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

 สวสัดคีณุผูอ่้านทกุท่านครบั
	 เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญและสร้างความ
สะเทอืนใจให้กบัคนทัง้โลก	นัน่คอืเหตกุารณ์แผ่นดินไหวทีป่ระเทศเนปาล	ทีไ่ด้สร้าง
ความเสียหายให้กับโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปีหลายแห่ง	 รวมถึงชีวิตและ

ทรพัย์สินของประชาชนอกีเป็นจ�านวนมาก	จากเดิมชวีติความเป็นอยูข่องชาวเนปาลกค่็อนข้างยากจนอยู่
แล้ว	หลงัจากเหตกุารณ์นีย้ิง่ท�าให้การใช้ชวีติของพวกเขาล�าบากมากขึน้	แต่เหตุการณ์ทางธรรมชาติบาง
ครัง้กย็ากทีจ่ะคาดเดาได้	พบกบัเรือ่งราวความรูเ้กีย่วกบัการเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกเกิดขึน้ได้อย่างไร	
และเกิดมาตัง้แต่สมยัไหน	ในคอลมัน์รอบรูร้อบโลก	ทีจ่ะมาให้ความรูข้ัน้พืน้ฐานแก่คณุ	ต่อด้วยท่องเทีย่วไป
อย่างใจคดิกบัทรปิสัน้ๆ	เส้นทางลดับางตะบนู	จากนาเกลอืสูช่ายหาดชะอ�า	ทีจ่ะท�าให้คุณหลงรกัถนนสาย
นีก้นัเลย	ต้อนรบั	AEC	กบัคอลมัน์เทีย่วรอบบ้าน	ฉบบันีจ้ะพาคณุไปส่องเสน่ห์โคโลเนยีลแห่งอนิโดจีนทีก่รงุ
ฮานอย	มทีีไ่หนด	ีทีไ่หนเดด็ตามเชค็ด่วน	...	ในทกุฉบบัของคูห่เูดนิทางเรายังคงอดัแน่นไปด้วยเนือ้หาสาระ
ดีๆ 	ความรูร้อบตวั	เรือ่งราวการกนิ	การเทีย่วทีจ่ะท�าให้ทกุท่านเพลดิเพลนิเหมือนเช่นเคยครบั		 	
                                                                                  
 
              สวสัดีครับ 
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อ่าน	‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’	ในรูปแบบ	E-MAGAZINE	ได้แล้ว	
ที่เว็บไซต์	www.busbuddythailand.com

สมัครสมาชิกนิตยสารคู่หูเดินทาง 
จ่ายเพยีงค่าจดัส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบบั)
วิธีสมัครสมาชิก 

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

Where 
to Find 

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

ข่าวดี คณุสามารถอ่าน
นติยสารคูห่เูดินทาง

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

(นายนพรัตน์  การุณยะวนชิ)
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ

ท�าหน้าทีร่กัษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บขส.

     
สารบัญ
6  บขส.อัพเดท
11  เล่าสู่กันฟัง 

 :	AIS	อยูร่่วมสงัคมอย่างยัง่ยนื
12  รอบรู้รอบโลก 

 :	การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก
	 เกดิขึน้ได้อย่างไร
14  มุมสุขภาพ 

	 :	กนิเกลอืโซเดยีมมากไปอนัตรายนะ
16  เคล็ดลับความงาม 

	 :	วธิง่ีายๆ	สูเ่รยีวขาสวย
22  คู่หูพาเที่ยว 

 :	“บางตะบนู”	เส้นทางลดัความสขุ	
	 จากนาเกลอืสูช่ายหาดชะอ�า
28 ไฮเทคอัพเดท

30 เที่ยวรอบบ้าน 

	 :	“ซนิจ่าว	ฮานอย”	
	 ส่องเสน่ห์โคโลเนยีลแห่งอนิโดจนี
34 คู่หูดูดวง 

	 :	15	พ.ค.	–	14	ม.ิย.	2558
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บขส.อัพเดท
เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน

บขส. รว่มแสดงความยนิดีเนื่องในวนัคล้าย
วนัสถาปนา รฟท.
 นายนพรตัน์ การณุยะวนชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ รกัษาการแทน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ซงึตะกลู ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ส�านกัอ�านวยการ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด	ร่วมแสดงความยินดแีก่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย	 เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาการรถไฟ
แห่งประเทศไทย	ครบรอบ	118	ปี

บขส. รว่มแสดงความยนิดีเนื่องในวนัคล้าย
วนัสถาปนากรมทางหลวง
	 ผูแ้ทน	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากัด	ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยนิดี
แก่	นายชศูกัดิ ์เกว ีอธบิดกีรมทางหลวง	เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย
วนัสถาปนากรมทางหลวงครบรอบ	103	ปี

ผู้บรหิาร บขส. รว่มรดน�้าขอพร
ผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม
 นางวราภรณ์  ประสพสขุ ทีป่รกึษาพเิศษ พร้อมด้วยนางสาว
กรรณกิาร์  ชนิะกลุวฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันา
องค์กร	 ร่วมสรงน�้าพระพุทธคมนาคมบพิธและรดน�้าขอพรผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม	เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์	2558	ณ	อาคารหอประชมุ	
กระทรวงคมนาคม

บขส. รว่มกบั กทม. จดัโครงการ “อาหารปลอดภยั
สว้มสะอาดพรอ้มใช้ ตอ้นรบัเทศกาลสงกรานต์”
 นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ รกัษาการแทน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 ร่วมกบั	
นางผสุด ีตามไท รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	เป็นประธานเปิด
กจิกรรมรณรงค์	“อาหารปลอดภยั	ส้วมสะอาดพร้อมใช้	ต้อนรบัเทศกาล
สงกรานต์”	ณ	ชัน้	3	อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)
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บขส.อัพเดท
เรื่อง	:	ศิริชัย	ทิพสน

บขส. เตรยีมพรอ้มมาตรการดา้นความปลอดภยั 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์2558
 นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร 
การเดนิรถ รกัษาการแทน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เป็นประธานในการประชมุ 
และแถลงข่าวร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ	เพือ่เตรยีมมาตรการในการดแูลความสะดวก
ให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิล�าเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 2558	ณ	 
ห้องประชมุ	1	ชัน้	4	อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)

ผู้บรหิาร บขส. รว่มรดน�้าขอพร รชค.
 นายนพรตัน์ การณุยะวนชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการ
เดนิรถ รกัษาการแทน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสูง 
บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั	ร่วมรดน�า้ขอพร	นายอาคม เตมิพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงคมนาคม	เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์	2558	ณ	กระทรวงคมนาคม

ผูช่้วยฯ ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยม บขส. เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ 2558
 พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู ้ช ่วยผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
(ผช.ผบ.ตร.)	 เข้าตรวจเยี่ยม	บขส.	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 2558	 โดยมี	 
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการ
เดนิรถ รักษาการแทน กรรมการผูจั้ดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บรหิารระดับสูง 
บริษทั ขนส่ง จ�ากดั	ให้การต้อนรบั	ณ	อาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)

บขส. รว่มแสดงความยนิดี 
กรมประชาสมัพนัธ์
	 ผู้แทน	บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ร่วมแสดงความยินดีแก ่
กรมประชาสัมพันธ์	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ	82	ปี	ณ	กรมประชาสมัพนัธ์	ซอยอารย์ี	กรงุเทพฯ

บขส. รว่มแสดงความยนิดเีนื่องในวนัคลา้ย
วนัสถาปนากระทรวงคมนาคม
 นายนพรัตน์ การุณยะวนชิ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บรหิารระดับสงู บรษิทั ขนส่ง 
จ�ากดั	ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดแีก่	พล.อ.อ.ประจนิ 
จัน่ตอง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	เนือ่งในโอกาส
วนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงคมนาคมรอบรอบ	103	ปี
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พล.ม.2 รอ. รว่มกบั บขส. แถลงขา่วจดัระเบยีบรถตู้
โดยสารเสน้ทางภาคใต้
 กองพลทหารม้าท่ี 2 รกัษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ร่วมกบั บรษิทั 
ขนส่ง จ�ากดั	จดัประชมุหารอืเรือ่งการจัดระเบียบรถตูโ้ดยสาร	เส้นทางภาค 
ใต้ขึน้เพือ่ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัผูแ้ลและเจ้าของรถตูว่้า	ตัง้แต่วนัที	่ 16	
พฤษภาคม	2558	 เป็นต้นไป	 เจ้าของรถตูต้้องน�ารถตูโ้ดยสารเส้นทางภาค
ใต้	 ซ่ึงม	ี33	 เส้นทาง	ไปจอดให้บรกิารยงัจดุทีก่�าหนดไว้	ซึง่	บขส.	ได้จดั
เตรยีมพืน้ทีไ่ว้	2	แห่ง	คอื	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(สายใต้ใหม่)	ถนน 
บรมราชชนน	ีและสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(สายใต้เก่า)	ถนนป่ินเกล้า 
ซ่ึงสถานขีนส่งทัง้	 2	แห่งน้ี	สามารถรองรบัรถตูโ้ดยสารได้กว่า	300	 คัน	 
อกีทัง้	บขส.	ได้จดัเตรยีมสถานที	่อาท	ิช่องจ�าหน่ายตัว๋	ทีพ่กัส�าหรบัผู้โดยสาร	 
และห้องน�า้	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผูโ้ดยสารทีม่าใช้บรกิาร	

รชค. เป็นประธานเปิดโครงการเมาไมข่บั หมอชิต 2
  นายอาคม  เตมิพิทยาไพสฐิ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการเมาไม่ขบั	“สงกรานต์ปลอดภยั	ตาย
เป็นศูนย์”	โดยม	ีนายนพรตัน์ การณุยะวนชิ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ รกัษาการแทน กรรมการผู้จดัการใหญ่
พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดับสงู บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด	ให้การต้อนรบั	ณ	
อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจัุกร)

บขส. รว่มสบืสานประเพณไีทย เทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์ 2558
 นายนพรตัน์ การณุยะวนชิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่าย
บริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น 
ประธานในการสรงน�า้พระและรดน�า้ขอพรผู้บริหารระดบัสงู	 เนือ่งใน
เทศกาลสงกรานต์	2558	ณ	บรเิวณโถงชัน้	2	อาคารสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร
กรงุเทพฯ	(จตุจกัร)

บขส. ขอบคุณสื่อมวลชน
	 ในนามของบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน 
ทกุท่านทีไ่ด้น�าเสนอข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทีจ่ะเข้ามาใช้
บรกิารภายในสถานขีนส่งผูโ้ดยกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)	และสถานขีนส่งฯ	
แห่งอืน่ๆ	ของ	บขส.	ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ�าปี	2558	ทีผ่่าน
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อีซซูยุอดนกัขบัมอืทอง 2558   
 อซูีซุร่วมกบักรมการขนส่งทางบก จดัการแข่งขนั “อซีซูยุอดนกัขบั
มอืทอง” ประจ�าปี 2558	ศกึแห่งทศวรรษของสงิห์รถบรรทกุจากท่ัวประเทศ 

ผ่านเวทีการประลองทักษะและลงมือ
ปฏิบัติบนสถานการณ์ที่ เหมือนจริง	 
สู่การเป็นสุดยอดนักขับรถบรรทุกเมือง
ไทยเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการขับขี	่
พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์วงการขนส่ง
ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก	
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า	 1,100,000	
บาท	พร้อมถ้วยเกยีรตยิศจากอธบิดีกรม
การขนส่งทางบก	และในวาระพเิศษฉลอง
ครบรอบ	10	 ปี	 อีซูซุได้เพิม่รางวลัพเิศษ
แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพฯ	 –	ญี่ปุ่น	ส�าหรับ 
ผูช้นะอีกด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ทรงเปิดนทิรรศการพิเศษ 
เนือ่งในวนัอนุรกัษม์รดกไทย พุทธศกัราช 2558
 เมื่อวันจันทร์ที่	 27	 เมษายน	2558	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดนทิรรศการพเิศษ	เนือ่งใน 
วนัอนรุกัษ์มรดกไทย	พทุธศกัราช	2558	เรือ่ง	“เทวสตรี : คตพิทุธ พราหมณ์  
และความเชือ่ในประเทศไทย”	และพระราชทานเขม็เกยีรตคิณุวันอนรัุกษ์
มรดกไทยแก่ผูอ้นรุกัษ์มรดกไทย	และผูใ้ห้การสนบัสนนุการอนรุกัษ์มรดก
ศิลปวฒันธรรมของชาติ	จ�านวน	45	 ราย	ณ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ	
พระนคร	โดยม	ีนายวรีะ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม		
ผูบ้รหิาร	และข้าราชการกระทรวงวฒันธรรม	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

เคทีซีจัดกิจกรรม “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” 
ตอน 1 จาก “วงัเดมิ” สู ่“วงัหลงั” 
 นางกณัฑรตัน์ เจมิจติรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
สือ่สารองค์กรและธรุกจิสมัพนัธ์ “เคทซี”ี	พร้อมด้วยคณะสือ่มวลชน	
ภายใต้ชมรม	“KTC	PR	Press	Club”	จัดทรปิ	“ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น”	
ตอน	1	จาก	“วงัเดมิ”	สู	่“วงัหลงั”	ฟังต�านานวรีกรรมพระเจ้าตากสิน	สืบวถีิ
ถิน่	“ธนบรุ”ี	โดยร่วมกนัท�าบุญไหว้พระ	และเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ส�าคญั
จาก	อาจารย์จลุภสัสร พนมวัน ณ อยธุยา ผู้เช่ียวชาญด้านศลิป
วฒันธรรม	ทีม่าร่วมเรยีงร้อยประวตัศิาสตร์	 เชือ่มโยงกรงุธนบรีุสู่กรุง
รตันโกสนิทร์ที	่ “วดัหงส์รตันารามราชวรวหิาร”	และ	 “พระราชวงัเดิม”	
ร่วมด้วย	นายนภนัต์ เสวกุิล ทีป่รกึษาหน่วยพพิธิภัณฑ์ศริริาช ให้
เกยีรตเิป็นวทิยากร	ร่วมแบ่งปันเรือ่งราวน่าสนใจที	่“พพิธิภัณฑ์ศริริาช
พมิขุสถาน”	เมือ่เรว็ๆ	นี้

ยนูคิ รันนิง่ สุโขทยัมาราธอน 2015
		 ยูนิค	 รันน่ิง	 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งเพื่อมรดกโลกปีที่	 5	 ใน 
วนัอาทติย์ที	่28	มถินุายน	2558	ท่ามกลางศลิปวฒันธรรมอนังดงามที่ 
ถักทอและเรียงร้อยสายใยแห่งประวติัศาสตร์มาจนถึงปัจจบุนั	 โดยรายได้ 
ส่วนหน่ึงเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ดูแลรักษาพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยให้อยู่คู่คนรุ่นหลังสืบไป	 พร้อมอ่ิมเอมใจกับกิจกรรมพิเศษ	 
“น่ังรถราง	กนิลม	ชมเมอืงเก่า”	บธูตลาดสินค้าพืน้เมอืงทีม่คีวามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุโขทัย	 และการแสดงสุดพิเศษจาก 
ชาวสุโขทัย	ท่ีจะสร้างความประทับใจมรู้ิลืม	สอบถารายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ได้ที่	 บริษัทได-อิจิ	 คิคากุ 
(ประเทศไทย)	 จ�า กัด	
โทร	 0-2949-2855	หรือ	 
www . g o o d s p o r t s 
t ha i l and .com	 หรื อ	
F B / 	 I n s t a g r am 	 :	
uniquerunning
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 AIS ย�้ำควำมเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมสื่อสำร
โทรคมนำคม ย�้ำ “อยูร่ว่มสงัคมอย่ำงยัง่ยนื” โดย
มองประโยชนข์องสงัคมเป็นส�ำคญั หวงัเหน็คนไทย 
ทุกคนเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรสื่อสำรได้อย่ำง 
เทำ่เทยีม ควบคูไ่ปกบักำรพฒันำธุรกจิ สรำ้งสรรค์
นวตักรรม เทคโนโลยใีหม่  

