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สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่กก็ า้ วเข้ามา ผมขอให้ทกุ ท่านเริม่ ต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุข
ความสมหวัง มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง การงานเด่น การเงินดี มีมติ รแท้ทกุ ท่านครับ
เมือ่ วันที่ 13 เมษายนทีผ่ า่ นมา เป็นวันผูส้ งู อายุและวันสงกรานต์ และในวัน
ที่ 14 เป็นวันครอบครัว ผมถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทีส่ ำ� คัญในการเริม่ ต้นของชีวติ การยิม้ การ
โอบกอด พูดคุยบอกเล่าสารทุกข์สกุ ดิบ หรือการโทรศัพท์ไปหาคนทีเ่ รารัก เป็นการแสดงออกถึงความรัก
และความห่วงใยง่ายๆ ทีส่ ามารถท�ำได้ทกุ วัน ทุกเวลา สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นการเติมเต็มให้บคุ คลทีเ่ รารักมี
ความสุขมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในสมัยนีม้ เี ทคโนโลยีชว่ ยให้เราสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้ากันได้ ยิง่ ท�ำให้
เรารูส้ กึ ว่าอยูใ่ กล้กนั มากขึน้ ครับ
หรือถ้าใครพอมีเวลาจะพาท่านไปเทีย่ วตามรอยคูห่ เู ดินทางก็ได้ครับ หลบร้อนเบาๆ ไปติดเกาะช้าง
จ.ตราด เกาะทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีทงั้ ทีพ่ กั ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ให้คณ
ุ เลือกท�ำ
มากมาย การเดินทางสะดวกสบาย มีรถโดยสารของ บขส. ออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร
และเอกมัย) ทุกวัน สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือที่
www.transport.co.th
							
สวัสดีปใี หม่ไทยครับ
		

สารบัญ

บขส. อินไซด์
: พลาสปอร์ตใบเดียว เทีย่ วต่างประเทศกับ บขส.
9 บขส. อัพเดท
: ประกาศรับสมัครบุคคลในต�ำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.
11 เล่าสู่กันฟัง
: ก้าวให้ทนั ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

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

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช

รองประธานที่ปรึกษา
ระพิพรรณ วรรณพินทุ

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

ข่าวดี

คุณสามารถอ่าน
นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

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

เจ้าของคู่หูเดินทาง
บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำ�กัด

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง

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

วิธสี มัครสมาชิก

ฝ่ายโฆษณา 08-1751-3839
ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ
โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664
ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028
อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com
เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com
พิมพ์ที่ ซัน แพคเกจจิง้ (2014) โทร. 0-2913-2080

ประธานที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหาร

12 รอบรู้รอบโลก
: อย่าลืมความส�ำคัญของวัน Earth Day
14 มุมสุขภาพ
: อาการแบบไหน
บ่งบอกว่าคุณก�ำลัง “นิว้ ล็อค”
22 คู่หูพาเที่ยว
: ร้อนนีท้ ี่ “เกาะช้าง”
26 คู่หูพักแรม
: คลองพร้าว รีสอร์ท,
ภูธาร เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา
28 เที่ยวรอบบ้าน
: แง้มดู..พุกาม ประตูบานแรกสูพ่ ม่า
32 คู่หูดูดวง
: 15 เม.ย. - 16 พ.ค. 2558
34 English on the way

499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam
Wa, Bangkok 10510
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จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ)

ชญานี อนุรักติพันธุ์
ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์

บรรณาธิการศิลปกรรม
สุรินทร์ ทองห่อ

ศิลปกรรม

ภาคภูมิ สุดเอื้อม

เว็บไซต์

วริษฐ์ ทั่งบุญ

ฝ่ายธุรการ

วราวุธ สุวรรณเทพ

ฝ่ายภาพ

ธันวา หยาง, s88

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด
นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์

ฝ่ายโฆษณาและการตลาด

วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, สมจินตนา ไวยฉาย,
วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

Where
to Find

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษทั เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด

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

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

http://www.facebook.com/busbuddythailand

•

กองบรรณาธิการ

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

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

บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

พลาสปอร์ตใบเดียว เทีย
่ วต่างประเทศ กับ บขส.
ขณะนีก้ ารเดินทางไปท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักร
กัมพูชาง่ายนิดเดียว มีเพียงแค่พาสปอร์ตไม่ตอ้ งขอวีซา่ เรา
ก็สามารถออกไปพบกับประสบการณ์ดๆ
ี จากประเทศเพือ่ น
บ้านได้แล้วนะครับ การเดินทางก็สะดวกขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั บขส.
ได้เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศดังนี้

ประเทศไทย – สปป.ลาว
จ�ำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทร์
อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทร์
อุบลราชธานี – ปากเซ 			
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทร์		
กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
นครพนม – ท่าแขก 			
เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง		
กรุงเทพฯ – ปากเซ
เชียงราย – เชียงของ – แขวงบ่อแก้ว
เลย – ไชยบุรี – หลวงพระบาง

ประเทศไทย - ประเทศกัมพู ชา
จ�ำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่

1. กรุงเทพฯ – พนมเปญ 				
2. กรุงเทพฯ – เสียมราฐ

โดยสามารถซือ้ ตัว๋ ได้ทชี่ อ่ งจ�ำน่ายตัว๋ ภายในสถานีขนส่งฯ หรือเช็คตารางเวลาเดินรถและจองตัว๋ ได้ที่
www.transport.co.th หรือ โทร. Call Center 1490 เรียก บขส.
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บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

ประธานกรรมการบริษทั ฯ
แสดงความยินดีตอ้ นรับ
กรรมการบริหาร บขส. ใหม่

ดร.อนุ ส รณ์ แสงนิ่ ม นวล
ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง
จ� ำ กั ด แสดงความยิ น ดี ต ้ อ นรั บ
กรรมการบริหาร บขส.ใหม่ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์จริ ประภา
อัครบวร 2. พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม 3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง ณ ห้องประชุม 1 บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2558

บขส. เปิ ดศูนย์รบั – ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
่
สาขาที 3 จังหวัดเชี ยงใหม่

นายพิ นิ จ ค� ำ ปู ่ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยธุ ร กิ จ เดิ น รถ
นางสาวดวงพร กลิ่ น ทอง รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยบริ ห าร
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์รบั – ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ สาขาที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 (อาเขต)
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ประธานกรรมการบริษทั ฯ ร่วมเสวนาเรื่อง
แนวทางและทิศทางของ บขส. ในอนาคต

นายอนุ ส รณ์ แสงนิ่ ม นวล ประธานกรรมการ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พบปะผู้บริหารทุกระดับขั้นตั้งแต่
นายสถานีเดินรถและหัวหน้างานขึน้ ไป เพือ่ ร่วมเสวนาเรือ่ ง
แนวทางและทิศทางของ บขส. ในอนาคต ณ ห้องไอยเรศ
ชัน้ 7 อาคารศูนย์ฝกึ อบรมรังสิต จ.ปทุมธานี

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

บขส. ร่วมกับ ทหาร ต�ำรวจ เทศกิจ

เตรียมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยช่ วงเทศกาล

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริการการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ประชุมร่วมกับ คณะนายทหาร ต�ำรวจ และเทศกิจ
ในการตรวจความพร้อมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อ
รองรับเทศกาลสงกรานต์ 2558
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
คมนาคม ประกอบกิจการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างจังหวัด
ภายประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้ ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
อืน่ เช่น รับ-ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลใน
ต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การบริหารงานเพือ่ ให้บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด เป็นองค์กรที่
ทันสมัยสามารถบริการประชาชนได้อย่างดีมปี ระสิทธิภาพ
และมีผลก�ำไรได้อย่างต่อเนือ่ ง
ผูส้ นใจยืน่ ใบสมัครได้ในเวลา 08.30 - 16.30 น.
ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด เลขที่ 999 ถนนก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2936-1152 และ
0-2936-1880 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและสั่งพิมพ์
ใบสมัครได้ที่ www.transport.co.th

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

เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์
หรือ ACC คว้ารางวัล

บริษทั นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อันดับที่ 1

นางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านลูกค้าเอไอเอส
(กลาง) รับรางวัลสุดยอดนายจ้างแห่งประเทศไทย 2015 (อันดับที่ 1)
(Best of the Best ประจ�ำปี 2015) จากศาสตราจารย์ ดร.ดี พัค ซี เจน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ขวา) และ นายภานุวฒ
ั น์ เบ็ญเราะมาน กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) (ซ้าย) ในงานประกาศ
รางวัลนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จัดขึน้ โดยบริษทั เอออน ฮิววิท
(ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการเป็นองค์กรทีพ่ นักงานมีความ
พึงพอใจ และมีความผูกพันกับองค์กร รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กร
ที่สนับสนุนให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิธีมอบรางวัล
จัดขึน้ ณ โรงแรมคอนราด เมือ่ เร็วๆ นี้

ณเดชน์ ชวนคนไทย
เย็นจับกายสบายจับใจ

กับเครือ่ งดืม่ สมุนไพรสูตรจับเลีย้ งแท้

10

เมือ่ เร็วๆ นีไ้ ด้มงี านเปิดตัว เครือ่ งดืม่
เฮอร์เบิลที “จับใจ” น�ำ้ จับเลีย้ งแท้ทมี่ ี
ส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 10
ชนิด โดยจับ “ณเดชน์” พระเอกยอด
นิยมมาเป็นพรีเซนเตอร์จับใจคนไทย
ทัว่ ประเทศ ด้วยความเป็นตัวของตัวเอง
สุดๆ ทัง้ สดใส ขีเ้ ล่น น่ารักเป็นกันเอง
แถมยั ง ลงทุ น หว่ า นเสน่ ห ์ ทั้ ง ร้ อ งทั้ ง
เต้นทัง้ โชว์สเตป “จับใจ” แบบจัดเต็ม
เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ สมศักดิ์ศรี
“พระเอกจับใจมหาชน” ตัวจริงเลย
ทีเดียว ใครอยากรูว้ า่ “จับใจ” ช่วยให้
เย็นจับกายสบายจับใจแบบณเดชน์
อย่างไรต้องรีบไปซือ้ มาดืม่ ด่วน ในราคา
เพียงขวดละ 10 บาทเท่านัน้ !!!

อีซูซุ เปิ ดตัว “อีซซู ุ มิว-เอ็กซ์” รุ่นพิ เศษ
เดอะลิมเิ ต็ด” ในงานมอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 36

อีซซู ตุ อกย�ำ้ ความเป็นผูน้ ำ� ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ทไี่ ด้รบั กระแส
ความนิยมอย่างฉุดไม่อยูท่ งั้ “อีซซู ดุ แี มคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” ทีม่ าพร้อมกับ
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน และ “Push Start” ระบบสตาร์ทอัจฉริยะที่
สตาร์ทเครือ่ งยนต์เพียงปลายนิว้ พร้อม ISUZU GENIUS ENTRY มาตรฐาน
ปิกอัพระดับโลก พร้อมเปิดตัว “อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ เดอะลิมิเต็ด”
รถอเนกประสงค์สดุ หรู สุดสปอร์ต ยอดยนตรกรรมแห่งผูน้ ำ� ทีม่ าสร้างสีสนั
ให้กบั ไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ เติมเต็มความสุขกับกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Titoni Seascoper
นาฬิ กาส�ำหรับผู ร้ กั การผจญภัย

ติโตนิมีความภาคภูมิใจในการรังสรรค์
นาฬิการุ่น Seascoper อีกครั้งหลังจากที่
เคยสร้างประวัติศาสตร์กับนาฬิกาด�ำน�้ำรุ่นนี้
มาแล้วในปี ค.ศ. 1979 จากการประดิษฐ์
ด้ ว ยฝี มื อ ช่ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญสู ่ ค วามสมบู ร ณ์
แบบแห่งเรือนเวลาจึงท� ำให้นาฬิกาติโตนิ
Seascoper เป็ น ประหนึ่ ง อุ ป กรณ์ คู ่ ก าย
สุภาพบุรษุ ทีช่ นื่ ชอบกิจกรรมการผจญภัยทางน�ำ้ และด้วยการออกแบบ
ที่แฝงไว้ด้วยความสง่างาม ท�ำให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกๆ วัน
ตัวเรือนผลิตจากสเตนเลส สตีลคุณภาพสูงโอบอุม้ หน้าปัดทีป่ ระดับ
ด้วยสารเรืองแสงบนเข็มและขีดบอกเวลาในทุกๆ ชั่วโมง และมี
หัวล็อคแบบปุม่ กดเพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการใช้งาน มีจำ� หน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท
สหกรุงทอง จ�ำกัด โทร.0 2255 8822-5

