืก 3 
แบบ คอื ภธูารา ภูฟ้า และภตูะวนั ทกุห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ไม้
ผสมเพือ่ให้ได้กลิน่ไอของความเป็นเอเซยี บรรยากาศโดยรอบร่มรืน่
เหมาะแก่การมาพกัผ่อน ถงึแม้ไม่ได้อยูต่ดิทะเล แต่เสน่ห์ของทีน่ี่
คือ ความเงียบสงบแบบเป็นส่วนตัว พร้อมมีกิจกรรมพายเรอืคายคั  
ฟร ี9.00-17.00 น. ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการออกก�าลงักาย
พร้อมเทีย่วชมป่าโกงกางอย่างใกล้ชิด

เซ็ทไทย ประกอบไปด้วย แกงหมูชะมวง มัสม่ันไก่  
ย�าคลองพร้าว (ย�ายอดมะพร้าวอ่อนซฟีูด้) ปิดท้าย
ด้วยของหวานสไตล์ฟิวชัน่ โดยเลอืกใช้วตัถดุบิใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก และ เซ็ทยุโรป ประกอบด้วย  
ไก่โกดองเบลอ (ไก่ห่อแฮมชสี) สปาเกต็ตีห้มกึด�า 
ปลาแซลมอนในซอสครีมซัฟฟร้อนซอส และ 
ของหวานอย่าง พานาค๊อตต้ามะพร้าวอ่อนทีเ่สิร์ฟมา
พร้อมสบัปะรดตราดพนัธุส์ทีองเชือ่ม เปิดให้บรกิาร
ตัง้แต่เวลา 11.00 -23.00 น. 

• คลองพร้าว รสีอร์ท

21/1 หมู ่4 หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จ.ตราด 23170 

โทร. 0 3955 1115-6  www.klongpraoresort.com

ภูธาร เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา

• ภธูาร เกาะช้าง รสีอร์ทแอนด์สปา
104/60 หมู ่4 หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทร. 0 3951 0810-1 www.bhutarnkohchang.com



เที่ยว
รอบบ้าน
เรื่อง / รูป :  joesabf

 “พมา่” หรอื “เมยีนมาร”์ เป็นประเทศที่มพีืน้ที่ใหญส่ดุ
ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้ จงึเตม็ไปดว้ยความหลากหลาย 
ของวฒันธรรม และชนเผา่ ความนา่สนใจของประเทศพมา่
จงึหลบซ่อนตวัอยูใ่นมุมเมอืงตา่งๆ และในแง่ง่ามความเป็น
นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปนัน้ หากปรารถนาจะพาใจกา้วผา่นอดตี 

ไปสู่ความเป็นปัจจุบันขณะของเพ่ือนบ้านอย่าง “พม่า”  
ควรเริ่มตน้ที่แควน้ไหนเมอืงใดของพมา่ด.ี. ถงึจะเที่ยวสนกุ
และประทับใจ ค�าตอบแรกเหมือนจะพุ่งปราดไปที่ ‘พุกาม’ 
(Pagan Kingdom) ปฐมอาณาจักรแห่งอดีตอันรุ่งโรจน ์
ซ่ึงตัง้อยู่เหนือฝ่ังด้านทิศตะวันออกของแม่น�้าอิระวดี หรือ  

‘เอยาวะดี’ (Ayeyarwady River) และหากจะกล่าวว่า
อาณาจกัรแหง่นีถ้อืเป็นจุดเริ่มตน้ของชาตพินัธุพ์มา่อยา่งเป็นทางการกค็งไมผ่ดิ
 ชนชาวพม่าน�าพาพุกามก้าวขึ้นไปโลดเต้นอยู่บนหน้าประวัติศาตร์ของพวกเขานับตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 1587 ภายหลงัการเสือ่มถอยของชนชาต ิ‘พย’ู (Pyu) แห่งอาณาจกัรศรเีกษตร ปฐมกษตัรย์ิ
ผูย่ิ้งใหญ่นาม ‘อโนรธามงัช่อ’ ได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ทีแ่ตกออกเป็นก๊กเหล่าในเวลานัน้ให้เข้า
มาเป็นหนึง่เดยีว โดยมสีงครามครัง้ส�าคญัคอืการน�าทพัลงไปตเีอา ‘เมอืงท่าตอน’ ของอาณาจกัร
มอญทีอ่ยูท่างตอนใต้มาผนวกรวมได้ส�าเร็จ จนพกุามกลายเป็นอาณาจกัรอนัแขง็แกร่งตัง้แต่ทศิ
เหนอืจรดทศิใต้ แม้จะมกีารแย่งชงิอ�านาจราชส�านกักนัอยูเ่นอืงๆ หากแต่พกุามกส็ามารถครองความ

ยิง่ใหญ่มาได้เกอืบ 250 ปี โดยเฉพาะใน 
รัชสมัยของ ‘พระเจ้าจานสิตา’ และ  
‘พระเจ้าอลองสนิธ’ู ว่ากนัว่าในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 17 พื้นที่ส่วนใหญ่ของ 
ดินแดนแถบสุวรรณภูมิ ล้วนถูกครอบ
ครองโดยสองอาณาจกัรใหญ่ในขณะนัน้ 
น่ันก็คือ อาณาจักรเขมรและอาณาจกัร
พกุาม