 นายอุดมศักดิ์  โสมค�า ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้อ�านวยการ  
ส่วนงานปฏบิตักิารภมูภิาค บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื AIS	 กล่าวว่า	 ด้วยแนวคดิและนโยบายการ
ด�าเนนิธรุกจิของเอไอเอส	 ในการเป็นผูน้�าสร้างสรรค์ตลาดการสือ่สาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย	เรายงัเลง็เหน็ความส�าคญักบัผลประโยชน์
ของสังคม	 นั่นคือ	 “การอยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน”	 ทั้งนี้เป็นการ
ใส่ใจดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ 
สร้างสรรค์เทคโนโลย	ีนวตักรรม	การมอบประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้า	
การพฒันาเทคโนโลยแีละบคุลากร	รวมถึงวฒันธรรมในการท�างาน
	 “การอยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน	ส่วนนี้เรามุ่งเข้าถึงและสร้างการ
ยอมรบัจากชมุชน	ไม่เพยีงเฉพาะเหตผุลทางธรุกจิทีมุ่ง่ขยายโครงข่าย
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม	 แต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือการท�าให้ 
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน	 และเพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจในเรื่องของความ
ปลอดภยัของสถานฐีาน	ความม่ันคง	แข็งแรง	ของโครงสร้างทีส่ามารถ
ทนต่อทกุสถานการณ์ไม่ว่าจะลม	ฝน	พายุ	ฟ้าผ่า	หรอืแม้แต่แผ่นดนิไหว	
เรายงัได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าทีถ่กูส่งออกจากสถานฐีาน	

AIS อยูร่ว่มสงัคมอย่างย่ังยืน

ซึง่พบว่ามกี�าลงัการส่งทีต่�า่กว่ามาตรฐานที	่กสทช.	ก�าหนดไว้	ซึง่ไม่ส่งผลต่อ
การใช้ชวีติของพีน้่องในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	รวมถงึสิง่มชีวีติต่างๆ	อาท	ิสตัว์เลีย้ง	
พชืผกั	ผลไม้ทีย่งัขยายผลเตบิโตต่อเนือ่ง” นายอดุมศกัดิ ์กล่าว 
 นายโชตวิฒัน์ อุน่พิกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายตดิตัง้เครอืข่าย ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื เอไอเอส	 กล่าวถงึการพฒันาบรกิารและมอบความพงึพอใจ 
ให้แก่ลูกค้า	 โดยได้ใช้งบประมาณนับตั้งแต่ปี	 2556-2557	 ว่า	 ตลอด 
ระยะเวลา	1	ปีท่ีผ่านมา	 เอไอเอส	 ใช้งบประมาณราว	60,000	ล้านบาท	 
(ปี	2556	ใช้งบลงทุน	20,000	 ล้านบาท	และปี	2557	ใช้งบลงทนุ	40,000	 
ล้านบาท)	ในการขยายเครอืข่าย	และปัจจบุนัมลีกูค้า	AIS	3G	2100	กว่า	26	
ล้านราย	โดยล่าสดุปรมิาณสถานฐีานอยูท่ี	่17,000	แห่ง	และจะขยายอย่าง
ต่อเน่ืองในพืน้ท่ีใหม่ๆ	หรือเพิม่ความสามารถในการรองรบัการใช้งานในพืน้ที่
เดมิทีค่วามต้องการใช้งานดาต้าเพิม่ขึน้
	 ท้ังเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคุณภาพในการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพ	AIS	ได้น�านวตักรรม	คอื	สมอล	เซลล์	(Small	Cell)	เข้ามาเสรมิ
ในช่องว่างจุดเล็กๆ	 ในแต่ละพื้นที่	 ติดอุปกรณ์ให้รองรับความเร็วสูงสุดที	่ 
42	Mbps	ทกุแห่งทัว่ประเทศ,	มอบคณุภาพเสยีงระดบั	HD	Voice	ส�าหรบั 
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นท่ีรองรบั	 ท่ีส�าคัญการใช้งานท่ีอยูบ่นคลืน่เดยีวย่อมท�าให้
เกดิความเสถยีรมากกว่าการใช้งานหลายคลืน่ในเวลาเดยีวกนั
	 ในส่วนของพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	AIS	มลูีกค้า	ประมาณ	13	
ล้านราย	เป็นลกูค้า	AIS	3G	2100	จ�านวน	11.5	ล้านราย	หรอืประมาณ	88%		
โดยสามารถแบ่งเป็นพืน้ทีอ่สีานบน	6.5	 ล้านราย	อสีานล่าง	6.4	 ล้านราย	 
ซึ่งจากฐานลูกค้าดังกล่าว	 จึงมีการพัฒนาและขยายสถานีฐาน	 AIS	 
3G	2100	ให้ครอบคลมุและเพิม่ประสทิธภิาพ	คณุภาพทีด่ทีีส่ดุกว่า	7,300		
สถานีฐานในปีน้ี	 โดยจะกระจายอยู่ทุกพืน้ท่ีจังหวดัอุดรธานปีระมาณ	388	
สถานฐีาน	เพือ่รองรบัลกูค้ากว่า	9.5	แสนราย
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เกาะเต่าตดิอนัดบั
เกาะน่าเทีย่วส�าหรบัปี 2015
 แม้ช่วงทีผ่่านมาเกาะเต่าจะมีข่าวคราวร้ายๆ	 เกิดข้ึน	แต่กย็งัมข่ีาวดีให้ได้ชืน่
ใจอยูบ้่าง	 เพราะตอนนีเ้กาะเต่าของไทยตดิอันดบั	5	ใน	10	อนัดบัเกาะส�าหรบัท่อง
เทีย่วยามพกัร้อนของโลก	โดยเวบ็ไซต์ซีเอ็นเอ็น	รายงานผลการจดัอนัดบั	10	อนัดบั
เกาะส�าหรบัท่องเทีย่วยามลาพกัร้อนของ	บรษิทั	ทรปิแอดไวเซอร์	 เวบ็ไซต์ส�าหรบั 
การท่องเทีย่ว	พบว่า	ปี	2015	
เกาะเต่าของไทยขึ้นมาอยู่
ที่อันดับ	 5	 จากอันดับ	 10	
เมือ่ปี	2014	และถอืเป็น	1	
ใน	 2	 เกาะที่ติด	 1	 ใน	 10	
อนัดบั	ตดิต่อกนัเป็นปีที	่ 2 
เช่นเดยีวกบัเกาะบอราบอรา 
หมู ่เกาะตาฮิติ	 ประเทศ 
เฟรนช์โปลนิเีซยี			
 จู ลี่  ค าส เซตินา  
โฆษกของทรปิแอดไวเซอร์ 
เปิดเผยว่า	 การจัดอันดับดังกล่าวเป็นไปตามเสียงตอบรับของนักท่องเที่ยว	 โดย 
ค�านวนจากคณุภาพและปรมิาณการรวีวิของนกัท่องเทีย่ว	ทัง้ความคิดเห็นต่อโรงแรม	
ความน่าสนใจ	และร้านอาหารตามเกาะเหล่านัน้ในช่วง	12	 เดอืนท่ีผ่านมา	ส�าหรบั 
เกาะเต่า	หาดทรายนวลถอืเป็นอันดบั	1	ทีไ่ด้รบัการรวีวิมากทีส่ดุส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 
ทั่วโลก	 โดยให้ความเห็นว่า	 “เป็นเกาะที่เยี่ยมมาก”	 และ	 “เป็นเกาะที่มหัศจรรย์ 
ชวนพศิวง”	ในขณะทีอ่นัดับที	่1	ตกเป็นของเกาะโพรวเิดนเซียเลส	(Providenciales)	
แห่งหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส	 อันดับ	 2	 ได้แก่	 เกาะเมาวี	 แห่งฮาวาย	 
อันดับ	 3	 ได้แก่	 เกาะเราตัน	 ประเทศฮอนดูรัส	 อันดับ	 4	 ได้แก่	 เกาะซันโตริน	ี
ประเทศกรซี	อนัดบั	5	 ได้แก่	 เกาะเต่า	ประเทศไทย	 อันดบั	6	 ได้แก่	 เกาะมาเดรา	
ประเทศโปรตเุกส	อนัดบั	7	 ได้แก่	 เกาะบาหล	ีประเทศอินโดนีเซยี	อนัดับ	8	 ได้แก่	 
เกาะมอรเิซยีส	ในแอฟรกิา	อันดบั	9	ได้แก่	เกาะบอราบอรา	ประเทศเฟรช์โปลนิเีซยี	
และอนัดบั	10	ได้แก่	เกาะเฟร์นนัดจีูนอโรนยา	ประเทศบราซิล

ชือ่...ทีม่คีนนยิม
ใช้มากทีสุ่ดในโลก
 จากการจัดอันดับของหลายนิตยสารชั้นน�าของ
โลกหลังจากส�ารวจชื่อทั้งผู้ชายและผู้หญิง	 ชื่อที่ถูกจัด 
อันดับให้เป็นชื่อที่ผู้คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก	คือ	 ชื่อ 
มูฮัมหมัด (Muhammad) ซ่ึงช่ือน้ีเป็นชื่อต้นของชาว
อาหรับและมุสลิมกว่า	 150	ล้านคนทั่วโลกในประเทศ
ต่างๆ	เช่น	อหิร่าน	อฟักานิสถาน	อนิเดีย	ปากสีถาน	บอสเนยี	
ตุรก	ีอลัเบเนีย	และประเทศชนชาติอาหรบัทกุประเทศ	
โดยค�าว่า	มฮูมัหมดั	(Muhammad)		มาจากภาษาอารบิก 
โบราณมคีวามเกีย่วข้องกบัคมัภร์ีอลักรุอานของศาสนา
อสิลาม	ทีแ่ปลว่า	ผูไ้ด้รบัการสรรเสรญิ

ประวติัการก�าเนิดปาท่องโก๋...
จรงิหรอืนี่
 มเีรือ่งเล่าต่อ 	ๆกนัมาว่า	
ในสมยัราชวงศ์ซ้อง	ขนุนาง
กังฉินกับภรรยาร่วมกันวาง
กลอุบายใส่ร้ายว่าแม่ทัพ 
งกัฮยุและแม่ทัพตงฉินหนีทัพ 
ท�าให้แม่ทัพงักฮุยอันเป็น
ท่ีรักของประชาชนถกูประหาร
ชีวติ	ประชาชนต่างโกรธแค้น	 ขุนนางกังฉินและภรรยา
แต่ไม่สามารถท�าอะไรได้	ซึง่ปกตชิาวบ้านจะนยิมทานแป้ง
ทอด	จงึมคีวามคดิป้ันแป้งคูแ่ทนขนุนางกังฉนิและภรรยา
น�าลงไปทอดในน�า้มนัร้อนๆ	และก่อนจะทานกจ็ะฉกีออก
เป็นสองท่อน	เพือ่เป็นการระบายแค้น
 ขอขอบคณุข้อมลูจาก วารสาร อพวช. 
พฤศจกิายน 2555
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วนัดืม่นมโลกWorld Milk Day 
ชวนทกุคนมาดืม่นมกนัเถอะ
 องค ์การอาหารแห ่ง
สหประชาชาติ	 หรือ	 The	
Food	 and	 Agriculture	
Organization	 หรือ	 FAO	
ได ้ก�าหนดให ้ 	 วันที่  1 
มถินุายน ของทกุปี เป็น 
“วันดื่มนมโลก”	 (World	
Milk	Day)	เพือ่ให้ประเทศต่างๆ	
และองค์กรให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการบรโิภคนม	
รวมถงึจดักจิกรรมรณรงค์และกระตุน้ให้เหน็ความส�าคญั
ของการบรโิภคนม	 โดยปัจจบุนัมมีากกว่า	35	ประเทศ 
ทั่วโลกที่จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลก	
โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ	 (International	
Osteoporosis	Foundation	หรอื	 IOF)	ระบุว่า	นมและ
ผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆ	 เป็นอาหารที่มีแร่แคลเซียมสูง
ที่สุด	มีความส�าคัญมากในการเสริมสร้างกระดูกและ
ฟันให้แข็งแรง	 เพราะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี
ทีส่ดุ	และยงัเป็นแหล่งรวมสารอาหารทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย	 
เช่น	ฟอสฟอรสั	โปรแตสเซยีม	แมกนเีซียม	คาร์โบไฮเดรต	
ไขมนั	และวติามนิบ	ี12	ฯลฯ