ก้าวให้ทนั ยุ คเศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั

เล่าสู่กันฟัง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เมื่อต้นปี ที่ผ่านมา คนไทยเราคงเริ่มได้ยนิ ค�ำว่า “เศรษฐกิจ
่
ดิจิทัล” กันอยู่บ้าง นันเพราะภายหลั
งจากที่รัฐบาลชุดปั จจุ บัน
ได้ประกาศให้เรื่องเศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ “ดิจทิ ลั อีโคโนมี” เป็น
นโยบายหนึ่งในการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศไทย ท�ำให้องค์กร
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความส�ำคัญและปรับตัว
เชิ งรุกมุง่ สูน่ โยบายนีก้ นั อย่างจริงจัง
และเพือ่ ให้ประชาชนคนไทยก้าวทันยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั เราจึงขอน�ำนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้ทุกคนปรับตัวให้ทันยุค
ทันสมัยและเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย ซึง่ จะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
ก่อนอื่นเราต้องมาท�ำความเข้าใจกับค�ำว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” กันก่อนว่า
หมายถึงอะไร เศรษฐกิจดิจิทัล คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ “ไอซีท”ี เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ และถูกน�ำมาใช้เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทนั กับ
โลกในยุคปัจจุบนั ทัง้ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึง่ ภาครัฐ
จะวางโครงสร้างพืน้ ฐานกระจายตัวไปยังพืน้ ทีห่ า่ งไกล เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
เข้าสูบ่ ริการดิจทิ ลั ได้อย่างทัว่ ถึง
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ภาคเอกชนต่างปรับตัวเพือ่ เตรียมความพร้อม
รับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เช่นเดียวกับเอไอเอสทีป่ รับตัวจากความเป็นบริษทั
ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม ยกระดับเป็นผูใ้ ห้บริการชีวติ ดิจทิ ลั เพือ่
รองรับการใช้โทรศัพท์มอื ถือในรูปแบบทีห่ ลากหลายมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการให้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสายเพือ่ ให้เข้าถึงทุกครัวเรือนและชุมชนต่างๆ
ทัว่ ประเทศ การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ตา่ งๆ อาทิ การโอนเงิน ถอนเงินผ่านทาง
โทรศัพท์มอื ถือได้โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปธนาคาร ตลอดจนรูปแบบ
บริการความบันเทิงต่างๆ และทุกๆ สิง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของเราจะเกิดขึน้ ผ่านหน้า
จอโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ

ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเรา เช่น การค้าขายระหว่างผู้ซื้อ
กับผูข้ าย ซึง่ ปัจจุบนั เริม่ มีการซือ้ ขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือ
บนอินเทอร์เน็ตกันอยูบ่ า้ ง แต่เมือ่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กระจายตัว
ไปในทุกพืน้ ที่ จะท�ำให้การซือ้ ขายผ่านระบบดิจทิ ลั บนโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะท�ำ
กันอย่างแพร่หลายมากขึน้ เพราะผูข้ ายสามารถขายสินค้าโดย
ไม่ตอ้ งลงทุนท�ำหน้าร้านหรือเช่าพืน้ ทีท่ ำ� ร้านค้า ท�ำให้ใช้ตน้ ทุน
ต�ำ่ แต่สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้ทวั่ ทุกมุมโลก เป็นการเพิม่
โอกาสทางการตลาด เพิม่ ช่องทางการซือ้ ขายกันได้มากขึน้ ใน
ขณะที่ผู้ซื้อเองก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเดินทาง
สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ส่วนการช�ำระเงินก็
ท�ำได้อย่างสะดวกสบาย ทันสมัย โดยผ่านระบบดิจทิ ลั ไม่ตอ้ ง
ไปธนาคาร หลังจากนัน้ ก็รอรับสินค้าทีห่ น้าบ้านได้เลย จะเห็น
ได้วา่ การซือ้ ขายสินค้ากันจะท�ำได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้านสถานที่
การจ่ายเงินก็ทำ� ได้ผา่ นดิจทิ ลั ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนก็ตาม ทัง้ ง่าย
สะดวก และคล่องตัว
การปรับตัวไปสูผ่ ใู้ ห้บริการชีวติ ดิจทิ ลั ครัง้ นี้ เอไอเอสต้องท�ำ
ระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์และการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชน
คนไทยสามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ซึง่ เอไอเอส
ขอร่วมเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการปรับตัวมุง่ ไปสูย่ คุ เศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั เพือ่ น�ำพาประโยชน์และความเจริญมาสูป่ ระชาชนคนไทย
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
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รอบรู้
รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

อย่าลืมความส�ำคัญของ

Earth Day

ข่าวน่ายินดี ปี 2558 กรุงเทพฯ
เป็นเมืองน่าท่องเทีย
่ วมากขึน
้

ล่าสุด ส�ำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานผลการประกาศเมืองน่าเที่ยวที่สุด
25 อันดับแรกของโลก หรือ ‘ทริป แอดไวเซอร์ ชอยส์ อวอร์ดส์ ฟอร์ เดสติเนชัน’
(Trip Advisor Travelers Choice awards
for Destination) ประจ�ำปี 2558 โดย ‘ทริป
แอดไวเซอร์’ (TripAdvisor) ได้มีการประกาศ
ผลไปเมื่ อ ช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคมที่ ผ ่ า นมา
ปรากฏว่า เมืองมาราเกซ ในประเทศโมร็อกโก
ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า เที่ ย วที่ สุ ด ในโลก
ครองอันดับหนึ่งในปีนี้ โดยกระโดดจากปี 57
ขึ้นมาถึง 5 อันดับ ส่วนเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็น
เมืองน่าเที่ยวอันดับ 2 ได้แก่ เมืองเสียมราฐ
ในประเทศกั ม พู ช า ซึ่ ง พุ ่ ง ขึ้ น มาถึ ง 7 อั น ดั บ
จากปีทแี่ ล้ว อับดับ 3 ได้แก่ นครอิสตันบูล ของ
ตุรกี ทีร่ ว่ งจากอันดับ 1 เมือ่ ปีกอ่ น ส�ำหรับอันดับ 4 คือ กรุงฮานอย นครหลวงของ
เวียดนาม กระโดดจากปี 57 ขึ้นมา 4 อันดับ และอันดับ 5 ได้แก่ กรุงปราก
เมืองหลวงของสาธารรัฐเช็ก ทีค่ รองอันดับ 5 ติดต่อเป็นปีที่ 2
ขณะที่ นครนิวยอร์ก ในสหรัฐฯ ครองอันดับ 11 ซึ่งถือเป็นเมืองน่าเที่ยว
ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองบาร์เซโลนาของสเปน อยู่ที่อันดับ 13
ส่วนกรุงเทพมหานคร ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 18 ไต่จากปีที่แล้วขึ้นมา 2 อันดับ
โดยวิธีการคัดเลือกเมืองน่าท่องเที่ยวของ TripAdvisor ได้คัดเลือกจากปัจจัย
ต่างๆ ของการท่องเทีย่ ว ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพ และปริมาณของนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้
ไปเยือนในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา รวมถึงการให้เรตติง้ ในเรือ่ งโรงแรม ร้านอาหาร
สถานทีน่ า่ ท่องเทีย่ วด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN
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ในเดือนเมษายนนั้นมีวันส�ำคัญมากมาย นอกเหนือ
จากวันสงกรานต์ซงึ่ ถือเป็นวันปีใหม่ไทย ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทาง
ขอระลึกนึกถึงวันคุม้ ครองโลก หรือ Earth Day ทีต่ รงกับวัน
ที่ 22 เมษายน ของทุกปี ซึง่ ประกาศโดยโครงการสิง่ แวดล้อม
สหประชาชาติ (United Nations Environment Program
“UNEP”) เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 โดยในวันนัน้ นัก
อนุรกั ษ์ธรรมชาติกลุม่ หนึง่ ได้จดั ให้มกี ารแสดงพลังครัง้ ใหญ่
เพือ่ ปลุกเร้าจิตส�ำนึกเกีย่ วกับปัญหาสิง่ แวดล้อม ซึง่ นับวัน
ยิง่ ถูกมนุษย์ทำ� ลาย ในการแสดงพลังครัง้ นัน้ มีผเู้ ข้าร่วมกว่า
20 ล้านคน และปรากฏขึน้ ตามเมืองใหญ่ๆ เกือบทัง้ สหรัฐ
หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของสหรัฐ
ก็เพิม่ พูนขึน้ มีการออกกฎหมายควบคุมการกระท�ำทีส่ ร้าง
ความเสียหายให้กบั ธรรมชาติ ส�ำหรับประเทศไทยเริม่ พูดถึง
วันคุม้ ครองโลกครัง้ แรก เมือ่ ปี 2533 ถือเป็นการเริม่ ต้นของ
สังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจากที่ สืบ
นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้งกระท�ำ
อัตวินบิ าตกรรม และเมือ่ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16
สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทย
เห็นความส�ำคัญของป่าอนุรกั ษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการ
ท�ำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อ
หาทุนเข้ามูลนิธสิ บื นาคะเสถียร เพือ่ ใช้ในการปกป้องรักษา
ผืนป่าทีเ่ ป็นมรดกของโลกอีกด้วย

นางสงกรานต์ปี พ.ศ. 2558
นี้ มี น ามว่ า นางรากษกเทวี
ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง
อาภรณ์เเก้วโมรา ภักษาหาร
โลหิ ต หั ต ถ์ ข วาทรงตรี ศู ล
หัตถ์ซา้ ยทรงธนูศร เสด็จนัง่ มา
เหนือหลังวรวาหะหรือสุกร

บิกน
ิ .ี ..ชุดว่ายน�ำ้ ของสาวๆ
เกิดขึน
้ เมือ
่ ไรนะ

สมั ย ก่ อ นยามไปทะเล คนไทย
ขีอ้ ายมักสวมเสือ้ ยืดกางเกงขาสัน้ ลงเล่น
น�ำ้ ทะเล หากเป็นสระว่ายน�ำ้ ก็มกั เป็นชุด
ว่ายน�้ำเเบบวันพีซ แต่ในสมัยนี้สาวไทย
ใจกล้าและสนใจแฟชัน่ มากขึน้ เราจึงเห็น
สาวๆ สวมบิกินี่กันริมชายหาดจนชินตา
ลองมาดูกันดีกว่าว่าบิกินี่นั้นก�ำเนิดเกิดขึ้น
ตัง้ แต่เมือ่ ใด
มีการน�ำเสนอ “บิกนิ ”ี่ ให้เป็นชุดว่ายน�ำ้ ในยุคของดีไซเนอร์
ฝรัง่ เศสช่วงทศวรรษ 40 แต่เมือ่ ย้อนไปดูประวัตศิ าสตร์เก่าแก่
มีภาพโบราณช่วงคริสต์ศักราช 286-305 ที่ปรากฏภาพชาว
บ้านโรมันแต่งกายสองชิน้ มีผา้ คาดด้านบนและผ้าหุม้ ด้านล่าง
คล้าย “บิกนิ ”ี่ ก�ำลังเล่นโยนบอลให้กนั แต่การเริม่ ต้นของบิกนิ ี่
เป็นทีถ่ กเถียงกันอย่างกว้างขวาง ชาติตะวันตกหลายชาติแบน
บิกนิ ี่ ไม่อนุญาตให้ใส่ในทีส่ าธารณะ รวมทัง้ ริมชายหาด เช่น
วาติกนั ทีเ่ คยระบุวา่ บิกนิ เี่ ป็นบาป แต่ยคุ สมัยของบิกนิ เี่ ฟือ่ งฟู
ขึน้ มาได้เมือ่ มีนางแบบและนักแสดงดัง อาทิ บริตเจต์ บาร์โด
และเออร์ซลู า่ แอนเดรส สวมใส่ และท�ำให้บกิ นิ กี่ ลายเป็นทีน่ ยิ ม
อย่างแพร่หลายในหมู่สาวทันสมัย จนกลายเป็นเรื่องสามัญ
ในประเทศตะวันตกหลายประเทศ ตั้งแต่กลางทศวรรษ 60
เป็นต้นมา แต่บางประเทศตะวันตกก็ยังไม่ยอมรับให้ใส่บิกินี่
ลงสระว่ายน�ำ้ อยูด่ ี ด้วยดีไซน์อนั หลากหลายท�ำให้บกิ นิ มี่ สี ภาพ
เป็นทั้งชุดว่ายน�้ำหรือชุดที่ไม่โดนน�้ำ แต่ใช้ในวงการแฟชั่น
บันเทิงอย่างแพร่หลาย ในปลายทศวรรษที่ 90 บิกนิ ไี่ ด้กลายเป็น
ชุดกีฬาทางการของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดของนักกีฬา
หญิงไปแล้ว นอกจากสาวๆ เกือบทั่วโลกจะมองว่าบิกินี่เป็น
ชุดว่ายน�ำ้ ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการเคลือ่ นไหวและสวยงาม
แล้ว บรรดาหนุ่มๆ ก็นิยมชมชอบชื่นชมสาวๆ ในชุดบิกินี่
กันด้วย

