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สวัสดีคณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญและสร้างความ
สะเทือนใจให้กบั คนทัง้ โลก นัน่ คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีป่ ระเทศเนปาล ทีไ่ ด้สร้าง
ความเสียหายให้กับโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปีหลายแห่ง รวมถึงชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนอีกเป็นจ�ำนวนมาก จากเดิมชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวเนปาลก็คอ่ นข้างยากจนอยู่
แล้ว หลังจากเหตุการณ์นยี้ งิ่ ท�ำให้การใช้ชวี ติ ของพวกเขาล�ำบากมากขึน้ แต่เหตุการณ์ทางธรรมชาติบาง
ครัง้ ก็ยากทีจ่ ะคาดเดาได้ พบกับเรือ่ งราวความรูเ้ กีย่ วกับการเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกเกิดขึน้ ได้อย่างไร
และเกิดมาตัง้ แต่สมัยไหน ในคอลัมน์รอบรูร้ อบโลก ทีจ่ ะมาให้ความรูข้ นั้ พืน้ ฐานแก่คณ
ุ ต่อด้วยท่องเทีย่ วไป
อย่างใจคิดกับทริปสัน้ ๆ เส้นทางลัดบางตะบูน จากนาเกลือสูช่ ายหาดชะอ�ำ ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ หลงรักถนนสาย
นีก้ นั เลย ต้อนรับ AEC กับคอลัมน์เทีย่ วรอบบ้าน ฉบับนีจ้ ะพาคุณไปส่องเสน่หโ์ คโลเนียลแห่งอินโดจีนทีก่ รุง
ฮานอย มีทไี่ หนดี ทีไ่ หนเด็ดตามเช็คด่วน ... ในทุกฉบับของคูห่ เู ดินทางเรายังคงอัดแน่นไปด้วยเนือ้ หาสาระ
ดีๆ ความรูร้ อบตัว เรือ่ งราวการกิน การเทีย่ วทีจ่ ะท�ำให้ทกุ ท่านเพลิดเพลินเหมือนเช่นเคยครับ
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พบนิ ต ยสารคู ่ หู เ ดิ น ทางได้ เ ป็ น ประจ� ำ ที่
บนรถโดยสารปรั บ อากาศ ช่ อ งจ� ำ หน่ า ยตั๋ ว
และจุดประชาสัมพันธ์ ของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
ณ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถ
สุ ว รรณภู มิ และสถานี บ ริ ก ารของ บขส. อี ก
กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ,ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่
ทุ ก สาขา, ร้ า นกาแฟ 94°coffee ทุ ก สาขา,
ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ
คาเฟ่ อ เมซอน และห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

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

บขส.อัพเดท
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา รฟท.

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ซึงตะกูล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ส�ำนักอ�ำนวยการ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ครบรอบ 118 ปี

บขส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากรมทางหลวง

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี
แก่ นายชูศกั ดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง เนือ่ งในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมทางหลวงครบรอบ 103 ปี
06

ผู บ้ ริหาร บขส. ร่วมรดน�้ำขอพร
ผู บ้ ริหารกระทรวงคมนาคม

นางวราภรณ์ ประสพสุข ทีป่ รึกษาพิเศษ พร้อมด้วยนางสาว
กรรณิการ์ ชินะกุลวัฒนา ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
องค์กร ร่วมสรงน�้ำพระพุทธคมนาคมบพิธและรดน�้ำขอพรผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ 2558 ณ อาคารหอประชุม
กระทรวงคมนาคม

บขส. ร่วมกับ กทม. จัดโครงการ “อาหารปลอดภัย
ส้วมสะอาดพร้อมใช้ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์”

นายนพรั ต น์ การุ ณ ยะวนิ ช รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ร่วมกับ
นางผุสดี ตามไท รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด
กิจกรรมรณรงค์ “อาหารปลอดภัย ส้วมสะอาดพร้อมใช้ ต้อนรับเทศกาล
สงกรานต์” ณ ชัน้ 3 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส.อัพเดท
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส. เตรียมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย
ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
การเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นประธานในการประชุม
และแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ เตรียมมาตรการในการดูแลความสะดวก
ให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ณ
ห้องประชุม 1 ชัน้ 4 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงคมนาคม

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ พล.อ.อ.ประจิน
จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมรอบรอบ 103 ปี

บขส. ร่วมแสดงความยินดี
กรมประชาสัมพันธ์

ผู้แทน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่
กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 82 ปี ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ
08

ผู บ้ ริหาร บขส. ร่วมรดน�้ำขอพร รชค.

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการ
เดินรถ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมรดน�ำ้ ขอพร นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงคมนาคม เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

ผู ช้ ่ วยฯ ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยม บขส. เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ 2558

พล.ต.ท.ประวุ ฒิ ถาวรศิ ริ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
(ผช.ผบ.ตร.) เข้าตรวจเยี่ยม บขส. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมี
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการ
เดินรถ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

รชค. เป็ นประธานเปิ ดโครงการเมาไม่ขบั หมอชิ ต 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการเมาไม่ขบั “สงกรานต์ปลอดภัย ตาย
เป็นศูนย์” โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ให้การต้อนรับ ณ
อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์ 2558

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่าย
บริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
ประธานในการสรงน�ำ้ พระและรดน�ำ้ ขอพรผูบ้ ริหารระดับสูง เนือ่ งใน
เทศกาลสงกรานต์ 2558 ณ บริเวณโถงชัน้ 2 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

พล.ม.2 รอ. ร่วมกับ บขส. แถลงข่าวจัดระเบียบรถตู้
โดยสารเส้นทางภาคใต้

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ร่วมกับ บริษทั
ขนส่ง จ�ำกัด จัดประชุมหารือเรือ่ งการจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสาร เส้นทางภาค
ใต้ขนึ้ เพือ่ ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับผูแ้ ลและเจ้าของรถตูว้ า่ ตัง้ แต่วนั ที่ 16
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป เจ้าของรถตูต้ อ้ งน�ำรถตูโ้ ดยสารเส้นทางภาค
ใต้ ซึง่ มี 33 เส้นทาง ไปจอดให้บริการยังจุดทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ บขส. ได้จดั
เตรียมพืน้ ทีไ่ ว้ 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนน
บรมราชชนนี และสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้เก่า) ถนนปิน่ เกล้า
ซึง่ สถานีขนส่งทัง้ 2 แห่งนี้ สามารถรองรับรถตูโ้ ดยสารได้กว่า 300 คัน
อีกทัง้ บขส. ได้จดั เตรียมสถานที่ อาทิ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ ทีพ่ กั ส�ำหรับผูโ้ ดยสาร
และห้องน�ำ ้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารทีม่ าใช้บริการ

บขส. ขอบคุณสื่อมวลชน

ในนามของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน
ทุกท่านทีไ่ ด้นำ� เสนอข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทีจ่ ะเข้ามาใช้
บริการภายในสถานีขนส่งผูโ้ ดยกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) และสถานีขนส่งฯ
แห่งอืน่ ๆ ของ บขส. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ�ำปี 2558 ทีผ่ า่ น
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เคทีซีจัดกิจกรรม “ราชาเป็ นสง่าแห่งแคว้น”

ตอน 1 จาก “วังเดิม” สู่ “วังหลัง”

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สือ่ สารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซ”ี พร้อมด้วยคณะสือ่ มวลชน
ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัดทริป “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น”
ตอน 1 จาก “วังเดิม” สู่ “วังหลัง” ฟังต�ำนานวีรกรรมพระเจ้าตากสิน สืบวิถี
ถิน่ “ธนบุร”ี โดยร่วมกันท�ำบุญไหว้พระ และเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์สำ� คัญ
จาก อาจารย์จลุ ภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านศิลป
วัฒนธรรม ทีม่ าร่วมเรียงร้อยประวัตศิ าสตร์ เชือ่ มโยงกรุงธนบุรสี กู่ รุง
รัตนโกสินทร์ที่ “วัดหงส์รตั นารามราชวรวิหาร” และ “พระราชวังเดิม”
ร่วมด้วย นายนภันต์ เสวิกลุ ทีป่ รึกษาหน่วยพิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช ให้
เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมแบ่งปันเรือ่ งราวน่าสนใจที่ “พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
พิมขุ สถาน” เมือ่ เร็วๆ นี้

อีซซ
ู ย
ุ อดนักขับมือทอง 2558

อีซซู รุ ว่ มกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซซู ยุ อดนักขับ
มือทอง” ประจ�ำปี 2558 ศึกแห่งทศวรรษของสิงห์รถบรรทุกจากทัว่ ประเทศ
ผ่านเวทีการประลองทักษะและลงมือ
ปฏิ บั ติ บ นสถานการณ์ ที่ เ หมื อ นจริ ง
สู่การเป็นสุดยอดนักขับรถบรรทุกเมือง
ไทยเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการขับขี่
พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์วงการขนส่ง
ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,100,000
บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรม
การขนส่งทางบก และในวาระพิเศษฉลอง
ครบรอบ 10 ปี อีซซู ไุ ด้เพิม่ รางวัลพิเศษ
แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น ส�ำหรับ
ผูช้ นะอีกด้วย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเปิดนิทรรศการพิ เศษ

เนือ่ งในวันอนุรกั ษ์มรดกไทย พุ ทธศักราช 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนือ่ งใน
วันอนุรกั ษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2558 เรือ่ ง “เทวสตรี : คติพทุ ธ พราหมณ์
และความเชือ่ ในประเทศไทย” และพระราชทานเข็มเกียรติคณ
ุ วันอนุรกั ษ์
มรดกไทยแก่ผอู้ นุรกั ษ์มรดกไทย และผูใ้ ห้การสนับสนุนการอนุรกั ษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จ�ำนวน 45 ราย ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม  
ผูบ้ ริหาร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ

ยูนค
ิ รันนิง
่ สุโขทัยมาราธอน 2015

ยูนิค รันนิ่ง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งเพื่อมรดกโลกปีที่ 5 ใน
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถนุ ายน 2558 ท่ามกลางศิลปวัฒนธรรมอันงดงามที่
ถักทอและเรียงร้อยสายใยแห่งประวัตศิ าสตร์มาจนถึงปัจจุบนั โดยรายได้
ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยให้อยู่คู่คนรุ่นหลังสืบไป พร้อมอิ่มเอมใจกับกิจกรรมพิเศษ
“นัง่ รถราง กินลม ชมเมืองเก่า” บูธตลาดสินค้าพืน้ เมืองทีม่ คี วามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุโขทัย และการแสดงสุดพิเศษจาก
ชาวสุโขทัย ทีจ่ ะสร้างความประทับใจมิรลู้ มื สอบถารายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ บริษัทได-อิจิ คิคากุ
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
โทร 0-2949-2855 หรือ
www.goodsports
thailand.com หรื อ
FB/ Instagram :
uniquerunning

AIS อยู ร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน

เล่าสู่กันฟัง
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AIS ย�้ำความเป็ นผู ้น�ำในอุ ตสาหกรรมสื่อสาร
่ น” โดย
โทรคมนาคม ย�้ำ “อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยังยื
มองประโยชน์ของสังคมเป็ นส�ำคัญ หวังเห็นคนไทย
ทุ ก คนเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ท างการสื่ อสารได้ อ ย่ า ง
เท่าเทียม ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาธุรกิจ สร้างสรรค์
นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่
นายอุ ด มศั ก ดิ์ โสมค� ำ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการ
ส่วนงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ด้วยแนวคิดและนโยบายการ
ด�ำเนินธุรกิจของเอไอเอส ในการเป็นผูน้ ำ� สร้างสรรค์ตลาดการสือ่ สาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย เรายังเล็งเห็นความส�ำคัญกับผลประโยชน์
ของสังคม นั่นคือ “การอยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เป็นการ
ใส่ใจดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม การมอบประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้า
การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรมในการท�ำงาน
“การอยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน ส่วนนี้เรามุ่งเข้าถึงและสร้างการ
ยอมรับจากชุมชน ไม่เพียงเฉพาะเหตุผลทางธุรกิจทีม่ งุ่ ขยายโครงข่าย
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม แต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือการท�ำให้
คนไทยทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
เท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความ
ปลอดภัยของสถานีฐาน ความมัน่ คง แข็งแรง ของโครงสร้างทีส่ ามารถ
ทนต่อทุกสถานการณ์ไม่วา่ จะลม ฝน พายุ ฟ้าผ่า หรือแม้แต่แผ่นดินไหว
เรายังได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีถ่ กู ส่งออกจากสถานีฐาน

ซึง่ พบว่ามีกำ� ลังการส่งทีต่ ำ�่ กว่ามาตรฐานที่ กสทช. ก�ำหนดไว้ ซึง่ ไม่สง่ ผลต่อ
การใช้ชวี ติ ของพีน่ อ้ งในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมถึงสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ อาทิ สัตว์เลีย้ ง
พืชผัก ผลไม้ทยี่ งั ขยายผลเติบโตต่อเนือ่ ง” นายอุดมศักดิ์ กล่าว
นายโชติวฒ
ั น์ อุน่ พิกลุ ผูจ้ ดั การฝ่ายติดตัง้ เครือข่าย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เอไอเอส กล่าวถึงการพัฒนาบริการและมอบความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยได้ใช้งบประมาณนับตั้งแต่ปี 2556-2557 ว่า ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เอไอเอส ใช้งบประมาณราว 60,000 ล้านบาท
(ปี 2556 ใช้งบลงทุน 20,000 ล้านบาท และปี 2557 ใช้งบลงทุน 40,000
ล้านบาท) ในการขยายเครือข่าย และปัจจุบนั มีลกู ค้า AIS 3G 2100 กว่า 26
ล้านราย โดยล่าสุดปริมาณสถานีฐานอยูท่ ี่ 17,000 แห่ง และจะขยายอย่าง
ต่อเนือ่ งในพืน้ ทีใ่ หม่ๆ หรือเพิม่ ความสามารถในการรองรับการใช้งานในพืน้ ที่
เดิมทีค่ วามต้องการใช้งานดาต้าเพิม่ ขึน้
ทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคุณภาพในการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ AIS ได้นำ� นวัตกรรม คือ สมอล เซลล์ (Small Cell) เข้ามาเสริม
ในช่องว่างจุดเล็กๆ ในแต่ละพื้นที่ ติดอุปกรณ์ให้รองรับความเร็วสูงสุดที่
42 Mbps ทุกแห่งทัว่ ประเทศ, มอบคุณภาพเสียงระดับ HD Voice ส�ำหรับ
ผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนรุน่ ทีร่ องรับ ทีส่ ำ� คัญการใช้งานทีอ่ ยูบ่ นคลืน่ เดียวย่อมท�ำให้
เกิดความเสถียรมากกว่าการใช้งานหลายคลืน่ ในเวลาเดียวกัน
ในส่วนของพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS มีลกู ค้า ประมาณ 13
ล้านราย เป็นลูกค้า AIS 3G 2100 จ�ำนวน 11.5 ล้านราย หรือประมาณ 88%  
โดยสามารถแบ่งเป็นพืน้ ทีอ่ สี านบน 6.5 ล้านราย อีสานล่าง 6.4 ล้านราย
ซึ่ ง จากฐานลู ก ค้ า ดั ง กล่ า ว จึ ง มี ก ารพั ฒ นาและขยายสถานี ฐ าน AIS
3G 2100 ให้ครอบคลุมและเพิม่ ประสิทธิภาพ คุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ กว่า 7,300  
สถานีฐานในปีนี้ โดยจะกระจายอยูท่ กุ พืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานีประมาณ 388
สถานีฐาน เพือ่ รองรับลูกค้ากว่า 9.5 แสนราย
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รอบรู้
รอบโลก
เรื่อง : ชญานี