คณุค่าทางโภชนาการ
ทีม่อียู่ในน�า้นม
 วติามนิบ ี12	ช่วยสร้างเม็ดเลอืดแดง	
 คาร์โบไฮเดรต	ให้พลงังานกับร่างกาย	
 แมกนเีซยีม	สร้างความแขง็แรงให้กบักล้ามเนือ้
 ฟอสฟอรสั	สร้างพลงังานให้กบัเซลล์ในร่างกาย	
และท�าให้กระดกูแขง็แรง
 โปรแตสเซยีม ช่วยรกัษาระดบัความดนัเลอืด
ให้เป็นปกต	ิ
 โปรตนี สร้างเสรมิการเจรญิเตบิโต	และซ่อมแซม
ส่วนทีส่กึหรอ	
 วติามนิบ ี2	ท�าให้ผวิหนงัมีสขุภาพด	ีช่วยระบบ
ภมูคิุม้กนัในร่างกาย
	 ธาตอุาหารใน	 “นม”	 ล้วนมีส่วนช่วยไม่ให้ความ
ดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติ	 ช่วยเสริม
สร้างสุขภาพฟันที่ดี	 เพราะนมอุดม
ด้วยแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ	 ที่เป็น
ประโยชน์ต่อฟัน	 มีโปรตีนที่ช่วยให้ฟัน
เติบโตและซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ	และ
ช่วยเคลอืบผวิฟัน
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การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก
เกดิขึน้ได้อย่างไร 
 เดือนที่แล้ว	 เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศเนปาลคร่าชีวิตผู้คนไปเป็น
จ�านวนมาก	ซึง่หนึง่ในสาเหตขุองการเกดิเหตกุารณ์ครัง้นีเ้กดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่อง
แผ่นเปลอืกโลก	 (plate	motion)	ซึง่หลายๆ	คนอาจข้องใจว่าแล้วท�าไมเปลอืกโลกจงึ
เคลือ่นตวั	หากอธบิายคร่าวๆ	จะกล่าวได้คอื	ลกัษณะการเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก	
2	แผ่นทีอ่ยูต่ดิกนั	ซึง่สามารถจ�าแนกได้ออกเป็น	3	รปูแบบ	ตามลกัษณะการเคลือ่นที่
สมัพทัธ์กนัระหว่างแผ่นเปลอืกโลกทัง้สอง	ได้ดงัต่อไปนี้
	 การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกแบบเคลือ่นผ่านกนั
	 การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกแบบเคลือ่นแยกจากกนั
	 การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกแบบเคลือ่นเข้าหากนั
	 การเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลกเกิดโดยพลังงานภายในของโลก	 เกดิจากการที่
สสารในชัน้ฐานธรณภีาค	(asthenosphere)	เกดิการพาจากความร้อนภายในโลก	การ
เคลือ่นตวัของชัน้ฐานธรณภีาคท�าให้ชัน้ธรณภีาคชัน้นอก	(lithosphere)	เกดิการเคลือ่น
ตวัไปด้วย	และท�าให้ธรณภีาคชัน้นอกแตกเป็นแผ่นๆ	เรยีกว่า	แผ่นเปลอืกโลก	(crustal	
plates)	 เมือ่แผ่นเปลือกโลก	 (crustal	plates)	 เหล่าน้ีเคล่ือนท่ีมนัก็จะพาทวปีของโลก
เคลือ่นทีไ่ปด้วย	การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกเหล่านีท้�าให้มหาสมุทรแอตแลนตกิ
ขยายกว้างออกไปเรือ่ยๆ	ด้วยอตัราประมาณ	3	เซนตเิมตรต่อปี	นกัธรณวีทิยาเชือ่ว่า	ถ้า
ย้อนเวลากลบัไป	ทวปีต่างๆ	ของโลกยงัไม่ได้แยกออกจากกนั	ซึง่ยงัเป็นแผ่นทวปีใหญ่
แผ่นเดยีวทีเ่รยีกว่า	one	giant	supercontinent	ทีเ่รยีกว่า	พนัเจยี	(Pangaea)	และเมือ่
ประมาณสองร้อยล้านปีทีแ่ล้ว	พนัเจยีได้เคลือ่นตวัออกจากกนัเป็นสองส่วน	คอื	ผนืแผ่น
ดนิลอเรเซยี	(Laurasia)	และ	ผนืแผ่นดนิกอนด์วานา	(Gondwanaland)	ต่อมาผนืแผ่น
ดนิกอนด์วานาได้แยกออกเป็นอกีสองส่วน	คอื	ทวปีอเมรกิาเหนอื	และทวีปแอฟริกา	 
ในขณะทีผ่นืแผ่นดนิลอเรเชยีได้แยกออกเป็นยโุรป	 (Eurasia)	และทวีปอเมริกาเหนอื	
ขอบของแผ่นเปลอืกโลกเป็นบรเิวณทีจ่ะเกดิกจิกรรมทางธรณวีทิยา	เช่น	ภเูขาไฟ	การเกดิ 
ภเูขา	และมกัมแีผ่นดินไหวบ่อยๆ	 เช่น	 เมือ่แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลือ่นทีม่าชนกนั	
โดยท่ีแผ่นหน่ึงเป็นแผ่นเปลือกโลกภาคพืน้ทวปี	 (continental	crust)	และอกีแผ่นเป็น
เปลอืกโลกใต้มหาสมทุร	(oceanic	crust)	ขอบของแผ่นเปลอืกโลกภาคพืน้ทวปีซึง่เบา
กว่าจะอยูบ่นขอบของแผ่นเปลอืกโลกใต้มหาสมทุรซึง่หนกักว่า	และจะเกิดเขตมุดตวัของ
เปลอืกโลก	(subduction	zone)	ขึน้ด้วย	ถ้าแผ่นเปลอืกโลก	(crustal	plates)	ทีเ่คลือ่นที่
มาชนกันน้ันมทีวปีอยู่ด้วย	 คือเป็นการชนกันของแผ่นเปลือกโลกภาคพืน้ทวปีสองแผ่น	
จะไม่มแีผ่นใดอยูบ่นและแผ่นใดอยูล่่าง	แต่มนัจะเกดิภเูขาขึน้มาแทนอย่างเช่น	ภเูขา
หิมาลายา	หลักฐานท่ีท�าให้นักธรณวีทิยาเช่ือว่า	เมือ่ก่อนทวปีต่างๆ	ของโลกเคยเป็นทวีป
เดยีวกนัมาก่อนนัน้	 เช่น	การพบพชืและฟอสซลิของสตัว์ทีม่อีายปุระมาณเดยีวกนั	บน
บรเิวณฝ่ังของทวปีสองทวปี	 เช่น	การค้นพบฟอสซลิของจระเข้น�า้จดืในประเทศบราซลิ	
และแอฟรกิาใต้	เป็นต้น	
 ภาพประกอบ : www.dmr.go.th
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กนิเกลอืโซเดยีมมากไป
อนัตรายนะ
         		จากการศึกษาในประเทศตะวันตกพบว่า	ปริมาณโซเดียม
สูงสุดท่ีร่างกายสามารถรับได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกบัร่างกาย
อยู่ที่	2400	มิลลิกรัมต่อวัน	พร้อมแนะว่าหากสามารถลดปริมาณ
โซเดียมลงเหลือเพียง	 1500	มิลลิกรัมต่อวัน	 โอกาสการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคอื่นๆ	จะลดลงตามไปด้วย	
			 โซเดียมนั้นมีอยู่ในทุกอย่างที่มีรสเค็ม	ทั้งเกลือ	น�้าปลา	ซีอิ๊ว	
ซอสปรงุรส	ผงชรูส	ฯลฯ	แม้กระทัง่ในขนมหวานกยั็งมีโซเดยีมซ่อน
อยู	่อย่างในผงฟสู�าหรบัท�าเบเกอรีแ่ละขนมเค้กกมี็โซเดยีมเช่นกนั	
เมือ่ร่างกายรับประทานโซเดียมเข้าไป	มนัจะถกูดดูซมึทีก่ระเพาะ
อาหารและล�าไส้	บางส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการจะถูกขับออกทาง
ไต	บางส่วนอยู่ในเซลล์และกระเเสเลือด	 ดังนั้นถ้ารับประทาน
เข้าไปในปริมาณที่มากเกินไป	 ร่างกายขับออกได้ไม่หมดก็จะมี
โซเดียมอยู่ในเลือดปริมาณมาก	ท�าให้ร่างกายต้องการน�้ามาก
ข้ึนเพื่อไปลดความเข้มข้นของโซเดียม	ส่งผลให้ปริมาณเลือดใน
ร่างกายเพิ่มขึ้น	อาจน�าไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูง	 เมื่อปล่อยไว้
นานจะส่งผลกระทบระบบต่างๆ	 ในร่างกาย	ก่อให้เกิดโรคต่างๆ	
ทั้งโรคไต	โรคหัวใจ	และโรคอัมพฤกษ์	-	อัมพาตได้	รู้อย่างนี้แล้ว
ลองลดปริมาณเกลือโซเดียมในแต่ละมื้อดีกว่าไหม

 รู ้ไหมว่าการจิบ
น�า้บ่อยๆ ในระหว่าง
วัน ช่วยบ�ารุงสมอง
ให้กระปรี้กระเปร่า 
เสริมความคิดให ้
ฉับไว

ภาวะหวัใจหยุดเตน้เฉยีบพลนั
เป็นอย่างไร
 ในแต่ละปีมีคนไทยหัวใจวาย	 60	 คนต่อแสนคน	 โดยผู้ป่วยท่ี
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่าครึ่งนั้นได้เสียชีวิตก่อนมาถึง
โรงพยาบาล	 อาจเสียชีวิตที่บ้านหรือที่ท�างาน	 เพราะหัวใจหยุดเต้น
เฉยีบพลนั	ซึง่ทีจ่รงิหากผูป่้วยได้รบัการกระตุน้หวัใจให้กลบัมาท�างาน
ภายใน	3-5	นาที	จะช่วยให้รอดชีวิตหรือป้องกันความพิการจากสมอง
ขาดออกซิเจนอันก่อให้เกิดภาวะเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราได้	 แต่ละ
เสี้ยววินาทีจึงส�าคัญมาก	 และภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันน้ีเกิด
ได้จากหลายสาเหตุ	 ไม่ใช่เพียงเกิดจากโรคหัวใจเพียงอย่างเดียว	 แต่
เกดิจากภาวะทีห่วัใจไม่สามารถส่งเลอืดไปเลีย้งอวยัวะส่วนต่างๆ	ของ
ร่างกายได้อย่างทนัท	ีสาเหตอุาจเกดิจากมโีรคหวัใจอยูเ่ดมิโดยไม่รูตั้ว	

หรือจากการจมน�้า	การได้รับยาเกิน
ขนาด	ไฟฟ้าช็อต	มีสิ่งแปลกปลอม
อุดก้ันทางเดินหายใจ	 หรืออยู่ใน
สภาพขาดอากาศหายใจ	 ภาวะ
กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลันจาก
หลอดเลือดหัวใจตีบ	 แม้กระทั่ง
ผู้ที่โดนฟ้าผ่าก็เช่นกัน	ท�าให้เกิด
อาการหมดสต	ิไม่เคลือ่นไหว	ไม่มี
การเต้นของชีพจร	หัวใจหยุดเต้น	
ส่วนมากมักพบบ่อยในผู้ที่มีอายุ
มากกว่า	35	ปี	และมีปัจจัยเสี่ยง 
จากโรคประจ�าตวั	ทัง้โรคเบาหวาน 
ไขมนัในเลอืดสงู	ความดนัโลหติสงู 
การสูบบุหรี่	 แต่คนที่อายุน้อย

ก็สามารถเป็นได้	 หากเกิดภาวะเส้นเลือด
หัวใจขาดเลือด	 โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาโดยไม่ทราบสาเหตุ	 หรือ
คนที่ออกก�าลังกายที่ใช้แรงมากๆ	 อาจเกิดการกระตุ ้นให้หัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันได้	 อาการเหล่านี้คร่าชีวิตคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ	 
สูงเป็นอันดับ	 3	 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุเลยทีเดียว	หากพบ 
ผูป่้วยภาวะหวัใจหยดุเต้นให้ตรวจสอบชพีจรเป็นอนัดบัแรก	ปลุกเรยีก
และดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอกว่าหายใจหรือไม่	 จากนั้นรีบขอความ
ช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน	โทร.1669	จากนั้นปั๊มหัวใจ	จัดท่าทาง
ให้พร้อมส�าหรับช่วยชีวิต	 กดหน้าอก	 เปิดทางเดินหายใจให้โล่งและ
ช่วยหายใจ
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ลดอาการ
เป็นตะครวิบอ่ยๆ ดว้ยอาหาร
 หากคุณมีอาการเป็น
ตะคริวบ่อยๆ	ลองเพิ่มการ
รับประทานท่ีมโีพเเทสเซยีม 
อย่าง	ธัญพืช	ถั่ว	กล้วยหอม 
และนม	 รวมถึงการดื่มน�้า
สะอาดให้มากๆ	 เพื่อเพิ่ม
การไหลเวียนของของเหลว
ในร่างกายให้ท�างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 การกินกระเทียมสด
วนัละ 5-7 กลบี ตดิต่อกนั
เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
จ ะ ช ่ ว ย ล ด ป ริ ม า ณ 
คลอเรสเตอรอลลงได้

คนเป็นหอบหดื
ควรเลี่ยงอาหารประเภทไหนบา้ง
 ก่อนอื่นควรตรวจหาและหลีกเลี่ยงอาหารที่ท�าให้เกิดอาการ
แพ้	 เช่น	 นม	 ข้าวสาลี	 ถั่วเปลือกเเข็งและปลา	พร้อมทั้งจ�ากัดการ 
รบัประทานไขมนัและน�า้ตาล	จะช่วยควบคมุโรคระบบทางเดนิหายใจ
ได้	 ส่วนอาหารท่ีแนะน�าให้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการโรค	 ได้แก่	
บล๊อคโคลี	แครอท	พริกข้ีหนู	 กระเทียม	 เห็ดหอม	มันเทศ	มะละกอ	
และชาเขียว

วธิง่ีายๆ ในการเพิ่มความ
กระปร้ีกระเปรา่ยามเช้า
 การเรยีนและการท�างานตดิต่อกันเป็นเวลานานอาจท�าให้
ร่างกายและสมองอ่อนล้า	 ปลุกความสดชื่นให้เช้าวันใหม่ของ
คุณด้วยวิธีง่ายๆ	เหล่านี้
	 นั่งสมาธิ	15	นาที	หลังตื่นนอน	เทคนิคนี้จะช่วยให้สมอง
ปลอดโปร่งและจิตใจมีสมาธิยิ่งขึ้น
	 อาบน�้าเย็น	 ความเย็นของสายน�้าจากฝักบัวจะกระตุ้น
ประสาทสัมผัสการรับรู้ทั้งร่างกายเกิดการตื่นตัว
	 เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อุดมด้วยวิตามิน
และเกลือแร่	 เน้นผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์	 ช่วยให้ร่างกายขับถ่าย
ได้ดียิ่งขึ้น
	 ตืน่ให้เช้ากว่าเดมิ	15	นาท	ีจะท�าให้คณุรูส้กึว่ามีเวลามาก
ขึ้นในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ในแต่ละวัน	
	 หาทางใกล้ชิดธรรมชาติให้มากขึ้น	 สีเขียวของต้นไม้ 
ใบหญ้าจะช่วยให้คุณสดชื่นแจ่มใสขึ้นได้แบบทันตา



1 6

เคล็บลับ
ความงาม
เรื่อง	:	ชญานี

ลดเลือนรอยสิวยังไงดี
       	 เม่ืออายุมากขึ้น	 รอยสิวมักจะปรากฏตัวอยู่บนผิว
ยาวนานกว่าตอนอายุยังน้อย	หากมีรอยแดงหลงเหลือ	เเนะ
น�าให้ใช้โลชั่นบ�ารุงผิวที่มีคุณสมบัติการยับย้ังการอักเสบ
และทาโลชั่นนี้มากกว่าปกติ	 2	 เท่า	 หากรอยสิวกลายเป็น
สีน�้าตาล	 แนะน�าให้ใช้เซรั่มสูตรบ�ารุงผิวขาวทาทับรอย
สีน�้าตาล	 แต่เมื่อไรที่รอยสิวเปลี่ยนเป็นสีแบบเนื้อโคลน	
แนะน�าให้ใช้เซรั่มที่เร่งการสร้างคอลลาเจน	 เพื่อให้ผิวฟื้นฟู
ตัวเองได้เร็วขึ้น	ส่วนการขัดผิวหน้าสัปดาห์ละ	1	-	2	ครั้ง	จะ
ช่วยขจดัเซลล์ผวิเก่าทีท่บัถมและไขมนัทีส่ะสมในรขูมุขนจน
กลายเป็นสวิให้หลดุออกไปได้ดยีิง่ขึน้	การเลอืกผลติภณัฑ์ใน
การขัดผิวก็ควรเลือกสูตรอ่อนโยนและบางเบาเพื่อป้องกัน
อาการระคายเคืองของผิว	หากเลือกชนิดที่มีความเป็นกรด
ควรเลือกชนิดกรดอ่อนๆ	เท่านั้น

บ�ารุงเส้นคิ้วด้วยน�้ามันมะกอก 
 เพียงจุ่มคัตตอนบัตใน
น�้ามันมะกอก เเล้วทาทับ 
บนเส้นคิ้ว ทิ้งไว้ปประมาณ  
5 -10 นาที จากนั้นจึงล้าง
ออกให้สะอาด ท�าบ่อยๆ เส้น
ขนคิ้วจะเเข็งเเรง นุ่มสลวย
และจัดทรงได้ง่ายขึ้น

วิธีง่ายๆ สู่เรียวขาสวย
 สาวขาใหญ่ เซลลไูลต์เพียบ ฟังทางนี ้นีค่อืวิธสุีดง่ายท่ีจะ
ท�าให้เรียวขาของคุณเรียวเพรียวสวยสมสัดส่วน

1. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด	 เพราะอาหารรสจัดมักอุดมไปด้วย
เกลือ	 เมื่อเกลือถูกสะสมไว้ตามส่วนท่ีมีน�้าของร่างกายมักจะ

ลงไปบวมอยู่ที่ขา	

2. ทานวิตามินซีเยอะๆ	 ช่วยให้เรียวขาสวย	 เพราะถ้าร่างกายขาดวติามินซี	คอลลาเจนจะไม่ถูกสร้างขึ้นตามปกติ	ท�าให้เกิด 
เซลลูไลต์ได้ง่าย	นอกจากนี้	 วิตามินซีจะช่วยในการปรับสมดุลให ้
น�้าและไขมันในร่างกายมีความสมดุล	 ดังนั้น	 อย่าละเลยผักเเละ 
ผลไม้กันเลย

3. ใช้สครบักาแฟเป็นตวัช่วย	คาเฟอีนน้ันช่วยก�าจดัอาการบวม	
กระตุ้นการสลายไขมัน	 อีกท้ังอุดมด้วยกรดคลอโรจีนิกที่ช่วย 

ในการไดเอท	

4. อากาศหนาวเย็นมัก
ท�าให้ขาบวม	 ดังนั้น	 การ

รักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่น
อยู่เสมอจะช่วยกระตุ้นการไหล
เวียนของเลือดให้ท�างานได้ดีขึ้น	
ไม่มีอาการบวม