อัมสเตอร์ดม
ั ครองแชมป์

เมืองหลวงจักรยานโลกอย่างต่อเนือ
่ ง
ยุคที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจในการปั่นจักรยานกันมากขึ้น ทั้งใน
แง่ของการรักษ์โลก ประหยัดพลังงาน แง่ของการออกก�ำลังกาย แง่ของ
กระเเสของคนรุน่ ใหม่ คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ ขอเเนะน�ำเมืองหลวงทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น
เมืองหลวงแห่งจักรยานโลก นัน่ คือ กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยสามารถรักษาต�ำแหน่งนี้เอาไว้ได้อย่างยาวนาน ทุกวันนี้ผู้ที่มาเยือน
อัมสเตอร์ดมั สามารถเห็นคนปัน่ จักรยานมากมายบนท้องถนนทีม่ เี ลนจักรยาน
โดยเฉพาะ แถมทุกตรอกซอกซอย หน้าอาคารสถานทีต่ า่ งๆ ล้วนแต่เรียงราย
ไปด้วยรถจักรยาน ไม่นบั รวมการมีอาคารจอดจักรยานอย่างจริงจัง
รูไ้ หมว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีจำ� นวนรถ
จักรยานมากกว่าจ�ำนวนประชากรในประเทศเสีย
อีก โดยเฉพาะเมืองใหญ่ อย่าง กรุงอัมสเตอร์ดมั
เมืองหลวง และกรุงเฮก ซึง่ ถือเป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์และเป็นเมืองหลวงใน
ฐานะทีต่ งั้ ของหน่วยงานราชการ ซึง่ มีประชาชน
ใช้จกั รยานเป็นพาหนะในการเดินทางถึงร้อยละ
70 เลยทีเดียว โดยการทีจ่ ะท�ำให้การขีร่ ถจักรยาน
มีความปลอดภัย ท�ำให้รฐั บาลดัตช์ได้สร้างระบบ
เครือข่ายเส้นทางจักรยานในกรุงอัมสเตอร์ดัม
รวมทั้งการติดตั้งป้าย การปรับผิวเลนจักรยานให้ราบเรียบ การแยกป้าย
และสัญญาณไฟส�ำหรับรถจักรยานชัดเจนโดยเฉพาะ รวมถึงการขยายเลน
จักรยานให้มคี วามกว้างเพียงพอ ในกรุงอัมสเตอร์ดมั คุณสามารถขีจ่ กั รยาน
รอบเมือง โดยคนขับรถยนต์ตอ้ งอดทนรอให้คณ
ุ ขีจ่ กั รยานผ่านไปอย่างใจเย็น
นี่คือการปลูกฝังแนวความคิดที่ว่า ‘จักรยานคือสิ่งที่ถูกต้อง’ ถือเป็นแนว
ความคิดของทางการเนเธอร์แลนด์ทจี่ ะชักชวนให้นกั ท่องเทีย่ วขีจ่ กั รยานชม
เมือง แต่ถา้ คุณจอดจักรยานผิดที่ คุณจะโดนเจ้าหน้าทีย่ กไปและต้องเสียเงิน
25 ยูโรเป็นค่าปรับ ดังนั้น จะขี่จักรยานในอัมสเตอร์ดัมก็ต้องรู้กฎ กติกา
มารยาทกันหน่อยนะ
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มุมสุขภาพ
เรื่อง : ชญานี

ระวังเด็กติดสมาร์ทโฟน
ท�ำให้สายตาสัน
้

ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ปั จ จุ บั น
“สมาร์ ท โฟน” ได้ ก ลายเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ป กรณ์ ที่ ข าด
ไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
บางคนนอกจากจะใช้สมาร์ทโฟน
แ ล ้ ว ยั ง มี แ ท็ บ เ ล็ ต แ ล ะ
คอมพิวเตอร์อีก ท�ำให้ใช้สายตา
กันทั้งวัน แถมยังเกิดกับทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเยาวชน ที่พบว่าในปัจจุบันส่วนมากใช้เวลาวันละไม่ต�่ำกว่า
3-4 ชั่วโมง ในการนั่งเล่นสมาร์ทโฟนแทนของเล่นอื่นๆ โดยที่ไม่
เคยรู้หรือรู้แต่ไม่ตระหนักว่า การนั่งเพ่งสายตาตลอดเวลา ยิ่งการ
นั่งเล่นเกมจนติดพัน ไม่ยอมละสายตาจากหน้าจอนั้น อาจกลาย
เป็นผลเสียต่อร่างกาย นั่นคือท�ำให้เกิดปัญหาอาการ “สายตา
สั้นเทียม” (Pseudomyopia) ตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุต�่ำ
กว่า 13 ปี จะเกิดอาการสายตาสั้นเทียม ซึ่งเกิดจากการใช้สายตา
เพ่งไปทีส่ งิ่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นเวลานานแล้วท�ำให้สายตาค้าง หมายถึง
อาการคลายของสายตาช้าลง สายตายังคงมีอาการเพ่งค้างอยู่ใน
ระยะใกล้ เนื่องจากใช้สายตามานาน จนเด็กบางคนสายตาค้าง
นานเป็นวัน ส�ำหรับอาการที่ปรากฏคือ ภาพที่เด็กเห็นไม่โฟกัส มี
อาการตาพร่า มองไกลไม่ชดั ท�ำให้ผปู้ กครองมักเข้าใจว่าเด็กเริม่ มี
ปัญหาสายตาสัน้ หลายคนจึงพาเด็กไปวัดสายตาทีร่ า้ นแว่น ท�ำให้
ได้แว่นสายตาสัน้ มา หากเด็กใส่แว่นทีไ่ ม่ใช่คา่ สายตาของตัวเองจะ
ส่งผลให้เด็กต้องเพ่งระยะสายตาตามระยะของแว่นไปด้วย ส่งผล
เสียต่อเด็ก ท�ำให้เด็กมีอาการปวดตา ปวดหัว อาจท�ำให้สายตาสัน้
จริงๆ ตามแว่นไปด้วย ทีส่ ำ� คัญผลจากการวินจิ ฉัยทีไ่ ม่ถกู ต้องนีจ้ ะ
ท�ำให้ผู้ปกครองหรือคนที่มีปัญหาสายตาสั้นเทียมต้องสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นโดยใช่เหตุ
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการแก้ปญ
ั หาสายตา
สั้นเทียมคือ “การพักการใช้สายตา”
อย่างการใช้สายตาทุกๆ 30 - 45
นาที ควรหยุ ด พั ก การใช้
สายตาประมาณ 5-10 นาที
เพื่ อ ให้ ต าคลายภาวะ
การเพ่ ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
อาการเพ่งค้าง
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มาลดอุณหภูมริ ่างกาย

ในหน้าร้อนกันเถอะ

ในหน้ า ร้ อ นควรดื่ ม น�้ ำ มากๆ เพราะ
ความร้อนจะท�ำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อได้ง่าย
กว่าปกติ แต่ไม่ควรกินน�้ำแข็งหรือดื่มน�้ำที่เย็น
จัดมากจนเกินไป เพราะร่างกายอาจเกิดการ
ปรั บ สมดุ ล กั บ อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกไม่ ทั น น�้ ำ ที่
ดื่ ม ก็ ค วรเป็ น น�้ ำ สะอาดหรื อ น�้ ำ ต้ ม สุ ก หรื อ
อยากเพิ่มพลังงานด้วยความหวานก็อาจจะเลือกเป็นน�้ำสมุนไพรก็ได้
ไม่ ค วรรั บ ประทานอาหารประเภททอดที่ มี ค วามมั น มากจนเกิ น ไป
แนะน�ำให้เลือกรับประทานผักผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี หรือมีความ
ฉ�่ำน�้ำเพื่อช่วยดับความร้อนจะดีกว่า นอจากนี้เวลานอนก็ไม่ควรนอน
ให้ลมหรือความเย็นโกรกร่างกายมากเกินไปนัก เพราะความร้อนจาก
แดดท�ำให้ร่างกายเสียเหงื่อ เสียพลังงาน เมื่อนอนหลับตากลมเย็นๆ
ตอนเหงื่อออก จะท�ำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต�่ำลงอย่างรวดเร็ว แต่
อุณหภูมนิ อกร่างกายยังคงสูง เหงือ่ จะไม่สามารถระบายออกมาได้ทำ� ให้
เกิดความร้อนสะสมภายในร่างกาย บางรายอาจเกิดไข้หวัดตามมา
และอีกวิธีที่จะช่วยลดความร้อนของร่างกายก็คือ การเลือกสวมเสื้อผ้า
ที่มีความโปร่ง เบาสบาย ระบายอากาศได้ดี

ป้องกันเส้นเลือดขอด ควรหลีกเลีย่ งการเดนิ หร
อื
นัง่ ไขวห่ า้ งเปน็ เวลานาน รวมทัง้ อยา่ ปลอ่ ยใหน้
เกินเพราะจะทำ� ให้ขาต้องแบกรับน�ำ้ หนกั ทีม่ ากเำ�้ หนกั
กินไป

ผลไม้ฤดูร้อน

ที่ช่วยเพิ่มภูมคิ มุ้ กันชื่ อ “เมลอน”

เจ้าผลไม้หน้าร้อนรส
หวานหอมชนิดนีม้ ชี อื่ มาจาก
เมืองแคนตาลูป ซึ่งอยู่ใกล้
กรุงโรม ‘แคนตาลูป’ ถือเป็น
ผลไม้ ที่ มี เ บต้ า แคโรที น
สูงมาก โดยร่างกายสามารถ
เปลี่ยนเบตาแคโรทีนให้เป็น
วิตามินเอ ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ส�ำคัญในการ
ผลิตเซลล์ลิมโฟไซต์ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วย
วิตามินซีที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคหวัด แถมปริมาณของน�้ำ
จ�ำนวนมากในเมลอนยังมีฤทธิอ์ อ่ นๆ ในการขับปัสสาวะ ช่วยล้างพิษ
ให้ร่างกายได้อีกด้วย

หม้อไฟ...เมนูเพื่อสุขภาพ
ส�ำหรับครอบครัว

เมนูหม้อไฟที่หลายคนนิยมนั้น นอกจากเต็มไปด้วยความ
อร่ อ ยแล้ วยั ง อุ ด มด้ วยคุ ณค่า ทางสารอาหาร เพราะวิ ธี การ
ปรุงวัตถุดิบต่างๆ ถูกน�ำมาปรุงให้สุกใหม่ จึงมั่นใจได้ในเรื่อง
ของความสะอาด ไขมันก็ไม่สูงเมื่อเทียบกับอาหารเมนูอื่นๆ
หม้อไฟมักมีวตั ถุดบิ ต่างๆ ผสมปนเปกันหลากหลาย ทัง้ เนือ้ สัตว์
ผัก เต้าหู้ จึงมีสารอาหารที่ครบถ้วน เมนูหม้อไฟนี้สามารถกิน
ได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว ในหน้าหนาวความอุ่นของน�้ำซุป
จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในขณะที่หน้าร้อน ความร้อนของ
หม้อไฟจะช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อได้ดียิ่งขึ้น

คนจีนนิยมกินเกาลัดเป็น
ของว่าง เพราะว่าเจ้าเกาลัด
นีช่ ว่ ยบ�ำรุงไต เลือด รวมถึง
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้
เป็นอย่างดีเลยนะ

อาการแบบไหน

บ่งบอกว่าคุณก�ำลัง “นิว้ ล็อค”

หากหนุ่มสาวนักช้อปทั้งหลายมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วแรก ก�ำมือไม่ถนัดหรือ
ไม่สามารถก�ำได้เต็มที่ เมื่องอนิ้วหรือเหยียดนิ้วมือแล้วได้ยินเสียงดังกึก โดยอาการเหล่านี้
มักเกิดขึ้นกับมือข้างที่ถนัดใช้งาน ต้องระวังกันแล้วล่ะว่าคุณอาจเป็นโรคนิ้วล็อคเข้าให้แล้ว
จากผลส�ำรวจล่าสุดพบว่า ผู้หญิงมักป่วยเป็นโรคนิ้วล็อคถึงร้อยละ 20 เพราะมักใช้มือในการ
ท�ำงานซ�้ำๆ เป็นเวลานานมากกว่าผู้ชาย รวมไปถึงการชอบหิ้วของหนักจากการช้อปปิ้ง
พฤติกรรมอื่นๆ เช่น การซักผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วล็อค ก่อนจะหิ้วของใดๆ ลองทดสอบยกดูว่าน�้ำหนักของนั้นเกินความ
สามารถหรือไม่ โดยยกแล้วลองงอข้อศอกดู ถ้างอข้อศอกไม่ได้แสดงว่าของที่หิ้วนั้นหนักเกินไป
ควรแบ่งน�้ำหนักใหม่เสียก่อน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของข้อและกล้ามเนื้อ
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

Overnight Mask คืออะไร

สาวๆ หลายคนอาจยังงุนงงเมื่อได้ยินค�ำว่า Overnight Mask
มาส์กชนิดนี้เป็นมาส์กที่ไม่ต้องล้างออกส�ำหรับใช้ในเวลากลางคืน
โดยมีคุณสมบัติเด่นช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวในระดับที่ล�้ำลึก
เข้มข้นกว่าไนท์ครีมทัว่ ๆ ไป ความชุม่ ชืน่ ในผิวมักจะลดลงในเวลากลางคืน
โดยเฉพาะหากเรานอนในห้ อ ง
ปรับอากาศ โอเวอร์ไนท์มาส์กนีจ้ ะ
ช่วยเคลือบผิวให้สว่ นผสมของไนท์
ครีมที่ทาไว้คงประสิทธิภาพและ
ไม่ระเหยออกไป ในปัจจุบันมาส์ก
ชนิดนี้ถูกพัฒนาให้ซึมซาบเร็วขึ้น
และไม่ทงิ้ ความเหนียวเหนอะหนะ
ไว้บนผิวด้วย เทรนด์การมาส์ก
รูปแบบนีก้ ฮ็ อตฮิตมาจากประเทศ
เกาหลีนั่นเอง