แง้มดู..พุกาม ประตูบานแรกสู่พม่า
ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์สี่พันองค์
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ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์สี่พันองค์
 เป็นธรรมดาของสรรพสิง่ในโลกทีม่เีกดิกย่็อมมดีบั มยีิง่ใหญ่สักวนั 
กย่็อมเสือ่มสลาย มหาอาณาจกัรแห่งนีก้ม็อิาจหลกีหนวีฏัฏะแห่งความ
ธรรมดานี้ไปได้ ในจังหวะเวลาอันรุ ่งเรืองของพุกามนอกจากความ 
เกรยีงไกรทางด้านกองทพัและความเจรญิทางด้านการค้าขายแล้ว ในซกี
ด้านของศาสนารวมทัง้ศลิปะกไ็ด้รบัการท�านบุ�ารงุเป็นอย่างดด้ีวยเช่นกัน 
พระเจ้าอโนรธาฯ ทรงเปิดรบัเอาพทุธศาสนานกิายเถรวาทเข้ามา ท้ังยังมี
พระบรมราชโองการประกาศให้ผูค้นหนัมานบัถือศาสนาพทุธโดยท่ัวกนั 
ภายหลงัจากทีพ่ระองค์ตอีาณาจกัรมอญได้ส�าเรจ็ จงึโปรดให้มกีารสร้าง 
พระมหาเจดีย์ชเวซีโกน (Shwezigon Pagoda) อันมีความหมายว่า 
เจดีย์ทองแห่งชยัชนะ ในปัจจบุนัเจดย์ีแห่งนีถ้อืเป็นเจดย์ีส�าคญัคูบ้่าน 
คูเ่มอืง 1 ใน 5 ทีช่นชาวพม่าให้การเคารพเป็นอย่างย่ิง
 พทุธศาสนาในอาณาจกัรพกุามเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุในรชัสมยัของ
พระเจ้าจานสติา กษตัรย์ิองค์ทีส่ีแ่ห่งราชวงศ์พกุาม ส่วนพระเจ้าอลองสนิธ ู
นัน้ทรงให้ความส�าคญัทางด้านศลิปวทิยาการเป็นพเิศษ เหน็ได้จากการที่
พระองค์โปรดให้มกีารก่อสร้าง เจดีย์ตะเบยีงนวิ หรอื มหาวิหารตะบนิ
ยพูญา (Thatbyinnyu Phaya Temple) ซ่ึงถือเป็นมหาเจดย์ีทีส่งูทีส่ดุใน
อาณาจกัรอนัมคีวามหมายว่า “เจดย์ีแห่งความรู”้
 ธรรมเนยีมในการสร้างเจดย์ีของอาณาจกัรพกุามนัน้ได้รบัการสืบทอด
และมีก่อสร้างต่อเนื่องกันมาตลอดยุคสมัย โดยเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่ 

และมนัียยะส�าคัญมกัเป็นเจดีย์ท่ีพระมหากษตัริย์ทรงสร้างขึน้ ส่วนเจดย์ี
ทีม่ขีนาดลดหลัน่ลงไปจะสร้างโดยเชือ้พระวงศ์ เหล่าขนุนางและอ�ามาตย์ 
ไล่เรยีงกนัลงมาตามยศถาบรรดาศกัดิ์
 มีบันทึกไว้ในอดีตว่า พุกามเคยมีหมู่มหาเจดีย์น้อยใหญ่ประดับ
อาณาจกัรไว้รวมทัง้สิน้ถงึ 4,446 องค์ ทว่าปัจจบุนัหลงเหลอืให้เหน็เพยีง 
2,217 องค์ แต่กระนัน้พกุามกย็งัถกูจดัให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม ที่
นักท่องเท่ียวท่ัวโลกต่างพยายามหาโอกาสมาสัมผัสความงดงามของทะเล
เจดย์ีแห่งนีใ้ห้ได้สกัครัง้ในชวีติ
 ปัจจบุนัพกุามถกูจดัอยูภ่ายใต้เขตการปกครอง ‘มณัฑะเลย์’ (Mandalay) 
ซึง่ทอดตวัห่างออกมาทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของอดตีเมอืงหลวงเดมิราว  
145 กโิลเมตร ตัวเมอืงพกุามถกูแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนีค้อื..
 เขตเมืองเก่า (Old Bagan) เป็นเขตท่ีต้ังของอาณาจกัรพกุามตาม
ท้องเรือ่ง เหล่าเจดย์ีส�าคญัๆ ส่วนใหญ่มกัอยูใ่นเขตท่องเทีย่วนี้
 เขตเมอืงใหม่ (New Bagan) เป็นย่านทีอ่ยูอ่าศยั ทีต่ัง้ของโรงแรม 
รีสอร์ทส�าหรบันักท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างมคีวามสะดวกสบายแต่อยูไ่กลออกมา
 เขตเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม (Nyaung-U) ประกอบด้วย 
ย่านค้าขายสินค้าท้องถิ่นแทบทุกประเภท ย่านบริการต่างๆ ส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่ว ย่านทีพ่กัและร้านอาหาร (ราคาประหยดั) ย่านร้านขายของ 
ทีร่ะลกึ รวมถงึสถานรีถประจ�าทางและสนามบนิ
 พุกามเป็นเมืองเล็กๆ เงียบง่ายและสุขสงบ.. ผู้คนไม่ค่อย
พลกุพล่านเหมือนหวัเมืองใหญ่อืน่ๆ ตกึรามบ้านช่องใหญ่โตมใีห้
เห็นไม่มากนัก รถม้าที่นี่วิ่งกันขวักไขว่คึกคักกว่าพาหนะประเภท
รถยนต์ ที่ส�าคัญ.. ค่าครองชีพส�าหรับนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อวัน
ส�าหรบัทีน่ีย่งัไม่สงูมากนกั เอาเป็นว่า.. คณุน่าจะแง้มประตบูานแรก
ส�าหรบัพม่าให้กบัตวัเองได้อย่างสวยงามทีน่ี.่. ที ่‘พกุาม’
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