เทรนด์ใหม่มาแรงการแต่งหน้า 
Beauty French Style
 ช่วงนี้ใบหน้าแบบสาวฝรั่งเศสนั้นก�าลังได้รับความนิยมจากสาวๆ	
ทั่วโลก	ดูได้จากใบหน้าของดาราสาวคนดัง	Lea	และ	Marine	Vacth	
ที่มีความสวยแบบธรรมชาติ	 และลุคแบบ	Retro	 French	 โดยเน้น
การใช้สีน�้าตาลแบบวันโทนคัลเลอร์บนเปลือกตาหรือสีส้มเเบบเดี่ยวๆ	
เน้นความสวยหวานบางเบาที่ไม่ดึงส่วนใดส่วนหนึ่งให้เข้มจนเกินไป	 
โชว์ผิวแมต์บางเบาราวกับไม่ได้แต่งหน้า	 ใช้บลัชออนและลิปสติก 
สีส้มโทนเดียวกันท้ังใบหน้า	ใช้สีให้น้อยเพือ่ลุคธรรมชาตแิบบสดุๆ	เเล้ว 
อย่าลืมว่าทรงผมก็ควรจะเป็นทรงสบายๆ	ด้วยเช่นกัน

ผมสวยดูดีด้วย
พฤติกรรมประจ�าวันเหล่านี้ 
 การหวีผมก่อนสระจะลดการท�าร้ายเส้นผมพร้อม
กระตุน้การไหลเวยีนของเสน้เลอืดใตห้นงัศรษีะไดด้ ีแนะน�า
ให้หวีตามเเนวเส้นผม	 เมื่อหวีถึงโคนผมให้หยุดแล้วลง
น�้าหนักเพ่ิมที่จุดก�าเนิดรากผม	 เพื่อกระตุ้นหนังศรีษะ	 หวี
ปลายผมที่พันกันประมาณหนึ่ง	 วิธีนี้จะช่วยให้เส้นผมเบา
ขึ้นระหว่างการสระ
 การใช้ทรตีเมน้ทแ์ละคอนดิชันเนอรเ์นน้เเคป่ลายผมก็
เพยีงพอแลว้ โดยชโลมผลติภัณฑ์ลงบนเส้นผมทีบี่บน�า้ออก
ไปแล้ว
 การม้วนผมขณะที่ผมยังเปียกช้ืนจะน�าพาความ 

ชุ่มช้ืนภายในเส้นผมออกไปด้วย	 ดังนั้น	ควรเป่าผมให้แห้ง
สนิทเสียก่อน	
 หากผมแห้งมากกว่าปกติ การเลือกใช้ไอเท็มตกแต่ง
ผมที่มีส่วนผสมของเชียบัตเตอร์จะช่วยท�าให้เส้นผมอยู่ทรง
ได้ง่ายยิ่งขึ้น	มีความชุ่มชื้นและเป็นประกายมากขึ้น
 ในการเช็ดผมเปียก	หลีกเลี่ยงการเช็ดถูรุนแรง	เปลี่ยน
เป็นการซับด้วยผ้าขนหนูเบาเบา	โดยใช้นิ้วกดผ้าขนหนูจาก
ด้านบนซับโคนผม	ส่วนปลายผมให้ม้วนซับทีละส่วน

มาแก้ไขปัญหาริมฝีปากด�าคล�้า
กันเถอะ 
 หากมปัีญหารมิฝีปาก

ด�าคล�า้ลองใช้น�า้ตาลเมด็ 

น�้าผึ้ง และน�้ามะนาวผสม

กันจนได้สครับเนื้อหยาบ

ที่เเลดูชุ่มฉ�่า น�ามาขัดวน

เบาๆ บนริมฝีปากให้ทั่วประมาณ 1 นาที จาก

นั้นล้างออกให้สะอาดแล้วทาทับด้วยบาล์มบ�ารุง

ริมฝีปาก ท�าเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อท�า

ติดต่อกัน 1 เดือนจะเห็นได้ถึงความแตกต่าง
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ฮัลโหล
บางกอก
เรื่อง	:	Yamaki

6 ม.ิย.
AF Reunion Concert
	 ปรากฏการณ์ในรอบ	 10	 ปี	 ที่เหล่า 
นกัล่าฝันกว่า	100	ชวีติ	จะหวนกลบัขึน้เวที
ดวลไมค์กนัอกีครัง้	ใน	AF	Reunion	Concert	 
เพื่อคืนความสุขให้แฟนคลับที่ เคยจิ้น	 
เคยอนิ	และเคยเชยีร์พวกเขา	6	มถินุายนนี้	 
ลากกระเป๋ากลับบ้านพร้อมกันที่	 อิมแพค 
อารีน่า	 เมืองทองธานี	 ส�ารองที่นั่งได้ที ่
ไทยทิคเกต็เมเจอร์	 
ทกุสาขา

BANGKOK
UPDATE
เรื่อง	:	Yamaki

วนันี ้- 26 ก.ค.
เทวสตร:ี คตพิทุธ พราหมณ์ 
และความเชือ่ในประเทศไทย
	 นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย	
และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
เทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีจดัโดยกรม
ศลิปากร	เพือ่เฉลมิพระเกยีรต	ิ60	พรรษาของพระองค์
ท่าน	 โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดเผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบัเทวสตร	ีพระเทว	ีพระแม่	ผ่านรปูเคารพเนือ่ง
ในศาสนา	 รวมทั้งความเชื่อท้องถิ่นที่สืบมาแต่ครั้ง
บรรพกาล	ผูส้นใจเข้าชมได้	ณ	พระทีน่ัง่อิศราวนิจิฉยั	
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิพระนคร
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EST. 33
กำรคน้พบทีย่ิง่ใหญ่

27 พ.ค. 
Attila Marcel Movie
	 สมาคมฝรั่งเศส	 ถนนวิทยุ	 จัดฉาย 
ภาพยนตร์ฝรัง่เศสประจ�าเดอืนพฤษภาคม 
ฟรี ! 	 ส� าหรับ ผู ้ ท่ีสนใจ	 โดยในวัน ท่ี 
27	 พฤษภาคมนี้ 	 พบกับภาพยนตร ์
ฝรั่งเศส	 เรื่อง	 Attila	Marcel	 ก�ากับโดย	 
ซิลแวง	 โชเมต์	 จัดฉายในฟิล์มภาษา 
ฝรั่งเศส	พร้อมค�าบรรยายภาษาอังกฤษ	
สนใจ ติดต ่ อ	 
0	2670	4200

Ring a bell :	สงิห์	อาณาจกัรเบยีร์ทีย่ิง่ใหญ่	สยายปีกสร้างความ
ผ่อนคลายในย่านพระราม	3	 เพือ่สือ่ความหมายถึงการค้นพบครัง้
ส�าคญั	การตกแต่งภายในของร้านจึงสือ่ถึงเรือ่งราวเม่ือครัง้พระยา
ภริมย์ภกัดไีปค้นพบเบยีร์ท่ีประเทศเยอรมัน	มีจุดเด่นในการตกแต่ง
ทีเ่รอืใบล�าใหญ่	สญัลกัษณ์แห่งการออกเดนิทางตามหาสิง่ใหม่
Eat time :	เมนแูนะน�าของทางร้านจะเน้นเป็นอาหารคาวทีม่เีบยีร์
ลงไปคลกุเคล้าหรอืสามารถทานคูกั่บเบียร์ได้	ส่วนอาหารหวานกม็ี
ไฮไลท์อยูท่ี	่Bieramisu	(เบยีร์รามิส)ุ	และ	Thai	Tea	Panna	Cotta	
(พานาคอตต้าชาไทย)	ส�าหรบัเครือ่งดืม่ทีห้่ามพลาด	คอื	 เบยีร์	 3	
กษตัรย์ิ	อย่าง	Lager	Beer,	Copper	Beer	และ	Weizen	Beer
The Connection :	EST.	33	ทีโ่ครงการ	The	Up	พระราม	3	
เปิดบรกิารทกุวนั	อาทติย์-พฤหสับด	ี17.00-24.00	น.,	ศกุร์-เสาร์	
17.00-01.00	น.



 

12 – 28 ม.ิย.
แผ่นดนิของเรา เดอะ มวิสคิลั
	 ละครเวทีแห่งความประทับใจที่น�าบท
ประพันธ์ชั้นครูมาปัดฝุ่นใหม่ในรูปแบบมิวสิคัล	
เพือ่ตราประทบัความซาบซ้ึงใจให้ผูช้มกับ	“แผ่น
ดินของเรา	 เดอะ	 มิวสิคัล”	 น�าแสดงโดย	 ใหม่	
เจรญิปรุะ,	ศรณัย	ูวงศ์กระจ่าง,	ดอม	เหตระกูล,	
ปนัดดา	 เรืองวุฒิ,	 รัดเกล้า	 อามระดิษ	 เป็นต้น	 
รดูม่านโชว์	ณ	เมอืงไทยรชัดาลยั	 เธยีเตอร์	ตัง้แต่	 
12	มถินุายนนี	้เป็นต้นไป	หาซ้ือบตัรได้ทีไ่ทยทคิเก็ต 
เมเจอร์	เพิม่เตมิคลกิ	www.goodshow.co.th

13 ม.ิย.
Cocktail: The heartless
live
	 ได้เวลา	 ค็อกเทล	 จะเผยดีกรีความ
มัน	 กับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบคร้ังแรก
ในชีวิตของพวกเขาทั้ง	 4	Cocktail:	 The	
heartless	live	ใครเป็นสาวกเตรียมร้องเพลง
โปรดของคณุไว้ได้เลย	13	มถินุายน	นี	้พบกบั
พวกเขา	ณ	จเีอม็เอม็	ไลฟ์เฮ้าส์	เซน็ทรลัเวลิด์
ช้ัน	8	ตตีัว๋ด่วนได้ที	่www.gmmlive.com	

19 ม.ิย.
BDAY Dance Party Concert
	 คอนเสร์ิตใหญ่ส�าหรบัคนเท้าไฟที	่สกุี-้กมล	
สุโกศล	 แคลปป์	 จับมือกับ	 บอย	 โกสิยพงษ์	 
และสมเกียรติ	 อริยะชัยพาณิชย์	 ก๊วนเพื่อน 
ที่เคยสร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการดนตรี
ไทยมาแล้ว	 ครั้งนี้พวกเขาแตะมือกันอีกครั้ง 
เพื่ อ เนรมิตแดนซ ์
ป า ร ์ ตี้ ค รั้ ง ส� า คัญ
ของเมืองไทย	 มีให้
สนกุกนัวนัเดยีว	รอบ
เดียว	19	มถุินายนน้ี	
ท่ี	 รอยัล	 พารากอน	
ฮอลล์	 จ�าหน่ายบัตร
ท่ีไทยทิคเก็ตเมเจอร	์
ทกุสาขา
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Kaethy The Witch
เวทยม์นตรแ์หง่รำ้นชำ

Ring a bell :	ร้านบะหมีญ่ีปุ่่นราเมน
มาจิ	 ต้นต�ารับราเมนหนึ่งเดียวที่มีชื่อ
เสียงใน	จ.ราชบรุ	ีณ	บรเิวณรมิน�า้	ตลาด
เก่าโคยกี๊	 พร้อมเสิร์ฟความอร่อยสู่คน
กรงุให้ฟินกบัราเมนรสต้นต�ารบัญีปุ่น่ที่
อร่อยทัง้เส้นทัง้น�า้ซปุ	ในบรรยากาศร้าน
ทีม่กีลิน่อายของวฒันธรรมญีปุ่่นสอดแทรกอยู่	
Eat time :	จะอร่อยกบัราเมน	หรอืซดน�า้ซุปร้อนๆ	ก็ล้วนแต่เป็นความสขุ	
เพราะทางร้านพถิพีถินัมากเพือ่ให้ราเมนทกุชามอร่อยเป็นมาตรฐาน	โดยมี
น�า้ซปุ	4	รส	ให้เลอืก	ได้แก่	น�า้ซุปโชยุ	(ซีอ๊ิวญีปุ่่น),	น�า้ซุปมิโซะ	(เต้าเจีย้ว),	
น�้าซุปทงคัตสึ	 (น�้าต้มหมู)	 และน�้าซุปต้มย�าน�้าข้น	ซิกเนเจอร์ของราเมน 
มาจ	ิมเีมนอูร่อย	คอื	ราเมนหน้าหมูชาชู,	ราเมนหน้าไก่เทรยิากิ,	ราเมนหน้า
หมทูอด	ฯลฯ	นอกจากนียั้งมีข้าวราเมนแกงกะหรีส่ตูรพเิศษ	และอาหาร 
ว่างให้ลิม้ลองอกีเพยีบ
The Connection :	 ร้านราเมนมาจิ	 สาขาที่	 2	ตั้งอยู่เลขท่ี	 49/50	
ประชาชืน่นนทบรุ	ีซอย	8	(เข้าซอยไป	100	เมตร	อยู่ตรงข้าม	ม.ธรุกจิบณัฑติ	
เลยีบคลองประปา)	เปิดบริการทกุวนั	11.00-22.00	น.	สอบถามและส�ารอง
ทีน่ัง่	โทร.08	1205	9989

Ramen Machi
ควำมสขุของคนกนิเสน้

Ring a bell :	ต�านานเล่าขานเวทย์มนตร์แห่งชาและขนมหวาน 
บทใหม่ท่ีจะท�าให้ดัชนีมวลรวมความสุขของคุณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี	
ด้วยการตกแต่งบรรยากาศที่เหมือนสืบทอดวิถีการดื่มชาแบบรุ่น 
ต่อรุน่	เพือ่มอบประสบการณ์ใหม่ให้ทกุคนได้สมัผสักบัรสชาชัน้ดี
Ring a bell : รืน่รมย์กบัชาหอมกรุน่จากแหล่งปลกูชาชัน้น�าของโลก	
พร้อมมนิิทีเซต็แบบอ่ิมก�าลังดี	 ส่วนคนท่ีรักในรสชาตกิาแฟ	ทางร้าน
มกีาแฟอราบก้ิา	100%	สไตล์	Witch	Brew	ไว้คอยให้บรกิาร	จบัคูก่บั
ขนมทีห่มนุเวยีนตามฤดกูาล	เป็นขบวนความอร่อยท่ีไม่อยากให้พลาด	
The Connection :		ร้าน	เคธ	ีเดอะ	วธิช์	ตัง้อยูใ่นซอยนาคนวิาส	
41	ลาดพร้าว	เปิดบรกิารทกุวนั	9.00-20.00	น.	สอบถามและส�ารอง
ทีน่ัง่	โทร.08	1916	8447
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คู่หูพาเที่ยว
เรื่อง	:	ธันวา	หยาง
ภาพ	:	s88

กับ อีซูซุมิว-เอ็กซ์

“บางตะบูน” 
เส้นทางลัดความสุข จากนาเกลือสู ่ชายหาดชะอ�า

 การเดนิทางทอ่งเที่ยวไปยงัจุดหมายปลายทางในแตล่ะที่ ยอ่ม
มทีัง้เสน้ทางตรง เสน้ทางออ้ม เสน้ทางเลี่ยงเมอืง รวมถงึเสน้ทางลดั
เพื่อการประหยดัเวลาและหลบเลี่ยงปัญหาการจราจรที่คอ่นขา้งแออดั
คบัคั่ง ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาวตดิตอ่กนัหลายวนั ถนนแตล่ะ
สายที่มุง่หนา้ออกนอกเมอืงกรุงเพื่อไปยงัสถานที่พกัผอ่นตา่งๆ เรยีก
วา่ รถวิ่งเป็นขบวนตอ่กนัเป็นแถว สลบักบัหยุดนิ่งบา้งในช่วงทางรว่ม
และทางแยก 



2 1

คู ่หูเดินทางฉบับน้ี	 ขอพาท่านไป
สัมผัสกับเส้นทางลัดที่เหมาะจะเป็นหนึ่ง
เป้าหมายในการท่องเที่ยวของท่าน	 “บาง

ตะบนู” อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบรุ	ี เส้นทางนี้
หากขับรถตรงมาเรื่อยๆ	จากถนนพระราม	2	