รูขุมขนอุดตัน

ในหน้าร้อน...ท�ำยังไงดี

หน้าร้อนมักท�ำให้ผิวเกิดความมันหรือการอุดตันได้มากกว่า
ปกติ ทั้งจากฝุ่นละออง การท�ำความสะอาดผิวที่ไม่สะอาดหมดจด
อาจมีคราบเมคอัพหรือครีมกันแดดตกค้าง เมื่อไขมันส่วนเกินและ
สิ่งสกปรกรวมตัวกันมักท�ำให้เกิดสิวเสี้ยน และเมื่อปล่อยทิ้งเอาไว้
สิวเสี้ยนสีขาวๆ มักเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์จนกลายเป็นสิวหัวด�ำ
วิธีขจัดสิวเหล่านี้แนะน�ำให้นวดจมูกระหว่างอาบน�้ำหรือล้างหน้า
โดยนวด 1 นาทีดว้ ยน�ำ้ อุน่ ผิวบริเวณนัน้ โดยรอบรูขมุ ขนจะคลายตัว
และขยายกว้างขึ้น จากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีคุณสมบัติ
ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกหรือมีส่วนผสมของเอนไซม์ที่ช่วยขจัดเซลล์
ผิวเก่า หลังขจัดสิง่ สกปรกออกแล้วต้องกระชับปิดรูขมุ ขนทีเ่ ปิดกว้าง
ออกให้กลับเหมือนเดิม ส่วนในกิจวัตรบ�ำรุงผิวประจ�ำวันแนะให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมความมันทีม่ สี ว่ นผสมของวิตามินซี เเละ
เลือกครีมบ�ำรุงผิวสูตรบางเบาเนื้อเจลหรือโลชั่นที่มอบความเบา
สบายให้ผวิ และปราศจากสารอุดตัน
รูขุมขน หากระหว่างวัน
ผิวหน้าเกิดความมันให้
ใช้ ก ระดาษซั บ มั น แตะ
ซับเบาๆ ก็พอ การล้าง
หน้าบ่อยเกินความจ�ำเป็น
จะยิ่ ง กระตุ ้ น ให้ ผิ ว ผลิ ต
น�ำ้ มันหล่อเลีย้ งผิวออกมา
มากยิ่งขึ้น
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ผมธรรมชาติ

สุดคลาสสิกก�ำลังกลับมา

หมดยุคเเล้วส�ำหรับผมทรงซับซ้อนยุ่งยาก ตอนนี้แฮร์เทรนด์
ทรงผมที่เรียบง่ายและดูเป็นผู้หญิง เน้นเส้นผมชัดๆ อย่างผมบ๊อบหรือ
ยาวปล่อยสยายลอนเบาๆ ก�ำลังกลับมาฮอตฮิตอีกครัง้ ช่างผมส่วนมาก
ลงความเห็นว่า ผู้คนมักให้ความส�ำคัญกับการแต่งหน้า แต่งตัวและ
ให้ความส�ำคัญกับทรงผมเป็นล�ำดับสุดท้าย แต่ทจี่ ริงแล้วคนเราสามารถ
เปลีย่ นลุค ดูเด็กลงหรือแก่ขนึ้ ได้ดว้ ยทรงผม เพราะทรงผมนัน้ สร้างกรอบ
ใบหน้า แต่ถึงจะเป็นทรงเรียบง่ายก็ยังจ�ำเป็นที่จะต้องมีความเงางาม
อย่างเป็นธรรมชาติและเน้นวอลุ่มอย่างมีจังหวะ ดังนั้น อย่าละเลยการ
บ�ำรุงรักษาให้เส้นผมมีความแข็งแรงจากโครงสร้างภายในเพื่อความ
สลวยสวยภายนอก ส�ำหรับคนที่ชอบวิถีธรรมชาติ ลองใช้น�้ำชาด�ำล้าง
แชมพูแทนน�้ำเปล่าเพื่อเส้นผมเงางาม แต่ย�้ำว่าต้องเป็นชาที่ไม่ผสม
น�้ำตาลนะ ไม่อย่างนั้นบรรดามดอาจพากันมาชมชอบเรือนผมของ
คุณแทน ส่วนสาวผมยาวที่ยังไม่อยากตัดผมสั้นให้เข้ากับอากาศร้อน
ไม่ต้องกังวล เทรนด์หน้าร้อนส�ำหรับผมยาวปีนี้นั้นแสนง่ายดาย Little
Pony เพียงผูกผมม้าเรียบๆ ง่ายๆ ปล่อยสยายเบาๆ เลือกยางมัดผม
สีเดียวกับเส้นผม นอกจากนี้หมั่นดูแลให้เส้นผมสลวยเงางาม แค่นี้
ก็สวยล�้ำตามกระแสทุกรันเวย์แล้วล่ะ

สีสันบนริมฝีปากที่ก�ำลัง
มาแรงสดุ ๆ ในหน้าร้อนนี้ ต้อง
ขอยกให้สามสเี เซ่บในโทนสีสด
แบบ New Modern สีชมพสู ด
สีแดงไวน์ และสีส้มเนื้อแน่น
แนะเคล็ดลับเพิม่ ความโดดเด่น
ด้ ว ยก าร จั บ คู ่ สี บ ลั ช ออ นป ั ด แก ้ ม ใน โท นเ
ดี ย วกั น
เพือ่ เพิม่ ความสวยชวนมองมากยิง่ ขึน้

Mejico

ความสนกุ ใหม่สไตล์เม็กซิ กนั

ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

ร้านอาหารสไตล์เม็กซิกนั สุดหรูทมี่ าพร้อมกับ
เตกิลา่ บาร์ แห่งแรกของเมืองไทย รวมความหลากหลายของเมนู
เตกิลา่ ชัน้ ดีจากทุกมุมโลกในบรรยากาศร้านสไตล์โมเดิรน์ ผสมหรู
เน้นโทนชมพูแดงและด�ำ มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ช่วยเพิ่มความอบอุ่น
ปลุกเร้าบรรยากาศสนุกด้วยเสียงเพลงจากดีเจชัน้ น�ำ
Eat time : อิม
่ อร่อยกับเมนูเม็กซิกนั สไตล์โมเดิรน์ แต่ยงั คง
คุณภาพรสชาติแบบเม็กซิกนั ขนานแท้ โดยเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีส่ ด
ใหม่ ปรุงโดยเชฟมากฝีมอื พร้อมกับดืม่ ด�ำ่ มุมมองใหม่ของเตกิลา่
อาหารทีไ่ ม่ควรพลาด ได้แก่ Soft Shell Crab Taco ต่อเนือ่ งด้วย
เมนูจากทะเล Tuna Tostada แล้วขึน้ บกมาชิม 2 เมนูไก่ Achiote
Chicken และ Chicken Taco ตบท้ายด้วยของหวานจานถัว่ อย่าง
Peanut Cajeta Flan
The Connection : Mejico ตัง้ อยูบ
่ น ชัน้ 2 ของ Groove @
Central World เปิดบริการทุกวัน 11.00-24.00 น. สอบถามและ
ส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2252 6660
Ring a bell :

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วันนี้ - 30 เม.ย.
อร่อยสุดฟินในช่วงซัมเมอร์
ดับหิวชิลกับอาหารหลากเมนู ในโปรโมชัน่
อาหารไทยสุดพิเศษเพื่อต้อนรับหน้าร้อน ณ
โรงแรมแบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท มีเมนู
ชวนหิว อาทิ กรรเชียงปูทอด ย�ำส้มโอ ต้มข่าไก่
ปลาสามรส ฯลฯ ซึ่ ง จะให้ บ ริ ก ารเฉพาะ
มือ้ กลางวันและมือ้ ค�่ำ ในราคาเพียง 499 บาท
ต่อท่าน สอบถามและส�ำรองที่นั่งได้ที่ 0 2610
0111 ต่อ 4900
18

23 – 26 เม.ย.

6 พ.ค.

เทศกาลภาพยนตร์สวีเดน 2015
เอสเอฟเวิลด์ซีเนม่า เอาใจคอหนังทาง
เลื อ กด้ ว ยงาน “เทศกาลภาพยนตร์ ส วี เ ดน
ครั้ ง ที่ 4 คั ด สรรภาพยนตร์ คุ ณ ภาพจาก
ประเทศสวีเดนที่การันตีด้วยรางวัลจากหลาย
เวที จ�ำนวน 8 เรื่อง 8 รส มาให้ชมอย่างเต็ม
อิ่ม ณ โรงภาพยนตร์
เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า
ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล
เวิ ล ด์ ติ ด ต่ อ รั บ บั ต ร
โทร.0 2268 8888

Backstreet Boys in
a World Like This
การรวมตั ว ครั้ ง ส� ำ คั ญ ของ 5 หนุ ่ ม
บอยแบนด์จากเกาะอังกฤษที่เคยท�ำสาวๆ
ทัว่ โลกคลัง่ ไคล้ในยุค ‘90s คราวนีพ้ วกเขา
กลับมาให้แฟนเพลงชาวไทยได้ชื่นใจอีก
ครั้ง ในคอนเสิร์ตใหญ่ Toyota Corolla
Altis Presents Backstreet Boys in A
World Like This
ณ อิมแพค อารีน่า
เมืองทองธานี ตีตั๋ว
ด่ ว นที่ ไ ทยทิ ค เก็ ต
เมเจอร์

Amontre Playroom & Brasserie

่ นความรื่นรมย์
ห้องนังเล่

ทอดกายได้นานๆ ในร้านอาหารทีเ่ ปรียบเหมือนห้องนัง่
เล่น เต็มไปด้วยเอนเตอร์เทนเม้นท์ เช่น โต๊ะโกล์ ตูป้ อ๊ ปคอร์น ตูท้ ำ� สายไหม
จอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่สำ� หรับฉายภาพยนตร์ ดนตรี หรือภาพวินเทจเก๋ๆ
ทัง้ ยังมีลกู เล่นพิเศษอยูบ่ นเพดาน เป็นโคว้ตค�ำพูดเด่นๆ ทีเ่ ขียนด้วยลายมือ
จริงๆ ทัง้ หมด โดยมีโซนทีน่ งั่ ให้เลือกทัง้ อินดอร์ และเอาท์ดอร์
Eat time : เชิญชวนอิ่มเอมกับอาหารทุกมื้อตั้งแต่เช้าจรดดึก สไตล์
อาหารเสิรฟ์ แบบโมเดิรน์ ฟูด้ ทุกเมนูสร้างสรรค์ขนึ้ ใหม่ทงั้ รสชาติและหน้าตา
เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความรูส้ กึ ดีๆ ทีต่ า่ งไปจากเดิม เมนูชวนลิม้ เช่น เกีย๊ ว
น�ำ้ เวียดนามกับเห็ดทรัฟเฟิล คอหมูพะโล้ โรตีมสั มัน่ ไก่ หอยนางรมสไปซี่
ตบท้ายด้วยของหวานสดชืน่ อย่าง ไอศกรีม วิท แอตติจดู
The Connection : Amontre ตัง้ อยูภ
่ ายในโครงการเออร์บานา สาทร
(ติดถนนสาทรใต้) เปิดบริการทุกวัน 06.00-24.00 น. สอบถามและส�ำรอง
ทีน่ งั่ โทร.0 2359 9667
Ring a bell :

Rib
Great American

บารบ์ คี วิ หอมหวลชวนหวิ

Ring a bell : สาขาที่ 2 ของสุดยอดร้านบาร์บค
ี วิ

อเมริกนั Great American Rib มอบความพิเศษ
ด้วยเมนูอาหารและบรรยากาศแสนประทับใจ
สร้างสรรค์บรรยากาศแวดล้อมให้อบอวลไปด้วย
กลิน่ อายของการปรุงบาร์บคี วิ สมัยใหม่
Ring a bell : บาร์บีคิวต้นต�ำรับอเมริกันที่รมควันกลิ่นฮิคเคอรี
รสชาติเป็นอย่างไร ต้องลองชิมจากซีโ่ ครงบาร์บคี วิ และเนือ้ หวานอร่อย
เสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงสุดคลาสสิค อย่าง โคลสลอว์ ข้าวโพด และ
อีกเพียบ นอกจากนีย้ งั มีอาหารทะเล อาหารเม็กซิกนั
The Connection : Great American Rib ตัง้ อยูภ
่ ายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เอมบาสซี่ เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. สอบถามและ
ส�ำรองทีน่ งั่ โทร.0 2160 5705

9 พ.ค.

วันนี้ - 16 พ.ค.

วันนี้ - 17 พ.ค.