ชือ
่ ...ทีม
่ ค
ี นนิยม
เกาะเต่าติดอันดับ

เกาะน่าเทีย
่ วส�ำหรับปี 2015
แม้ชว่ งทีผ่ า่ นมาเกาะเต่าจะมีขา่ วคราวร้ายๆ เกิดขึน้ แต่กย็ งั มีขา่ วดีให้ได้ชนื่
ใจอยูบ่ า้ ง เพราะตอนนีเ้ กาะเต่าของไทยติดอันดับ 5 ใน 10 อันดับเกาะส�ำหรับท่อง
เทีย่ วยามพักร้อนของโลก โดยเว็บไซต์ซเี อ็นเอ็น รายงานผลการจัดอันดับ 10 อันดับ
เกาะส�ำหรับท่องเทีย่ วยามลาพักร้อนของ บริษทั ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์สำ� หรับ
การท่องเทีย่ ว พบว่า ปี 2015
เกาะเต่าของไทยขึ้นมาอยู่
ที่อันดับ 5 จากอันดับ 10
เมือ่ ปี 2014 และถือเป็น 1
ใน 2 เกาะที่ติด 1 ใน 10
อันดับ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
เช่นเดียวกับเกาะบอราบอรา
หมู ่ เ กาะตาฮิ ติ ประเทศ
เฟรนช์โปลินเี ซีย   
จู ลี่ คาสเซติ น า
โฆษกของทริปแอดไวเซอร์
เปิดเผยว่า การจัดอันดับดังกล่าวเป็นไปตามเสียงตอบรับของนักท่องเที่ยว โดย
ค�ำนวนจากคุณภาพและปริมาณการรีววิ ของนักท่องเทีย่ ว ทัง้ ความคิดเห็นต่อโรงแรม
ความน่าสนใจ และร้านอาหารตามเกาะเหล่านัน้ ในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับ
เกาะเต่า หาดทรายนวลถือเป็นอันดับ 1 ทีไ่ ด้รบั การรีววิ มากทีส่ ดุ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
ทั่วโลก โดยให้ความเห็นว่า “เป็นเกาะที่เยี่ยมมาก” และ “เป็นเกาะที่มหัศจรรย์
ชวนพิศวง” ในขณะทีอ่ นั ดับที่ 1 ตกเป็นของเกาะโพรวิเดนเซียเลส (Providenciales)
แห่งหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส อันดับ 2 ได้แก่ เกาะเมาวี แห่งฮาวาย
อันดับ 3 ได้แก่ เกาะเราตัน ประเทศฮอนดูรัส อันดับ 4 ได้แก่ เกาะซันโตรินี
ประเทศกรีซ อันดับ 5 ได้แก่ เกาะเต่า ประเทศไทย อันดับ 6 ได้แก่ เกาะมาเดรา
ประเทศโปรตุเกส อันดับ 7 ได้แก่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย อันดับ 8 ได้แก่
เกาะมอริเซียส ในแอฟริกา อันดับ 9 ได้แก่ เกาะบอราบอรา ประเทศเฟรช์โปลินเี ซีย
และอันดับ 10 ได้แก่ เกาะเฟร์นนั ดูจนี อโรนยา ประเทศบราซิล
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ใช้มากทีส
่ ด
ุ ในโลก

จากการจัดอันดับของหลายนิตยสารชั้นน�ำของ
โลกหลังจากส�ำรวจชื่อทั้งผู้ชายและผู้หญิง ชื่อที่ถูกจัด
อันดับให้เป็นชื่อที่ผู้คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก คือ ชื่อ
มูฮัมหมัด (Muhammad) ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อต้นของชาว
อาหรับและมุสลิมกว่า 150 ล้านคนทั่วโลกในประเทศ
ต่างๆ เช่น อิหร่าน อัฟกานิสถาน อินเดีย ปากีสถาน บอสเนีย
ตุรกี อัลเบเนีย และประเทศชนชาติอาหรับทุกประเทศ
โดยค�ำว่า มูฮมั หมัด (Muhammad)  มาจากภาษาอารบิก
โบราณมีความเกีย่ วข้องกับคัมภีรอ์ ลั กุรอานของศาสนา
อิสลาม ทีแ่ ปลว่า ผูไ้ ด้รบั การสรรเสริญ

ประวัตก
ิ ารก�ำเนิดปาท่องโก๋...

จริงหรือนี่

มีเรือ่ งเล่าต่อๆ กันมาว่า
ในสมัยราชวงศ์ซอ้ ง ขุนนาง
กังฉินกับภรรยาร่วมกันวาง
กลอุ บ ายใส่ ร ้ า ยว่ า แม่ ทั พ
งักฮุยและแม่ทพั ตงฉินหนีทพั
ท� ำ ให้ แ ม่ ทั พ งั ก ฮุ ย อั น เป็ น
ทีร่ กั ของประชาชนถูกประหาร
ชีวติ ประชาชนต่างโกรธแค้น ขุ น นางกั ง ฉิ น และภรรยา
แต่ไม่สามารถท�ำอะไรได้ ซึง่ ปกติชาวบ้านจะนิยมทานแป้ง
ทอด จึงมีความคิดปัน้ แป้งคูแ่ ทนขุนนางกังฉินและภรรยา
น�ำลงไปทอดในน�ำ้ มันร้อนๆ และก่อนจะทานก็จะฉีกออก
เป็นสองท่อน เพือ่ เป็นการระบายแค้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก วารสาร อพวช.
พฤศจิกายน 2555

วันดืม
่ นมโลกWorld Milk Day

ชวนทุกคนมาดืม
่ นมกันเถอะ
องค์ ก ารอาหารแห่ ง
สหประชาชาติ หรื อ The
Food and Agriculture
Organization หรือ FAO
ได้ ก� ำ หนดให้ วั น ที่ 1
มิถนุ ายน ของทุกปี เป็น
“วันดื่มนมโลก” (World
Milk Day) เพือ่ ให้ประเทศต่างๆ
และองค์กรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม
รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุน้ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของการบริโภคนม โดยปัจจุบนั มีมากกว่า 35 ประเทศ
ทั่ ว โลกที่ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ นื่ อ งในวั น ดื่ ม นมโลก
โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (International
Osteoporosis Foundation หรือ IOF) ระบุวา่ นมและ
ผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆ เป็นอาหารที่มีแร่แคลเซียมสูง
ที่สุด มีความส�ำคัญมากในการเสริมสร้างกระดูกและ
ฟันให้แข็งแรง เพราะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี
ทีส่ ดุ และยังเป็นแหล่งรวมสารอาหารทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกาย
เช่น ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน และวิตามินบี 12 ฯลฯ

คุณค่าทางโภชนาการ
ทีม
่ อ
ี ยู่ในน�ำ้ นม
วิตามินบี 12 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง
คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานกับร่างกาย
แมกนีเซียม สร้างความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนือ้
ฟอสฟอรัส สร้างพลังงานให้กบั เซลล์ในร่างกาย
และท�ำให้กระดูกแข็งแรง
โปรแตสเซียม ช่วยรักษาระดับความดันเลือด
ให้เป็นปกติ
โปรตีน สร้างเสริมการเจริญเติบโต และซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอ
วิตามินบี 2 ท�ำให้ผวิ หนังมีสขุ ภาพดี ช่วยระบบ
ภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย
ธาตุอาหารใน “นม” ล้วนมีสว่ นช่วยไม่ให้ความ
ดั น โลหิ ต สู ง เกิ น กว่ า ปกติ ช่ ว ยเสริ ม
สร้ า งสุ ข ภาพฟั น ที่ ดี เพราะนมอุ ด ม
ด้วยแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อฟัน มีโปรตีนที่ช่วยให้ฟัน
เติบโตและซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ และ
ช่วยเคลือบผิวฟัน

การเคลือ
่ นทีข
่ องแผ่นเปลือกโลก

เกิดขึน
้ ได้อย่างไร

เดือนที่แล้ว เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศเนปาลคร่าชีวิตผู้คนไปเป็น
จ�ำนวนมาก ซึง่ หนึง่ ในสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากการเคลือ่ นทีข่ อง
แผ่นเปลือกโลก (plate motion) ซึง่ หลายๆ คนอาจข้องใจว่าแล้วท�ำไมเปลือกโลกจึง
เคลือ่ นตัว หากอธิบายคร่าวๆ จะกล่าวได้คอื ลักษณะการเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลก
2 แผ่นทีอ่ ยูต่ ดิ กัน ซึง่ สามารถจ�ำแนกได้ออกเป็น 3 รูปแบบ ตามลักษณะการเคลือ่ นที่
สัมพัทธ์กนั ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทัง้ สอง ได้ดงั ต่อไปนี้
การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกแบบเคลือ่ นผ่านกัน
การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกแบบเคลือ่ นแยกจากกัน
การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกแบบเคลือ่ นเข้าหากัน
การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกเกิดโดยพลังงานภายในของโลก เกิดจากการที่
สสารในชัน้ ฐานธรณีภาค (asthenosphere) เกิดการพาจากความร้อนภายในโลก การ
เคลือ่ นตัวของชัน้ ฐานธรณีภาคท�ำให้ชนั้ ธรณีภาคชัน้ นอก (lithosphere) เกิดการเคลือ่ น
ตัวไปด้วย และท�ำให้ธรณีภาคชัน้ นอกแตกเป็นแผ่นๆ เรียกว่า แผ่นเปลือกโลก (crustal
plates) เมือ่ แผ่นเปลือกโลก (crustal plates) เหล่านีเ้ คลือ่ นทีม่ นั ก็จะพาทวีปของโลก
เคลือ่ นทีไ่ ปด้วย การเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกเหล่านีท้ ำ� ให้มหาสมุทรแอตแลนติก
ขยายกว้างออกไปเรือ่ ยๆ ด้วยอัตราประมาณ 3 เซนติเมตรต่อปี นักธรณีวทิ ยาเชือ่ ว่า ถ้า
ย้อนเวลากลับไป ทวีปต่างๆ ของโลกยังไม่ได้แยกออกจากกัน ซึง่ ยังเป็นแผ่นทวีปใหญ่
แผ่นเดียวทีเ่ รียกว่า one giant supercontinent ทีเ่ รียกว่า พันเจีย (Pangaea) และเมือ่
ประมาณสองร้อยล้านปีทแี่ ล้ว พันเจียได้เคลือ่ นตัวออกจากกันเป็นสองส่วน คือ ผืนแผ่น
ดินลอเรเซีย (Laurasia) และ ผืนแผ่นดินกอนด์วานา (Gondwanaland) ต่อมาผืนแผ่น
ดินกอนด์วานาได้แยกออกเป็นอีกสองส่วน คือ ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปแอฟริกา
ในขณะทีผ่ นื แผ่นดินลอเรเชียได้แยกออกเป็นยุโรป (Eurasia) และทวีปอเมริกาเหนือ
ขอบของแผ่นเปลือกโลกเป็นบริเวณทีจ่ ะเกิดกิจกรรมทางธรณีวทิ ยา เช่น ภูเขาไฟ การเกิด
ภูเขา และมักมีแผ่นดินไหวบ่อยๆ เช่น เมือ่ แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลือ่ นทีม่ าชนกัน
โดยทีแ่ ผ่นหนึง่ เป็นแผ่นเปลือกโลกภาคพืน้ ทวีป (continental crust) และอีกแผ่นเป็น
เปลือกโลกใต้มหาสมุทร (oceanic crust) ขอบของแผ่นเปลือกโลกภาคพืน้ ทวีปซึง่ เบา
กว่าจะอยูบ่ นขอบของแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรซึง่ หนักกว่า และจะเกิดเขตมุดตัวของ
เปลือกโลก (subduction zone) ขึน้ ด้วย ถ้าแผ่นเปลือกโลก (crustal plates) ทีเ่ คลือ่ นที่
มาชนกันนัน้ มีทวีปอยูด่ ว้ ย คือเป็นการชนกันของแผ่นเปลือกโลกภาคพืน้ ทวีปสองแผ่น
จะไม่มแี ผ่นใดอยูบ่ นและแผ่นใดอยูล่ า่ ง แต่มนั จะเกิดภูเขาขึน้ มาแทนอย่างเช่น ภูเขา
หิมาลายา หลักฐานทีท่ ำ� ให้นกั ธรณีวทิ ยาเชือ่ ว่า เมือ่ ก่อนทวีปต่างๆ ของโลกเคยเป็นทวีป
เดียวกันมาก่อนนัน้ เช่น การพบพืชและฟอสซิลของสัตว์ทมี่ อี ายุประมาณเดียวกัน บน
บริเวณฝัง่ ของทวีปสองทวีป เช่น การค้นพบฟอสซิลของจระเข้นำ�้ จืดในประเทศบราซิล
และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
ภาพประกอบ : www.dmr.go.th
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กินเกลือโซเดียมมากไป