Acer Z410
 นยิามใหม่ของเซลฟ่ีสมาร์ทโฟนทีเ่กดิมาเพือ่รองรบัการใช้งาน  
4G LTE เก็บภาพสวยทุกมมุมองด้วยเทคโนโลย ี  Wide Selfie 
ผ่านกล้องหน้าทีม่คีวามละเอยีดถงึ 2 ล้านพกิเซล และกล้องหลงั 
5 ล้านพกิเซล ท้ังยังมรีะบบออโต้โฟกัส แฟลช LED เอาใจคอเซลฟ่ี 
สุดพลังด้วยระบบค�าสั่งถ่ายภาพด้วยเสียง ท�างานผ่านระบบ
ปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 4.0 KitKat ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัเป็นเอนเตอร์
เทนเม้นท์ฉบบัมอืถอื ด้วยฟังก์ชัน่ฟังเพลง มหีน่วยความจ�าสงูสดุ
ถงึ 32 GB ใช้งานต่อเนือ่ง 400 ชัว่โมง เป็นเจ้าของได้ในราคาเบาๆ 
4,990 บาท ข้อมลูเพิม่เตมิคลกิ  www.acer.co.th

SMS Audio: Sync by 50 
Cent Wireless Sport In-ear
 สมกบัท่ีซุม่ประดิษฐ์มานาน พอได้ฤกษ์เผยโฉมหฟัูงแบรนด์คณุภาพ
จากอเมริกาของแรพ็เปอร์ 50 Cent จงึเต็มไปด้วยนวัตกรรมคณุภาพ  
ไม่ว่าจะเป็นเสียงระดับสตูดิโอ ดีไซน์สวยงามตามไลฟ์สไตล์ของคน 
รุ่นใหม่ด้วยนวตักรรมไร้สาย ใช้การได้ดีแม้ร่างกายเคลือ่นไหว มรีะบบ 
ทนัสมยัพร้อมเชือ่มต่อสญัญาณด้วยระบบบลทูธูทกุเวลา หาซือ้ SMS 
Audio Syns by 50 Cent รุน่ Wireless Sport In-ear ทีร้่านจ�าหน่าย
เครื่องเสียง/อุปกรณ์ไอทีช้ันน�าท่ัวประเทศ รายละเอียดคลิก FB: 
SMSAudioThailand

สติก๊เกอร์คติต้ี จาก Kakao
 กาเกาทอล์ค เอาใจสายแบ๊ว ด้วยการปล่อยติก๊เก้อคติตีดุ้ก๊ดิก๊
เวอร์ช่ันภาษาไทยในชือ่ชดุ Hello Kitty Funny Say มทีัง้หมด 24  
แอค็ช่ัน โดยมาพร้อมข้อความวยัรุน่สดุอนิเทรนด์เข้ากบัไลฟ์สไตล์
นกัแชต็ สามารถโหลดได้ในราคาเพยีง 2 ดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 
60 บาท มาเป็นแก๊งกาเกาทอล์คได้แล้วเพียงดาวน์โหลดแอพฯ  
กาเกาทอล์ค (Kakao Talk) ฟรี! ที่ App Store และ Google  
Play Store

Dyson
Digital Slim DC62
 ถ้าฝุน่ผงยงัคงเป็นภาระหนกัของงานท�าความสะอาด 
ขอแนะน�า Dyson Digital Slim DC62 เครือ่งดดูฝุน่ที่
ไร้สาย ไร้ถงุดกัฝุน่ จงึลดทอนพลงังานดดูและไม่มีค่า
ใช้จ่ายในอนาคต มาพร้อมดีไซน์ล�้ายุค มีน�้าหนักเบา
เพยีง 2 กโิลกรมั มอีปุกรณ์เสรมิเพือ่การใช้งานทีห่ลาก
หลาย ส่วนการเกบ็รกัษาและท�าความสะอาดก็สะดวก
ง่ายดายไม่ยุ่งยาก รับประกันความทนทานนาน 5 ปี 
สนใจผลติภณัฑ์ตดิตามต่อได้ที ่www.dyson.co.th 
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มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) 
โทร : 086-8996324

ราศเีมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
ผ่านพ้นสงกรานต์มา ฟ้าของชาวราศเีมษช่างเหมอืนฟ้าหลงัฝนจรงิๆ  
ทีเ่คยเห่ียวเฉาเน่าในกจ็ะกลบัมาด๊ีด๊า หนัมองไปทางไหนกม็คีวามหวงั 

เอกสาร สัญญาต่างๆ ทีเ่คยถกูดองจะผ่านการพจิารณา การงานเหน็แววก้าวหน้า 
ผูใ้หญ่ให้ความเมตตา ด้วยความมานะอดทนทีเ่พยีรท�ามา จะให้คณุกต็อนนี.้.  
การเงนิด ี(มแีล้วกร็ูจั้กเกบ็บ้าง) สขุภาพควรระวงัเรือ่งในช่องปาก มสีทิธิโ์ดนถอนฟัน 
 อดุฟัน ถอืว่าสะเดาะเคราะห์ไปกแ็ล้วกนั ชวีติรกักลบัมาสดใส รกัตวัเองกอ็ยู่คนเดยีว
สบายใจ หรือจะอยูส่องคนให้โลกอจิฉา ..เลอืกแบบไหนกไ็ด้ตามใจชอบ 

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 14 ม.ิย.)
เป็นช่วงเวลาเครียดๆ ทีเ่รยีกได้ว่า Lucky in game แต่ไม่ Lucky in 
Love เอาซะเลย อดึอดักบัความรกัเป็นทีส่ดุ หวานอมขมกลนื แต่การ

งาน ชวีติส่วนตวัด ีมเีงนิกไ็ม่รูจ้ะไปเลีย้งข้าวใคร กนิไปมองหน้ากนัไปกต็ดิคอ.. 
ก้มหน้าก้มตาท�างานสร้างฐานะดกีว่า หากคณุมโีปรเจคการค้าใหม่ๆ ควรรบี
ลงมอืท�า แต่อย่าเพิง่ทุม่ทุน ค่อยเป็นค่อยไป เพือ่นฝงูรอบข้างกพ็ร้อมช่วยเหลอื 
อย่าได้แคร์! พดูจาอะไร ระวงัปากพาจน! กลางพฤษภามเีกณฑ์ต้องเดนิทางไกล 

ราศมีถุิน (15 ม.ิย. - 14 ก.ค.)
คณุควรต้องดแูลการใช้เงนิของตวัเองให้ด ี เพราะมแีววจะเหมอืน
สามล้อถกูหวย คอื พอมโีชคใหญ่เข้ามา คณุกค็ดิจะซือ้ของสวยงาม

ฟุม่เฟือยก่อนเป็นอันดบัต้นๆ แนะน�าให้เอาเงนิไปเคลยีร์หนีก่้อนดไีหม! เพราะ
แม้ต้องจ่ายออกไป แต่กเ็ป็นการลดความเครยีดของคณุไปด้วย ไม่อย่างนัน้ 
สบายก่อนจะทุกข์ภายหลัง... การงานแม้ดูราบรื่นแต่ให้ระวังพวกคลื่นใต้น�้า
ให้ด!ี!! ความรัก ไปเท่ียวสงกรานต์ อาจได้ใครบางคนเป็นติง่พ่วงกลบัมาด้วย

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
ระยะนี ้หากมอีะไรผ่านมอืเข้ามา ต้องเรยีกว่า เป็นทกุขลาภ คอื ได้
มาแต่กไ็ม่ท�าให้คณุสขุใจ กลบักลายเป็นภาระเสยีอกี อาท ิหาก

งานของคณุมกีารเลือ่นต�าแหน่ง หรอื ได้งานใหม่ แม้เงนิจะมากขึน้แต่หน้าที่
การงานกห็นกัไม่เบา เป็นต้น คณุทีท่�าธรุกจิส่วนตวั นบัว่าเป็นจงัหวะด ีค้าขาย
มกี�าไรเซง็ลีฮ้้อ... แต่ให้ระวังลกูจ้างท�างานไม่ได้ดงัใจ หรอื ท�างานผดิพลาด จะ
ท�าให้เกดิความหนกัใจตามมา ความรกั คณุจะได้พบเจอคนรกัเก่าโดยบงัเอญิ 
ถ่านไฟเก่าอาจคขุึน้มาอีกกเ็ป็นได้...