Band on the Run:
Cressendo & Tattoo Colour
ค่ายสนามหลวง ร่วมปลุกพลังดนตรีให้
คนรุน่ ใหม่ ด้วยการจัดคอนเสิรต์ ซีรสี ์ 4 เดือน
4 คอนเสิรต์ 8 ศิลปิน 8 แขกรับเชิญ ประเดิม
ซีรสี แ์ รกวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ด้วยวงฮิตอย่าง
เครสเซนโด้ และ แทททูคัลเลอร์ สาวกรีบ
จับจองบัตรตัง้ แต่เนิน่ ๆ ทาง www.gmmlive.
com ระเบิดความ
มัน ณ เมืองไทย จี
เอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์
ชัน้ 8 เซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการ โต๊ะ
เมื่ อ 3 ศิ ล ปิ น ไทยมารวมตั ว กั น
สร้างสรรค์งานศิลปะ งานนิทรรศการที่คุณ
รอคอยจึงเกิดขึ้น ส�ำหรับนิทรรศการ Toh:
Me, My Work and Everything in Between
คื อ นิ ท รรศการที่ จ ะเปิ ด โลกให้ คุ ณ ได้
เห็นจุดร่วมของพื้นที่เดียวกัน แต่ถ่ายทอด
ความหมายแตกต่ า งกั น ตามความรู ้ สึ ก
ความคิด และรสนิยม
ความชอของแต่ละ
คนจะถ่ายทอด
ออกมาเช่นไร ชวน
ติ ด ตาม ณ อั ต ตา
แกลเลอรี่

Siam Spectacular Summer:
Stunning Budapest
3 ศูนย์การค้าย่านสยาม ได้แก่ สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึกก�ำลัง
พาขาช้อปฯ ไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ณ
เมืองที่สวยที่สุดในโลก กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ
ฮังการี เพียงช้อปปิ้งตามกติกา จากนั้นก็ลุ้นรับ
โชคได้ทันที แต่ถ้าพลาดก็ยังมีของรางวัลรวม
กว่า 4.3 ล้านบาท รอคอยคุณอยู่ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง
17 พฤษภาคมนีเ้ ท่านัน้
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

ร้อนนี้ที่

เกาะช้าง

เกาะช้าง เป็นหนึ่งในหมูเ่ กาะของอุ ทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากถึง 52 เกาะ เรียงตัวกันตัง้ แต่เขต
อ�ำเภอแหลมงอบ อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอคลองใหญ่ ของจังหวัดตราด
และเป็นเกาะที่มพี นื้ ที่ใหญ่สดุ ถึง 429 ตารางกิโลเมตร ในเขตทะเลอ่าว
ไทย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากภูเก็ต จึงมีสถานที่พกั
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวครบครัน
ท�ำให้เป็นเกาะที่ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศจ�ำนวนมาก
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เกาะช้าง เดิมเป็นเกาะทีไ่ ม่มชี มุ ชนตัง้ ถิน่ ฐานอยูอ่ าศัย แต่มคี วาม
ส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม แหล่งเสบียงอาหาร และ
น�ำ้ จืด โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นทีร่ จู้ กั กันดีใน
หมูโ่ จรสลัด ชาวจีนไหหล�ำ และชาวญวน ปัจจุบนั บนเกาะช้างมีประชาชน
อาศัยอยู่ 8 หมูบ่ า้ น คือ สลักเพชร สลักคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลอง
สน คลองพร้าว คลองนนทรี และบ้านบางเบ้า มีสถานทีร่ าชการ อ�ำเภอ
สถานีตำ� รวจ โรงพยาบาล และเป็นทีต่ งั้ ทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
ช้าง ซึง่ ตัง้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันออกของเกาะใกล้คลองธารมะยม บริเวณด้าน
หน้ามีทา่ เทียบเรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ ลักษณะภูมปิ ระเทศของเกาะ

ช้างส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ได้แก่ เขาสลัก
เพชร มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา มีลำ� ธารและน�ำ้ ตกอยู่
หลายแห่ง จึงท�ำให้บนเกาะมีนำ�้ จืดใช้ไม่ขดั สน ส่วนชายหาดทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ เพราะ
เป็นหาดที่มีทรายขาวและมีแนวโค้งยาวไม่
ลาดชันมาก เหมาะส�ำหรับการเล่นน�้ำ และ
ทัง้ สามหาดมีรสี อร์ทและทีพ่ กั ตัง้ อยูม่ ากมาย
บริเวณนี้จะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ
ถ้าขับรถออกจากท่าเรือให้เลีย้ วชวา จะผ่าน
วัดคลองสน หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว
หาดไก่แบ้ อ่าวใบลาน และไปสุดที่ หมูบ่ า้ น
ประมงบางเบ้า ซึง่ บ้านแต่ละหลังปักเสาลง
ในทะเล มีสะพานเชือ่ มต่อถึงกัน บรรพบุรษุ
ของคนทีน่ สี่ ว่ นใหญ่สบื เชือ้ สายจากชาวสลัก
เพชร ด�ำรงชีวิตเรียบง่ายด้วยการท�ำประมง
ขนาดเล็กชายฝั่ง เป็นแหล่งปลาหมึกหอม
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ชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้นำ�้ บริเวณหมูบ่ า้ นมีทา่ เรือ หอประภาคารสีขาว
ทีต่ งั้ โดดเด่น สะพานปลา ร้านอาหาร ตลาดขายของฝากของทีร่ ะลึก กะปิ
น�ำ้ ปลา กุง้ แห้ง ปลาเค็ม เสือ้ ผ้า รองเท้า ฯลฯ อ่าวบางเบ้ามีชยั ภูมทิ ตี่ งั้
เหมาะแก่การจอดเรือหลบคลืน่ ลมเพราะมีเทือกเขาและหมูเ่ กาะโอบล้อม
สองด้าน ในฤดูมรสุมจึงมีเรือมากมายเข้ามาจอดหลบคลืน่ ลมในอ่าวนี้ ที่
ส�ำคัญจุดนีค้ อื จุดลงเรือส�ำหรับการไปออกทริปด�ำน�ำ้ อีกด้วย ระหว่างทาง
จากหาดไก่แบ้ไปหมูบ่ า้ นประมงบางเบ้าจะมีจดุ ชมวิวอยูท่ างด้านขวามือ
สามารถจอดรถแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับตู้ไปรษณีย์เก๋ๆ มองวิวไกลๆ เห็น
เกาะมันนอกได้อกี ด้วย
และถ้าหากออกจากท่าเรือฯ แล้วเลีย้ วซ้ายเพือ่ ไปยังฝัง่ ตะวันออก
และทิศใต้ของเกาะ จะเจอ บ้านสลักคอก ในเขตต�ำบลเกาะช้างใต้ เป็น
หมูบ่ า้ นชาวประมงชายฝัง่ ทีย่ งั คงสภาพวิถชี วี ติ ประเพณี และวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมเอาไว้ อีกทั้งยังมีป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะ
ช้าง จ�ำนวน 650 ไร่ ที่ส�ำคัญเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยี่ยมและทรงประทับรอยพระบาท
เพื่ อ สร้ า งพระอุ โ บสถพร้ อ มกั บ พระราชทานนามวั ด สลั ก คอกว่ า
“วัดวัชคามคชทวีป”
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พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงไม่คอ่ ยมีชายหาดในบริเวณ
ฝัง่ นี้ หรือจะมีกเ็ ป็นช่วงเล็กๆ สลับแนวโขดหิน เน้นการท่องเทีย่ ว
แบบใกล้ชดิ ธรรมชาติ พายเรือคายัคชมป่าโกงกางและวิถชี วี ติ ชาว
ประมงท้องถิน่ โรงแรมทีพ่ กั โดยส่วนใหญ่จงึ เน้นบริการทีพ่ กั แบบ
เป็นส่วนตัว เงียบ หรู อยูส่ บาย โดยเฉพาะที่ เดอะสปา เกาะช้าง
รีสอร์ท ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่าวสลักคอก มีบริการโปรแกรมพิเศษ
ล้างพิษเพือ่ สุขภาพ (ดีทอ็ กซ์) และกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น การอบไอน�ำ้
สมุนไพร ชัน้ เรียนโยคะ การฝึกสมาธิ พร้อมด้วนเมนูอาหารพิเศษ
ส�ำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 08 3115 6566, 0 3955 2700
ส่วนทางด้านทิศใต้ของเกาะก็จะเป็นทีต่ งั้ ของ บ้านสลักเพชร
เป็นชุมชนใหญ่และเก่าแก่ทสี่ ดุ บนเกาะช้าง ชาวบ้านประกอบอาชีพท�ำการ
ประมงชายฝัง่ มีหมูเ่ กาะและทิวเขาโอบล้อมช่วยก�ำบังคลืน่ ลมได้ดี หน้า
หมูบ่ า้ นมีวดั เก่าแก่ คือ วัดสลักเพชร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ ครัง้ เสด็จ
ประพาสเกาะช้าง และอ่าวสลักเพชรยังเป็นอ่าวใหญ่ทสี่ ดุ บนเกาะ
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นอกจากนีบ้ ริเวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง ยังมีเกาะเล็กๆ ราย
ล้อม อันได้แก่ เกาะคลุม้ เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชใี้ หญ่ เกาะหวาย
เกาะกระ เการัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกาะหมาก เกาะ
ขาม ฯลฯ ซึง่ เกาะต่างๆ เหล่านีม้ บี ริการทริปพาทัวร์ดำ� น�ำ้ แบบครึง่ วัน และ
เต็มวัน สามารถเลือกได้วา่ จะไปเกาะไหนตามแพ็คเกจทีท่ างบริษทั ทัวร์ได้
จัดเตรียมไว้ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง เพือ่ ความสะดวกสบายของนักท่องเทีย่ ว
หรือถ้าใครชอบท่องราตรีทนี่ กี่ ม็ แี สง สี เสียงให้บริการตามสองฝัง่ โดยเฉพาะ
บริเวณหาดทรายขาวและหาดไก่แบ้ เรียกว่าคึกคักใช้ได้ครับ

การเดินทาง

สว่ นตัว
• โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตราด สามารถเดินทางได้ 2

เส้นทาง คือ
ใช้เส้นทางสายบางนา – ตราด (ทางหลวงหมายเลข
3) ผ่านชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี ไปจนถึงท่าเรือเฟอร์รขี่ า้ ม
เกาะช้าง จ.ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
ใช้เส้นทางหลวงมอเตอร์เวย์ มาถึงบ้านบึงแล้ว
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) เมือ่ ถึง
อ.แกลง จ.ระยองแล้วให้เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข
3 (ถ.สุขุมวิท) ผ่าน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แล้วข้ามสะพาน
แม่นำ�้ เสฬุ เข้าสูเ่ ขต จ.ตราด ที่ ต.แสนตุง้ อ.เขาสมิง แล้ว
เลีย้ วขวาขับต่อไป อ.แหลมงอบ ระยะทางประมาณ 315
กิโลเมตร ซึง่ เส้นทางนีจ้ ะสะดวกและเร็วกว่าเส้นทางแรก

-

ำทาง
• รถโดยสารประจ�
มีรถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออกจาก
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร และเอกมัย) ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. Call Center 1490 เรียก
บขส. หรือ www.transport.co.th

ช่วงเวลาทีเ่ หมาะแก่การท่องเทีย่ ว คือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม
เพราะมีคลืน่ ลมน้อย แต่สำ� หรับใครทีต่ อ้ งการมาพักผ่อนแบบส่วนตัวไม่เน้นกิจกรรม
กลางแจ้งมากมายมาในเดือนไหนๆ ก็ได้ครับ เทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี
การเดินทางสัญจรบนเกาะก็สะดวก สามารถน�ำรถข้ามเรือเฟอร์รมี่ าบนเกาะ
ได้ ถนนลาดยางอย่างดี แต่มบี างช่วงทีโ่ ค้งเลีย้ วเยอะ และมีความลาดชันสูงจึงต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการขับขีเ่ ช่นกัน แต่ถา้ ท่านใดใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
มา ทีน่ กี่ ม็ บี ริการใช้เช่ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และบริการรถสองแถว
เทีย่ วนี้ เทีย่ วไหน เทีย่ วเมืองไทยของเราดีทสี่ ดุ ครับ

งเกาะช้าง
• ท่า-เรืท่อาข้เรืาอมไปยั
เซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่

มีเรือออกทุกชัว่ โมง เทีย่ วไป-กลับ เวลา 06.00-19.00 น.
ใช้เวลาในการข้ามฟาก 30 นาที สอบถามโทร. 0 3953 8196
ท่าเรือเฟอร์รเี่ กาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ)
มีเรือออกทุกๆ 45 นาที เทีย่ วไป-กลับ เวลา 06.30-19.00 น.
ใช้เวลาในการข้ามฟาก 30 นาที สอบถามโทร. 0 3951 8588

-
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คู่หูพักแรม
เรื่อง : มะลิ
ภาพ : s88

คลองพร้าว รีสอร์ท

เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ แต่เรื่องหาที่พักแรมใหญ่กว่า ห้องพักดี
สะอาด บรรยากาศเลิศ หลับสบาย จ่ายในราคาคุม้ ค่า ... วันนีเ้ รามี 2
ที่พกั สวยเก๋บนเกาะช้างมาแนะน�ำกันค่ะ
ส�ำหรับคนทีช่ อบการพักผ่อนแบบใกล้ชดิ ติดทะเล “คลองพร้าว รีสอร์ท”
คือ หนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยท�ำเลที่ตั้งอยู่บนหาดทรายที่สวย
และโค้งกว้าง ท�ำให้เรามองเห็นวิวทะเลได้แบบเต็มอิม่ เหมาะส�ำหรับการมา
พักผ่อนแบบคูร่ กั เพือ่ นฝูง หรือแบบครอบครัว ในส่วนของตัวห้องพักก็มใี ห้เลือก
หลายแบบตามความชอบ รองรับการจัดเลีย้ งหรือจัดสัมมนาได้อย่างสบายๆ
ด้วยห้องพักทีม่ ากถึง 124 ห้อง อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกครบครัน พร้อม
สระว่ายน�ำ้ ทีจ่ ะมาช่วยเติมสีสนั วันพักผ่อนของคุณให้สนุกสนานมากยิง่ ขึน้
ในส่วนของอาหารก็ไม่ทำ� ให้คณ
ุ ผิดหวังแน่นอน ทัง้ อาหารเช้าและอาหาร
ค�ำ่ เรียกว่า มาอย่าง ”จัดเต็ม” ทุกเมนู บริเวณด้านหน้าติดริมหาดจะเป็นส่วน
ของร้านอาหารโอเพ่นแอร์ เปิดรับลมชมวิวทะเลสวยๆ ชือ่ ว่า “ริมหาด” รับ
ประกันความอร่อยโดย เชฟต้อม อภิวตั ร ดาราศร ทีป่ รุงแต่งรสชาติและ
หน้าตาของแต่ละเมนูให้ออกมาได้อย่างสวยงามเลิศรส ทัง้ เมนูอาหารไทยและ
อาหารยุโรป จะสัง่ แยกเป็นจานหรือสัง่ เป็นเซ็ทคูร่ กั ก็ได้ มีให้เลือก 2 เซ็ท คือ

ภูธาร เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา
พานาค๊อตต้ามะพร้าวอ่อน

เซ็ทไทย ประกอบไปด้วย แกงหมูชะมวง มัสมัน่ ไก่
ย�ำคลองพร้าว (ย�ำยอดมะพร้าวอ่อนซีฟดู้ ) ปิดท้าย
ด้วยของหวานสไตล์ฟวิ ชัน่ โดยเลือกใช้วตั ถุดบิ ใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก และ เซ็ทยุโรป ประกอบด้วย
ไก่โกดองเบลอ (ไก่หอ่ แฮมชีส) สปาเก็ตตีห้ มึกด�ำ
ปลาแซลมอนในซอสครีมซัฟฟร้อนซอส และ
ของหวานอย่าง พานาค๊อตต้ามะพร้าวอ่อนทีเ่ สิรฟ์ มา
พร้อมสับปะรดตราดพันธุส์ ที องเชือ่ ม เปิดให้บริการ
ตัง้ แต่เวลา 11.00 -23.00 น.