อันตรายนะ
ภาวะหัวใจหยุ ดเต้นเฉียบพลัน
เป็นอย่างไร

ในแต่ละปีมีคนไทยหัวใจวาย 60 คนต่อแสนคน โดยผู้ป่วยที่
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่าครึ่งนั้นได้เสียชีวิตก่อนมาถึง
โรงพยาบาล อาจเสียชีวิตที่บ้านหรือที่ท�ำงาน เพราะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลัน ซึง่ ทีจ่ ริงหากผูป้ ว่ ยได้รบั การกระตุน้ หัวใจให้กลับมาท�ำงาน
ภายใน 3-5 นาที จะช่วยให้รอดชีวิตหรือป้องกันความพิการจากสมอง
ขาดออกซิเจนอันก่อให้เกิดภาวะเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราได้ แต่ละ
เสี้ยววินาทีจึงส�ำคัญมาก และภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนี้เกิด
ได้จากหลายสาเหตุ ไม่ใช่เพียงเกิดจากโรคหัวใจเพียงอย่างเดียว แต่
เกิดจากภาวะทีห่ วั ใจไม่สามารถส่งเลือดไปเลีย้ งอวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้อย่างทันที สาเหตุอาจเกิดจากมีโรคหัวใจอยูเ่ ดิมโดยไม่รตู้ วั
หรือจากการจมน�้ำ  การได้รับยาเกิน
ขนาด ไฟฟ้าช็อต มีสิ่งแปลกปลอม
อุดกั้นทางเดินหายใจ หรืออยู่ใน
สภาพขาดอากาศหายใจ ภาวะ
กล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันจาก
หลอดเลือดหัวใจตีบ แม้กระทั่ง
ผู้ที่โดนฟ้าผ่าก็เช่นกัน ท�ำให้เกิด
อาการหมดสติ ไม่เคลือ่ นไหว ไม่มี
การเต้นของชีพจร หัวใจหยุดเต้น
ส่วนมากมักพบบ่อยในผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปี และมีปัจจัยเสี่ยง
จากโรคประจ�ำตัว ทัง้ โรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
การสูบบุหรี่ แต่คนที่อายุน้อย
ก็ ส ามารถเป็ น ได้ หากเกิ ด ภาวะเส้ น เลื อ ด
หัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ
คนที่ อ อกก� ำ ลั ง กายที่ ใ ช้ แ รงมากๆ อาจเกิ ด การกระตุ ้ น ให้ หั ว ใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันได้ อาการเหล่านี้คร่าชีวิตคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ
สูงเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุเลยทีเดียว หากพบ
ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจหยุดเต้นให้ตรวจสอบชีพจรเป็นอันดับแรก ปลุกเรียก
และดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอกว่าหายใจหรือไม่ จากนั้นรีบขอความ
ช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 จากนั้นปั๊มหัวใจ จัดท่าทาง
ให้พร้อมส�ำหรับช่วยชีวิต กดหน้าอก เปิดทางเดินหายใจให้โล่งและ
ช่วยหายใจ
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  จากการศึกษาในประเทศตะวันตกพบว่า ปริมาณโซเดียม
สูงสุดทีร่ า่ งกายสามารถรับได้และไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายกับร่างกาย
อยู่ที่ 2400 มิลลิกรัมต่อวัน พร้อมแนะว่าหากสามารถลดปริมาณ
โซเดียมลงเหลือเพียง 1500 มิลลิกรัมต่อวัน โอกาสการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคอื่นๆ จะลดลงตามไปด้วย
   โซเดียมนั้นมีอยู่ในทุกอย่างที่มีรสเค็ม ทั้งเกลือ น�้ำปลา ซีอิ๊ว
ซอสปรุงรส ผงชูรส ฯลฯ แม้กระทัง่ ในขนมหวานก็ยงั มีโซเดียมซ่อน
อยู่ อย่างในผงฟูสำ� หรับท�ำเบเกอรีแ่ ละขนมเค้กก็มโี ซเดียมเช่นกัน
เมือ่ ร่างกายรับประทานโซเดียมเข้าไป มันจะถูกดูดซึมทีก่ ระเพาะ
อาหารและล�ำไส้ บางส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการจะถูกขับออกทาง
ไต บางส่วนอยู่ในเซลล์และกระเเสเลือด ดังนั้นถ้ารับประทาน
เข้าไปในปริมาณที่มากเกินไป ร่างกายขับออกได้ไม่หมดก็จะมี
โซเดียมอยู่ในเลือดปริมาณมาก ท�ำให้ร่างกายต้องการน�้ำมาก
ขึ้นเพื่อไปลดความเข้มข้นของโซเดียม ส่งผลให้ปริมาณเลือดใน
ร่างกายเพิ่มขึ้น อาจน�ำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูง เมื่อปล่อยไว้
นานจะส่งผลกระทบระบบต่างๆ ในร่างกาย ก่อให้เกิดโรคต่างๆ
ทั้งโรคไต โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาตได้ รู้อย่างนี้แล้ว
ลองลดปริมาณเกลือโซเดียมในแต่ละมื้อดีกว่าไหม

รู้ไหมว่าการจิบ
น�ำ้ บ่อยๆ ในระหว่าง
วัน ช่วยบ�ำรุงสมอง
ให้ ก ระปรี้ ก ระเปร่ า
เสริ ม ความคิ ด ให้
ฉับไว

การกินกระเทียมสด
วันละ 5-7 กลีบ ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา 1 เดือน
จ ะ ช ่ ว ย ล ด ป ริ ม า ณ
คลอเรสเตอรอลลงได้

วิธง
ี ่ายๆ ในการเพิ่มความ
กระปรีก้ ระเปร่ายามเช้า

การเรียนและการท�ำงานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท�ำให้
ร่างกายและสมองอ่อนล้า ปลุกความสดชื่นให้เช้าวันใหม่ของ
คุณด้วยวิธีง่ายๆ เหล่านี้
นั่งสมาธิ 15 นาที หลังตื่นนอน เทคนิคนี้จะช่วยให้สมอง
ปลอดโปร่งและจิตใจมีสมาธิยิ่งขึ้น
อาบน�้ำเย็น ความเย็นของสายน�้ำจากฝักบัวจะกระตุ้น
ประสาทสัมผัสการรับรู้ทั้งร่างกายเกิดการตื่นตัว
เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อุดมด้วยวิตามิน
และเกลือแร่ เน้นผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์ ช่วยให้ร่างกายขับถ่าย
ได้ดียิ่งขึ้น
ตืน่ ให้เช้ากว่าเดิม 15 นาที จะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ ว่ามีเวลามาก
ขึ้นในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน
หาทางใกล้ชิดธรรมชาติให้มากขึ้น สีเขียวของต้นไม้
ใบหญ้าจะช่วยให้คุณสดชื่นแจ่มใสขึ้นได้แบบทันตา

คนเป็นหอบหืด

ควรเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้าง

ก่อนอื่นควรตรวจหาและหลีกเลี่ยงอาหารที่ท�ำให้เกิดอาการ
แพ้ เช่น นม ข้าวสาลี ถั่วเปลือกเเข็งและปลา พร้อมทั้งจ�ำกัดการ
รับประทานไขมันและน�ำ้ ตาล จะช่วยควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ
ได้ ส่วนอาหารที่แนะน�ำให้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการโรค ได้แก่
บล๊อคโคลี แครอท พริกขี้หนู กระเทียม เห็ดหอม มันเทศ มะละกอ
และชาเขียว

ลดอาการ

เป็นตะคริวบ่อยๆ ด้วยอาหาร
หากคุณมีอาการเป็น
ตะคริวบ่อยๆ ลองเพิ่มการ
รับประทานทีม่ โี พเเทสเซียม
อย่าง ธัญพืช ถั่ว กล้วยหอม
และนม รวมถึงการดื่มน�้ำ
สะอาดให้ ม ากๆ เพื่ อ เพิ่ ม
การไหลเวียนของของเหลว
ในร่างกายให้ท�ำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง : ชญานี

วิธีง่ายๆ สู่เรียวขาสวย

สาวขาใหญ่ เซลลูไลต์เพียบ ฟังทางนี้ นีค่ อื วิธสี ดุ ง่ายทีจ่ ะ
ท�ำให้เรียวขาของคุณเรียวเพรียวสวยสมสัดส่วน

1.
2.

หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เพราะอาหารรสจัดมักอุดมไปด้วย
เกลือ เมื่อเกลือถูกสะสมไว้ตามส่วนที่มีน�้ำของร่างกายมักจะ
ลงไปบวมอยู่ที่ขา
ทานวิตามินซี เยอะๆ ช่วยให้เรียวขาสวย เพราะถ้าร่างกาย
ขาดวิตามินซี คอลลาเจนจะไม่ถูกสร้างขึ้นตามปกติ ท�ำให้เกิด
เซลลูไลต์ได้ง่าย นอกจากนี้ วิตามินซีจะช่วยในการปรับสมดุลให้
น�้ำและไขมันในร่างกายมีความสมดุล ดังนั้น อย่าละเลยผักเเละ
ผลไม้กันเลย
ใช้สครับกาแฟเป็นตัวช่ วย คาเฟอีนนัน้ ช่วยก�ำจัดอาการบวม
กระตุ้นการสลายไขมัน อีกทั้งอุดมด้วยกรดคลอโรจีนิกที่ช่วย
ในการไดเอท
อากาศหนาวเย็ น มั ก
ท�ำให้ขาบวม ดังนั้น การ
รักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่น
อยู่เสมอจะช่วยกระตุ้นการไหล
เวียนของเลือดให้ท�ำงานได้ดีขึ้น
ไม่มีอาการบวม

3.

4.

ลดเลือนรอยสิวยังไงดี

เมื่ออายุมากขึ้น รอยสิวมักจะปรากฏตัวอยู่บนผิว
ยาวนานกว่าตอนอายุยังน้อย หากมีรอยแดงหลงเหลือ เเนะ
น�ำให้ใช้โลชั่นบ�ำรุงผิวที่มีคุณสมบัติการยับยั้งการอักเสบ
และทาโลชั่นนี้มากกว่าปกติ 2 เท่า หากรอยสิวกลายเป็น
สีน�้ำตาล แนะน�ำให้ใช้เซรั่มสูตรบ�ำรุงผิวขาวทาทับรอย
สีน�้ำตาล แต่เมื่อไรที่รอยสิวเปลี่ยนเป็นสีแบบเนื้อโคลน
แนะน�ำให้ใช้เซรั่มที่เร่งการสร้างคอลลาเจน เพื่อให้ผิวฟื้นฟู
ตัวเองได้เร็วขึ้น ส่วนการขัดผิวหน้าสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง จะ
ช่วยขจัดเซลล์ผวิ เก่าทีท่ บั ถมและไขมันทีส่ ะสมในรูขมุ ขนจน
กลายเป็นสิวให้หลุดออกไปได้ดยี งิ่ ขึน้ การเลือกผลิตภัณฑ์ใน
การขัดผิวก็ควรเลือกสูตรอ่อนโยนและบางเบาเพื่อป้องกัน
อาการระคายเคืองของผิว หากเลือกชนิดที่มีความเป็นกรด
ควรเลือกชนิดกรดอ่อนๆ เท่านั้น
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บ�ำรุงเส้นคิ้วด้วยน�้ำมันมะกอก

เพียงจุ่มคัตตอนบัตใน
น�้ ำ มั น มะ กอก เเล ้ ว ทา ทั บ
บนเส้นคิ้ว ทิ้งไว้ปประมาณ
5 -10 นาที จากนั้นจึงล้าง
ออกให้สะอาด ท�ำบ่อยๆ เส้น
ขนคิ้วจะเเข็งเเรง นุ่มสลวย
และจัดทรงได้ง่ายขึ้น

เทรนด์ใหม่มาแรงการแต่งหน้า

Beauty French Style

ช่วงนี้ใบหน้าแบบสาวฝรั่งเศสนั้นก�ำลังได้รับความนิยมจากสาวๆ
ทั่วโลก ดูได้จากใบหน้าของดาราสาวคนดัง Lea และ Marine Vacth
ที่มีความสวยแบบธรรมชาติ และลุคแบบ Retro French โดยเน้น
การใช้สีน�้ำตาลแบบวันโทนคัลเลอร์บนเปลือกตาหรือสีส้มเเบบเดี่ยวๆ
เน้นความสวยหวานบางเบาที่ไม่ดึงส่วนใดส่วนหนึ่งให้เข้มจนเกินไป
โชว์ผิวแมต์บางเบาราวกับไม่ได้แต่งหน้า ใช้บลัชออนและลิปสติก
สีสม้ โทนเดียวกันทัง้ ใบหน้า ใช้สใี ห้นอ้ ยเพือ่ ลุคธรรมชาติแบบสุดๆ เเล้ว
อย่าลืมว่าทรงผมก็ควรจะเป็นทรงสบายๆ ด้วยเช่นกัน

ผมสวยดูดีด้วย

พฤติกรรมประจ�ำวันเหล่านี้
การหวีผมก่อนสระจะลดการท�ำร้ายเส้นผมพร้อม
กระตุน้ การไหลเวียนของเส้นเลือดใต้หนังศรีษะได้ดี แนะน�ำ

ให้หวีตามเเนวเส้นผม เมื่อหวีถึงโคนผมให้หยุดแล้วลง
น�้ำหนักเพิ่มที่จุดก�ำเนิดรากผม เพื่อกระตุ้นหนังศรีษะ หวี
ปลายผมที่พันกันประมาณหนึ่ง วิธีนี้จะช่วยให้เส้นผมเบา
ขึ้นระหว่างการสระ

การใช้ทรีตเม้นท์และคอนดิชันเนอร์เน้นเเค่ปลายผมก็
เพียงพอแล้ว โดยชโลมผลิตภัณฑ์ลงบนเส้นผมทีบ่ บี น�ำ้ ออก

ไปแล้ว

การม้ ว นผมขณะที่ ผ มยั ง เปี ยกชื้ นจะน� ำ พาความ
ชุ่ มชื้ นภายในเส้นผมออกไปด้วย ดังนั้น ควรเป่าผมให้แห้ง

สนิทเสียก่อน

หากผมแห้งมากกว่าปกติ การเลือกใช้ไอเท็มตกแต่ง

ผมที่มีส่วนผสมของเชียบัตเตอร์จะช่วยท�ำให้เส้นผมอยู่ทรง
ได้ง่ายยิ่งขึ้น มีความชุ่มชื้นและเป็นประกายมากขึ้น
ในการเช็ดผมเปี ยก หลีกเลี่ยงการเช็ดถูรุนแรง เปลี่ยน
เป็นการซับด้วยผ้าขนหนูเบาเบา โดยใช้นิ้วกดผ้าขนหนูจาก
ด้านบนซับโคนผม ส่วนปลายผมให้ม้วนซับทีละส่วน

มาแก้ไขปัญหาริมฝีปากด�ำคล�้ำ
กันเถอะ

ั หาริมฝีปาก
หากมปี ญ
ด�ำคล�ำ้ ลองใช้นำ�้ ตาลเม็ด
น�้ำผึ้ง และน�้ำมะนาวผสม
กันจนได้สครับเนื้อหยาบ
ที่เเลดูชุ่มฉ�่ำ น�ำมาขัดวน
เบาๆ บนริมฝีปากให้ทั่วประมาณ 1 นาที จาก
นั้นล้างออกให้สะอาดแล้วทาทับด้วยบาล์มบ�ำรุง
ริมฝีปาก ท�ำเป็นประจ�ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อท�ำ
ติดต่อกัน 1 เดือนจะเห็นได้ถึงความแตกต่าง
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ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง : Yamaki

EST. 33

การคน้ พบทย่ี งใ
่ิ หญ่

Ring a bell : สิงห์ อาณาจักรเบียร์ทยี่ งิ่ ใหญ่ สยายปีกสร้างความ

ผ่อนคลายในย่านพระราม 3 เพือ่ สือ่ ความหมายถึงการค้นพบครัง้
ส�ำคัญ การตกแต่งภายในของร้านจึงสือ่ ถึงเรือ่ งราวเมือ่ ครัง้ พระยา
ภิรมย์ภกั ดีไปค้นพบเบียร์ทปี่ ระเทศเยอรมัน มีจดุ เด่นในการตกแต่ง
ทีเ่ รือใบล�ำใหญ่ สัญลักษณ์แห่งการออกเดินทางตามหาสิง่ ใหม่
Eat time : เมนูแนะน�ำของทางร้านจะเน้นเป็นอาหารคาวทีม
่ เี บียร์
ลงไปคลุกเคล้าหรือสามารถทานคูก่ บั เบียร์ได้ ส่วนอาหารหวานก็มี
ไฮไลท์อยูท่ ี่ Bieramisu (เบียร์รามิส)ุ และ Thai Tea Panna Cotta
(พานาคอตต้าชาไทย) ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ ทีห่ า้ มพลาด คือ เบียร์ 3
กษัตริย์ อย่าง Lager Beer, Copper Beer และ Weizen Beer
The Connection : EST. 33 ทีโ่ ครงการ The Up พระราม 3
เปิดบริการทุกวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี 17.00-24.00 น., ศุกร์-เสาร์
17.00-01.00 น.