ราศสีงิห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
“ได้เงินมาเท่าไหร่ ก็ไม่พอซ่อมบ้าน”.. อาจจะเป็นเสียงบ่นดังๆ  
ของชาวสงิห์ในระยะนี ้ เพราะได้เงนิมากต้็องมาโป๊ะค่าซ่อม หรอื 

ต่อเตมิบ้าน งบบานทะลทุะลวง! ท�าใจร่มๆ คณุเป็นนกัหมนุเงนิชัน้ยอด ยงัไงก็
ต้องหามาจนได้ แม้จะเหน่ือยกบัการเจรจาและการเดนิทางสกัหน่อย ทีส่�าคญั! 
อย่าไปพูดจาไม่เข้าหูคน คนท�าอาชีพเซลขายสินค้า มีโอกาสได้จับเงินค่า 
คอมมิสชั่นก้อนโต แต่ให้ระวังศัตรูหน้าเดิมๆ จะหาทางลอบแทงข้างหลัง  
ความรกั คนโสดจะมเีพือ่นแนะน�าให้รูจ้กัคนดีๆ  คนมคีู ่ต้องรูจ้กัอ้อนขอตงัค์

ราศกัีนย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
หลงัปีใหม่ไทย กไ็ด้เวลาดเีบกิฤกษ์เอาชยัของชาวกนัย์ ใครทีร่บังาน
อสิระ จะได้เริม่จบังานใหม่ๆ ได้เซ็นสญัญาใหม่ๆ ใครทีท่�างานประจ�า 

จะมงีานใหญ่มาให้คณุพสิจูน์ฝีมอื หรอื ใครรองานใหม่มหีวงัได้สมใจ การเงนิ
ไปได้สบาย แม้จะมปัีญหาอปุสรรคใดๆ ขอให้ใจเยน็ๆ ใช้ธรรมะเข้าข่ม เดีย๋ว
กผ่็านไปได้ บุตรหลานทีร่อสอบเข้าจะได้สมใจ ความรกัสดใส ทีง่อนกนัไปมา  
จะกลบัมาคนืดกีนั! 

15 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2558
ค�ำพยำกรณ์

ราศตีลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ในทุกปัญหาระหว่างนี้ คนตุลย์ต้องรู้จักพลิกวิกฤติเป็นโอกาส  
แล้วโชคจะเข้าข้าง! คนท�างานประจ�า ผูใ้หญ่ให้ความเมตตามี

โอกาสได้เลือ่นต�าแหน่ง แต่จะเซน็สญัญาใหม่ต้องดใูห้ละเอยีด ต่อรองได้ใน
สทิธิท์ีค่วรเป็นของเรา ..ส่วนการเงนิต้องรอบคอบ เกบ็ให้ด ีเพราะไม่รูร้ายจ่าย
มาจากไหน! ความรกัทีเ่ลกิรากนัไป จะได้เจอคนใหม่มาดามอก อาจมกีาร 
เดนิทางไกล ให้ระวงัเรือ่งอาหารการกนิจะเป็นพษิ

ราศพีจิกิ  (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
เป็นช่วงเวลาดีๆ  ทีจ่ะได้พบปะเจอะเจอคนดีๆ  ทีจ่ะท�าให้ชวีติคณุ
ดีขึ้น หากคุณเดินอยู่ในสายธัมมะธัมโม คุณจะได้เจอพระดีที่

ให้ทางสว่างกบัคณุ หรอื ได้เจอผูใ้หญ่ทีส่ามารถเป็นทีป่รกึษาให้คณุได้เป็น
อย่างด ีโดยเฉพาะในเรือ่งความรกั ทีค่ณุก�าลงัพบทางตนั คณุจะได้ค�าตอบที่
เปรยีบเหมอืนแสงสว่างทีป่ลายอโุมงค์! การงานแม้เบือ่แทบตายแต่กย็งัพอเอา
อยู!่ การเงนิระยะนีผ้นัผวน รบั-จ่ายไม่สมดลุ ต้องจดัระเบยีบการใช้จ่ายให้ดีๆ   
ไม่ควรเซน็สญัญาค�า้ประกนั หรอื ออกรบัแทนใครจะจนใจเอง

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
คณุอาจต้องเหนือ่ยปากเปียกปากแฉะกบับตุร หลาน บรวิารใน
ปกครองสกัหน่อย ด้วยเรือ่งไม่เป็นเรือ่งทีม่องกนัต่างมมุ ขอให้

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ฟังและคดิอย่างทีเ่ขาเป็นบ้าง คณุจะได้เข้าใจคนรอบ
ข้างมากขึน้ การงานกเ็หมอืนกนั ต้องรูจ้กัฟังและคดิ ลองแปรความต่างเป็น
ความสร้างสรรค์ดบู้าง คณุอาจได้งานดีๆ  ลกูน้องดีๆ  เพิม่ขึน้ การเงนิอาจจะ 
มส่ีวนท�าให้คณุเครยีดจนหน้ามดื เพราะระยะนีด้ฝืูดสดุๆ สขุภาพต้องระวงั
เก่ียวกับอาหารการกิน กรดไหลย้อน อาหารเป็นพิษ หรือสุขอนามัยใน 
ช่องปาก! ความรกัอาจมมีมุขดัแย้ง แต่กจ็บได้สวย...

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
คุณมีโชคเกี่ยวกับทรัพย์อสังหา ดังนั้น ใครอยากซื้อ/ขายบ้าน 
นับเป็นจังหวะดี แต่ควรตกลงใจร่วมกันก่อนในครอบครัว  

อย่าไปงบุงบิท�าคนเดยีว ทีก่ะว่าจะเซอร์ไพรส์จะกลายเป็นบ้านแตก! การเงนิ
จะมรีายได้ใหม่ๆ เข้ามาเตมิก�าลงัใจให้สูง้านต่อไป การงานเหนือ่ยพดูน�าเสนอ
แต่ผลออกมาไม่ผดิหวงั จะได้รบัข่าวดเีรือ่งการศกึษาต่อของบตุรหลาน แม้
บางคนจะพลาดทีห่วงั แต่ทีไ่ด้มากไ็ม่ธรรมดา ความรกั ถ้าเพิง่เริม่คบ ระวงั
จะจบแบบดราม่า! 