• คลองพร้าว รีสอร์ท
21/1 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว เกาะชา้ ง จ.ตราด 23170
โทร. 0 3955 1115-6 www.klongpraoresort.com

อีกหนึ่งสถานที่พักซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันมานักประมาณ 500
เมตร “ภูธาร เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา” รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว
ทีเ่ น้นการให้บริการอย่างมีระดับ ทัง้ สถานทีพ่ กั ห้องนวดสปา สระว่ายน�ำ้
กลางแจ้ง ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ดกู ลมกลืนกับธรรมชาติของ
ป่าโกงกางด้านหลังและภูเขาด้านหน้าอย่างมีสไตล์ จัดห้องพักเรียง
แนวเป็นตัวยู เพือ่ โอบเข้าหาสวนและสระน�ำ้ มีหอ้ งพักให้เลือก 3
แบบ คือ ภูธารา ภูฟา้ และภูตะวัน ทุกห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้
ผสมเพือ่ ให้ได้กลิน่ ไอของความเป็นเอเซีย บรรยากาศโดยรอบร่มรืน่
เหมาะแก่การมาพักผ่อน ถึงแม้ไม่ได้อยูต่ ดิ ทะเล แต่เสน่หข์ องทีน่ ี่
คือ ความเงียบสงบแบบเป็นส่วนตัว พร้อมมีกจิ กรรมพายเรือคายัค
ฟรี 9.00-17.00 น. ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการออกก�ำลังกาย
พร้อมเทีย่ วชมป่าโกงกางอย่างใกล้ชดิ

• ภูธาร เกาะชา้ ง รีสอรท์ แอนดส์
ปา
104/60 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว เกาะช
า้ ง
โทร. 0 3951 0810-1 www.bhutar จ.ตราด 23170
nkohchang.com
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เที่ยว
รอบบ้าน

เรื่อง / รูป : joesabf

แง้มดู..พุกาม ประตูบานแรกสู่พม่า
ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ส่พ
ี ันองค์
“พม่า” หรือ “เมียนมาร์” เป็นประเทศที่มพ
ี นื้ ที่ใหญ่สดุ
ในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ จึงเต็มไปด้วยความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม และชนเผ่า ความน่าสนใจของประเทศพม่า
จึงหลบซ่ อนตัวอยู ใ่ นมุมเมืองต่างๆ และในแง่งา่ มความเป็น
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปนัน้ หากปรารถนาจะพาใจก้าวผ่านอดีต
ไปสู่ความเป็ นปั จจุ บันขณะของเพื่อนบ้านอย่าง “พม่า”
ควรเริ่มต้นที่แคว้นไหนเมืองใดของพม่าดี.. ถึงจะเที่ยวสนุก
และประทับใจ ค�ำตอบแรกเหมือนจะพุ ่งปราดไปที่ ‘พุ กาม’
(Pagan Kingdom) ปฐมอาณาจักรแห่งอดีตอันรุ่งโรจน์
ซึ่ งตัง้ อยู ่เหนือฝั่ งด้านทิศตะวันออกของแม่น้�ำอิระวดี หรือ
‘เอยาวะดี’ (Ayeyarwady River) และหากจะกล่าวว่า
อาณาจักรแห่งนีถ้ อื เป็นจุ ดเริ่มต้นของชาติพนั ธุพ
์ ม่าอย่างเป็นทางการก็คงไม่ผดิ
ชนชาวพม่าน�ำพาพุกามก้าวขึ้นไปโลดเต้นอยู่บนหน้าประวัติศาตร์ของพวกเขานับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 1587 ภายหลังการเสือ่ มถอยของชนชาติ ‘พยู’ (Pyu) แห่งอาณาจักรศรีเกษตร ปฐมกษัตริย์
ผูย้ งิ่ ใหญ่นาม ‘อโนรธามังช่อ’ ได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ทีแ่ ตกออกเป็นก๊กเหล่าในเวลานัน้ ให้เข้า
มาเป็นหนึง่ เดียว โดยมีสงครามครัง้ ส�ำคัญคือการน�ำทัพลงไปตีเอา ‘เมืองท่าตอน’ ของอาณาจักร
มอญทีอ่ ยูท่ างตอนใต้มาผนวกรวมได้สำ� เร็จ จนพุกามกลายเป็นอาณาจักรอันแข็งแกร่งตัง้ แต่ทศิ
เหนือจรดทิศใต้ แม้จะมีการแย่งชิงอ�ำนาจราชส�ำนักกันอยูเ่ นืองๆ หากแต่พกุ ามก็สามารถครองความ
ยิง่ ใหญ่มาได้เกือบ 250 ปี โดยเฉพาะใน
รั ช สมั ย ของ ‘พระเจ้ า จานสิ ต า’ และ
‘พระเจ้าอลองสินธู’ ว่ากันว่าในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 17 พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ดินแดนแถบสุวรรณภูมิ ล้วนถูกครอบ
ครองโดยสองอาณาจักรใหญ่ในขณะนัน้
นัน่ ก็คอื อาณาจักรเขมรและอาณาจักร
พุกาม

ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ส่พ
ี ันองค์

เป็นธรรมดาของสรรพสิง่ ในโลกทีม่ เี กิดก็ยอ่ มมีดบั มียงิ่ ใหญ่สกั วัน
ก็ยอ่ มเสือ่ มสลาย มหาอาณาจักรแห่งนีก้ ม็ อิ าจหลีกหนีวฏั ฏะแห่งความ
ธรรมดานี้ไปได้ ในจังหวะเวลาอันรุ่งเรืองของพุกามนอกจากความ
เกรียงไกรทางด้านกองทัพและความเจริญทางด้านการค้าขายแล้ว ในซีก
ด้านของศาสนารวมทัง้ ศิลปะก็ได้รบั การท�ำนุบำ� รุงเป็นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน
พระเจ้าอโนรธาฯ ทรงเปิดรับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามา ทัง้ ยังมี
พระบรมราชโองการประกาศให้ผคู้ นหันมานับถือศาสนาพุทธโดยทัว่ กัน
ภายหลังจากทีพ่ ระองค์ตอี าณาจักรมอญได้สำ� เร็จ จึงโปรดให้มกี ารสร้าง
พระมหาเจดีย์ชเวซีโกน (Shwezigon Pagoda) อันมีความหมายว่า
เจดียท์ องแห่งชัยชนะ ในปัจจุบนั เจดียแ์ ห่งนีถ้ อื เป็นเจดียส์ ำ� คัญคูบ่ า้ น
คูเ่ มือง 1 ใน 5 ทีช่ นชาวพม่าให้การเคารพเป็นอย่างยิง่
พุทธศาสนาในอาณาจักรพุกามเจริญรุง่ เรืองถึงขีดสุดในรัชสมัยของ
พระเจ้าจานสิตา กษัตริยอ์ งค์ทสี่ แี่ ห่งราชวงศ์พกุ าม ส่วนพระเจ้าอลองสินธู
นัน้ ทรงให้ความส�ำคัญทางด้านศิลปวิทยาการเป็นพิเศษ เห็นได้จากการที่
พระองค์โปรดให้มกี ารก่อสร้าง เจดียต์ ะเบียงนิว หรือ มหาวิหารตะบิน
ยูพญา (Thatbyinnyu Phaya Temple) ซึง่ ถือเป็นมหาเจดียท์ สี่ งู ทีส่ ดุ ใน
อาณาจักรอันมีความหมายว่า “เจดียแ์ ห่งความรู”้
ธรรมเนียมในการสร้างเจดียข์ องอาณาจักรพุกามนัน้ ได้รบั การสืบทอด
และมีก่อสร้างต่อเนื่องกันมาตลอดยุคสมัย โดยเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่
และมีนยั ยะส�ำคัญมักเป็นเจดียท์ พี่ ระมหากษัตริยท์ รงสร้างขึน้ ส่วนเจดีย์
ทีม่ ขี นาดลดหลัน่ ลงไปจะสร้างโดยเชือ้ พระวงศ์ เหล่าขุนนางและอ�ำมาตย์
ไล่เรียงกันลงมาตามยศถาบรรดาศักดิ์
มีบันทึกไว้ในอดีตว่า พุกามเคยมีหมู่มหาเจดีย์น้อยใหญ่ประดับ
อาณาจักรไว้รวมทัง้ สิน้ ถึง 4,446 องค์ ทว่าปัจจุบนั หลงเหลือให้เห็นเพียง
2,217 องค์ แต่กระนัน้ พุกามก็ยงั ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม ที่
นักท่องเทีย่ วทัว่ โลกต่างพยายามหาโอกาสมาสัมผัสความงดงามของทะเล
เจดียแ์ ห่งนีใ้ ห้ได้สกั ครัง้ ในชีวติ
ปัจจุบนั พุกามถูกจัดอยูภ่ ายใต้เขตการปกครอง ‘มัณฑะเลย์’ (Mandalay)
ซึง่ ทอดตัวห่างออกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอดีตเมืองหลวงเดิมราว
145 กิโลเมตร ตัวเมืองพุกามถูกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังนีค้ อื ..
เขตเมืองเก่า (Old Bagan) เป็นเขตทีต่ งั้ ของอาณาจักรพุกามตาม
ท้องเรือ่ ง เหล่าเจดียส์ ำ� คัญๆ ส่วนใหญ่มกั อยูใ่ นเขตท่องเทีย่ วนี้
เขตเมืองใหม่ (New Bagan) เป็นย่านทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีต่ งั้ ของโรงแรม
รีสอร์ทส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีค่ อ่ นข้างมีความสะดวกสบายแต่อยูไ่ กลออกมา
เขตเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม (Nyaung-U) ประกอบด้วย
ย่านค้าขายสินค้าท้องถิ่นแทบทุกประเภท ย่านบริการต่างๆ ส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ ว ย่านทีพ่ กั และร้านอาหาร (ราคาประหยัด) ย่านร้านขายของ
ทีร่ ะลึก รวมถึงสถานีรถประจ�ำทางและสนามบิน
พุกามเป็นเมืองเล็กๆ เงียบง่ายและสุขสงบ.. ผู้คนไม่ค่อย
พลุกพล่านเหมือนหัวเมืองใหญ่อนื่ ๆ ตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีให้
เห็นไม่มากนัก รถม้าที่นี่วิ่งกันขวักไขว่คึกคักกว่าพาหนะประเภท
รถยนต์ ที่ส�ำคัญ.. ค่าครองชีพส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อวัน
ส�ำหรับทีน่ ยี่ งั ไม่สงู มากนัก เอาเป็นว่า.. คุณน่าจะแง้มประตูบานแรก
ส�ำหรับพม่าให้กบั ตัวเองได้อย่างสวยงามทีน่ .ี่ . ที่ ‘พุกาม’
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ไฮเทคอัพเดพ
เรื่อง : Yamaki

SMS Audio: Sync by 50
Cent Wireless Sport In-ear
สมกับทีซ่ มุ่ ประดิษฐ์มานาน พอได้ฤกษ์เผยโฉมหูฟงั แบรนด์คณ
ุ ภาพ
จากอเมริกาของแร็พเปอร์ 50 Cent จึงเต็มไปด้วยนวัตกรรมคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงระดับสตูดิโอ ดีไซน์สวยงามตามไลฟ์สไตล์ของคน
รุน่ ใหม่ดว้ ยนวัตกรรมไร้สาย ใช้การได้ดแี ม้รา่ งกายเคลือ่ นไหว มีระบบ
ทันสมัยพร้อมเชือ่ มต่อสัญญาณด้วยระบบบลูทธู ทุกเวลา หาซือ้ SMS
Audio Syns by 50 Cent รุน่ Wireless Sport In-ear ทีร่ า้ นจ�ำหน่าย
เครื่องเสียง/อุปกรณ์ไอทีชั้นน�ำทั่วประเทศ รายละเอียดคลิก FB:
SMSAudioThailand