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง : Yamaki

วันนี้ - 26 ก.ค.

เทวสตรี: คติพท
ุ ธ พราหมณ์
และความเชือ
่ ในประเทศไทย
นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรม
ศิลปากร เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาของพระองค์
ท่าน โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับเทวสตรี พระเทวี พระแม่ ผ่านรูปเคารพเนือ่ ง
ในศาสนา รวมทั้งความเชื่อท้องถิ่นที่สืบมาแต่ครั้ง
บรรพกาล ผูส้ นใจเข้าชมได้ ณ พระทีน่ งั่ อิศราวินจิ ฉัย
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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27 พ.ค.

Attila Marcel Movie
สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ จัดฉาย
ภาพยนตร์ฝรัง่ เศสประจ�ำเดือนพฤษภาคม
ฟรี ! ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจ โดยในวั น ที่
27 พฤษภาคมนี้ พบกั บ ภาพยนตร์
ฝรั่งเศส เรื่อง Attila Marcel ก�ำกับโดย
ซิ ล แวง โชเมต์ จั ด ฉายในฟิ ล ์ ม ภาษา
ฝรั่งเศส พร้อมค�ำบรรยายภาษาอังกฤษ
สนใจติ ด ต่ อ
0 2670 4200

6 มิ.ย.

AF Reunion Concert
ปรากฏการณ์ในรอบ 10 ปี ที่เหล่า
นักล่าฝันกว่า 100 ชีวติ จะหวนกลับขึน้ เวที
ดวลไมค์กนั อีกครัง้ ใน AF Reunion Concert
เพื่ อ คื น ความสุ ข ให้ แ ฟนคลั บ ที่ เ คยจิ้ น
เคยอิน และเคยเชียร์พวกเขา 6 มิถนุ ายนนี้
ลากกระเป๋ากลับบ้านพร้อมกันที่ อิมแพค
อารี น ่ า เมื อ งทองธานี ส� ำ รองที่ นั่ ง ได้ ที่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ทุกสาขา

Ramen Machi

ความสุขของคนกนิ เสน้

Ring a bell : ร้านบะหมีญ
่ ปี่ นุ่ ราเมน

มาจิ ต้นต�ำรับราเมนหนึ่งเดียวที่มีชื่อ
เสียงใน จ.ราชบุรี ณ บริเวณริมน�ำ ้ ตลาด
เก่าโคยกี๊ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสู่คน
กรุงให้ฟนิ กับราเมนรสต้นต�ำรับญีป่ นุ่ ที่
อร่อยทัง้ เส้นทัง้ น�ำ้ ซุป ในบรรยากาศร้าน
ทีม่ กี ลิน่ อายของวัฒนธรรมญีป่ นุ่ สอดแทรกอยู่
Eat time : จะอร่อยกับราเมน หรือซดน�ำ้ ซุปร้อนๆ ก็ลว้ นแต่เป็นความสุข
เพราะทางร้านพิถพี ถิ นั มากเพือ่ ให้ราเมนทุกชามอร่อยเป็นมาตรฐาน โดยมี
น�ำ้ ซุป 4 รส ให้เลือก ได้แก่ น�ำ้ ซุปโชยุ (ซีอวิ๊ ญีป่ นุ่ ), น�ำ้ ซุปมิโซะ (เต้าเจีย้ ว),
น�้ำซุปทงคัตสึ (น�้ำต้มหมู) และน�้ำซุปต้มย�ำน�้ำข้น ซิกเนเจอร์ของราเมน
มาจิ มีเมนูอร่อย คือ ราเมนหน้าหมูชาชู, ราเมนหน้าไก่เทริยากิ, ราเมนหน้า
หมูทอด ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีขา้ วราเมนแกงกะหรีส่ ตู รพิเศษ และอาหาร
ว่างให้ลมิ้ ลองอีกเพียบ
The Connection : ร้านราเมนมาจิ สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 49/50
ประชาชืน่ นนทบุรี ซอย 8 (เข้าซอยไป 100 เมตร อยูต่ รงข้าม ม.ธุรกิจบัณฑิต
เลียบคลองประปา) เปิดบริการทุกวัน 11.00-22.00 น. สอบถามและส�ำรอง
ทีน่ งั่ โทร.08 1205 9989

12 – 28 มิ.ย.

แผ่นดินของเรา เดอะ มิวสิคล
ั
ละครเวที แ ห่ ง ความประทั บ ใจที่ น� ำ บท
ประพันธ์ชั้นครูมาปัดฝุ่นใหม่ในรูปแบบมิวสิคัล
เพือ่ ตราประทับความซาบซึง้ ใจให้ผชู้ มกับ “แผ่น
ดินของเรา เดอะ มิวสิคัล” น�ำแสดงโดย ใหม่
เจริญปุระ, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ดอม เหตระกูล,
ปนัดดา เรืองวุฒิ, รัดเกล้า อามระดิษ เป็นต้น
รูดม่านโชว์ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ตัง้ แต่
12 มิถนุ ายนนี้ เป็นต้นไป หาซือ้ บัตรได้ทไี่ ทยทิคเก็ต
เมเจอร์ เพิม่ เติมคลิก www.goodshow.co.th

13 มิ.ย.

h
Kaethy The Witc

เวทยม์ นตร์แหง่ ร้านชา

ต�ำนานเล่าขานเวทย์มนตร์แห่งชาและขนมหวาน
บทใหม่ที่จะท�ำให้ดัชนีมวลรวมความสุขของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี
ด้วยการตกแต่งบรรยากาศที่เหมือนสืบทอดวิถีการดื่มชาแบบรุ่น
ต่อรุน่ เพือ่ มอบประสบการณ์ใหม่ให้ทกุ คนได้สมั ผัสกับรสชาชัน้ ดี
Ring a bell : รืน
่ รมย์กบั ชาหอมกรุน่ จากแหล่งปลูกชาชัน้ น�ำของโลก
พร้อมมินทิ เี ซ็ตแบบอิม่ ก�ำลังดี ส่วนคนทีร่ กั ในรสชาติกาแฟ ทางร้าน
มีกาแฟอราบิกา้ 100% สไตล์ Witch Brew ไว้คอยให้บริการ จับคูก่ บั
ขนมทีห่ มุนเวียนตามฤดูกาล เป็นขบวนความอร่อยทีไ่ ม่อยากให้พลาด
The Connection :  ร้าน เคธี เดอะ วิธช์ ตัง้ อยูใ่ นซอยนาคนิวาส
41 ลาดพร้าว เปิดบริการทุกวัน 9.00-20.00 น. สอบถามและส�ำรอง
ทีน่ งั่ โทร.08 1916 8447
Ring a bell :

Cocktail: The heartless
live
ได้เวลา ค็อกเทล จะเผยดีกรีความ
มัน กับคอนเสิรต์ ใหญ่เต็มรูปแบบครัง้ แรก
ในชีวิตของพวกเขาทั้ง 4 Cocktail: The
heartless live ใครเป็นสาวกเตรียมร้องเพลง
โปรดของคุณไว้ได้เลย 13 มิถนุ ายน นี้ พบกับ
พวกเขา ณ จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮ้าส์ เซ็นทรัลเวิลด์
ชัน้ 8 ตีตวั๋ ด่วนได้ที่ www.gmmlive.com

19 มิ.ย.

BDAY Dance Party Concert
คอนเสิรต์ ใหญ่สำ� หรับคนเท้าไฟที่ สุก-ี้ กมล
สุโกศล แคลปป์ จับมือกับ บอย โกสิยพงษ์
และสมเกี ย รติ อริ ย ะชั ย พาณิ ช ย์ ก๊ ว นเพื่ อ น
ที่ เ คยสร้ า งปรากฏการณ์ เ ขย่ า วงการดนตรี
ไทยมาแล้ว ครั้งนี้พวกเขาแตะมือกันอีกครั้ง
เพื่ อ เนรมิ ต แดนซ์
ป า ร ์ ตี้ ค รั้ ง ส� ำ คั ญ
ของเมื อ งไทย มี ใ ห้
สนุกกันวันเดียว รอบ
เดียว 19 มิถนุ ายนนี้
ที่ รอยัล พารากอน
ฮอลล์ จ�ำหน่ายบัตร
ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ทุกสาขา
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คู่หูพาเที่ยว

กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

เรื่อง : ธันวา หยาง
ภาพ : s88

“บางตะบูน”

เส้นทางลัดความสุข จากนาเกลือสู่ชายหาดชะอ�ำ
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุ ดหมายปลายทางในแต่ละที่ ย่อม
มีทงั้ เส้นทางตรง เส้นทางอ้อม เส้นทางเลี่ยงเมือง รวมถึงเส้นทางลัด
เพื่อการประหยัดเวลาและหลบเลี่ยงปั ญหาการจราจรที่คอ่ นข้างแออัด
คับคั่ง ยิ่งโดยเฉพาะในช่ วงวันหยุ ดยาวติดต่อกันหลายวัน ถนนแต่ละ
สายที่มุง่ หน้าออกนอกเมืองกรุงเพื่อไปยังสถานที่พกั ผ่อนต่างๆ เรียก
ว่า รถวิ่งเป็นขบวนต่อกันเป็นแถว สลับกับหยุ ดนิ่งบ้างในช่ วงทางร่วม
และทางแยก
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คู ่ หู เ ดิ น ทางฉบั บ นี้ ขอพาท่ า นไป
สัมผัสกับเส้นทางลัดที่เหมาะจะเป็นหนึ่ง
เป้าหมายในการท่องเที่ยวของท่าน “บาง
ตะบูน” อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เส้นทางนี้
หากขับรถตรงมาเรื่อยๆ จากถนนพระราม 2
ผ่าน อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ข้ามแม่นำ�้ ท่าจีน ผ่าน
ดอนหอยหลอด ข้ามแม่นำ�้ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ขับตรงมาเรือ่ ยๆ สังเกตป้ายบอกทางบ้านคลองโคลน
มีปั๊มน�้ำมัน ปตท. ตั้งอยู่หัวมุมใกล้ทางเลี้ยว ให้ขับ
เบีย่ งซ้าย จากนัน้ ก็เลีย้ วซ้ายเข้าเส้นทางลัดไปยังหาด
ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรไี ด้เลยครับ ระยะทางจากจุดนีไ้ ปถึง
ชายหาดชะอ�ำประมาณ 85 กิโลเมตร เส้นทางสวยงาม
รถไม่เยอะ ถนนสองเลนลาดยางอย่างดี ที่ส�ำคัญ
วิวสวย บรรยากาศดีมากๆ ... จากจุดนี้ถือเป็นการ
เริม่ ต้นเส้นทางลัดความสุข ท่องเทีย่ วแบบชิลๆ ชมนก
ชมไม้ สัมผัสบรรยากาศท้องทุง่ นาเกลือ และวิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้านทีม่ คี วามสุขได้อย่างพอเพียงครับ
จากจุดเริ่มต้นเลี้ยวเข้ามาทางเส้นคลองโคลน
ก็ขับมาตามป้ายบอกทางไปชะอ�ำ  เลี้ยวซ้ายบ้าง