ราศกีมุภ ์(15 ก.พ. - 14 ม.ีค.)
เป็นระยะทีช่วีติดมูสีสีนัอยูท่่ามกลางผูค้นรอบตวั เพราะคณุจะ
ได้เจอะเจอมนษุย์หลากหลายรปูแบบทีต้่องมปีฎสิมัพนัธ์ด้วยจน

เวยีนหวั! ทัง้ราบรืน่ ทัง้ขดัแย้งสลบักนัไป ถ้าท�างานเหนือ่ยนกักก็ลบัไปพกั
ใจทีบ้่าน ครอบครวัคณุ คอื ก�าลงัใจทีด่.ี. ทีส่�าคญั คอื มส่ีวนสนบัสนนุฐานะ
ทางการเงนิของคณุอย่างเป็นทางการ (ฮ่าๆ) ความรกั อย่าขีบ่้นเป็นคนแก่ 
เดีย๋วแฟนไม่รกันะจะบอกให้...

ราศมีนี (15 ม.ีค. - 14 เม.ย.)
เรื่องของหัวใจ ไม่เข้าใจอะไรก็หันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจ
กนั อย่าท�าให้กลายเป็นเรือ่งน�า้ผึง้หยดเดยีว ไม่อย่างนัน้มนัจะ

ลามปามไปถงึคนรอบตวัด้วย ท�าให้ความขดัแย้งแผ่ขยายไปยงัวงกว้าง โกรธ
แฟนจะพาลโกรธเพื่อนแฟน เป็นต้น การงาน อาจมีปัญหาอุปสรรค ต้อง 
ต่อรองเจรจาให้ด ีการเงนิหมนุได้ไม่ตดิขดั ทีฝั่งตุม่ไว้ในบ้านจะได้ขดุขึน้มาใช้  
ควรหมัน่ไปท�าบญุบ่อยๆ บญุจะช่วยหนนุน�าพาให้ชวีติราบรืน่ ก้าวหน้า

คู่หูดูดวง



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

อยู่เป็น 
เย็นสุข

+  วันอาทิตย์ หินมงคลทีด่ทีีส่ดุ 
คือ หินชมพ ู ม่วง เช่น หนิโรสควอตซ์ 
จะช่วยเสริมด้านการงาน และบ�าบัด
สุขภาพให้แข็งแรงข้ึน หรอืจดัวางหนิ

อเมทสิต์ไว้ทีโ่ต๊ะท�างาน จะเกดิความสงบในทีท่�างาน 
+  วันจันทร์ หินมงคลที่ดีที่สุด คือ หินสีเขียวมีอิทธิพลต่อ 
การเงนิ เช่น ให้สวมใส่หนิไหมเขยีวไว้ทีข้่อมอื หรอืจดัวางหนิก้อน
กลมชนดินีไ้ว้ทีห้่องนัง่เล่น เพือ่กระตุน้โชคลาภ 
+  วันอังคาร หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสอีอกเหลอืบเทาด�า 
 เช่น หินแก้วขนเหล็ก ให้ใส่เพือ่บ�าบดัสุขภาพให้แขง็แรง อกีทัง้
ยังช่วยกระตุ้นโชคลาภได้อีกด้วย ซ่ึงควรจัดวางหินชนิดนี้ไว้ที่ 
ห้องท�างาน หรอืห้องรบัแขก 
+  วันพุธ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสส้ีม เช่น หนิอาเกตสส้ีม 
จงึควรสวมใส่ไว้เพือ่ให้เกดิความรอบคอบในการใช้เงนิ หรือจดัวาง
หนิชนดินีไ้ว้ทีห้่องรบัแขก เพือ่ให้ลดการใช้เงนิ 
+  วันพฤหัสบดี หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสฟ้ีาน�า้เงิน เช่น  
ควรใส่หินบลูไคยาไนท์ เพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์ และเสริม
ด้านการเงนิ โชคลาภ และจดัวางหินชนิดน้ีไว้ท่ีห้องท�างาน เป็น 
หนิทีม่พีลงักระตุน้โชคลาภ
+  วันศุกร์ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสขีาว เช่น หนิหมิาลายนั 
ควรสวมใส่เพือ่ปกป้องคุม้ครอง อกีทัง้ยงักระตุน้พลงัโชคลาภของ
คนทีเ่กดิวนันีใ้ห้ดขีึน้อกีด้วย หรอืจดัวางหนิชนดินีไ้ว้ทีห้่องนัง่เล่น 
จะเสรมิให้มแีต่ความโชคดี 
+  วันเสาร์ หินมงคลท่ีดีท่ีสุด คือ หินสีเหลือบ มีอิทธิพล
มากทางด้านการเงนิ เช่น ให้สวมใส่หินมนูสโตน ตดิตวัอยูเ่สมอ  
จะท�าให้การเงินไม่ติดขัด หรือจัดวางหินชนิดนี้ไว้ที่ห้องนั่งเล่น  
เพือ่เพิม่สภาพคล่องทางด้านการเงนิ