Dyson
Digital Slim DC62
ถ้าฝุน่ ผงยังคงเป็นภาระหนักของงานท�ำความสะอาด
ขอแนะน�ำ Dyson Digital Slim DC62 เครือ่ งดูดฝุน่ ที่
ไร้สาย ไร้ถงุ ดักฝุน่ จึงลดทอนพลังงานดูดและไม่มคี า่
ใช้จ่ายในอนาคต มาพร้อมดีไซน์ล�้ำยุค มีน�้ำหนักเบา
เพียง 2 กิโลกรัม มีอปุ กรณ์เสริมเพือ่ การใช้งานทีห่ ลาก
หลาย ส่วนการเก็บรักษาและท�ำความสะอาดก็สะดวก
ง่ายดายไม่ยุ่งยาก รับประกันความทนทานนาน 5 ปี
สนใจผลิตภัณฑ์ตดิ ตามต่อได้ที่ www.dyson.co.th

Acer Z410

สติก
๊ เกอร์คต
ิ ตี้ จาก Kakao

กาเกาทอล์ค เอาใจสายแบ๊ว ด้วยการปลอ่ ยติก๊ เก้อคิตตีด้ กุ๊ ดิก๊
เวอร์ชนั่ ภาษาไทยในชือ่ ชุด Hello Kitty Funny Say มีทงั้ หมด 24
แอ็คชัน่ โดยมาพร้อมข้อความวัยรุน่ สุดอินเทรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์
นักแช็ต สามารถโหลดไดใ้ นราคาเพยี ง 2 ดอลลารส์ หรัฐ (ประมาณ
60 บาท มาเป็นแก๊งกาเกาทอล์คได้แล้วเพียงดาวน์โหลดแอพฯ
กาเกาทอล์ค (Kakao Talk) ฟรี! ที่ App Store และ Google
Play Store
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นิยามใหม่ของเซลฟีส่ มาร์ทโฟนทีเ่ กิดมาเพือ่ รองรับการใช้งาน
4G LTE เก็บภาพสวยทุกมุมมองด้วยเทคโนโลยี Wide Selfie
ผ่านกล้องหน้าทีม่ คี วามละเอียดถึง 2 ล้านพิกเซล และกล้องหลัง
5 ล้านพิกเซล ทัง้ ยังมีระบบออโต้โฟกัส แฟลช LED เอาใจคอเซลฟี่
สุดพลังด้วยระบบค�ำสั่งถ่ายภาพด้วยเสียง ท�ำงานผ่านระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ 4.0 KitKat ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นเอนเตอร์
เทนเม้นท์ฉบับมือถือ ด้วยฟังก์ชนั่ ฟังเพลง มีหน่วยความจ�ำสูงสุด
ถึง 32 GB ใช้งานต่อเนือ่ ง 400 ชัว่ โมง เป็นเจ้าของได้ในราคาเบาๆ
4,990 บาท ข้อมูลเพิม่ เติมคลิก www.acer.co.th

คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ผ่านพ้นสงกรานต์มา ฟ้าของชาวราศีเมษช่างเหมือนฟ้าหลังฝนจริงๆ
ทีเ่ คยเหีย่ วเฉาเน่าในก็จะกลับมาดีด๊ า๊ หันมองไปทางไหนก็มคี วามหวัง
เอกสาร สัญญาต่างๆ ทีเ่ คยถูกดองจะผ่านการพิจารณา การงานเห็นแววก้าวหน้า
ผูใ้ หญ่ให้ความเมตตา ด้วยความมานะอดทนทีเ่ พียรท�ำมา จะให้คณ
ุ ก็ตอนนี.้ .
การเงินดี (มีแล้วก็รจู้ กั เก็บบ้าง) สุขภาพควรระวังเรือ่ งในช่องปาก มีสทิ ธิโ์ ดนถอนฟัน
อุดฟัน ถือว่าสะเดาะเคราะห์ไปก็แล้วกัน ชีวติ รักกลับมาสดใส รักตัวเองก็อยูค่ นเดียว
สบายใจ หรือจะอยูส่ องคนให้โลกอิจฉา ..เลือกแบบไหนก็ได้ตามใจชอบ

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

เป็นช่วงเวลาเครียดๆ ทีเ่ รียกได้วา่ Lucky in game แต่ไม่ Lucky in
Love เอาซะเลย อึดอัดกับความรักเป็นทีส่ ดุ หวานอมขมกลืน แต่การ
งาน ชีวติ ส่วนตัวดี มีเงินก็ไม่รจู้ ะไปเลีย้ งข้าวใคร กินไปมองหน้ากันไปก็ตดิ คอ..
ก้มหน้าก้มตาท�ำงานสร้างฐานะดีกว่า หากคุณมีโปรเจคการค้าใหม่ๆ ควรรีบ
ลงมือท�ำ แต่อย่าเพิง่ ทุม่ ทุน ค่อยเป็นค่อยไป เพือ่ นฝูงรอบข้างก็พร้อมช่วยเหลือ
อย่าได้แคร์! พูดจาอะไร ระวังปากพาจน! กลางพฤษภามีเกณฑ์ตอ้ งเดินทางไกล

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

คุณควรต้องดูแลการใช้เงินของตัวเองให้ดี เพราะมีแววจะเหมือน
สามล้อถูกหวย คือ พอมีโชคใหญ่เข้ามา คุณก็คดิ จะซือ้ ของสวยงาม
ฟุม่ เฟือยก่อนเป็นอันดับต้นๆ แนะน�ำให้เอาเงินไปเคลียร์หนีก้ อ่ นดีไหม! เพราะ
แม้ตอ้ งจ่ายออกไป แต่กเ็ ป็นการลดความเครียดของคุณไปด้วย ไม่อย่างนัน้
สบายก่อนจะทุกข์ภายหลัง... การงานแม้ดูราบรื่นแต่ให้ระวังพวกคลื่นใต้น�้ำ
ให้ด!ี !! ความรัก ไปเทีย่ วสงกรานต์ อาจได้ใครบางคนเป็นติง่ พ่วงกลับมาด้วย

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ระยะนี้ หากมีอะไรผ่านมือเข้ามา ต้องเรียกว่า เป็นทุกขลาภ คือ ได้
มาแต่กไ็ ม่ทำ� ให้คณ
ุ สุขใจ กลับกลายเป็นภาระเสียอีก อาทิ หาก
งานของคุณมีการเลือ่ นต�ำแหน่ง หรือ ได้งานใหม่ แม้เงินจะมากขึน้ แต่หน้าที่
การงานก็หนักไม่เบา เป็นต้น คุณทีท่ ำ� ธุรกิจส่วนตัว นับว่าเป็นจังหวะดี ค้าขาย
มีกำ� ไรเซ็งลีฮ้ อ้ ... แต่ให้ระวังลูกจ้างท�ำงานไม่ได้ดงั ใจ หรือ ท�ำงานผิดพลาด จะ
ท�ำให้เกิดความหนักใจตามมา ความรัก คุณจะได้พบเจอคนรักเก่าโดยบังเอิญ
ถ่านไฟเก่าอาจคุขนึ้ มาอีกก็เป็นได้...

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

“ได้เงินมาเท่าไหร่ ก็ไม่พอซ่อมบ้าน”.. อาจจะเป็นเสียงบ่นดังๆ
ของชาวสิงห์ในระยะนี้ เพราะได้เงินมาก็ตอ้ งมาโป๊ะค่าซ่อม หรือ
ต่อเติมบ้าน งบบานทะลุทะลวง! ท�ำใจร่มๆ คุณเป็นนักหมุนเงินชัน้ ยอด ยังไงก็
ต้องหามาจนได้ แม้จะเหนือ่ ยกับการเจรจาและการเดินทางสักหน่อย ทีส่ ำ� คัญ!
อย่าไปพูดจาไม่เข้าหูคน คนท�ำอาชีพเซลขายสินค้า มีโอกาสได้จับเงินค่า
คอมมิสชั่นก้อนโต แต่ให้ระวังศัตรูหน้าเดิมๆ จะหาทางลอบแทงข้างหลัง
ความรัก คนโสดจะมีเพือ่ นแนะน�ำให้รจู้ กั คนดีๆ คนมีคู่ ต้องรูจ้ กั อ้อนขอตังค์

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

หลังปีใหม่ไทย ก็ได้เวลาดีเบิกฤกษ์เอาชัยของชาวกันย์ ใครทีร่ บั งาน
อิสระ จะได้เริม่ จับงานใหม่ๆ ได้เซ็นสัญญาใหม่ๆ ใครทีท่ ำ� งานประจ�ำ
จะมีงานใหญ่มาให้คณ
ุ พิสจู น์ฝมี อื หรือ ใครรองานใหม่มหี วังได้สมใจ การเงิน
ไปได้สบาย แม้จะมีปญ
ั หาอุปสรรคใดๆ ขอให้ใจเย็นๆ ใช้ธรรมะเข้าข่ม เดีย๋ ว
ก็ผา่ นไปได้ บุตรหลานทีร่ อสอบเข้าจะได้สมใจ ความรักสดใส ทีง่ อนกันไปมา
จะกลับมาคืนดีกนั !
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ค�ำพยากรณ์
15 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2558
ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ในทุกปัญหาระหว่างนี้ คนตุลย์ต้องรู้จักพลิกวิกฤติเป็นโอกาส
แล้วโชคจะเข้าข้าง! คนท�ำงานประจ�ำ ผูใ้ หญ่ให้ความเมตตามี
โอกาสได้เลือ่ นต�ำแหน่ง แต่จะเซ็นสัญญาใหม่ตอ้ งดูให้ละเอียด ต่อรองได้ใน
สิทธิท์ คี่ วรเป็นของเรา ..ส่วนการเงินต้องรอบคอบ เก็บให้ดี เพราะไม่รรู้ ายจ่าย
มาจากไหน! ความรักทีเ่ ลิกรากันไป จะได้เจอคนใหม่มาดามอก อาจมีการ
เดินทางไกล ให้ระวังเรือ่ งอาหารการกินจะเป็นพิษ

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

เป็นช่วงเวลาดีๆ ทีจ่ ะได้พบปะเจอะเจอคนดีๆ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ คุณ
ดีขึ้น หากคุณเดินอยู่ในสายธัมมะธัมโม คุณจะได้เจอพระดีที่
ให้ทางสว่างกับคุณ หรือ ได้เจอผูใ้ หญ่ทสี่ ามารถเป็นทีป่ รึกษาให้คณ
ุ ได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในเรือ่ งความรัก ทีค่ ณ
ุ ก�ำลังพบทางตัน คุณจะได้คำ� ตอบที่
เปรียบเหมือนแสงสว่างทีป่ ลายอุโมงค์! การงานแม้เบือ่ แทบตายแต่กย็ งั พอเอา
อยู!่ การเงินระยะนีผ้ นั ผวน รับ-จ่ายไม่สมดุล ต้องจัดระเบียบการใช้จา่ ยให้ดๆี
ไม่ควรเซ็นสัญญาค�ำ้ ประกัน หรือ ออกรับแทนใครจะจนใจเอง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

คุณอาจต้องเหนือ่ ยปากเปียกปากแฉะกับบุตร หลาน บริวารใน
ปกครองสักหน่อย ด้วยเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งทีม่ องกันต่างมุม ขอให้
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ฟังและคิดอย่างทีเ่ ขาเป็นบ้าง คุณจะได้เข้าใจคนรอบ
ข้างมากขึน้ การงานก็เหมือนกัน ต้องรูจ้ กั ฟังและคิด ลองแปรความต่างเป็น
ความสร้างสรรค์ดบู า้ ง คุณอาจได้งานดีๆ ลูกน้องดีๆ เพิม่ ขึน้ การเงินอาจจะ
มีสว่ นท�ำให้คณ
ุ เครียดจนหน้ามืด เพราะระยะนีด้ ฝู ดื สุดๆ สุขภาพต้องระวัง
เกี่ยวกับอาหารการกิน กรดไหลย้อน อาหารเป็นพิษ หรือสุขอนามัยใน
ช่องปาก! ความรักอาจมีมมุ ขัดแย้ง แต่กจ็ บได้สวย...

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

คุณมีโชคเกี่ยวกับทรัพย์อสังหา ดังนั้น ใครอยากซื้อ/ขายบ้าน
นับเป็นจังหวะดี แต่ควรตกลงใจร่วมกัน ก่อ นในครอบครัว
อย่าไปงุบงิบท�ำคนเดียว ทีก่ ะว่าจะเซอร์ไพรส์จะกลายเป็นบ้านแตก! การเงิน
จะมีรายได้ใหม่ๆ เข้ามาเติมก�ำลังใจให้สงู้ านต่อไป การงานเหนือ่ ยพูดน�ำเสนอ
แต่ผลออกมาไม่ผดิ หวัง จะได้รบั ข่าวดีเรือ่ งการศึกษาต่อของบุตรหลาน แม้
บางคนจะพลาดทีห่ วัง แต่ทไี่ ด้มาก็ไม่ธรรมดา ความรัก ถ้าเพิง่ เริม่ คบ ระวัง
จะจบแบบดราม่า!

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

เป็นระยะทีช่ วี ติ ดูมสี สี นั อยูท่ า่ มกลางผูค้ นรอบตัว เพราะคุณจะ
ได้เจอะเจอมนุษย์หลากหลายรูปแบบทีต่ อ้ งมีปฎิสมั พันธ์ดว้ ยจน
เวียนหัว! ทัง้ ราบรืน่ ทัง้ ขัดแย้งสลับกันไป ถ้าท�ำงานเหนือ่ ยนักก็กลับไปพัก
ใจทีบ่ า้ น ครอบครัวคุณ คือ ก�ำลังใจทีด่ .ี . ทีส่ ำ� คัญ คือ มีสว่ นสนับสนุนฐานะ
ทางการเงินของคุณอย่างเป็นทางการ (ฮ่าๆ) ความรัก อย่าขีบ้ น่ เป็นคนแก่
เดีย๋ วแฟนไม่รกั นะจะบอกให้...