ผ่าน	อ.มหาชยั	จ.สมทุรสาคร	ข้ามแม่น�า้ท่าจีน	ผ่าน
ดอนหอยหลอด	 ข้ามแม่น�า้แม่กลอง	จ.สมทุรสงคราม	
ขับตรงมาเรือ่ยๆ	สงัเกตป้ายบอกทางบ้านคลองโคลน	
มีปั๊มน�้ามัน	ปตท.	ตั้งอยู่หัวมุมใกล้ทางเลี้ยว	 ให้ขับ
เบีย่งซ้าย	จากนัน้กเ็ลีย้วซ้ายเข้าเส้นทางลัดไปยังหาด
ชะอ�า	จ.เพชรบุรไีด้เลยครบั	 ระยะทางจากจดุน้ีไปถงึ
ชายหาดชะอ�าประมาณ	85	กโิลเมตร	เส้นทางสวยงาม	
รถไม่เยอะ	 ถนนสองเลนลาดยางอย่างดี	 ท่ีส�าคัญ 
วิวสวย	บรรยากาศดีมากๆ	 ...	 จากจุดน้ีถือเป็นการ
เริม่ต้นเส้นทางลดัความสขุ	 ท่องเทีย่วแบบชลิๆ	ชมนก	 
ชมไม้	สมัผสับรรยากาศท้องทุ่งนาเกลือ	และวถิชีวีติของ
ชาวบ้านทีมี่ความสขุได้อย่างพอเพยีงครบั

จากจุดเริ่มต้นเลี้ยวเข้ามาทางเส้นคลองโคลน	
ก็ขับมาตามป้ายบอกทางไปชะอ�า	 เล้ียวซ้ายบ้าง	 

ขวาบ้างก็มาตามทางไปเรื่อยๆ	 จะเจอร้านอาหารทะเล	
ร้านขายปเูป็นระยะ	ขบัเข้ามาประมาณ	20	กโิลเมตร	ก็
จะพบกบั	สะพานเฉลมิพระเกรียต ิปากอ่าวบางตะบนู 
เมือ่ข้ามสะพานนีม้องไปทางด้านซ้ายมอืจะเป็นปากอ่าว	
เห็นกระเตงท่ีชาวบ้านเขาไปปลูกไว้กลางทะเลเพื่อเฝ้า
หอยแครงในแปลงเลีย้งของตวัเอง	ทีบ่างตะบูนในบริเวณ
ปากอ่าวจะเป็นแหล่งดินโคลนช้ันดี	 เอื้ออ�านวยในการ
เล้ียงหอยแครง	ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชพีท�า
ฟาร์มหอยแครงกัน	มองเห็นไปไกลจนสดุลกูหลูกูตา	และ
ทีเ่รยีกกนัว่า	 “กระเตง”	กเ็พราะว่าเมือ่ยามมีลมฝนหรือ
ลมทะเลพดัเข้าฝ่ังมาแต่ละท	ีบ้านน้อยหลงันีก้จ็ะโยกเยก
กระโตงไปกระเตงมานั่นเอง	 ถ้ามาถึงบริเวณนี้ในยาม
เช้าสักหน่อยววิจะสวยมาก	 เพราะเป็นฝ่ังทีพ่ระอาทติย์
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ขึน้พอด	ีแต่ถ้าใครไม่อยากเดนิทางออกจากบ้านแต่เช้ามืด	ทีน่ีเ่ค้ากม็โีฮม
สเตย์ทีพ่กัหลายแห่งลองเซิร์สหาในกูเกิลกันดไูด้ครบั	ทางด้านหลงัเทศบาล 
บางตะบูนมีทางเดินชมป่าโกงกาง	 ระยะทาง	 800	 เมตร	นักท่องเที่ยว
สามารถจอดรถไว้บริเวณนี้หรือฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัด
ปากอ่าวแล้วลงเดินเล่นส�ารวจบริเวณรอบๆ	 ก็ได้	 ส่วนทางด้านฝั่งขวา
ของสะพานจะเป็นทีต่ัง้ของวดัปากอ่าวบางตะบนู	มทีางเดนิเลียบแม่น�า้ 
บางตะบูนอยู่บริเวณใต้สะพาน	และมีศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ในบริเวณนี้
ด้วย	และที่สวยสะดุดตามากนอกจากท้องทะเลแล้วก็น่าจะเป็นอาคาร
เรียนไม้เก่าทรงโบราณ	ที่อายุอานามก็น่าจะเกือบร้อยปีนะครับ	 เพราะ
ลองสอบถามชาวบ้านแถวนัน้ดกูไ็ด้ความว่า	 เป็นอาคารเรยีนต้ังแต่สมยั
คณุปูค่ณุย่าโน้นเลย...

จากจุดนี้ให้ขับรถออกมามุ่งหน้าไปทางอ�าเภอบ้านแหลม	
ตามถนนหมายเลข	4012	จะสงัเกตเหน็ว่ามอีาคารสงูทรงทบึไม่มี
หน้าต่าง	มแีต่เพียงช่องลมเลก็ๆ	 ไม่ต้องสงสยัครบั	อนันีค้อืบ้าน
นกนางแอ่นทีช่าวบ้านเค้าสร้างไว้เพือ่ให้นกนางแอ่นมาท�ารงัแล้ว
เกบ็ไปขาย	แทนการอยูใ่นถ�า้ตามธรรมชาต	ิ เพราะในบรเิวณนีม้ี
นกนางแอ่นชกุชมุมาก	การค้าขายรงันกจงึเป็นอกีหนึง่อาชพีของท่ีน่ี	
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เมือ่ขบัรถแยกเข้ามาทางถนนหมายเลข	4028	เลยีบเลาะชายฝ่ังทะเล
อ่าวไทยไปทางแหลมผกัเบีย้	เรากจ็ะพบกบัความสวยงามอลงัการของท้อง
ทุง่นาเกลอืทัง้สองฝ่ังฟากถนน	เหน็วถีิชีวติของชาวบ้านในการท�านาเกลอื...	
หลงัสูฟ้้า	หน้าสูเ่กลอื	เพือ่ครอบครวั...

เกลือที่นี่คือ	 “เกลือสมุทร” ครับ	 เพราะท�ามาจากน�้าทะเล	ต่าง
จากเกลอืสนิเธาว์ทีท่�ามาจากเหมอืงใต้ดนิ	 เกลอืนัน้มปีระโยชน์มากมาย	
นอกจากจะน�ามาใช้ในครวัเรอืน	อาท	ิปรงุอาหาร	ดองผกั	หมักปลา	และ
เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงต่างๆ	แล้ว	 ยังน�าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ	เช่น	กระบวนการผลติน�า้แข็ง	อุตสาหกรรมเคมี	ผลติภัณฑ์พลาสตกิ	
แผ่นซีด	ีหรอืแม้กระทัง่อตุสาหกรรมความงามก็น�าเกลอืมาท�าสปา	ขดัผวิ	
นวดหน้า	เป็นต้น	

ระยะเวลาการท�านาเกลอื	 เริม่ประมาณปลายเดอืนตลุาคมถึงช่วง
ต้นเดือนมิถุนายน	คือท�าได้เฉพาะฤดู
หนาวและฤดูร้อนเท่านั้น	 เพราะเกลือ
ไม่สามารถโดนน�้าธรรมดาได้นาน	จะ
ละลาย	 ช่วงฤดูฝนจึงเป็นช่วงหยุดท�า
นาเกลือ	 ช่วงที่เราไปถ่ายท�าคอลัมน์
ประมาณต้นเดอืนพฤษภาคม	มองเหน็
ฟ้ามืดครึ้มมาแต่ไกล	แต่ยังไง..ยังไง..
ก็ไม่ตกครับ	 อาจมีเมฆมาบดบังแสง
พระอาทติย์บ้างเป็นบางเวลา	ลมทะเล
และแสงแดดแข่งกันได้อย่างดคีรบั

ขัน้ตอนการท�านาเกลอืกไ็ม่ใช่ง่ายๆ  
เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นนา	 ใช้รถปรับ	 
ดนิให้แน่นเรยีบ	แปลงหนึง่ประมาณ	1 
ไร่	 ระหว่างแปลงแบ่งพื้นทีออกเป็น	 3	 
ตอน	 เรียกว่า	นาตาก	นาเชื้อ	 และนา
ปลง	แต่ละนาจะท�าพืน้ทีล่ดระดบัลงมา
เรื่อยๆ	นาตากจะเป็นนาที่ระดับสูงสุด

และอยูใ่กล้น�า้ทะเล	 เพือ่ความสะดวกในการระบายน�า้เข้านา	 ระยะเวลา 
ข้ันตอนการท�าประมาณ	45-50	วนั	ขึน้อยูก่บัความถ่วงจ�าเพาะของน�า้	เมือ่
น�้าถูกปล่อยเข้าสู่นาปลงจะใช้เวลา	9-10	 วัน	 เพื่อให้เกลือตกผลึกได้ที	่ 
จงึต้องมกีารระบายน�า้และตรวจเชค็ความเข้มข้นของน�า้เกลอืทกุวนั	หลัง 
จากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงานคนล้วน	 เริ่มจากการขูดเกลือให้ 
ขึน้มาจากหน้าดนิ	 เรยีกว่า	 “แซะเกลอื”	จากนัน้กโ็กยเกลอืมาท�าเป็นกองๆ	
ไว้	 เพือ่ให้น�า้เกลอืระเหยและสะดวกในการตรวจนบัค่าแรงเวลาจ้างเหมา

หาบเกลือเข้ายุ้ง	แต่ละข้ันตอนท�าคนละวนั	 เพราะแดดแรง	อากาศร้อน	
คนท�างานใช้แรงกห็ายากขึน้	แถมขัน้ตอนสุดท้าย	 “การหาบเกลอื”	 เรยีก
ว่างานหนักสุดๆ	หน่ึงกองเกลือต้องหาบกันถึงสามเท่ียวจงึจะหมด	เหมากนั
เป็นแถวๆ	โดยวธิกีารจบัฉลาก	ไม่ต้องมาแย่งกนัเธอแถวใกล้	ฉนัแถวไกล	
ยตุธิรรมทกุคน	ชวนลกู	ชวนหลาน	พี	่น้องมาช่วยกนัท�า	ท�าเสรจ็ไวกไ็ด้เงนิ
ไว	อปุกรณ์หลกักจ็ะเป็นหาบ	ทีโ่กยเกลอื	และรองเท้าพเิศษ	พืน้ท�ามาจาก
ยางรถสิบล้อ	 เยบ็ติดกบัถงุเท้าคู่ยาว	 เพือ่ช่วยไม่ให้เกลอืบาดส้นเท้าแตก	
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บางคนท�าเอง	บางคนกซ็ือ้แบบส�าเรจ็รปู	แต่
ทกุคนต้องใส่ครบั	วนัทีเ่ราไปเจอเดก็	8	ขวบมา
ช่วยแม่ด้วย	ใช้บุง้กีอ้นัเลก็เหมาะกบัขนาดตวั	หาบ
ได้อย่างแขง็ขนั	น่าชืน่ชมมากครบั	รูจ้กัช่วยพ่อแม่ท�ามา
หากนิอย่างนี	้น่าภาคภมูใิจ	...	เราเป็นนกัท่องเทีย่วภาพทีอ่อกมาจงึดเูป็น
ความสวยงามของวถิชีวีติชาวนาเกลอื	แต่ส�าหรบัชาวนาเกลอืเอง	นีค่งเป็น
อกีหนึง่งานหนกัทีต้่องท�าเพือ่การเลีย้งดใูห้ทกุชีวติในครอบครวัมอียู	่ มกีนิ	
และมคีวามสขุเลก็ๆ	จากการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครบั

ชาวนาเกลอืทีบ้่านแหลมอัธยาศยัดมีากๆ	ย้ิมแย้มแจ่มใส	ให้ความ
ร่วมมอืในการถ่ายรปูและตอบค�าถามทกุข้อสงสยั	แถมพาไปดดูอกเกลือ
ด้วย	ผมกเ็พิง่รูค้รบัว่าดอกเกลอืจะอยูต่ามจดุทีล่มพดัเข้ามาตามขอบมมุ
ต่างๆ	ถ้ามาในวนัแดดดีๆ 	แสงพระอาทติย์กระทบเกลด็เม็ดเกลอื	สวยสดุ
ยอดครบั	ในเกลอืสมทุรมแีร่ธาตทุีมี่ประโยชน์ต่อร่างกายถึง	24	ชนิด	แต่ทุก
อย่างกต้็องอยูใ่นปรมิาณทีพ่อเหมาะพอดเีช่นกัน	มากไป	น้อยไปกไ็ม่ดแีน่	

บนถนนเส้นนีม้ช่ีองทางเฉพาะส�าหรบันกัป่ันจักรยาน	และจดุชมววิ
พร้อมป้ายอธบิายเป็นระยะ	 เมือ่เสรจ็จากชมนาเกลอืกนัอย่างเต็มอ่ิมแล้ว	
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กข็บัรถล่องมาเรือ่ยๆ	กจ็ะถึงแยกเข้าหาดเจ้าส�าราญ	ขับมาอีกประมาณ	10	กโิลฯ	ก็
จะถงึหาดปึกเตยีน	มจีดุชมววิสวยๆ	ให้เข้าไปแชะถ่ายรปูเช็คอนิบรเิวณรมิหาด	ขบั
เลยต่อมาจากจดุนีอ้กีประมาณ	18	กิโลฯ	ก็จะถึงจุดหมายปลายทางค�า่คนืนีข้องเรา
ที ่“หาดชะอ�า”	หาดทีไ่ด้รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วมิขาดสาย	ชายหาดไม่ลาด
ชนัมากเหมาะส�าหรบัการเล่นน�า้	ปิกนกิเบาๆ	กนิอาหารทะเลสดๆ	เป็นจดุนดัสงัสรรค์
วนัหยดุส�าหรบัเพือ่นฝงูหรอืสมาชิกในครอบครวั	หาดทราย	สายลม	และท้องทะเลที่
นีไ่ม่เคยท�าให้เราผดิหวงัครับ

ผมขอจบเส้นทางลดัความสขุ	“บางตะบูน”	จากนาเกลอืสูช่ายหาดชะอ�าไว้แต่
เพยีงเท่านีน้ะครบั	 ใครสนใจวนัหยดุเสาร์-อาทติย์นี	้ กล็องตามรอยคูห่เูดนิทางแวะ
ชม	แวะชมิ	แวะช้อปของอร่อยกันได้ตามสะดวก	...	แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้าครบั

การเดนิทาง

• โดยรถยนต์ส่วนบคุคล
โดยใช้เส้นทางถนนพระราม	2	ขบัผ่านมหาชยั	แม่น�า้ท่าจนี	
ดอนหอยหลอด	แม่น�า้แม่กลอง	เลีย้วซ้ายเข้าบ้านคลองโคน	
ขบัไปตามทางผ่านบางตะบนู	(ทางหลวงหมายเลข	4012)	
อ.บ้านแหลม	(ทางหลวงหมายเลข	4028)	หาดเจ้าส�าราญ	
หาดปึกเตยีน	และหาดชะอ�า

• โดยรถโดยสารสาธารณะ
สอบถามรายละเอียดเส้นทางท่ี	Call	Center	1490	 เรยีก	
บขส.	หรอื	www.transport.co.th



แวะชิม
ริมทาง
เรื่อง	:	มะลิ
ภาพ	:	s88
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รา้นอาหารเรอืแลเล
	 ร้านอาหารทะเลสดใหม่	 “เรือแลเล”  
ท่ีมีเอกลักษณ์ต้ังแต่ตัวร้านท่ีมีลักษณะ
เป็นเรอืปนู	ตัง้สวยเด่นอยูร่มิปากอ่าว	มวีวิ 
ด้านขวาเป็นท้องทะเลมองเห็นกระเตงของ
ชาวบ้านท่ีท�าฟาร์มหอยแครงปลูกอยูเ่ป็นระยะ	ส่วนทางด้านขวาจะเป็นววิสะพาน
ข้ามแม่น�้าบางตะบูน	บรรยากาศดี	มีลมพัดเย็นตลอดเวลา	 เมนูเด่นของที่นี่ 
กม็มีากมาย	อาท	ิปมู้านึง่	เสร์ิฟพร้อมน�า้จิม้ซฟีูด้รสชาตจิดัจ้าน	ทีแ่กะมาพร้อม 

รา้นอาหารทบัทมิทอง แหลมเหลว
	 มาถึงถ่ินทะเลถ้าไม่ทานอาหารทะเลก็เหมือนมา 
ไม่ถงึ	ครัง้นีเ้ราขอแนะน�า	 “ร้านอาหารทบัทมิทอง 
แหลมเหลว”	ตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น�า้เพชรบรุ	ีเป็น
อกีหนึง่ร้านทีน่่าแวะมาลองชมิ	รบัรองว่าอิม่ทัง้ท้อง 
อิ่มทั้งบรรยากาศ	 ตัวร้านเป็นเรือนไม้เปิดโล่ง 
รับลมทะเลแบบเต็มๆ	มองเห็นววิแบบพาโนราม่า 
เมื่อมาถึงให้จอดรถไว้ด้านหน้าแล้วเดินสะพานไม ้
ต่อมายังตัวร้าน	 ผ่านป่าโกงกางและฝูงลิงแสม	 เมนู

รา้นอาหารครวัริมอ่าว
	 เป็นอีกหนึ่งร้านทางเลือกส�าหรับผู้ที่
ช่ืนชอบรบัประทานอาหารทะเลใหม่ๆ	สดๆ	
ครวัรมิอ่าว	ร้านนีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้บางตะบูน	
หลังวัดปากอ่าวฯ	 ฝั่งตรงข้ามเป็นชุมชนที่มีทั้ง 
โฮมสเตย์และร้านอาหารเช่นกัน	มเีมนอูร่อยแปลกหลายอย่าง	 เช่น	 เน้ือปู
ก้อนผดัผงกระหรี	่ปลากะพงสามรส	กุ้งอบเกลอื	ฮ่อยจ้อปู	ปลากระเบน
เนือ้ด�าแดดเดยีว	และปลาลิน้หมาทอดน�า้ปลา	 เป็นต้น	จะอร่อยมาก

ชือ่ร้าน เรอืนแลเล

ทีต่ัง้	:	บรเิวณปากอ่าวบางตะบนู	

ตดิกับเทศบาลบางตะบนู	

โทร.	0	3248	9046,	0	3248	10
88

เปิดทกุวนั	เวลา	10.00	–	21.00
	น.