 กลบัมาพบกนัอกีครัง้นะครบั ฉบบันีเ้ป็นฉบบัสดุท้ายก่อนสัง่ลา ด้วยเหตทุี่
ผมตดิภารกจิบางประการเลยต้องขออนญุาตหยดุเขยีนคอลมัน์อยูเ่ยน็ เป็นสขุ
ไปสกัพกันะครบั แต่ถ้าท่านผูอ่้านท่านใดมปัีญหาเกีย่วกบัฮวงจุย้ หรอืของเสรมิ
ดวงเพือ่สร้างความเป็นสริมิงคลต่างๆ สามารถตดิต่อผมโดยตรงได้เหมอืนเดมิ
ทีเ่บอร์โทร 08 1298 8446 และ 08 6897 0878 ครบั
 ฉบับนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงเร่ืองหินมงคลแก้ชง 
ส�าหรบัคนทีเ่กดิปีจอและปีมะโรงกนัครบั ซึง่คนทีเ่กดิปีจอ
นัน้ จะชง 50% ในเรือ่งการงานและเรือ่งสขุภาพ ส่วนคนที่
เกดิปีมะโรง จะชงเพยีง 25% ซึง่จะชงในเรือ่งของสขุภาพ 
การงาน และการเงนิ แต่เรือ่งละเลก็ละน้อยเท่านัน้ครบั

+ วันอาทิตย์ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิ 
สส้ีม เช่นใ ห้ใส่หนิคาร์เนเลีย่น หรอื พชีอเวน
เจอรนีไว้ทีข้่อมือ ให้แนบกับชีพจร เพือ่เพิม่

พลงัด้านการงานและสขุภาพ หรอืจดัวางหนิคาร์เนเลีย่นก้อนกลมไว้
ทีโ่ต๊ะท�างาน จะช่วยเสรมิพลงัด้านการงาน 
+ วันจันทร์ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสชีมพเูหลอืบ เช่น ให้ใส่หนิ
พงิค์มยูสโตน หรอื พงิค์โอปอล หรอืจัดวางหนิทัง้ 2 ชนดิก้อนกลมไว้ 
ทีห้่องนอนหรอืโต๊ะท�างาน เพือ่ให้การราบรืน่ และลดการปะทะกบั
ผูร่้วมงาน 
+  วันอังคาร หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสฟ้ีา น�า้เงนิ เช่น ให้ใส่
หนิบลเูลสอาเกต หรอื ลาพสี ลาซูรี ่ เพือ่ท�าให้การงานราบรืน่ และ
บ�าบดัด้านสายตาให้ดข้ึีน หรอืจัดวางหนิลาพสี ลาซูรีก้่อนกลมไว้ท่ี
โต๊ะท�างาน เพือ่ช่วยให้เกิดสตปัิญญาในการแก้ปัญหาให้ดขีึน้ 
+  วันพุธ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสแีดง เช่น ให้ใส่หนิเรดแจ 
สเปอร์ หรอื พลอยตาสงิห์ เพือ่ป้องกนัคนนนิทาให้ร้าย หรอืจดัวางหิน
ทัง้ 2 ชนดิก้อนกลมไว้ทีโ่ต๊ะท�างาน เพือ่ลดแรงปะทะจากคนคดิร้าย 
+  วันพฤหัสบดี หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสชีมพ ูหรอืม่วง เช่น 
ให้ใส่หนิโรสควอตซ์ หรอื อเมทสิต์ไว้ทีข้่อมือ เพือ่เพิม่พลงัความคดิ 
สมาธแิละสตปัิญญา หรอืจัดวางหนิ 2 ชนดินีแ้บบก้อนกลมไว้ทีห้่อง
นอนหรอืโต๊ะท�างาน เพือ่เป็นการลดความเครยีด 
+  วันศุกร์ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสดี�า น�า้ตาล เช่น ให้ใส่
หนิโอนกิซ์ หรอื แบลค็อาเกต เพือ่เพิม่พลงัความกระตอืรอืร้น หรอื 
จัดวางหินแบล็คอาเกตก้อนกลมไว้ที่โต๊ะท�างาน เพื่อให้การงาน 
ราบรืน่ และเกดิความหนกัแน่นในการตดัสนิใจ 
+  วันเสาร์ หนิมงคลทีด่ทีีส่ดุ คอื หนิสเีหลอืง หรอืขาว เช่น ให้
ใส่หนิฮาวไลท์ หรอื แคลไซต์ เพือ่เพิม่พลงัด้านสขุภาพ หรอืจดัวาง
หนิแคลไซต์ก้อนกลมไว้ทีห้่องนอนหรอืโต๊ะท�างาน เพือ่เป็นการแก้ชง 
ด้านสขุภาพ และให้การงานราบรืน่