ขวาบ้างก็มาตามทางไปเรื่อยๆ จะเจอร้านอาหารทะเล
ร้านขายปูเป็นระยะ ขับเข้ามาประมาณ 20 กิโลเมตร ก็
จะพบกับ สะพานเฉลิมพระเกรียติ ปากอ่าวบางตะบูน
เมือ่ ข้ามสะพานนีม้ องไปทางด้านซ้ายมือจะเป็นปากอ่าว
เห็นกระเตงที่ชาวบ้านเขาไปปลูกไว้กลางทะเลเพื่อเฝ้า
หอยแครงในแปลงเลีย้ งของตัวเอง ทีบ่ างตะบูนในบริเวณ
ปากอ่าวจะเป็นแหล่งดินโคลนชั้นดี เอื้ออ�ำนวยในการ
เลีย้ งหอยแครง ชาวบ้านส่วนใหญ่จงึ ประกอบอาชีพท�ำ
ฟาร์มหอยแครงกัน มองเห็นไปไกลจนสุดลูกหูลกู ตา และ
ทีเ่ รียกกันว่า “กระเตง” ก็เพราะว่าเมือ่ ยามมีลมฝนหรือ
ลมทะเลพัดเข้าฝัง่ มาแต่ละที บ้านน้อยหลังนีก้ จ็ ะโยกเยก
กระโตงไปกระเตงมานั่นเอง ถ้ามาถึงบริเวณนี้ในยาม
เช้าสักหน่อยวิวจะสวยมาก เพราะเป็นฝัง่ ทีพ่ ระอาทิตย์
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ขึน้ พอดี แต่ถา้ ใครไม่อยากเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามืด ทีน่ เี่ ค้าก็มโี ฮม
สเตย์ทพี่ กั หลายแห่งลองเซิรส์ หาในกูเกิลกันดูได้ครับ ทางด้านหลังเทศบาล
บางตะบูนมีทางเดินชมป่าโกงกาง ระยะทาง 800 เมตร นักท่องเที่ยว
สามารถจอดรถไว้บริเวณนี้หรือฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัด
ปากอ่าวแล้วลงเดินเล่นส�ำรวจบริเวณรอบๆ ก็ได้ ส่วนทางด้านฝั่งขวา
ของสะพานจะเป็นทีต่ งั้ ของวัดปากอ่าวบางตะบูน มีทางเดินเลียบแม่นำ�้
บางตะบูนอยู่บริเวณใต้สะพาน และมีศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ในบริเวณนี้
ด้วย และที่สวยสะดุดตามากนอกจากท้องทะเลแล้วก็น่าจะเป็นอาคาร
เรียนไม้เก่าทรงโบราณ ที่อายุอานามก็น่าจะเกือบร้อยปีนะครับ เพราะ
ลองสอบถามชาวบ้านแถวนัน้ ดูกไ็ ด้ความว่า เป็นอาคารเรียนตัง้ แต่สมัย
คุณปูค่ ณ
ุ ย่าโน้นเลย...
จากจุดนี้ให้ขับรถออกมามุ่งหน้าไปทางอ�ำเภอบ้านแหลม
ตามถนนหมายเลข 4012 จะสังเกตเห็นว่ามีอาคารสูงทรงทึบไม่มี
หน้าต่าง มีแต่เพียงช่องลมเล็กๆ ไม่ตอ้ งสงสัยครับ อันนีค้ อื บ้าน
นกนางแอ่นทีช่ าวบ้านเค้าสร้างไว้เพือ่ ให้นกนางแอ่นมาท�ำรังแล้ว
เก็บไปขาย แทนการอยูใ่ นถ�ำ้ ตามธรรมชาติ เพราะในบริเวณนีม้ ี
นกนางแอ่นชุกชุมมาก การค้าขายรังนกจึงเป็นอีกหนึง่ อาชีพของทีน่ ี่
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เมือ่ ขับรถแยกเข้ามาทางถนนหมายเลข 4028 เลียบเลาะชายฝัง่ ทะเล
อ่าวไทยไปทางแหลมผักเบีย้ เราก็จะพบกับความสวยงามอลังการของท้อง
ทุง่ นาเกลือทัง้ สองฝัง่ ฟากถนน เห็นวิถชี วี ติ ของชาวบ้านในการท�ำนาเกลือ...
หลังสูฟ้ า้ หน้าสูเ่ กลือ เพือ่ ครอบครัว...
เกลือที่นี่คือ “เกลือสมุทร” ครับ เพราะท�ำมาจากน�้ำทะเล ต่าง
จากเกลือสินเธาว์ทที่ �ำมาจากเหมืองใต้ดนิ เกลือนัน้ มีประโยชน์มากมาย
นอกจากจะน�ำมาใช้ในครัวเรือน อาทิ ปรุงอาหาร ดองผัก หมักปลา และ
เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงต่างๆ แล้ว ยังน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตน�ำ้ แข็ง อุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์พลาสติก
แผ่นซีดี หรือแม้กระทัง่ อุตสาหกรรมความงามก็นำ� เกลือมาท�ำสปา ขัดผิว
นวดหน้า เป็นต้น
ระยะเวลาการท�ำนาเกลือ เริม่ ประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงช่วง
ต้นเดือนมิถุนายน คือท�ำได้เฉพาะฤดู
หนาวและฤดูร้อนเท่านั้น เพราะเกลือ
ไม่สามารถโดนน�้ำธรรมดาได้นาน จะ
ละลาย ช่วงฤดูฝนจึงเป็นช่วงหยุดท�ำ
นาเกลือ ช่วงที่เราไปถ่ายท�ำคอลัมน์
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม มองเห็น
ฟ้ามืดครึ้มมาแต่ไกล แต่ยังไง..ยังไง..
ก็ไม่ตกครับ อาจมีเมฆมาบดบังแสง
พระอาทิตย์บา้ งเป็นบางเวลา ลมทะเล
และแสงแดดแข่งกันได้อย่างดีครับ
ขัน้ ตอนการท�ำนาเกลือก็ไม่ใช่งา่ ยๆ
เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นนา ใช้รถปรับ
ดินให้แน่นเรียบ แปลงหนึง่ ประมาณ 1
ไร่ ระหว่างแปลงแบ่งพื้นทีออกเป็น 3
ตอน เรียกว่า นาตาก นาเชื้อ และนา
ปลง แต่ละนาจะท�ำพืน้ ทีล่ ดระดับลงมา
เรื่อยๆ นาตากจะเป็นนาที่ระดับสูงสุด
และอยูใ่ กล้นำ�้ ทะเล เพือ่ ความสะดวกในการระบายน�ำ้ เข้านา ระยะเวลา
ขัน้ ตอนการท�ำประมาณ 45-50 วัน ขึน้ อยูก่ บั ความถ่วงจ�ำเพาะของน�ำ ้ เมือ่
น�้ำถูกปล่อยเข้าสู่นาปลงจะใช้เวลา 9-10 วัน เพื่อให้เกลือตกผลึกได้ที่
จึงต้องมีการระบายน�ำ้ และตรวจเช็คความเข้มข้นของน�ำ้ เกลือทุกวัน หลัง
จากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงานคนล้วน เริ่มจากการขูดเกลือให้
ขึน้ มาจากหน้าดิน เรียกว่า “แซะเกลือ” จากนัน้ ก็โกยเกลือมาท�ำเป็นกองๆ
ไว้ เพือ่ ให้นำ�้ เกลือระเหยและสะดวกในการตรวจนับค่าแรงเวลาจ้างเหมา

หาบเกลือเข้ายุง้ แต่ละขัน้ ตอนท�ำคนละวัน เพราะแดดแรง อากาศร้อน
คนท�ำงานใช้แรงก็หายากขึน้ แถมขัน้ ตอนสุดท้าย “การหาบเกลือ” เรียก
ว่างานหนักสุดๆ หนึง่ กองเกลือต้องหาบกันถึงสามเทีย่ วจึงจะหมด เหมากัน
เป็นแถวๆ โดยวิธกี ารจับฉลาก ไม่ตอ้ งมาแย่งกันเธอแถวใกล้ ฉันแถวไกล
ยุตธิ รรมทุกคน ชวนลูก ชวนหลาน พี่ น้องมาช่วยกันท�ำ ท�ำเสร็จไวก็ได้เงิน
ไว อุปกรณ์หลักก็จะเป็นหาบ ทีโ่ กยเกลือ และรองเท้าพิเศษ พืน้ ท�ำมาจาก
ยางรถสิบล้อ เย็บติดกับถุงเท้าคูย่ าว เพือ่ ช่วยไม่ให้เกลือบาดส้นเท้าแตก
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บางคนท�ำเอง บางคนก็ซอื้ แบบส�ำเร็จรูป แต่
ทุกคนต้องใส่ครับ วันทีเ่ ราไปเจอเด็ก 8 ขวบมา
ช่วยแม่ดว้ ย ใช้บงุ้ กีอ้ นั เล็กเหมาะกับขนาดตัว หาบ
ได้อย่างแข็งขัน น่าชืน่ ชมมากครับ รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ทำ� มา
หากินอย่างนี้ น่าภาคภูมใิ จ ... เราเป็นนักท่องเทีย่ วภาพทีอ่ อกมาจึงดูเป็น
ความสวยงามของวิถชี วี ติ ชาวนาเกลือ แต่สำ� หรับชาวนาเกลือเอง นีค่ งเป็น
อีกหนึง่ งานหนักทีต่ อ้ งท�ำเพือ่ การเลีย้ งดูให้ทกุ ชีวติ ในครอบครัวมีอยู่ มีกนิ
และมีความสุขเล็กๆ จากการได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากันครับ
ชาวนาเกลือทีบ่ า้ นแหลมอัธยาศัยดีมากๆ ยิม้ แย้มแจ่มใส ให้ความ
ร่วมมือในการถ่ายรูปและตอบค�ำถามทุกข้อสงสัย แถมพาไปดูดอกเกลือ
ด้วย ผมก็เพิง่ รูค้ รับว่าดอกเกลือจะอยูต่ ามจุดทีล่ มพัดเข้ามาตามขอบมุม
ต่างๆ ถ้ามาในวันแดดดีๆ แสงพระอาทิตย์กระทบเกล็ดเม็ดเกลือ สวยสุด
ยอดครับ ในเกลือสมุทรมีแร่ธาตุทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายถึง 24 ชนิด แต่ทกุ
อย่างก็ตอ้ งอยูใ่ นปริมาณทีพ่ อเหมาะพอดีเช่นกัน มากไป น้อยไปก็ไม่ดแี น่
บนถนนเส้นนีม้ ชี อ่ งทางเฉพาะส�ำหรับนักปัน่ จักรยาน และจุดชมวิว
พร้อมป้ายอธิบายเป็นระยะ เมือ่ เสร็จจากชมนาเกลือกันอย่างเต็มอิม่ แล้ว
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การเดินทาง

สว่ นบุคคล
•โดยใช้โดยรถยนต์
เส้นทางถนนพระราม 2 ขับผ่านมหาชัย แม่นำ�้ ท่าจีน

ดอนหอยหลอด แม่นำ�้ แม่กลอง เลีย้ วซ้ายเข้าบ้านคลองโคน
ขับไปตามทางผ่านบางตะบูน (ทางหลวงหมายเลข 4012)
อ.บ้านแหลม (ทางหลวงหมายเลข 4028) หาดเจ้าส�ำราญ
หาดปึกเตียน และหาดชะอ�ำ
โดยรถโดยสารสาธารณะ
สอบถามรายละเอียดเส้นทางที่ Call Center 1490 เรียก
บขส. หรือ www.transport.co.th

•

ก็ขบั รถล่องมาเรือ่ ยๆ ก็จะถึงแยกเข้าหาดเจ้าส�ำราญ ขับมาอีกประมาณ 10 กิโลฯ ก็
จะถึงหาดปึกเตียน มีจดุ ชมวิวสวยๆ ให้เข้าไปแชะถ่ายรูปเช็คอินบริเวณริมหาด ขับ
เลยต่อมาจากจุดนีอ้ กี ประมาณ 18 กิโลฯ ก็จะถึงจุดหมายปลายทางค�ำ่ คืนนีข้ องเรา
ที่ “หาดชะอ�ำ” หาดทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วมิขาดสาย ชายหาดไม่ลาด
ชันมากเหมาะส�ำหรับการเล่นน�ำ ้ ปิกนิกเบาๆ กินอาหารทะเลสดๆ เป็นจุดนัดสังสรรค์
วันหยุดส�ำหรับเพือ่ นฝูงหรือสมาชิกในครอบครัว หาดทราย สายลม และท้องทะเลที่
นีไ่ ม่เคยท�ำให้เราผิดหวังครับ
ผมขอจบเส้นทางลัดความสุข “บางตะบูน” จากนาเกลือสูช่ ายหาดชะอ�ำไว้แต่
เพียงเท่านีน้ ะครับ ใครสนใจวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ ก็ลองตามรอยคูห่ เู ดินทางแวะ
ชม แวะชิม แวะช้อปของอร่อยกันได้ตามสะดวก ... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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แวะชิม
ริมทาง
เรื่อง : มะลิ
ภาพ : s88

ร้านอาหารครัวริมอ่าว

เป็นอีกหนึ่งร้านทางเลือกส�ำหรับผู้ที่
ชืน่ ชอบรับประทานอาหารทะเลใหม่ๆ สดๆ
ครัวริมอ่าว ร้านนีต้ งั้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ บางตะบูน
หลังวัดปากอ่าวฯ ฝั่งตรงข้ามเป็นชุมชนที่มีทั้ง
โฮมสเตย์และร้านอาหารเช่นกัน มีเมนูอร่อยแปลกหลายอย่าง เช่น เนือ้ ปู
ก้อนผัดผงกระหรี่ ปลากะพงสามรส กุง้ อบเกลือ ฮ่อยจ้อปู ปลากระเบน
เนือ้ ด�ำแดดเดียว และปลาลิน้ หมาทอดน�ำ้ ปลา เป็นต้น จะอร่อยมาก
น้อยแค่ไหนสามารถแวะไป
พิสจู น์ได้ดว้ ยตัวคุณเอง
ชือ่ ร้าน ครวั ริมอ่าว
อญ
ทีต่ งั้ : บรเิ วณชุมชนบ้านคนม
หลงั วัดปากอา่ วบางตะบูน
8049
โทร. 08 2354 0454, 09 2202
0 น.
เปดิ ทุกวัน เวลา 9.00 – 19.0

ร้านอาหารทับทิมทอง แหลมเหลว

มาถึงถิ่นทะเลถ้าไม่ทานอาหารทะเลก็เหมือนมา
ไม่ถงึ ครัง้ นีเ้ ราขอแนะน�ำ  “ร้านอาหารทับทิมทอง
แหลมเหลว” ตัง้ อยูบ่ ริเวณปากแม่นำ�้ เพชรบุรี เป็น
อีกหนึง่ ร้านทีน่ า่ แวะมาลองชิม รับรองว่าอิม่ ทัง้ ท้อง
อิ่มทั้งบรรยากาศ ตัวร้านเป็นเรือนไม้เปิดโล่ง
รับลมทะเลแบบเต็มๆ มองเห็นวิวแบบพาโนราม่า
เมื่อมาถึงให้จอดรถไว้ด้านหน้าแล้วเดินสะพานไม้
ต่อมายังตัวร้าน ผ่านป่าโกงกางและฝูงลิงแสม เมนู
แนะน�ำ  แกงส้มปูหน่อไม้ดอง
ห่อหมกทะเล ปลากระบอก
ต้มเค็ม ย�ำไข่แมงดา ปลาทู
ชือ่ ร้าน ทับทิมทอง แหลมเหลว
ม
หล
นแ
้
า
ต.บ
ต้ ม ย� ำ  และต้ ม ย� ำ ทะเล
ทีต่ งั้ : 1/10 ม.8
ี
ุ
ร
รบ
พช
จ.เ
ม
เป็นต้น ในเมนูมีสัญลักษณ์
อ.บา้ นแหล
03
18
48
ของเม็ดพริกแจ้งเตือนความ
32
โทร. 0
น.
.00
21
–
เผ็ดเอาไว้ โปรดสังเกต ...
เปดิ ทุกวัน เวลา 10.00