รบัประทานได้เลย	หมกึผดักะปิ	รสชาติ
เข้มข้น	 หอมกล่ินกะปิ	 หรือจะเป็น 
เมนูแกงส้มปลาดุกทะเลหน่อไม้ดอง 
หอยแค ร ง แก ง ค่ั ว ใ บ ช ะค ร าม	 
ปลากะพงผัดฉ่า	 เป็นต้น	แต่ละจาน
จัดเสิร์ฟมาใหญ่พอสมควร	 ทยอย 
สัง่ทานจะดทีีส่ดุ

ชือ่ร้าน ทบัทมิทอง แหลมเหลว

ทีต่ัง้	:	1/10	ม.8	ต.บ้านแหลม	

อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบรุี	

โทร.	0	3248	1803

เปิดทกุวนั	เวลา	10.00	–	21.00	
น.

แนะน�า	แกงส้มปหูน่อไม้ดอง	
ห่อหมกทะเล	 ปลากระบอก
ต้มเค็ม	 ย�าไข่แมงดา	ปลาทู 
ต ้มย� า 	 และต ้มย� าทะ เล	 
เป็นต้น	 ในเมนูมีสัญลักษณ์
ของเม็ดพริกแจ้งเตือนความ
เผด็เอาไว้	โปรดสงัเกต	...	

ชือ่ร้าน ครัวริมอ่าว

ทีต่ัง้	:	บริเวณชมุชนบ้านคนมอ
ญ	

หลงัวดัปากอ่าวบางตะบูน

โทร.	08	2354	0454,	09	22
02	8049

เปิดทกุวนั	เวลา	9.00	–	19
.00	น.

น้อยแค่ไหนสามารถแวะไป
พสิจูน์ได้ด้วยตวัคณุเอง	
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	 คูห่ทูางฉบบันี	้มโีปรแกรมท่องเทีย่ว	จดุหมายปลายทาง (destination 
เดสถิเน้เฉิ่น) ที่หาดชะอ�า	 ทะเลสวยใกล้กรุงเทพฯ	 ซึ่งธรรมดาแล้วเรา 
จะเดินทางด้วยเส้นทางสายหลักถนนเพชรเกษม	 แต่จากการค้นพบ 
เส้นทางลดั (shortcut ช้อรทขดั)	ทีส่ามารถหนคีวามแออดัทางการจราจร 
(traffic congestion ทร้าฟฟิค คอนแจ๊สฉ่ัน) ท�าให้เราพบว่า	เส้นทางสาย
บางตะบูนที่ลัดไปสู่ชะอ�านั้น	นอกจากจะสามารถย่นระยะทางได้แล้ว	 ยัง
เป็น ถนนเลยีบชายฝ่ังทะเล (scenic route ชนีนกิ รทู) มทีางป่ันจักรยาน
และนาเกลอื (salt farm ซ้อลท์ ฟาร์ม) 
อันกว้างใหญ่ไพศาล	 บรรยากาศด	ี 
วิวสวย	 ดังนั้นจากเดิมที่เรามองเป็น
เพียงแค่ทางลัด	 ทางผ่าน	 เส้นทางนี้
จึงกลับกลายเป็นเส้นทางที่มีเสน่ห์	
ชวนสัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ้งนา
เกลือ	 และวิถีชิวิตของชาวบ้าน  
(folk lifestyle โฟ้ลค ฺไล้ฟ์สไต่แอล)ฺ 
ทีน่่าประทบัใจ		
	 และหากว่าเรามเีพ่ือนต่างชาตติดิตามไปด้วยกเ็ป็นโอกาสดีท่ีจะเชญิชวน 
ให้เค้าแวะเทีย่วชมการท�านาเกลอื	 ซ่ึงเราเช่ือว่าเค้าน่าจะประทับใจ	 เพราะ
คงน้อยคนนกัทีจ่ะได้เหน็	ดงันัน้ในยามทีเ่ราขับรถผ่านไปก็อาจจะชีช้วนให้
เค้าชมว่า	… This’s Salt Farming (ธีสส ฺ ซ้อลท ฺฟาร์มมิง่) = นีค่อืการ 
ท�านาเกลอื, It isn’t Paddy (อทิ อิน๊ท ฺ แพ้-ดิ) = มนัไม่ใช่นาข้าว	 ซึง่ 
เดาได้เลยว่า	 โดยมารยาทที่ดีแล้วเค้าก็จะตอบรับในสิ่งที่เราน�าเสนอว่า	 

Oh! It’s so amazing so beautiful  
place (โอ้! อิทสฺ โซ อเม้ซซิ่ง โส่ 
บอิิว้ททฺฟิลุ เพลซ) = โอ้! น่าตืน่เต้น 
ตื่นตาตื่นใจมาก เป็นที่ที่สวยงาม 
มากๆ ซึง่เรากอ็าจจะจอดรถแล้วชวน

ค�าศพัท์ส�าคญั
Salt farming ซ้อลท ฺฟาร์มมิง่ n. = การท�านาเกลอื
Paddy แพ้..ด ิn. = นาข้าว
seafood ซฟีูด้ n. = อาหารทะเล
fresh เฟรช adj. = สดใหม่ สดชืน่
delicious ดลิเิฉยีซ adj. = อร่อย
artificial อารทฟิิเฉล adj. = เทยีม เก๊ ปลอม ตกแต่งขึน้มา
swallows สวอลโหล่ส ฺn. = นกนางแอ่น
cave เขฟ n. = ถ�า้

เค้าลงไปถ่ายรูปเล่นกันสักครู่ด้วยประโยคง่ายๆ	 ว่า	Shall we  
stop to take photo for awhile? (แช้ลว ฺ หวี ่ สท้อพ ทู ้ เท้ค  
โฟ้โท่ ฟอร์ อไวเอล ฺ?) 
	 และนอกจากนาเกลือแล้ว	 เส้นทางน้ียังมร้ีานขายอาหารทะเล
สดๆ	 อยู่หลายร้าน	 รสชาติอร่อยใช้ได้	 ดังน้ันเราจึงไม่ควรพลาด 
น�าเสนอของดีท่ีบ้านเราให้เค้าได้รับความอิม่	อร่อยและประทบัใจ
สกัหนึง่มือ้	 ด้วยประโยคว่า	Let’s eat seafood here, it’s fresh 
& delicious very much (เลทส ฺอีท้ ซีฟูด้ เฮยีร,ฺ อทิส ฺ เฟรช  
แอนด ฺดลิีเ้ชยีส เว้ร ิหมชั) = เราแวะทานอาหารทีน่ีก่นัเถอะ 
มนัมอีาหารทะเลสดๆ และอร่อยมากๆ เลย
	 ในเส้นทางสายนี้	 ยังมีจุดเด่นเตะตาที่ไม่สามารถมองผ่านไป
ได้เฉยๆ	อกีอย่างด้วย	คอื	อาคารสงูทรงทบึไม่มหีน้าต่าง	มแีต่เพยีง 
ช่องลมเล็กๆ	 ดูแปลกตา	 เค้าเรียกกันว่า	ถ�้านกนางแอ่นเทียม 
(Artificial swallows cave อารทิฟิเฉล สวอลโหล่สฺ เขฟ)  
หรือบ้านนกนางแอ่นที่คนท�าธุรกิจขายรังนกนางแอ่นสร้างขึ้นไว ้
เพือ่ให้นกนางแอ่นมาอาศยัท�ารงัแล้วเกบ็ไปขายนัน่เอง	
	 ชี้โน้น	 ชมนี่กันไป	 อีกไม่ไกลก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว	 
อย่าลืมเตรียมครมีกันแดด	 ชุดว่ายน�า้สวยๆ	แว่นตา	และหมวกเก๋ๆ	
สักใบ	 ออกไปเดินเล่นเพลินใจ 
ว่ายน�้าสวยใส	 ที่ชายหาดชะอ�า 
กันนะ	...	แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้า
กบัค�าศพัท์ฟตุ	ฟิต	โฟ	ไฟ้..	ทีรู่ไ้ว้ 
ไม่เสยีหลายครบั

English 
on the way

เรื่อง	:	ธันวา	หยาง



ไฮเทคอัพเดท
เรื่อง	:	Yamaki

PPTV Beyond Application
 แอพพลเิคชัน่ใหม่จาก	PPTV	ทีใ่ห้คณุมากกว่าแค่การดทูวี	ี
โดยจดัเต็มฟังก์ชัน่ครบ	มอบประสบการณ์แปลกใหม่บนปลาย
นิ้ว	ทั้งยังเป็นแอพฯ	แรกที่รวมเทคโนโลยีพื้นฐานของการเป็น
แอพพลเิคชัน่เชือ่มโยงกบัการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์	 เหนอืกว่า
แอพฯ	ดทูวีทีัว่ไปด้วยฟีเจอร์โดดเด่น	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่
เข้าถึงง่าย	ชมรายการสดและรายการย้อนหลงัได้จากทกุทีท่กุ
เวลา	และสามารถเสพเนือ้หาทีล่�า้ลกึกว่าการชมจากรายการทวีี
ปกต	ินอกจากนีย้งัสามารถลิง้ค์กบัโซเชยีลมเีดยี	 ให้คณุมีส่วน
ร่วมแสดงความคดิเหน็ได้	แถมยงัมสีทิธพิเิศษอกีเพยีบ	พร้อม
ให้ดาวน์โหลดแล้วทาง	App	Store	และ	Google	Play

Fuji Xerox : DocuPrint
 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันสีแบบ	3	 in	 1	 รุ่น	DocuPrint	CM115w	
จาก	 Fuji	 Xerox	 มอบความคุ้มค่าให้งานพิมพ์สี	 ด้วยประสิทธิภาพ 
เรื่องงานเอกสารที่ครบครัน	 มาพร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ	 S-Led	 
(Self-Scanning	 Light	 Emitting	Diode)	 และ	DELCIS	 (Digitally-
Enhanced	Lighting	Control	 Imaging	System)	 โดยสามารถพิมพ์
งาน	สแกนงาน	และถ่ายส�าเนาได้ในเครื่องเดียว	มิหน�าซ�้ายังสามารถ
สแกนเอกสารผ่านหน่วยความจ�า	 USB	Drive	 ได้อีกด้วย	 ทั้งยังเป็น

เทคโนโลยีจิตส�านึกดีเพราะ 
ใช ้หมึกพิมพ์ 	 EA	 ECO	 ที่
ประหยดัและรกัษ์โลก	ตอบโจทย์ 
ความต้องการของโฮมออฟฟิศ 
ในยุคปัจจุบัน	จ�าหน่ายในราคา	
9,990	บาท	 รายละเอียดคลิก	
www.fujixeroxprinters.in.th	

Linksys WiFi Router E900
 ตอบสนองยคุไอทด้ีวยเราเตอร์ไร้สาย	Linksys	WiFi	Router	
E900	ไวร์เรสเราเตอร์ทีร่องรบัมาตรฐานการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็
ไร้สายความเร็วสูง	 ส่งสัญญาณได้รวดเร็วฉับไวบนมาตรฐาน	
IEEE802.11n	 สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด	 300	Mbps	 
บนย่านความถี	่2.4	GHz	ผ่านเสาอากาศทีต่ดิตัง้ภายในถงึ	2	เสา	
โดยมเีทคโนโลยีท่ีน่าจับตามองคือ	MIMO	 ช่วยเพิม่ความเสถยีร
ในการใช้งาน	 สามารถรองรับเฟิร์มแวร์	 DD-WRT	ที่สามารถ 
เพิม่ศกัยภาพให้เราเตอร์เปลีย่นโหมดเป็น	Wireless	Repeater	
เพื่อขยายสัญญาณในบริเวณกว้างได้	 ในขณะเดียวกันก็

สามารถตั้ งค ่ารักษา
ความปลอดภยัได้	 ราคา
ขายอยู่ที่	 1,230	 บาท	
ศึกษาเพิ่มเติมที่	 www.
linksys2u.com

LG 4K Ultra HD TV
 ทีวียุคใหม่จาก	LG	 รุ่น	UB980T	 ให้
ภาพคมชดัด้วยเทคโนโลย	ี4K	3D+	พร้อม
ระบบปฏบิตักิารอจัฉรยิะ	webOS	 ช่วยเปิด
ประสบการณ์ความบนัเทงิภายในบ้านเหนอื
ระดับให้คุณ	หน้าจอละเอียดแจ่มแจ๋วด้วยคุณภาพความคมชัดที่มากกว่า	 
Full	HD	ถงึ	4	เท่า	และเหนอืระดบักว่า	HD	ทัว่ไปถึง	8	เท่า	เอาใจคนรกัโลก
ไซเบอร์ด้วยฟีเจอร์	Smart+	TV	ทีช่่วยให้การใช้งานสมาร์ททวีสีะดวกสบาย
ด้วยระบบอจัฉรยิะ	webOS	ผสานก�าลงักับเทคโนโลยี	Ultra	Surround	มอบ 
เสียงทรงพลังถึง	 7	ทิศทาง	ประหนึ่งพาคุณไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์จริง	 
สนใจเชค็ข้อมลูเพิม่เตมิที	่www.lg.com/th
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เที่ยว
รอบบ้าน
เรื่อง	/	รูป	:		joesabf

 เพื่อนรว่มทางของขา้พเจา้เผลอหลบัไปบา้งแลว้ หลงัจากเจา้นกเหลก็
เชิดหวัวิ่งแหวกอากาศขึน้ไปแตะมา่นฟ้าสคีรามเขม้ แมน้จะยงัลอยอยูเ่หนอื
แผน่ดนิสวุรรณภมู ิ ทวา่ บดันีห้วัใจขา้พเจา้มนักลบัทะยานไกลไปถึงอดีต
นครปารสีนอ้ยๆ แหง่อนภุมูภิาคอนิโดจนีแลว้
 เรือนร้านบ้านถิน่สไตล ์‘โคโลเนยีล’ ทรวดทรงตรึงใจ.. แม่น�า้แดงเลือ้ยไหล 