ส�าหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงส�าหรับผู้ที่เกิดปีจอ
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English 
on the way
เรื่อง : ครูหยาง

 คูห่เูดนิทางฉบบันี ้พาไปเทีย่วเกาะช้าง จ.ตราด การเดนิทาง 
ข้ามไปยงัเกาะช้างน้ัน ถ้าเราขบัรถไปเองก็สามารถน�ารถลงเรอืเฟอร์รี่
ข้ามไปยงัทีเ่กาะได้ หรอืถ้าโดยสารรถประจ�าทางมากซ็ือ้ตัว๋โดยสาร
ข้ามเกาะปกต ิ ราคาท่านละ 80 บาท ท่าเรอืเฟอร์รีข้่ามเกาะช้าง 
มด้ีวยกัน 2 จุด คือ ท่าเรอืเฟอร์รีอ่่าวธรรมชาติ และท่าเรอืเฟอร์รี่  
เซน็เตอร์พ้อยซ์ ค�าถามทีอ่าจจะพบบ่อย เช่น นกัท่องเทีย่วอาจจะ 
ถามเราเกีย่วกบัการข้ามเกาะช้าง ดังนี้

ถาม : 
Koh Chang Ferry and the Centre Point are they the same place ?
เกาะช้างเฟย์หรี ่แอนด์ เธอะ เซ็นเท่อร์พ้อยท ฺอาร์ เธย์ เธอะ เซม เพลซ
เกาะช้างเฟอร์รี ่และ เซน็เตอร์พอยนท์ คอื ทีเ่ดียวกันหรอืไม่? 
ตอบ : 
They are near but not the same. 
เธย์ อาร์ เนยีร์ บทั น๊อท เธอะ เซม 
มนัอยูใ่กล้กนั แต่คนละทีกั่น 

ถาม :
How long does it take to travel from Trad to Chang Island?
ฮ้าว ลอง ดาส อทิ เทค ท ูแทรฟเวล ฟรอม ตราด ท ูช้าง ไอ๊ส์แลนด์  
ใช้เวลาเดนิทางนานเท่าไรจากตราดไปเกาะช้าง
ตอบ : 
Chang Island Ferry operates from 6.30 am -5 pm, & runs every 
45 minutes, & it takes 20 minutes to travel to Chang Island.
ช้าง ไอ๊ส์แลนด์ เฟย์รี ่ออเพอเรสฟรอม ซิกซ์ เธ้อที ่เอเอ็ม ท ูไฟว ฺพเีอม็ 
แอนด์ รนัส ฺเสฟรี ้ฟอร์ทไิฟว ฺมินทิส ฺแอนด์ อิท เทคส ฺทเวนท ิมนิทิส ฺทู 
ทร่าเวล ท ูช้าง ไอ๊ส์แลนด์ 
เกาะช้างเฟอร์รี ่เริม่เวลาเดินเรอื ต้ังแต่ 6.30 – 17.00 น. เรอืออก
ทุก 45 นาท ีใช้เวลาเดนิทาง 20 นาทถีงึเกาะช้าง 

ถาม : 
How much is the fare for Chang Island Ferry ?
ฮาว มชั อสิ เธอะ แฟร์ ฟอร์ ช้าง ไอ๊ส์แล่นด์ เฟย์หรี่ 
ค่าโดยสารเฟอร์รีไ่ปเกาะช้างคอืเท่าไร?
ตอบ : 
Normally 80 baht per person, but if you travel with your own car 
will cost you more, Depend on your vehicle prices are subject 
to change.

นอร์มอลล ิเอ่กซ์ทบิาท เพอร์ เพ้อซัน่ บทั อฟิว ฺย ูทราเวล 
วธิ ยัวร์ โอน คาร์ วลิ ค้อสทฺ ยู มอร์, ดเีพน็ด ฺออน  

ยวัร์ วฮิเิคิล่ ไพร้ซส ฺอาร์ ซบัเจค็ท ฺท ูเชนจฺ 
ปกตแิล้วคนละ 80 บาท แต่ถ้าคณุเอารถไป
ด้วย คุณต้องจ่ายเพ่ิม ซ่ึงราคาก็ข้ึนอยู่กับ
พาหนะของคณุ ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง

 ลองฝึกอ่านกันดูนะครับ เพื่อความคล่องปาก
และการจดจ�าทีด่ ีไม่ต้องอายว่าส�าเนยีงจะถกูต้องเป๊ะ
เหมอืนกบัเจ้าของภาษาเค้า เพีย้นนดิ เพีย้นหน่อย
ฝร่ังเค้าไม่ถือสา แค่ให้เราส่ือสารเข้าใจ 
กับเค้าก็พอ คิดง่ายๆ ก็เหมือนฝรั่งฝึก
พูดภาษาไทยแหละครับ ฟังดูแล้วน่ารัก 
น่าเอ็นดูเหมือนกัน... แล้วพบกันใหม  ่
ฉบบัหน้าครบั
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ค�าศพัท์
operates (ออเพอเรทส)ฺ : verb = ด�าเนนิการ
cost (ค้อสท)ฺ : noun = ราคา
vehicle (วีอ้โิอ่ค)ฺ : noun = ยานพาหนะ