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

เรื่องของหัวใจ ไม่เข้าใจอะไรก็หันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจ
กัน อย่าท�ำให้กลายเป็นเรือ่ งน�ำ้ ผึง้ หยดเดียว ไม่อย่างนัน้ มันจะ
ลามปามไปถึงคนรอบตัวด้วย ท�ำให้ความขัดแย้งแผ่ขยายไปยังวงกว้าง โกรธ
แฟนจะพาลโกรธเพื่อนแฟน เป็นต้น การงาน อาจมีปัญหาอุปสรรค ต้อง
ต่อรองเจรจาให้ดี การเงินหมุนได้ไม่ตดิ ขัด ทีฝ่ งั ตุม่ ไว้ในบ้านจะได้ขดุ ขึน้ มาใช้
ควรหมัน่ ไปท�ำบุญบ่อยๆ บุญจะช่วยหนุนน�ำพาให้ชวี ติ ราบรืน่ ก้าวหน้า

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

อยู่เป็น
เย็นสุข

กลับมาพบกันอีกครัง้ นะครับ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับสุดท้ายก่อนสัง่ ลา ด้วยเหตุที่
ผมติดภารกิจบางประการเลยต้องขออนุญาตหยุดเขียนคอลัมน์อยูเ่ ย็น เป็นสุข
ไปสักพักนะครับ แต่ถา้ ท่านผูอ้ า่ นท่านใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับฮวงจุย้ หรือของเสริม
ดวงเพือ่ สร้างความเป็นสิรมิ งคลต่างๆ สามารถติดต่อผมโดยตรงได้เหมือนเดิม
ทีเ่ บอร์โทร 08 1298 8446 และ 08 6897 0878 ครับ
ฉบับนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงเรื่องหินมงคลแก้ชง
ส�ำหรับคนทีเ่ กิดปีจอและปีมะโรงกันครับ ซึง่ คนทีเ่ กิดปีจอ
นัน้ จะชง 50% ในเรือ่ งการงานและเรือ่ งสุขภาพ ส่วนคนที่
เกิดปีมะโรง จะชงเพียง 25% ซึง่ จะชงในเรือ่ งของสุขภาพ
การงาน และการเงิน แต่เรือ่ งละเล็กละน้อยเท่านัน้ ครับ

ส�ำหรับผู ้ท่เี กิดปี จอ
+ วันอาทิตย์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หิน
สีสม้ เช่นใ ห้ใส่หนิ คาร์เนเลีย่ น หรือ พีชอเวน
เจอรีนไว้ทขี่ อ้ มือ ให้แนบกับชีพจร เพือ่ เพิม่
พลังด้านการงานและสุขภาพ หรือจัดวางหินคาร์เนเลีย่ นก้อนกลมไว้
ทีโ่ ต๊ะท�ำงาน จะช่วยเสริมพลังด้านการงาน
+ วันจันทร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีชมพูเหลือบ เช่น ให้ใส่หนิ
พิงค์มยู สโตน หรือ พิงค์โอปอล หรือจัดวางหินทัง้ 2 ชนิดก้อนกลมไว้
ทีห่ อ้ งนอนหรือโต๊ะท�ำงาน เพือ่ ให้การราบรืน่ และลดการปะทะกับ
ผูร้ ว่ มงาน
+ วันอังคาร หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีฟา้ น�ำ้ เงิน เช่น ให้ใส่
หินบลูเลสอาเกต หรือ ลาพีส ลาซูรี่ เพือ่ ท�ำให้การงานราบรืน่ และ
บ�ำบัดด้านสายตาให้ดขี นึ้ หรือจัดวางหินลาพีส ลาซูรกี่ อ้ นกลมไว้ที่
โต๊ะท�ำงาน เพือ่ ช่วยให้เกิดสติปญ
ั ญาในการแก้ปญ
ั หาให้ดขี นึ้
+ วันพุ ธ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีแดง เช่น ให้ใส่หนิ เรดแจ
สเปอร์ หรือ พลอยตาสิงห์ เพือ่ ป้องกันคนนินทาให้รา้ ย หรือจัดวางหิน
ทัง้ 2 ชนิดก้อนกลมไว้ทโี่ ต๊ะท�ำงาน เพือ่ ลดแรงปะทะจากคนคิดร้าย
+ วันพฤหัสบดี หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีชมพู หรือม่วง เช่น
ให้ใส่หนิ โรสควอตซ์ หรือ อเมทิสต์ไว้ทขี่ อ้ มือ เพือ่ เพิม่ พลังความคิด
สมาธิและสติปญ
ั ญา หรือจัดวางหิน 2 ชนิดนีแ้ บบก้อนกลมไว้ทหี่ อ้ ง
นอนหรือโต๊ะท�ำงาน เพือ่ เป็นการลดความเครียด
+ วันศุกร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีดำ� น�ำ้ ตาล เช่น ให้ใส่
หินโอนิกซ์ หรือ แบล็คอาเกต เพือ่ เพิม่ พลังความกระตือรือร้น หรือ
จัดวางหินแบล็คอาเกตก้อนกลมไว้ที่โต๊ะท�ำงาน เพื่อให้การงาน
ราบรืน่ และเกิดความหนักแน่นในการตัดสินใจ
+ วันเสาร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีเหลือง หรือขาว เช่น ให้
ใส่หนิ ฮาวไลท์ หรือ แคลไซต์ เพือ่ เพิม่ พลังด้านสุขภาพ หรือจัดวาง
หินแคลไซต์กอ้ นกลมไว้ทหี่ อ้ งนอนหรือโต๊ะท�ำงาน เพือ่ เป็นการแก้ชง
ด้านสุขภาพ และให้การงานราบรืน่

ส�ำหรับผู ้ท่ีเกิดปี มะโรง
+ วันอาทิตย์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ
คือ หินชมพู ม่วง เช่น หินโรสควอตซ์
จะช่วยเสริมด้านการงาน และบ�ำบัด
สุขภาพให้แข็งแรงขึน้ หรือจัดวางหิน
อเมทิสต์ไว้ทโี่ ต๊ะท�ำงาน จะเกิดความสงบในทีท่ ำ� งาน
+ วันจันทร์ หินมงคลที่ดีที่สุด คือ หินสีเขียวมีอิทธิพลต่อ
การเงิน เช่น ให้สวมใส่หนิ ไหมเขียวไว้ทขี่ อ้ มือ หรือจัดวางหินก้อน
กลมชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งนัง่ เล่น เพือ่ กระตุน้ โชคลาภ
+ วันอังคาร หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีออกเหลือบเทาด�ำ
เช่น หินแก้วขนเหล็ก ให้ใส่เพือ่ บ�ำบัดสุขภาพให้แข็งแรง อีกทัง้
ยังช่วยกระตุ้นโชคลาภได้อีกด้วย ซึ่งควรจัดวางหินชนิดนี้ไว้ที่
ห้องท�ำงาน หรือห้องรับแขก
+ วันพุ ธ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีสม้ เช่น หินอาเกตสีสม้
จึงควรสวมใส่ไว้เพือ่ ให้เกิดความรอบคอบในการใช้เงิน หรือจัดวาง
หินชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งรับแขก เพือ่ ให้ลดการใช้เงิน
+ วันพฤหัสบดี หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีฟา้ น�ำ้ เงิน เช่น
ควรใส่หินบลูไคยาไนท์ เพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์ และเสริม
ด้านการเงิน โชคลาภ และจัดวางหินชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งท�ำงาน เป็น
หินทีม่ พี ลังกระตุน้ โชคลาภ
+ วันศุกร์ หินมงคลทีด่ ที สี่ ดุ คือ หินสีขาว เช่น หินหิมาลายัน
ควรสวมใส่เพือ่ ปกป้องคุม้ ครอง อีกทัง้ ยังกระตุน้ พลังโชคลาภของ
คนทีเ่ กิดวันนีใ้ ห้ดขี นึ้ อีกด้วย หรือจัดวางหินชนิดนีไ้ ว้ทหี่ อ้ งนัง่ เล่น
จะเสริมให้มแี ต่ความโชคดี
+ วั น เสาร์ หินมงคลที่ดีที่สุด คือ หินสีเหลือบ มีอิทธิพล
มากทางด้านการเงิน เช่น ให้สวมใส่หนิ มูนสโตน ติดตัวอยูเ่ สมอ
จะท�ำให้การเงินไม่ติดขัด หรือจัดวางหินชนิดนี้ไว้ที่ห้องนั่งเล่น
เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องทางด้านการเงิน
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English
on the way
เรื่อง : ครูหยาง

คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ พาไปเทีย่ วเกาะช้าง จ.ตราด การเดินทาง
ข้ามไปยังเกาะช้างนัน้ ถ้าเราขับรถไปเองก็สามารถน�ำรถลงเรือเฟอร์รี่
ข้ามไปยังทีเ่ กาะได้ หรือถ้าโดยสารรถประจ�ำทางมาก็ซอื้ ตัว๋ โดยสาร
ข้ามเกาะปกติ ราคาท่านละ 80 บาท ท่าเรือเฟอร์รขี่ า้ มเกาะช้าง
มีดว้ ยกัน 2 จุด คือ ท่าเรือเฟอร์รอี่ า่ วธรรมชาติ และท่าเรือเฟอร์รี่
เซ็นเตอร์พอ้ ยซ์ ค�ำถามทีอ่ าจจะพบบ่อย เช่น นักท่องเทีย่ วอาจจะ
ถามเราเกีย่ วกับการข้ามเกาะช้าง ดังนี้

ถาม :
Koh Chang Ferry and the Centre Point are they the same place ?
เกาะช้างเฟย์หรี่ แอนด์ เธอะ เซ็นเท่อร์พอ้ ยทฺ อาร์ เธย์ เธอะ เซม เพลซ
เกาะช้างเฟอร์รี่ และ เซ็นเตอร์พอยนท์ คือ ทีเ่ ดียวกันหรือไม่?
ตอบ :
They are near but not the same.
เธย์ อาร์ เนียร์ บัท น๊อท เธอะ เซม
มันอยูใ่ กล้กนั แต่คนละทีก่ นั
ถาม :
How long does it take to travel from Trad to Chang Island?
ฮ้าว ลอง ดาส อิท เทค ทู แทรฟเวล ฟรอม ตราด ทู ช้าง ไอ๊สแ์ ลนด์
ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไรจากตราดไปเกาะช้าง
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 ไอ๊สแ์ ลนด์ เฟย์รี่ ออเพอเรสฟรอม ซิกซ์ เธ้อที่ เอเอ็ม ทู ไฟวฺ พีเอ็ม
แอนด์ รันสฺ เสฟรี้ ฟอร์ทไิ ฟวฺ มินทิ สฺ แอนด์ อิท เทคสฺ ทเวนทิ มินทิ สฺ ทู
ทร่าเวล ทู ช้าง ไอ๊สแ์ ลนด์
เกาะช้างเฟอร์รี่ เริม่ เวลาเดินเรือ ตัง้ แต่ 6.30 – 17.00 น. เรือออก
ทุก 45 นาที ใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีถงึ เกาะช้าง

34

ถาม :
How much is the fare for Chang Island Ferry ?
ฮาว มัช อิส เธอะ แฟร์ ฟอร์ ช้าง ไอ๊สแ์ ล่นด์ เฟย์หรี่
ค่าโดยสารเฟอร์รไี่ ปเกาะช้างคือเท่าไร?
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.
นอร์มอลลิ เอ่กซ์ทบิ าท เพอร์ เพ้อซัน่ บัท อิฟวฺ ยู ทราเวล
วิธ ยัวร์ โอน คาร์ วิล ค้อสทฺ ยู มอร์, ดีเพ็นดฺ ออน
ยัวร์ วิฮเิ คิล่ ไพร้ซสฺ อาร์ ซับเจ็คทฺ ทู เชนจฺ
ปกติแล้วคนละ 80 บาท แต่ถา้ คุณเอารถไป
ด้วย คุณต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับ
พาหนะของคุณ ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ลองฝึกอ่านกันดูนะครับ เพื่อความคล่องปาก
และการจดจ�ำทีด่ ี ไม่ตอ้ งอายว่าส�ำเนียงจะถูกต้องเป๊ะ
เหมือนกับเจ้าของภาษาเค้า เพีย้ นนิด เพีย้ นหน่อย
ฝรั่งเค้าไม่ถือสา แค่ให้เราสื่อสารเข้าใจ
กั บ เค้ า ก็ พ อ คิ ด ง่ า ยๆ ก็ เ หมื อ นฝรั่ ง ฝึ ก
พูดภาษาไทยแหละครับ ฟังดูแล้วน่ารัก
น่ า เอ็ น ดู เ หมื อ นกั น ... แล้ ว พบกั น ใหม่
ฉบับหน้าครับ
ค�ำศัพท์
operates (ออเพอเรทสฺ) : verb = ด�ำเนินการ
cost (ค้อสทฺ) : noun = ราคา
vehicle (วีอ้ โิ อ่ค)ฺ : noun = ยานพาหนะ