ในมา่นหมอกไกลสดุสายตา.. และทะเลสาบคนืดาบอนัเยน็เยยีบ.. เป็นเพยีง
บางสว่นของหมุดหมายที่แอบปักไวห้ลายปี ซ่ึงอกีไมก่ี่นาทขีา้งหนา้ ขา้พเจา้
จะพาหวัใจเดนิตามรอยเทา้เลยีบไปในถนนสายเกา่แหง่กรุงฮานอย

 ‘โอลด์ ควอเตอร์’ (Old Quarter) หรอืเขตเมอืงเก่าของฮานอย	 สร้าง
ความต่ืนระทึกให้กบัผู้มาเยอืนในคราวครัง้แรกได้อยูเ่สมอ	แบค็แพค็เกอร์ทัว่โลก
มกัเปรยีบเปรยให้เพือ่นนกัเดนิทางทีย่งัไม่เคยมโีอกาสมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนีเ้หน็
ภาพชดัขึน้ด้วยวลีส้ัน 	ๆว่า	มนัคือถนนข้าวสารและย่านอาคารเก่ารอบเกาะรตันโกสนิทร์
ของไทยเรา	แม้นจะแตกต่างกนัเรือ่งเชงิชัน้ศิลปะและขนาดของผังเมอืงอยูพ่อสมควร	
แต่มนักช่็วยให้เพือ่นนักเดินทางของพวกเขามโนถงึโอลด์	ควอเตอร์ได้แจ่มชดัขึน้
	 ประการแรกส�าหรับหน้าใหม่อย่างข้าพเจ้าเมื่อก้าวพ้นประตูโรงแรมกลาง
เขตเมอืงเก่ากค็อื	การปรบัทศันคตเิกีย่วกบัมอเตอร์ไซค์	 วธิเีดนิถนน	และกลการ 
หลบหลีกสรรพสิ่งต่างๆ	 บนบาทวิถีให้เร็วที่สุด	 ลืมไปได้เลยเร่ืองทางม้าลาย..	
สญัญาณไฟ..	และการหยดุหลกีให้คนเดนิถนน	เพราะนัน่นอกจากจะท�าให้ข้าพเจ้า
เส่ียงเจบ็ตัวแล้ว	 ยังอาจเป็นเหตุให้การจราจรบนท้องถนนกลายเป็นความจราจล 
เสียอีกด้วย!?!	 โปรดระลึกทุกคร้ังเมื่อจะข้ามถนนว่า	 ให้ใช้สัญชาตญาณของ 
ตวัเองพจิารณาว่าปลอดภยัดแีน่แท้	100%	จากนัน้จงเร่งสบืเท้าข้ามไปยังปลายทาง 

ส่องเสน่ห์โคโลเนียลแห่งอินโดจีน
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อย่าหยดุ!	และอย่าได้ชะงกัเดด็ขาด!!	ปล่อยให้ทุกอย่างลืน่ไหลไปตาม
กระแสน�า้เชีย่ว	ประเดีย๋วผูขั้บข่ียวดยานบนท้องถนนเขาจะใช้ความสามารถ	
(ขัน้เทพ)	สบัหลกีกนัเองอย่างทีค่ณุนกึไม่ถงึ	และแม้นจะไม่มใีครใส่ใจกับ
สญัญาณไฟเลยกต็าม!?!	หากท�าได้อย่างค�าแนะน�าของข้าพเจ้า	บาทวถิี
แห่งความวุน่วายทีส่ดุสายหนึง่ของโลก	จะกลายเป็นถนนทีร่าดโรยไปด้วย
กลบีกหุลาบ	สามารถเดนิเทีย่วได้อย่างสนกุทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกด้วยเช่นกัน	 
  
	 ใช่อย่างทีพ่วกแบค็แพค็สายน�า้ข้าวว่าไว้..	 ย่านท่องเทีย่วหลักของ
ฮานอยมีลกัษณะละม้ายกบัย่านเกาะรตันโกสนิทร์ของบ้านเรา	 กล่าว
คอื..	หากเดนิไปเรือ่ยๆ	ตามถนนราชด�าเนนิ	ก็จะผ่านถนนข้าวสาร	 
ถนนพระอาทติย์	สนามหลวง	ท่าพระจันทร์	วดัพระแก้ว	วดัโพธิ์	 
ท่าเตยีน	ไปยนัย่านสามแพร่ง	ทัง้จุดท่องเทีย่วต่างๆ	เหล่านัน้ 

กย็งัสามารถเวยีนทะลุไปได้หลายอกีช่องทาง	ฮานอยกเ็ช่นกนั..	ส�าหรบั
นักท่องเท่ียว	 นักถ่ายภาพ	 รวมถึงผู้ท่ีลุ่มหลงงานด้านสถาปัตยกรรมที่
พอมเีวลาสักหน่อย	การได้สัมผัสฮานอยโดยการเท่ียวท่องไปตามแผนที่	 
นบัเป็นวธิหีนึง่ทีช่่วยให้สามารถซมึซบับรรยากาศได้เป็นอย่างด	ี
	 ทว่า	ด้วยเนือ้หน้ากระดาษทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดันีน้ัน้	ไอ้คร้ันจะกวักมือชวน 
ให้ท่านเดินเท่ียวตามกันไป	 ก็เกรงว่าจะพากันเถลไถลแวะโน่นกนินีไ่ปไม่ 
ถงึไหน	เอาเป็นว่าข้าพเจ้าขอสรุปร่ายเป็นหมดุหมายน่าสนใจทีท่่านทัง้หลาย
ควรจะหาเวลาไปเดินชม	หากปรารถนาจะมาเยือนฮานอยอย่างข้าพเจ้า

ดสูกัครัง้..

St.Joseph Cathedral
	 ต้ังอยู่บนถนน	Nha	Chung	คนฮานอยนิยมเรียก
สถานที่แห่งนี้ว่า	 ‘โบสถ์ใหญ่’	 เพราะถือเป็นโบสถ์
นิกายคอทอลิกท่ีส�าคัญแห่งแรกของกรุงฮานอย	
สร้างข้ึนในปี	ค.ศ.	 1679	บรเิวณด้านหน้าโบสถ์สร้าง
เป็นหอทรงสูงขนาบข้างประตูทางเข้าแลดูสวยงาม 

ย่ิงใหญ่อลังการ	 ด้านหลังยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
ขนาดใหญ่	 ซึ่งหากใครบังเอิญเดินมาถึงโบสถ์ใหญ่ใน

ช่วงเวลาโรงเรียนเลิกพอดี	 บอกได้เลยเทียวครับว่า..	 ครึกครื้น 
และอือ้องึเป็นอย่างมาก..	 แต่กถ่็ายรปูได้สนกุจรงิ	 เดก็นกัเรียนทีน่ีน่่ารัก
และเป็นกนัเองกบันกัท่องเทีย่ว

St.Joseph Cathedral
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Hoan Kiem Lake
	 จากโบสถ์ใหญ่เดนิมาเรือ่ยๆ	แบบไม่ทนัเหนือ่ยก็จะถึงไฮไลท์ส�าคัญ
ที่คงไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดเมื่อมาเยือนฮานอย	ซึ่งนั่นก็คือ	
‘ทะเลสาบคนืดาบ’	ทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาว่า..	‘พระเจ้าเลไทโต’	(Le	Thai	To)	ได้
รบัดาบวเิศษมาใช้เพือ่ต่อสู่กับพวกหมิงจากจีนในช่วง	พ.ศ.	1961	–	1971	
ภายหลงัได้รบัชยัชนะและปลดปล่อยประเทศให้เป็นอสิระแล้ว	พระองค์
ได้เสดจ็ลงเรอืไปกลางทะเลสาบแห่งนีเ้พือ่ทีจ่ะคนืดาบแก่เต่าศักด์ิสิทธิ	์	
ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้ยังปรากฏหอคอยเต่าตามต�านานที่ว่านี้อยู่บน
เกาะกลางทะเลสาบ	 ‘ฮหว่านเกีย๊ม’	 (Hoan	Kiem)	ทีม่ขีนาดกว้างใหญ่
และร่มรืน่คล้ายกนักบัสวนลมุพนิขีองบ้านเรา	จากชายฝ่ังนกัท่องเทีย่วต้อง 
เสยีค่าธรรมเนยีมเพือ่เดนิข้ามสะพานไปชมทวิทศัน์	โดยสะพานดงักล่าว
มชีือ่ว่า	‘เทฮกุ’	(The	Huc)	หรอืสะพานแสงอาทติย์	สร้างข้ึนจากไม้ขนาด
ใหญ่ทาด้วยสแีดงชาดสะดดุตา	หนึง่ในสญัลกัษณ์ส�าคญัของกรงุฮานอย	
เมื่อข้ามมาจะพบ	 ‘วัดหง็อกเซิน’	 (Ngoc	Son)	หรือวัดเนินหยกซึ่งเป็น
อาคารขนาดชั้นเดียวสองหลัง	ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของ 
เจ้าแม่กวนอมิ	เทพเจ้ากวนอู	และปรมาจารย์ขงจ๊ือพร้อมด้วยศษิย์	

วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) 
	 มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเวยีดนามทีส่ร้างมายาวนานกว่า	933	 ปี 
วิหารวรรณกรรมแห่งนี้ก�าเนิดขึ้นช่วง	พ.ศ.	 1613	 ในช่วงรัชสมัยของ
พระเจ้าลีไทโตง(Ly	 Thai	 Tong)	 เพื่ออุทิศให้แก่ปรมาจารย์ขงจื๊อ	 
ด้านหน้าของซุ้มประตูทางเข้าสร้างตามแบบอิทธิพลของจีนที่เข้ามามี

บทบาทอย่างมากต่อเวยีดนามในสมยัน้ัน	มข้ีอความน่าสนใจสลกัไว้บน
แผ่นหนิด้านหน้าว่า	 “ขอให้ผูม้าเยอืนลงจากหลงัม้าก่อนทีจ่ะเข้าไปข้าง
ใน”	อนัแฝงไว้ด้วยนยัยะหลายประการ	

การแสดงหุ่นน�้า (Water Puppets) 
	 ชาวฮานอยเรียกการแสดงของตนประเภทน้ีว่า	‘โรยเนือ๊ก’	(Roi	Nuoc)	
ซ่ึงอยู่คู่กับชาวเวียดนามเหนือในเขตพื้นท่ีลาบลุ่มแม่น�้าแดงมานาน	 
ด้วยเพราะในแต่ละปีจะมช่ีวงทีแ่ม่น�า้เอ่อล้นท่วมไร่นาของชาวบ้านทัง้สอง
ฝั่งน�้า	พวกชาวบ้านจึงช่วยกันคิดหากิจกรรมการละเล่นขึ้นในช่วงเวลา 
ดังกล่าว	 เพื่อบรรเทาความเศร้าสร้อยเงียบเหงาที่เกิดขึ้น	 โดยสะท้อน 
ความผกูพนัของพวกเขาทีม่ต่ีอสายน�า้และท้องทุง้นามาเป็นบทละครพืน้
บ้านผ่านหุ่นน�า้	จนต่อมาได้ถกูน�ามาพฒันาให้เป็นการแสดงของราชส�านกั	
ในกรงุฮานอยมโีรงละครหุน่น�า้ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุคอื	‘โรงละครหุน่น�า้ทงัลอง’	
(Mua	Roi	Nuoc	Thang	Long)	 ต้ังอยู่ใกล้ทะลสาบคนืดาบ	การแสดง
ทัง้หมดใช้เวลาประมาณชัว่โมงเศษๆ	โดยแบ่งออกเป็นชดุ	คอื	ชดุเบกิโรง 
และชุดวิถีชีวิตชาวบ้าน	ซึ่งในแต่ละชุดแยกย่อยเป็นเร่ืองราวสั้นๆ	 ซึ่ง
ล้วนน่าสนใจและเรยีกเสยีงหวัเราะให้กบัคนดไูด้เป็นอย่างด	ีไม่ว่าจะเป็น 
ชาวเวยีดนามเองหรอืนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาชม
 
	 ปัจจบุนัการเดนิทางไปเทีย่วกรงุฮานอยเป็นเรือ่งทีท่ัง้ง่ายและสะดวก
สบาย	แถมเลอืกจ่ายได้ตามความหนกั-เบาของกระเป๋าสตางค์	มีเคร่ืองบิน
ตรงกรงุเทพ-ฮานอย	วนัละหลายเทีย่วบนิ	มรีถประจ�าทางแบบประเทศ
ต่อประเทศ	 และเมืองต่อเมืองให้เลือกตามความสะดวก	 ข้อมูลที่พัก 
ร้านอาหาร	ตลอดจนแหล่งช้อปป้ิงท่ีนักเดินทางรุน่แล้วรุน่เล่าพากนัรวิีวไว้
ในโลกออนไลน์	กค็รบครอบแทบจะทกุตรอกซอกถนนของฮานอย
	 กระนัน้กค็งจะมเีพยีงเรือ่งเดยีวทีย่งัท�าให้นกัเดนิทาง	(ไทย)	หลายคน 
ขอเว้นวรรคให้กบัเมอืงหลวงของเวยีดนามแห่งนีก่้อน	กค็อืกติตศิพัท์ด้าน
กลโกงอันลือเลื่องที่แทรกซึมอยู่ในแทบทุกจังหวะหายใจ	แม้นข้าพเจ้า
จะโดนเข้ากบัตัวเองบ้าง..	พรรคพวกบ้าง..	แทบทุกครัง้ของการเดนิทาง	
แต่ข้าพเจ้าว่าก็ยังรับได้	 คือมันคล้ายๆ	 จะเป็นความร�าคาญมากกว่า	 
ไม่หนักหนารุนแรงเหมือนในบางประเทศ	 ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือ	 
ถ้าเจอตัวแสบๆ	แบบบ้านเราเข้าไป	เหล่าพ่อค้า-แม่ค้าโกงๆ	หรอืมจิฉาชพี
จากเวยีดนามอาจกลายเป็นแค่แมลงหวีแ่มลงวนัไปทนัท!ี?!
 “ลองไปเทีย่วกนัดเูถดิครับ.. ฮานอยประตบูานใหญ่อนัน่าตืน่
เต้นของเวยีดนาม ข้าพเจ้าขอรบัประกนั”

การแสดงหุน่น�า้

Hoan Kiem Lake
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ดูหนัง
ฟังเพลง
เรื่อง	:	ตัวกลม

NCIS: Los Angeles Season 4
เอ็นซีไอเอส ลอสแองเจลิลสิ ปี 4
แนวหนงั : แอคช่ัน / สบืสวน
นกัแสดงน�ำ : ครสิ โอดอนเนล, ปีเตอร ์ แคมบอร,์ แดไนลำ รูอลั, อดมั  
ฮำเมล เครก, แอล แอล คลู เจ, ลนิดำ ฮนัท,์ แบเรท โฟ, อรีคี ครสิเตยีน 
โอลเซ่น, เรเย ่เฟลซิ สมธิ, มเิกล เฟอรเ์รอร์
 เรื่องยอ่ :	 ปีที	่ 4	ของซรีีส์่สบืสวน	NCIS:	Los	
Angeles	เมือ่ทมีต้องพบกบัวกิฤต	ิโดยเฉพาะหวัหน้า
ทีมอย่าง	 คัลเลน	 (คริส	 โอดอนเนล)	 ถูกกล่าวหา 
ในข้อหาฆาตกรรมอย่างเลือดเย็น	 อันตรายยิ่งทวี
มากขึ้นเมื่อหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	 เฮตตี้	 แลงจ์	 
(ลนิดา	ฮนัท์)	 ต้องเจอภยัคกุคามจากอดตีของตวัเอง	
แต่ถงึแม้จะฝ่าภยนัตรายต่างๆ	มาได้	ทมีกย็งัค้นพบ
ความลับหนึ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อคนใกล้ตัวของ
อดีตนาวซีลี	แซม	ฮนันา	(แอลแอล	คลู	เจ)	และในคดี
พเิศษทมี	NCIS	 ต้องท�างานร่วมมอืกบัหน่วยคลีค่ลายคดอีาชญากรรมเคล่ือนท่ีใน
การแกะรอยตามล่าผูก่้อการร้าย	 โดยมผีูเ้ชีย่วชาญภาคพืน้สนามอย่าง	 เจ้าหน้าที่
พเิศษ	เคนซี	่ไบลย์	(แดเนยีลา	รวัห์)	นายต�ารวจแอลเอ	มาร์ตี	้ดีก๊ส์	(อรีคิ	ครสิเตยีน	 
โอลเซ่น)	พร้อมด้วยอจัฉรยิะด้านเทคนคิ	อีรคิ	บีลลี	่(บาร์เรต็ต์	โฟอา)	และ	เนล	โจนส์	 
(เรนี	่ เฟลซิ	สมธิ)	ทีท่�างานอย่างละเอียดจนไม่มีหลกัฐานใดหลุดรอดสายตาของ 
พวกเขาไปได้	