ร้านอาหารเรือแลเล
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ร้านอาหารทะเลสดใหม่ “เรือแลเล”
ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ตั้ ง แต่ ตั ว ร้ า นที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นเรือปูน ตัง้ สวยเด่นอยูร่ มิ ปากอ่าว มีววิ
ด้านขวาเป็นท้องทะเลมองเห็นกระเตงของ
ชาวบ้านทีท่ ำ� ฟาร์มหอยแครงปลูกอยูเ่ ป็นระยะ ส่วนทางด้านขวาจะเป็นวิวสะพาน
ข้ามแม่น�้ำบางตะบูน บรรยากาศดี มีลมพัดเย็นตลอดเวลา เมนูเด่นของที่นี่
ก็มมี ากมาย อาทิ ปูมา้ นึง่ เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ รสชาติจดั จ้าน ทีแ่ กะมาพร้อม
รับประทานได้เลย หมึกผัดกะปิ รสชาติ
เข้มข้น หอมกลิ่นกะปิ หรือจะเป็น
่ชื ร้าน เรือนแลเล
อ
เมนูแกงส้มปลาดุกทะเลหน่อไม้ดอง
ทีต่ งั้ : บรเิ วณปากอา่ วบางตะบูน
ห อ ย แ ค ร ง แ ก ง คั่ ว ใ บ ช ะ ค ร า ม
ติดกับเทศบาลบางตะบนู
ปลากะพงผัดฉ่า เป็นต้น แต่ละจาน
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English
on the way
เรื่อง : ธันวา หยาง

คูห่ ทู างฉบับนี้ มีโปรแกรมท่องเทีย่ ว จุดหมายปลายทาง (destination
เดสถิเน้เฉิ่น) ที่หาดชะอ�ำ  ทะเลสวยใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งธรรมดาแล้วเรา
จะเดิ น ทางด้ ว ยเส้ น ทางสายหลั ก ถนนเพชรเกษม แต่ จ ากการค้ น พบ
เส้นทางลัด (shortcut ช้อรทขัด) ทีส่ ามารถหนีความแออัดทางการจราจร
(traffic congestion ทร้าฟฟิค คอนแจ๊สฉัน่ ) ท�ำให้เราพบว่า เส้นทางสาย
บางตะบูนที่ลัดไปสู่ชะอ�ำนั้น นอกจากจะสามารถย่นระยะทางได้แล้ว ยัง
เป็น ถนนเลียบชายฝัง่ ทะเล (scenic route ชีนนิก รูท) มีทางปัน่ จักรยาน
และนาเกลือ (salt farm ซ้อลท์ ฟาร์ม)
อันกว้างใหญ่ไพศาล บรรยากาศดี
วิวสวย ดังนั้นจากเดิมที่เรามองเป็น
เพียงแค่ทางลัด ทางผ่าน เส้นทางนี้
จึงกลับกลายเป็นเส้นทางที่มีเสน่ห์
ชวนสัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ้งนา
เกลื อ และวิ ถี ชิ วิ ต ของชาวบ้ า น
(folk lifestyle โฟ้ลคฺ ไล้ฟส์ ไต่แอลฺ)
ทีน่ า่ ประทับใจ
และหากว่าเรามีเพือ่ นต่างชาติตดิ ตามไปด้วยก็เป็นโอกาสดีทจี่ ะเชิญชวน
ให้เค้าแวะเทีย่ วชมการท�ำนาเกลือ ซึง่ เราเชือ่ ว่าเค้าน่าจะประทับใจ เพราะ
คงน้อยคนนักทีจ่ ะได้เห็น ดังนัน้ ในยามทีเ่ ราขับรถผ่านไปก็อาจจะชีช้ วนให้
เค้าชมว่า … This’s Salt Farming (ธีสสฺ ซ้อลทฺ ฟาร์มมิง่ ) = นีค่ อื การ
ท�ำนาเกลือ, It isn’t Paddy (อิท อิน๊ ทฺ แพ้-ดิ) = มันไม่ใช่นาข้าว ซึง่
เดาได้เลยว่า โดยมารยาทที่ดีแล้วเค้าก็จะตอบรับในสิ่งที่เราน�ำเสนอว่า
Oh! It’s so amazing so beautiful
place (โอ้! อิทสฺ โซ อเม้ซซิ่ง โส่
บิอวิ้ ทฺทฟ
ิ ลุ เพลซ) = โอ้! น่าตืน่ เต้น
ตื่นตาตื่นใจมาก เป็นที่ที่สวยงาม
มากๆ ซึง่ เราก็อาจจะจอดรถแล้วชวน

เค้าลงไปถ่ายรูปเล่นกันสักครู่ด้วยประโยคง่ายๆ ว่า Shall we
stop to take photo for awhile? (แช้ลวฺ หวี่ สท้อพ ทู้ เท้ค
โฟ้โท่ ฟอร์ อไวเอลฺ ?)
และนอกจากนาเกลือแล้ว เส้นทางนีย้ งั มีรา้ นขายอาหารทะเล
สดๆ อยู่หลายร้าน รสชาติอร่อยใช้ได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรพลาด
น�ำเสนอของดีทบี่ า้ นเราให้เค้าได้รบั ความอิม่ อร่อยและประทับใจ
สักหนึง่ มือ้ ด้วยประโยคว่า Let’s eat seafood here, it’s fresh
& delicious very much (เลทสฺ อีท้ ซีฟดู้ เฮียรฺ, อิทสฺ เฟรช
แอนดฺ ดิลเี้ ชียส เว้ริ หมัช) = เราแวะทานอาหารทีน่ กี่ นั เถอะ
มันมีอาหารทะเลสดๆ และอร่อยมากๆ เลย
ในเส้นทางสายนี้ ยังมีจุดเด่นเตะตาที่ไม่สามารถมองผ่านไป
ได้เฉยๆ อีกอย่างด้วย คือ อาคารสูงทรงทึบไม่มหี น้าต่าง มีแต่เพียง
ช่องลมเล็กๆ ดูแปลกตา เค้าเรียกกันว่า ถ�้ำนกนางแอ่นเทียม
(Artificial swallows cave อารทิฟิเฉล สวอลโหล่สฺ เขฟ)
หรือบ้านนกนางแอ่นที่คนท�ำธุรกิจขายรังนกนางแอ่นสร้างขึ้นไว้
เพือ่ ให้นกนางแอ่นมาอาศัยท�ำรังแล้วเก็บไปขายนัน่ เอง
ชี้โน้น ชมนี่กันไป อีกไม่ไกลก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
อย่าลืมเตรียมครีมกันแดด ชุดว่ายน�ำ้ สวยๆ แว่นตา และหมวกเก๋ๆ
สั ก ใบ ออกไปเดิ น เล่ น เพลิ น ใจ
ว่ายน�้ำสวยใส ที่ชายหาดชะอ�ำ
กันนะ ... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
กับค�ำศัพท์ฟตุ ฟิต โฟ ไฟ้.. ทีร่ ไู้ ว้
ไม่เสียหลายครับ

ค�ำศัพท์สำ� คัญ

Salt farming ซ้อลทฺ ฟาร์มมิง่ n. = การท�ำนาเกลือ
Paddy แพ้..ดิ n. = นาข้าว
seafood ซีฟดู้ n. = อาหารทะเล
fresh เฟรช adj. = สดใหม่ สดชืน่
delicious ดิลเิ ฉียซ adj. = อร่อย
artificial อารทิฟเิ ฉล adj. = เทียม เก๊ ปลอม ตกแต่งขึน้ มา
swallows สวอลโหล่สฺ n. = นกนางแอ่น
cave เขฟ n. = ถ�ำ้
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ไฮเทคอัพเดท
เรื่อง : Yamaki

LG 4K Ultra HD TV
ทีวียุคใหม่จาก LG รุ่น UB980T ให้
ภาพคมชัดด้วยเทคโนโลยี 4K 3D+ พร้อม
ระบบปฏิบตั กิ ารอัจฉริยะ webOS ช่วยเปิด
ประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านเหนือ
ระดับให้คุณ หน้าจอละเอียดแจ่มแจ๋วด้วยคุณภาพความคมชัดที่มากกว่า
Full HD ถึง 4 เท่า และเหนือระดับกว่า HD ทัว่ ไปถึง 8 เท่า เอาใจคนรักโลก
ไซเบอร์ดว้ ยฟีเจอร์ Smart+ TV ทีช่ ว่ ยให้การใช้งานสมาร์ททีวสี ะดวกสบาย
ด้วยระบบอัจฉริยะ webOS ผสานก�ำลังกับเทคโนโลยี Ultra Surround มอบ
เสียงทรงพลังถึง 7 ทิศทาง ประหนึ่งพาคุณไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์จริง
สนใจเช็คข้อมูลเพิม่ เติมที่ www.lg.com/th

Fuji Xerox : DocuPrint
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสีแบบ 3 in 1 รุ่น DocuPrint CM115w
จาก Fuji Xerox มอบความคุ้มค่าให้งานพิมพ์สี ด้วยประสิทธิภาพ
เรื่องงานเอกสารที่ครบครัน มาพร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ S-Led
(Self-Scanning Light Emitting Diode) และ DELCIS (DigitallyEnhanced Lighting Control Imaging System) โดยสามารถพิมพ์
งาน สแกนงาน และถ่ายส�ำเนาได้ในเครื่องเดียว มิหน�ำซ�้ำยังสามารถ
สแกนเอกสารผ่านหน่วยความจ�ำ  USB Drive ได้อีกด้วย ทั้งยังเป็น
เทคโนโลยี จิ ต ส� ำ นึ ก ดี เ พราะ
ใช้ ห มึ ก พิ ม พ์ EA ECO ที่
ประหยัดและรักษ์โลก ตอบโจทย์
ความต้องการของโฮมออฟฟิศ
ในยุคปัจจุบนั จ�ำหน่ายในราคา
9,990 บาท รายละเอียดคลิก
www.fujixeroxprinters.in.th
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PPTV Beyond Application
แอพพลิเคชัน่ ใหม่จาก PPTV ทีใ่ ห้คณ
ุ มากกว่าแค่การดูทวี ี
โดยจัดเต็มฟังก์ชนั่ ครบ มอบประสบการณ์แปลกใหม่บนปลาย
นิ้ว ทั้งยังเป็นแอพฯ แรกที่รวมเทคโนโลยีพื้นฐานของการเป็น
แอพพลิเคชัน่ เชือ่ มโยงกับการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์ เหนือกว่า
แอพฯ ดูทวี ที วั่ ไปด้วยฟีเจอร์โดดเด่น ไม่วา่ จะเป็นการใช้งานที่
เข้าถึงง่าย ชมรายการสดและรายการย้อนหลังได้จากทุกทีท่ กุ
เวลา และสามารถเสพเนือ้ หาทีล่ ำ�้ ลึกกว่าการชมจากรายการทีวี
ปกติ นอกจากนีย้ งั สามารถลิง้ ค์กบั โซเชียลมีเดีย ให้คณ
ุ มีสว่ น
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ แถมยังมีสทิ ธิพเิ ศษอีกเพียบ พร้อม
ให้ดาวน์โหลดแล้วทาง App Store และ Google Play

Linksys WiFi Router E900
ตอบสนองยุคไอทีดว้ ยเราเตอร์ไร้สาย Linksys WiFi Router
E900 ไวร์เรสเราเตอร์ทรี่ องรับมาตรฐานการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง ส่งสัญญาณได้รวดเร็วฉับไวบนมาตรฐาน
IEEE802.11n สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 300 Mbps
บนย่านความถี่ 2.4 GHz ผ่านเสาอากาศทีต่ ดิ ตัง้ ภายในถึง 2 เสา
โดยมีเทคโนโลยีทนี่ า่ จับตามองคือ MIMO ช่วยเพิม่ ความเสถียร
ในการใช้งาน สามารถรองรับเฟิร์มแวร์ DD-WRT ที่สามารถ
เพิม่ ศักยภาพให้เราเตอร์เปลีย่ นโหมดเป็น Wireless Repeater
เพื่ อ ขยายสั ญ ญาณในบริ เ วณกว้ า งได้ ในขณะเดี ย วกั น ก็
สามารถตั้ ง ค่ า รั ก ษา
ความปลอดภัยได้ ราคา
ขายอยู ่ ที่ 1,230 บาท
ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.
linksys2u.com

เที่ยว
รอบบ้าน

เรื่อง / รูป :  joesabf

ส่องเสน่ห์โคโลเนียลแห่งอินโดจีน
เพื่อนร่วมทางของข้าพเจ้าเผลอหลับไปบ้างแล้ว หลังจากเจ้านกเหล็ก
เชิ ดหัววิ่งแหวกอากาศขึน้ ไปแตะม่านฟ้าสีครามเข้ม แม้นจะยังลอยอยู เ่ หนือ
แผ่นดินสุวรรณภูมิ ทว่า บัดนีห้ วั ใจข้าพเจ้ามันกลับทะยานไกลไปถึงอดีต
นครปารีสน้อยๆ แห่งอนุภมู ภิ าคอินโดจีนแล้ว
เรือนร้านบ้านถิน่ สไตล์ ‘โคโลเนียล’ ทรวดทรงตรึงใจ.. แม่นำ้� แดงเลือ้ ยไหล
ในม่านหมอกไกลสุดสายตา.. และทะเลสาบคืนดาบอันเย็นเยียบ.. เป็นเพียง
บางส่วนของหมุดหมายที่แอบปั กไว้หลายปี ซึ่ งอีกไม่ก่นี าทีขา้ งหน้า ข้าพเจ้า
จะพาหัวใจเดินตามรอยเท้าเลียบไปในถนนสายเก่าแห่งกรุงฮานอย
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‘โอลด์ ควอเตอร์’ (Old Quarter) หรือเขตเมืองเก่าของฮานอย สร้าง
ความตืน่ ระทึกให้กบั ผูม้ าเยือนในคราวครัง้ แรกได้อยูเ่ สมอ แบ็คแพ็คเกอร์ทวั่ โลก
มักเปรียบเปรยให้เพือ่ นนักเดินทางทีย่ งั ไม่เคยมีโอกาสมาเยือนสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ห็น
ภาพชัดขึน้ ด้วยวลีสนั้ ๆ ว่า มันคือถนนข้าวสารและย่านอาคารเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์
ของไทยเรา แม้นจะแตกต่างกันเรือ่ งเชิงชัน้ ศิลปะและขนาดของผังเมืองอยูพ่ อสมควร
แต่มนั ก็ชว่ ยให้เพือ่ นนักเดินทางของพวกเขามโนถึงโอลด์ ควอเตอร์ได้แจ่มชัดขึน้
ประการแรกส�ำหรับหน้าใหม่อย่างข้าพเจ้าเมื่อก้าวพ้นประตูโรงแรมกลาง
เขตเมืองเก่าก็คอื การปรับทัศนคติเกีย่ วกับมอเตอร์ไซค์ วิธเี ดินถนน และกลการ
หลบหลีกสรรพสิ่งต่างๆ บนบาทวิถีให้เร็วที่สุด ลืมไปได้เลยเรื่องทางม้าลาย..
สัญญาณไฟ.. และการหยุดหลีกให้คนเดินถนน เพราะนัน่ นอกจากจะท�ำให้ขา้ พเจ้า
เสีย่ งเจ็บตัวแล้ว ยังอาจเป็นเหตุให้การจราจรบนท้องถนนกลายเป็นความจราจล
เสียอีกด้วย!?! โปรดระลึกทุกครั้งเมื่อจะข้ามถนนว่า ให้ใช้สัญชาตญาณของ
ตัวเองพิจารณาว่าปลอดภัยดีแน่แท้ 100% จากนัน้ จงเร่งสืบเท้าข้ามไปยังปลายทาง

St.Joseph Cathedral
อย่าหยุด! และอย่าได้ชะงักเด็ดขาด!! ปล่อยให้ทุกอย่างลืน่ ไหลไปตาม
กระแสน�ำ้ เชีย่ ว ประเดีย๋ วผูข้ บั ขีย่ วดยานบนท้องถนนเขาจะใช้ความสามารถ
(ขัน้ เทพ) สับหลีกกันเองอย่างทีค่ ณ
ุ นึกไม่ถงึ และแม้นจะไม่มใี ครใส่ใจกับ
สัญญาณไฟเลยก็ตาม!?! หากท�ำได้อย่างค�ำแนะน�ำของข้าพเจ้า บาทวิถี
แห่งความวุน่ วายทีส่ ดุ สายหนึง่ ของโลก จะกลายเป็นถนนทีร่ าดโรยไปด้วย
กลีบกุหลาบ สามารถเดินเทีย่ วได้อย่างสนุกทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลกด้วยเช่นกัน
ใช่อย่างทีพ่ วกแบ็คแพ็คสายน�ำ้ ข้าวว่าไว้.. ย่านท่องเทีย่ วหลักของ
ฮานอยมีลกั ษณะละม้ายกับย่านเกาะรัตนโกสินทร์ของบ้านเรา กล่าว
คือ.. หากเดินไปเรือ่ ยๆ ตามถนนราชด�ำเนิน ก็จะผ่านถนนข้าวสาร
ถนนพระอาทิตย์ สนามหลวง ท่าพระจันทร์ วัดพระแก้ว วัดโพธิ์
ท่าเตียน ไปยันย่านสามแพร่ง ทัง้ จุดท่องเทีย่ วต่างๆ เหล่านัน้

ก็ยงั สามารถเวียนทะลุไปได้หลายอีกช่องทาง ฮานอยก็เช่นกัน.. ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยว นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่ลุ่มหลงงานด้านสถาปัตยกรรมที่
พอมีเวลาสักหน่อย การได้สมั ผัสฮานอยโดยการเทีย่ วท่องไปตามแผนที่
นับเป็นวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยให้สามารถซึมซับบรรยากาศได้เป็นอย่างดี
ทว่า ด้วยเนือ้ หน้ากระดาษทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดนีน้ นั้ ไอ้ครัน้ จะกวักมือชวน
ให้ทา่ นเดินเทีย่ วตามกันไป ก็เกรงว่าจะพากันเถลไถลแวะโน่นกินนีไ่ ปไม่
ถึงไหน เอาเป็นว่าข้าพเจ้าขอสรุปร่ายเป็นหมุดหมายน่าสนใจทีท่ า่ นทัง้ หลาย
ควรจะหาเวลาไปเดินชม หากปรารถนาจะมาเยือนฮานอยอย่างข้าพเจ้า
ดูสกั ครัง้ ..

St.Joseph Cathedral

ตั้งอยู่บนถนน Nha Chung คนฮานอยนิยมเรียก
สถานที่แห่งนี้ว่า ‘โบสถ์ใหญ่’ เพราะถือเป็นโบสถ์
นิ ก ายคอทอลิ ก ที่ ส� ำ คั ญ แห่ ง แรกของกรุ ง ฮานอย
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1679 บริเวณด้านหน้าโบสถ์สร้าง
เป็นหอทรงสูงขนาบข้างประตูทางเข้าแลดูสวยงาม
ยิ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การ ด้ า นหลั ง ยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่ ซึ่ ง หากใครบั ง เอิ ญ เดิ น มาถึ ง โบสถ์ ใ หญ่ ใ น
ช่วงเวลาโรงเรียนเลิกพอดี บอกได้เลยเทียวครับว่า.. ครึกครื้น
และอือ้ อึงเป็นอย่างมาก.. แต่กถ็ า่ ยรูปได้สนุกจริง เด็กนักเรียนทีน่ นี่ า่ รัก
และเป็นกันเองกับนักท่องเทีย่ ว
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บทบาทอย่างมากต่อเวียดนามในสมัยนัน้ มีขอ้ ความน่าสนใจสลักไว้บน
แผ่นหินด้านหน้าว่า “ขอให้ผมู้ าเยือนลงจากหลังม้าก่อนทีจ่ ะเข้าไปข้าง
ใน” อันแฝงไว้ดว้ ยนัยยะหลายประการ

การแสดงหุ่นน�้ำ (Water Puppets)

ชาวฮานอยเรียกการแสดงของตนประเภทนีว้ า่ ‘โรยเนือ๊ ก’ (Roi Nuoc)
ซึ่งอยู่คู่กับชาวเวียดนามเหนือในเขตพื้นที่ลาบลุ่มแม่น�้ำแดงมานาน
ด้วยเพราะในแต่ละปีจะมีชว่ งทีแ่ ม่นำ�้ เอ่อล้นท่วมไร่นาของชาวบ้านทัง้ สอง
ฝั่งน�้ำ  พวกชาวบ้านจึงช่วยกันคิดหากิจกรรมการละเล่นขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเศร้าสร้อยเงียบเหงาที่เกิดขึ้น โดยสะท้อน
ความผูกพันของพวกเขาทีม่ ตี อ่ สายน�ำ้ และท้องทุง้ นามาเป็นบทละครพืน้
บ้านผ่านหุน่ น�ำ ้ จนต่อมาได้ถกู น�ำมาพัฒนาให้เป็นการแสดงของราชส�ำนัก
ในกรุงฮานอยมีโรงละครหุน่ น�ำ้ ทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ คือ ‘โรงละครหุน่ น�ำ้ ทังลอง’
(Mua Roi Nuoc Thang Long) ตัง้ อยูใ่ กล้ทะลสาบคืนดาบ การแสดง
ทัง้ หมดใช้เวลาประมาณชัว่ โมงเศษๆ โดยแบ่งออกเป็นชุด คือ ชุดเบิกโรง
และชุดวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งในแต่ละชุดแยกย่อยเป็นเรื่องราวสั้นๆ ซึ่ง
ล้วนน่าสนใจและเรียกเสียงหัวเราะให้กบั คนดูได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็น
ชาวเวียดนามเองหรือนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาชม

Hoan Kiem Lake

Hoan Kiem Lake

จากโบสถ์ใหญ่เดินมาเรือ่ ยๆ แบบไม่ทนั เหนือ่ ยก็จะถึงไฮไลท์สำ� คัญ
ที่คงไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดเมื่อมาเยือนฮานอย ซึ่งนั่นก็คือ
‘ทะเลสาบคืนดาบ’ ทีเ่ ล่าสืบต่อกันมาว่า.. ‘พระเจ้าเลไทโต’ (Le Thai To) ได้
รับดาบวิเศษมาใช้เพือ่ ต่อสูก่ บั พวกหมิงจากจีนในช่วง พ.ศ. 1961 – 1971
ภายหลังได้รบั ชัยชนะและปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์
ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะคืนดาบแก่เต่าศักดิส์ ทิ ธิ  ์
ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้ยังปรากฏหอคอยเต่าตามต�ำนานที่ว่านี้อยู่บน
เกาะกลางทะเลสาบ ‘ฮหว่านเกีย๊ ม’ (Hoan Kiem) ทีม่ ขี นาดกว้างใหญ่
และร่มรืน่ คล้ายกันกับสวนลุมพินขี องบ้านเรา จากชายฝัง่ นักท่องเทีย่ วต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพือ่ เดินข้ามสะพานไปชมทิวทัศน์ โดยสะพานดังกล่าว
มีชอื่ ว่า ‘เทฮุก’ (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ สร้างขึน้ จากไม้ขนาด
ใหญ่ทาด้วยสีแดงชาดสะดุดตา หนึง่ ในสัญลักษณ์สำ� คัญของกรุงฮานอย
เมื่อข้ามมาจะพบ ‘วัดหง็อกเซิน’ (Ngoc Son) หรือวัดเนินหยกซึ่งเป็น
อาคารขนาดชั้นเดียวสองหลัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของ
เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู และปรมาจารย์ขงจือ๊ พร้อมด้วยศิษย์

ปัจจุบนั การเดินทางไปเทีย่ วกรุงฮานอยเป็นเรือ่ งทีท่ งั้ ง่ายและสะดวก
สบาย แถมเลือกจ่ายได้ตามความหนัก-เบาของกระเป๋าสตางค์ มีเครือ่ งบิน
ตรงกรุงเทพ-ฮานอย วันละหลายเทีย่ วบิน มีรถประจ�ำทางแบบประเทศ
ต่อประเทศ และเมืองต่อเมืองให้เลือกตามความสะดวก ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร ตลอดจนแหล่งช้อปปิง้ ทีน่ กั เดินทางรุน่ แล้วรุน่ เล่าพากันรีววิ ไว้
ในโลกออนไลน์ ก็ครบครอบแทบจะทุกตรอกซอกถนนของฮานอย
กระนัน้ ก็คงจะมีเพียงเรือ่ งเดียวทีย่ งั ท�ำให้นกั เดินทาง (ไทย) หลายคน
ขอเว้นวรรคให้กบั เมืองหลวงของเวียดนามแห่งนีก้ อ่ น ก็คอื กิตติศพั ท์ดา้ น
กลโกงอันลือเลื่องที่แทรกซึมอยู่ในแทบทุกจังหวะหายใจ แม้นข้าพเจ้า
จะโดนเข้ากับตัวเองบ้าง.. พรรคพวกบ้าง.. แทบทุกครัง้ ของการเดินทาง
แต่ข้าพเจ้าว่าก็ยังรับได้ คือมันคล้ายๆ จะเป็นความร�ำคาญมากกว่า
ไม่หนักหนารุนแรงเหมือนในบางประเทศ ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือ
ถ้าเจอตัวแสบๆ แบบบ้านเราเข้าไป เหล่าพ่อค้า-แม่คา้ โกงๆ หรือมิจฉาชีพ
จากเวียดนามอาจกลายเป็นแค่แมลงหวีแ่ มลงวันไปทันที!?!
“ลองไปเทีย่ วกันดูเถิดครับ.. ฮานอยประตูบานใหญ่อนั น่าตืน่
เต้นของเวียดนาม ข้าพเจ้าขอรับประกัน”

วิหารวรรณกรรม (Van Mieu)

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามทีส่ ร้างมายาวนานกว่า 933 ปี
วิหารวรรณกรรมแห่งนี้ก�ำเนิดขึ้นช่วง พ.ศ. 1613 ในช่วงรัชสมัยของ
พระเจ้าลีไทโตง(Ly Thai Tong) เพื่ออุทิศให้แก่ปรมาจารย์ขงจื๊อ
ด้านหน้าของซุ้มประตูทางเข้าสร้างตามแบบอิทธิพลของจีนที่เข้ามามี
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การแสดงหุน่ น�ำ้

ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม

Jurassic World (จูราสสิค เวิลด์)

แนวหนัง : แอคชั่ น ผจญภัย
ผู ก้ ำ� กับ : โคลิน เทรโวโล่
น�ำแสดงโดย : คริส แพรตต์, ไบรซ์ ดัลลัส ฮาวเวิรด์
ก�ำหนดฉาย : 11 มิถนุ ายน 2558
เรื่องย่อ : เป็นการกลับมาอีกครัง้ อย่างยิง่ ใหญ่ตนื่ เต้นเร้าใจสมกับการ
รอคอยมาหลายปีกบั ภาคต่อต�ำนานจูราสสิค ปาร์ค ซึง่ เป็นเรือ่ งราวการเปิด
ใหม่อกี ครัง้ ของสวนจูราสสิค พาร์ค ทีย่ งั ไม่วายมีกลุม่ นักวิทยาศาสตร์อยาก
ทดลองสร้างไดโนเสาร์ลกู ผสมทีถ่ กู ตัดแต่งพันธุกรรม “อินโดไมนัส เร็กซ์” ขึน้
แต่เหตุการณ์ทกุ อย่างกลับเลวร้าย เมือ่ มันดันหลุดออกมาจากกรงและพร้อม
ขย�ำ้ ทุกสิง่ ทีข่ ยับได้! “จูราสสิค เวิลด์ ” ยกระดับความอันตรายและความโหด
ของเหล่าไดโนเสาร์ทคี่ ณ
ุ ไม่เคยเห็นมาก่อน บอกได้อย่างเดียวว่า งานนีข้ อเพียง
วิง่ หนีให้รอดเท่านัน้ !

๖๐ พระพรรษา ๖๐ มหามงคล

เจ้าหญิงในดวงใจประชาชน

ส�ำนักพิมพ์ : อัมรินทร์
ราคา 59 บาท
ประมวลพระฉายาลักษณ์ พร้อมพระราชประวัติ และ
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เจ้าหญิงในดวงใจของคนไทย เนือ่ งในโอกาสร่วม
เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำหน่ายราคาพิเศษ จากราคา
ปกติ 199 บาท รายได้จากการจ�ำหน่ายส่วนหนึง่ ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของมูลนิธิสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วางจ�ำหน่ายที่ร้านบุ๊คสไมล์ ใน
เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

NCIS: Los Angeles Season 4

เอ็นซี ไอเอส ลอสแองเจิลลิส ปี 4

แนวหนัง : แอคชั่ น / สืบสวน
นักแสดงน�ำ : คริส โอดอนเนล, ปี เตอร์ แคมบอร์, แดไนลา รูอลั , อดัม
ฮาเมล เครก, แอล แอล คูล เจ, ลินดา ฮันท์, แบเรท โฟ, อีรคี คริสเตียน
โอลเซ่ น, เรเย่ เฟลิซ สมิธ, มิเกล เฟอร์เรอร์
เรื่องย่อ : ปีที่ 4 ของซีรสี่ ส์ บื สวน NCIS: Los
Angeles เมือ่ ทีมต้องพบกับวิกฤติ โดยเฉพาะหัวหน้า
ทีมอย่าง คัลเลน (คริส โอดอนเนล) ถูกกล่าวหา
ในข้อหาฆาตกรรมอย่างเลือดเย็น อันตรายยิ่งทวี
มากขึ้ น เมื่ อ หั ว หน้ า ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร เฮตตี้ แลงจ์
(ลินดา ฮันท์) ต้องเจอภัยคุกคามจากอดีตของตัวเอง
แต่ถงึ แม้จะฝ่าภยันตรายต่างๆ มาได้ ทีมก็ยงั ค้นพบ
ความลับหนึ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อคนใกล้ตัวของ
อดีตนาวีซลี แซม ฮันนา (แอลแอล คูล เจ) และในคดี
พิเศษทีม NCIS ต้องท�ำงานร่วมมือกับหน่วยคลีค่ ลายคดีอาชญากรรมเคลือ่ นทีใ่ น
การแกะรอยตามล่าผูก้ อ่ การร้าย โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญภาคพืน้ สนามอย่าง เจ้าหน้าที่
พิเศษ เคนซี่ ไบลย์ (แดเนียลา รัวห์) นายต�ำรวจแอลเอ มาร์ตี้ ดีก๊ ส์ (อีรคิ คริสเตียน
โอลเซ่น) พร้อมด้วยอัจฉริยะด้านเทคนิค อีรคิ บีลลี่ (บาร์เร็ตต์ โฟอา) และ เนล โจนส์
(เรนี่ เฟลิซ สมิธ) ทีท่ ำ� งานอย่างละเอียดจนไม่มหี ลักฐานใดหลุดรอดสายตาของ
พวกเขาไปได้

2 เสีย
่ วหน้าใหม่กบ
ั เพลงสุดฮอต
เปิดตัวกันไปแล้วกับ 2 เสี่ยวฮัก เสี่ยวแพง เจมส์แบงค์ เสี่ยวหน้าใหม่ จากค่าย สเต็พ อารีน่า พร้อม
2 ซิงเกิล้ แรก เพลงเคียว และเพลงส่อยอ้ายให้ลมื เขา ทีจ่ ะ
ท�ำให้คณ
ุ ม่วนอีหลี แซ่บลืมวัยกันไปเลย ติดตามผลงานได้ที่
facebook fanpage เสีย่ วหน้าใหม่ และ YouTube Channel
เสีย่ วหน้าใหม่ รับรองม่วนขนาด! เด้ออ้ายเด้อ…
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คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )
โทร : 086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องยังเป็นปัญหาใหญ่ของชาวเมษอย่าง
ต่อเนื่อง เดือนนี้ระวังอาหารการกินให้ดี หรือ มีเหตุให้ต้องไปหา
หมอฟันอีกรอบ การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดี แต่ไม่เหมาะกับการเซ็น
สัญญาใหม่ๆ ระวังเอกสารส�ำคัญหาย! แต่ถา้ อะไรหายไปแล้วมีโอกาสได้คนื
นัดใคร ใครนัด โอกาสเลือ่ นไปมีสงู .. เป็นช่วงพบเจอมิตรสหายเก่าแก่ การเงิน
เหมาะกับการทวงหนีเ้ ดิมๆ งานเก่าๆ ทีท่ ำ� ไปเงินเพิง่ ออก ความรัก แม้จะเป็น
คนเนือ้ หอม แต่กไ็ ม่เหมาะกับการเริม่ ต้นใหม่ เพราะคนเก่าเขาก�ำลังจะกลับมา..
ต้องคิดให้ด!ี ยินดี welcome ไหม!!!

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

พูดมาก ขีบ้ น่ เป็นพิเศษในระยะนี้ ควรเก็บปากเก็บค�ำไว้สกั หน่อย
พูดไม่เข้าหูเขา จะมีเรือ่ งให้เคืองใจ อาจเจ็บตัวฟรี! การงาน ต้อง
หมัน่ ตรวจเช็คเอกสารส�ำคัญให้ดี มีโอกาสผิดพลาดสร้างความเสียหาย ท�ำให้
เกิดเรือ่ งถกเถียงใหญ่โต การเงิน ใช้จา่ ยเขียมๆ หน่อย ทีเ่ ห็นเงินอยูต่ รงหน้า
นัดวันจ่ายไว้ ระวังจะเลือ่ นออกไปอีก ชีวติ ส่วนตัวดูวนุ่ ๆ ด้วยเรือ่ งการเดินทาง
ไกล หรือ ต้องไปงานศพผูใ้ หญ่ไกลบ้าน ความรัก ระวังปากตัวเอง ใช้สติอย่าใช้
อารมณ์ ไม่งนั้ มีเกณฑ์..จบข่าว!

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ชีวิตช่างคล้ายหนังสโลว์โมชั่นซะเหลือเกิน ความสุขอยู่ตรงหน้า
เหมือนจะคว้าได้แต่กว็ ดื ! คงต้องท่องค�ำว่า เย็นไว้โยม...เอาไว้ให้
มากสักหน่อย รอให้ฟา้ เปิดกว่านีถ้ งึ จะได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการ การเจรจา
ในเรือ่ งธุรกิจต่างๆ ดูทา่ ต้องชะลอออกไปก่อน การเงิน ไม่ใช่ไม่มแี ต่ยงั ไม่ได้
ต่างหาก! ระหว่างรอควรใช้เท่าที่จ�ำเป็น ความรัก มีโอกาสเจอคนที่ยืนอยู่
หลังเสา อาจเป็นหม้ายหรือคนต่างชาติได้

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

จัดเป็นช่วงพักครึง่ ของชีวติ ในปีนี้ อย่าคิดมากหากอะไรๆ จะไม่ได้
ดัง่ ใจ หาเวลาไปพักผ่อน สังสรรค์มติ รสหายเก่าๆ จะดีกว่า อย่าคร�ำ่
เคร่งเกินไป มองบวกๆ คือ เป็นเวลาได้อยูก่ บั ตัวเอง ทบทวนก้าวย่างทีจ่ ะเดินต่อไป
การงาน หยิบโปรเจ็คเก่าๆ มาปัดฝุน่ ท�ำใหม่นา่ จะเหมาะกว่า การเงิน จะเคลียร์บลิ
ให้รบี จัดการ ปลายเดือนพฤษภาไปแล้ว ดูอดื ๆ สุขภาพต้องดูแลดีๆ มีเกณฑ์ได้
นอนโรงพยาบาล ความรัก ต้องอาศัยความเข้าใจ ตัวไกลใจใกล้ยงั ไงก็เอาอยู!่

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

เป็นจังหวะทีด่ ใี นการไปพักผ่อน อบรม หรือ เรียนคอร์สสัน้ ๆ ในต่างถิน่
ต่างแดน เพราะเป็นจังหวะทีค่ ณ
ุ จะได้อยูน่ านสักหน่อย ก่อนจะกลับมา
เวียนหัวกับเรือ่ งทีบ่ า้ นในช่วงกลางมิถนุ ายน มีเรือ่ งให้ตอ้ งวุน่ วาย มีคนเจ็บป่วยให้
ต้องเสียเงินอีกแล้วครับท่าน!.. การเงินมีให้ใช้จา่ ย คุณมีโชคลาภอาจได้พระดี หรือ
ทรัพย์สนิ มีคา่ การงาน ถ้าไม่หนีไปไหน โดนเจ้านายใช้จนหัวปัน่ แน่ๆ สุขภาพระวัง
อุบตั เิ หตุในบ้าน ความรัก ยังมีเรือ่ งขัดแย้งแบบไร้สาระอยู่ ค่อยๆ คุยกันดีๆ

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

คุณจะได้มโี อกาสร่วมงานบุญใหญ่ หรือ มีโอกาสไปท�ำบุญกับผูห้ ลัก
ผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือ นับเป็นเวลาดีทจี่ ะได้เข้าสูโ่ หมดสงบ เสริมแรงพลังให้
ก้าวเดินต่อไป หลังจากเหนือ่ ยใจมาหลายรอบ! ชีวติ ส่วนตัวหากมีเพือ่ นฝูงมาขอ
ให้ชว่ ยเซ็นค�ำ้ ประกัน หรือ เซ็นเอกสารใดๆ ก็ตาม รีบ say no ซะก่อนจะเสียใจ
ภายหลัง การงานทีเ่ สนอไปอาจถูกดอง หรือ โยนมาให้ทำ� ใหม่ ท�ำใจร่มๆ การ
เงินมีเข้ามาแต่ชา้ หน่อย ความรัก ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ค่อยๆ เลือกจะได้คนดี
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ค�ำพยากรณ์
15 พฤษภาคม – 14 มิถน
ุ ายน 2558
ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ชีวิตดี๊ดี.. เจ้านายให้คุณ มีโอกาสเลื่อนต�ำแหน่งเพราะผู้ใหญ่
เล็งเห็นผลงาน แต่อย่าไปเอ่ยปากถาม ท�ำเฉยๆ ไม่ต้องดิ้นรน
เดีย๋ วมาเอง! การงานทีต่ อ้ งติดต่อต่างประเทศ ระยะนีใ้ ห้ผลประโยชน์ดมี าก
พาเงินไหลเข้า คุณจะมีทกุ ขลาภ คือ เจ็บก่อน แอนตาซิลจ่ายทีหลัง! หรือ
มีโอกาสได้ถอยรถใหม่ เป็นจังหวะดีๆ ในช่วงกลางปี หากคิดลงทุนท�ำธุรกิจ
ส่วนตัว คุณจะได้เริม่ สมใจ แต่ระวังความขัดแย้งกับหุน้ ส่วน ท�ำให้งานสะดุด
ความรัก ควรหาเวลาไปรือ้ ฟืน้ ความหลังครัง้ เก่า ก่อนรักจะจืดจาง

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

การเงินหมุนติว้ ! ตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน็อต ดีวา่ มีลกู ค้าเก่า หรือ
ผูใ้ หญ่หน้าเดิมๆ ให้การอุปถัมภ์พอเอาตัวรอดไปได้ จะเดินทางไป
ไหนเช็คสภาพรถให้ดี มีโอกาสไปนอนกินข้าวลิง! ใครชอบปัน่ จักรยานระวัง
รถล้มได้แผล! การงานที่ต้องอาศัยการเจรจาต่างๆ ดูติดขัด เช็คเคลียร์ช้า
ต้องรอหลัง 10 มิถุนายนไปแล้ว ค่อยหายใจคล่องหน่อย สุขภาพให้ระวัง
โรคเก่าก�ำเริบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบการหายใจ ช่องปาก ปวดหัวตึ๊บๆ
ความรัก พักก่อน..พูดไปมีแต่ทะเลาะกัน จะพาลแตกหัก ...เจ้เตือนแล้วนะ!

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

คุณจะเข้าโหมดสงบ สยบความเคลือ่ นไหว อยูๆ่ ก็อยากไปปฏิบตั ิ
ธรรมซะงัน้ .. ของแบรนด์เนมทีเ่ คยชืน่ ชอบก็เกิดไม่อยากได้ซะแล้ว
ระวังมารผจญ จะมีศตั รู คูแ่ ข่งมาปาดหน้าท้าดวล ให้ทำ� ใจร่มๆ ปล่อยให้กรรม
จัดการเขาเอง การงานทีว่ างแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามคาด เหนือ่ ยใจกับการ
ฟาดฟันบนโต๊ะประชุม! การเงินคุณจะมีโชคดีอย่างทีไ่ ม่คาดคิดท�ำให้เงินไหล
มา สุขภาพระวังการป่วยไข้กะทันหัน ความรัก ก็ดนี ะ มีคนเอาใจเป็นพิเศษ
สงสัยกลัวคุณไปปฎิบตั ธิ รรมแล้วไม่กลับมา!

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ใครมีคดีความ ต้องหาทนายเก่งๆ เพราะคุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
หากคุณมีแผนการจะซ่อมบ้าน จังหวะนีจ้ ะได้เสียเงินสักที ควร
หาเวลาพาครอบครัวไปเทีย่ วเสริมสร้างความสัมพันธ์ ลดความขัดแย้งในบ้าน
การงาน โดยเฉพาะการค้า กระเตือ้ งขึน้ นับเป็นโชคดี แต่ตอ้ งดูบญ
ั ชีให้ดๆี
มีโอกาสรัว่ ไหลจากลูกน้อง ลูกจ้างทีไ่ ว้ใจกัน  โดยส่วนตัวอย่าใช้จา่ ยไปกับของ
มีราคาฟรุง้ ฟริง้ เพราะมันเปลืองโดยใช่เหตุ ความรัก เป็นไปอย่างลับๆ กับใคร
สักคนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่กว่าคุณ

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

เจรจาพาทีอะไรไว้กบั เพือ่ นฝูง ควรต้องรักษาค�ำพูด ไม่อย่างนัน้
คุณจะเสียความน่าเชื่อถือ ระวังขัดแย้งกับคนในบ้านเรื่องการ
ศึกษา โดยเฉพาะคนทีก่ ำ� ลังเลือกคณะเรียนต่อ อาจขัดใจพ่อแม่ ไม่ควรพา
แฟนเข้าบ้านในระยะนี้ ยังไม่ใช่เวลาเปิดตัว! การงาน คนท�ำงานอิสระจะได้
งานใหญ่จากผูใ้ หญ่ใจดี คนท�ำงานประจ�ำจะได้มโี อกาสติดตามผูใ้ หญ่ไปใน
งานส�ำคัญ การเงินยังหมุนมาหมุนไป ไม่มเี งินเก็บ มันเจ็บใจ... ความรัก มี
มุมขัดแย้งกันตลอด จะไปรอดไหม!!!

ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ชีวติ ดูอดื ๆ เป็นเรือเกลือ การเงิน มีแต่เช็คค้าง เคลียร์ไม่ลง การงาน
การเจรจาทางธุรกิจยืดเยือ้ เอกสารยังไม่ได้เซ็นอีกเป็นปึก เพราะ
คุณเดินทางบ่อยมากแต่ไม่คอ่ ยได้ผลเท่าทีใ่ จหวัง ระวังอารมณ์หงุดหงิดจะ
ท�ำให้คณ
ุ เหวีย่ งวีนกับคนรอบข้าง ควรหันไปหาก�ำลังใจจากคนในบ้าน เติม
แรงสูช้ วี ติ ! พากันไปกินข้าว พักผ่อน ปล่อยวางบ้าง Let’s it be! บางทีคณ
ุ อาจ
ได้ขา่ วดีจากลูกๆ ความรัก ไปได้เรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรหวือหวา ตืน่ เต้น...