๖๐ พระพรรษา ๖๐ มหามงคล
เจำ้หญิงในดวงใจประชำชน
ส�ำนกัพมิพ ์: อมัรนิทร์
รำคำ 59 บำท 
	 ประมวลพระฉายาลกัษณ์	พร้อมพระราชประวัต	ิและ
พระราชกรณยีกจิ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม
ราชกมุาร	ี เจ้าหญงิในดวงใจของคนไทย	 เนือ่งในโอกาสร่วม
เฉลิมพระเกียรติครบรอบ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีจ�าหน่ายราคาพเิศษ	จากราคา
ปกต	ิ199	บาท	รายได้จากการจ�าหน่ายส่วนหนึง่	ทลูเกล้าฯ	
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของมูลนิธิสมเด็จ 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 วางจ�าหน่ายที่ร้านบุ๊คสไมล์	 ใน 
เซเว่น-อเีลฟเว่น	ทกุสาขาทัว่ประเทศ

2 เสีย่วหน้าใหม่กบัเพลงสดุฮอต
 เปิดตัวกันไปแล้วกับ	 2	 เสี่ยวฮัก เสี่ยวแพง เจมส์-
แบงค์ เสี่ยวหน้าใหม่ จากค่าย สเต็พ อารีน่า	พร้อม	 
2	ซงิเกิล้แรก	 เพลงเคยีว	และเพลงส่อยอ้ายให้ลมืเขา	ทีจ่ะ
ท�าให้คณุม่วนอหีล	ีแซ่บลมืวยักนัไปเลย	ตดิตามผลงานได้ที	่
facebook	fanpage	เสีย่วหน้าใหม่	และ	YouTube	Channel	
เสีย่วหน้าใหม่	รบัรองม่วนขนาด!	เด้ออ้ายเด้อ…

Jurassic World (จูราสสคิ เวลิด์)
แนวหนงั : แอคช่ัน ผจญภยั
ผูก้�ำกบั : โคลนิ เทรโวโล่
น�ำแสดงโดย : คริส แพรตต,์ ไบรซ์ ดลัลสั ฮำวเวริด์ 
ก�ำหนดฉำย : 11 มถินุำยน 2558
 เรื่องยอ่ :	 เป็นการกลบัมาอกีครัง้อย่างยิง่ใหญ่ตืน่เต้นเร้าใจสมกับการ
รอคอยมาหลายปีกบัภาคต่อต�านานจูราสสคิ	ปาร์ค	 ซ่ึงเป็นเรือ่งราวการเปิด
ใหม่อกีครัง้ของสวนจรูาสสคิ	พาร์ค	ทีย่งัไม่วายมกีลุม่นกัวทิยาศาสตร์อยาก
ทดลองสร้างไดโนเสาร์ลูกผสมทีถู่กตดัแต่งพนัธกุรรม	“อินโดไมนสั	เรก็ซ์”	ขึน้	
แต่เหตกุารณ์ทกุอย่างกลบัเลวร้าย	 เมือ่มนัดนัหลดุออกมาจากกรงและพร้อม
ขย�า้ทกุสิง่ทีข่ยบัได้!	 “จรูาสสคิ	 เวล์ิด”	ยกระดบัความอนัตรายและความโหด
ของเหล่าไดโนเสาร์ทีค่ณุไม่เคยเหน็มาก่อน	บอกได้อย่างเดยีวว่า	งานนีข้อเพยีง
วิง่หนใีห้รอดเท่านัน้!



มัฏฐมณี	คนดูดาว	(	เอโกะ	)	
โทร	:	086-8996324

ราศเีมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) 
ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องยังเป็นปัญหาใหญ่ของชาวเมษอย่าง 
ต่อเน่ือง	 เดือนนี้ระวังอาหารการกินให้ดี	 หรือ	มีเหตุให้ต้องไปหา

หมอฟันอีกรอบ	การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดี	แต่ไม่เหมาะกับการเซ็น
สญัญาใหม่ๆ	 ระวงัเอกสารส�าคญัหาย!	แต่ถ้าอะไรหายไปแล้วมโีอกาสได้คนื	
นดัใคร	ใครนัด	โอกาสเลือ่นไปมสีงู..	เป็นช่วงพบเจอมติรสหายเก่าแก่	การเงนิ	 
เหมาะกบัการทวงหน้ีเดมิๆ	งานเก่าๆ	ทีท่�าไปเงนิเพิง่ออก	ความรกั	แม้จะเป็น 
คนเนือ้หอม	แต่กไ็ม่เหมาะกบัการเริม่ต้นใหม่	เพราะคนเก่าเขาก�าลงัจะกลบัมา..
ต้องคดิให้ด!ี	ยนิด	ีwelcome	ไหม!!!

ราศพีฤษภ (15 พ.ค. - 14 ม.ิย.)
พดูมาก	ขีบ่้นเป็นพเิศษในระยะนี	้ ควรเกบ็ปากเกบ็ค�าไว้สกัหน่อย	
พดูไม่เข้าหเูขา	จะมเีรือ่งให้เคอืงใจ	อาจเจบ็ตวัฟร!ี	การงาน	 ต้อง

หมัน่ตรวจเช็คเอกสารส�าคญัให้ด	ีมโีอกาสผดิพลาดสร้างความเสยีหาย	ท�าให้
เกดิเรือ่งถกเถยีงใหญ่โต	การเงนิ	 ใช้จ่ายเขยีมๆ	หน่อย	ทีเ่หน็เงนิอยูต่รงหน้า
นดัวนัจ่ายไว้	 ระวังจะเลือ่นออกไปอกี	ชวีติส่วนตวัดวูุน่ๆ	 ด้วยเรือ่งการเดนิทาง
ไกล	หรอื	ต้องไปงานศพผูใ้หญ่ไกลบ้าน	ความรกั	ระวงัปากตวัเอง	ใช้สตอิย่าใช้
อารมณ์	ไม่งัน้มเีกณฑ์..จบข่าว!

ราศมีถุิน (15 ม.ิย. - 14 ก.ค.)
ชีวิตช่างคล้ายหนังสโลว์โมชั่นซะเหลือเกิน	 ความสุขอยู่ตรงหน้า	
เหมอืนจะคว้าได้แต่กว็ดื!	คงต้องท่องค�าว่า	 เยน็ไว้โยม...เอาไว้ให้
มากสกัหน่อย	รอให้ฟ้าเปิดกว่านีถ้งึจะได้สิง่ทีต้่องการ	การเจรจา

ในเรือ่งธรุกจิต่างๆ	ดทู่าต้องชะลอออกไปก่อน	การเงนิ	 ไม่ใช่ไม่มแีต่ยงัไม่ได้ 
ต่างหาก!	 ระหว่างรอควรใช้เท่าที่จ�าเป็น	 ความรัก	 มีโอกาสเจอคนที่ยืนอยู่ 
หลงัเสา	อาจเป็นหม้ายหรือคนต่างชาตไิด้	

ราศกีรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)
จัดเป็นช่วงพกัครึง่ของชวีติในปีนี	้อย่าคดิมากหากอะไรๆ	จะไม่ได้ 
ดัง่ใจ	หาเวลาไปพกัผ่อน	สงัสรรค์มติรสหายเก่าๆ	จะดีกว่า	อย่าคร�า่

เคร่งเกนิไป	มองบวกๆ	คอื	เป็นเวลาได้อยูก่บัตัวเอง	ทบทวนก้าวย่างทีจ่ะเดนิต่อไป	 
การงาน	หยบิโปรเจ็คเก่าๆ	มาปัดฝุน่ท�าใหม่น่าจะเหมาะกว่า	การเงนิ	จะเคลยีร์บลิ 
ให้รบีจดัการ	ปลายเดอืนพฤษภาไปแล้ว	 ดูอดืๆ	สขุภาพต้องดูแลดีๆ	มเีกณฑ์ได้
นอนโรงพยาบาล	ความรัก	ต้องอาศัยความเข้าใจ	ตัวไกลใจใกล้ยงัไงกเ็อาอยู!่

ราศสีงิห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)
เป็นจังหวะท่ีดใีนการไปพกัผ่อน	อบรม	หรอื	เรยีนคอร์สสัน้ๆ	ในต่างถิน่	
ต่างแดน	เพราะเป็นจงัหวะทีค่ณุจะได้อยูน่านสกัหน่อย	ก่อนจะกลบัมา

เวยีนหวักบัเร่ืองทีบ้่านในช่วงกลางมถินุายน	มเีรือ่งให้ต้องวุน่วาย	มคีนเจบ็ป่วยให้
ต้องเสยีเงนิอีกแล้วครับท่าน!..	การเงนิมใีห้ใช้จ่าย	คุณมโีชคลาภอาจได้พระด	ีหรอื	
ทรพัย์สนิมค่ีา	การงาน	ถ้าไม่หนไีปไหน	โดนเจ้านายใช้จนหวัป่ันแน่ๆ	สขุภาพระวงั
อบุตัเิหตใุนบ้าน	ความรัก	ยงัมีเรือ่งขดัแย้งแบบไร้สาระอยู	่ค่อยๆ	คุยกนัดีๆ

ราศกัีนย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)
คณุจะได้มโีอกาสร่วมงานบุญใหญ่	หรอื	มโีอกาสไปท�าบญุกบัผูห้ลกั
ผูใ้หญ่ท่ีนบัถอื	นบัเป็นเวลาดทีีจ่ะได้เข้าสูโ่หมดสงบ	เสรมิแรงพลงัให้

ก้าวเดนิต่อไป	หลงัจากเหนือ่ยใจมาหลายรอบ!	ชีวิตส่วนตัวหากมเีพือ่นฝงูมาขอ
ให้ช่วยเซ็นค�า้ประกนั	หรือ	เซน็เอกสารใดๆ	กต็าม	รบี	say	no	ซะก่อนจะเสยีใจ
ภายหลงั	การงานท่ีเสนอไปอาจถกูดอง	หรอื	โยนมาให้ท�าใหม่	ท�าใจร่มๆ	การ
เงนิมเีข้ามาแต่ช้าหน่อย	ความรกั	ช้าๆ	ได้พร้าเล่มงาม	ค่อยๆ	เลอืกจะได้คนดี
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ราศตีลุย ์(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)
ชีวิตดี๊ดี..	 เจ้านายให้คุณ	มีโอกาสเล่ือนต�าแหน่งเพราะผู้ใหญ่
เล็งเห็นผลงาน	แต่อย่าไปเอ่ยปากถาม	ท�าเฉยๆ	 ไม่ต้องดิ้นรน	 

เดีย๋วมาเอง!	การงานทีต้่องตดิต่อต่างประเทศ	ระยะนีใ้ห้ผลประโยชน์ดมีาก	
พาเงนิไหลเข้า	คณุจะมทีกุขลาภ	คอื	 เจบ็ก่อน	แอนตาซลิจ่ายทหีลงั!	หรอื	 
มโีอกาสได้ถอยรถใหม่	 เป็นจงัหวะดีๆ 	 ในช่วงกลางปี	หากคดิลงทนุท�าธรุกจิ
ส่วนตวั	คณุจะได้เริม่สมใจ	แต่ระวงัความขดัแย้งกบัหุน้ส่วน	ท�าให้งานสะดดุ	
ความรกั	ควรหาเวลาไปรือ้ฟ้ืนความหลงัครัง้เก่า	ก่อนรกัจะจดืจาง

ราศพีจิกิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)
การเงนิหมนุติว้!	ตวัเป็นเกลยีว	หวัเป็นนอ็ต	ดว่ีามลีกูค้าเก่า	หรอื	
ผูใ้หญ่หน้าเดมิๆ	ให้การอปุถมัภ์พอเอาตวัรอดไปได้	จะเดนิทางไป

ไหนเชค็สภาพรถให้ด	ีมโีอกาสไปนอนกนิข้าวลงิ!	 ใครชอบป่ันจกัรยานระวงั 
รถล้มได้แผล!	 การงานที่ต้องอาศัยการเจรจาต่างๆ	 ดูติดขัด	 เช็คเคลียร์ช้า	 
ต้องรอหลัง	 10	มิถุนายนไปแล้ว	ค่อยหายใจคล่องหน่อย	สุขภาพให้ระวัง 
โรคเก่าก�าเริบ	 โดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบการหายใจ	 ช่องปาก	ปวดหัวตึ๊บๆ	
ความรกั	พกัก่อน..พดูไปมแีต่ทะเลาะกนั	จะพาลแตกหกั	...เจ้เตอืนแล้วนะ!	

ราศธีน ู(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)
คณุจะเข้าโหมดสงบ	สยบความเคลือ่นไหว	อยู่ๆ 	กอ็ยากไปปฏบิตัิ
ธรรมซะงัน้..	ของแบรนด์เนมทีเ่คยชืน่ชอบกเ็กดิไม่อยากได้ซะแล้ว	

ระวงัมารผจญ	จะมศีตัร	ูคูแ่ข่งมาปาดหน้าท้าดวล	ให้ท�าใจร่มๆ	ปล่อยให้กรรม
จดัการเขาเอง	การงานทีว่างแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามคาด	เหนือ่ยใจกบัการ
ฟาดฟันบนโต๊ะประชมุ!	การเงนิคณุจะมโีชคดอีย่างทีไ่ม่คาดคดิท�าให้เงนิไหล
มา	สขุภาพระวงัการป่วยไข้กะทนัหนั	ความรกั	กด็นีะ	มคีนเอาใจเป็นพเิศษ	
สงสยักลวัคณุไปปฎบิตัธิรรมแล้วไม่กลบัมา!

ราศมีงักร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)
ใครมคีดคีวาม	ต้องหาทนายเก่งๆ	เพราะคณุเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ	 
หากคณุมแีผนการจะซ่อมบ้าน	จงัหวะนีจ้ะได้เสยีเงนิสกัท	ีควร

หาเวลาพาครอบครวัไปเทีย่วเสรมิสร้างความสมัพนัธ์	ลดความขดัแย้งในบ้าน	 
การงาน	 โดยเฉพาะการค้า	กระเตือ้งขึน้นบัเป็นโชคด	ีแต่ต้องดบูญัชใีห้ดีๆ 	 
มโีอกาสรัว่ไหลจากลกูน้อง	ลกูจ้างทีไ่ว้ใจกนั		โดยส่วนตวัอย่าใช้จ่ายไปกบัของ
มรีาคาฟรุง้ฟริง้	เพราะมนัเปลอืงโดยใช่เหต	ุความรกั	เป็นไปอย่างลบัๆ	กบัใคร
สกัคนทีเ่ป็นผูใ้หญ่กว่าคณุ

ราศกีมุภ ์(15 ก.พ. - 14 ม.ีค.)
เจรจาพาทอีะไรไว้กบัเพือ่นฝงู	ควรต้องรกัษาค�าพดู	 ไม่อย่างนัน้
คุณจะเสียความน่าเชื่อถือ	 ระวังขัดแย้งกับคนในบ้านเรื่องการ

ศกึษา	 โดยเฉพาะคนทีก่�าลงัเลอืกคณะเรยีนต่อ	อาจขดัใจพ่อแม่	 ไม่ควรพา
แฟนเข้าบ้านในระยะนี	้ ยงัไม่ใช่เวลาเปิดตวั!	การงาน	คนท�างานอสิระจะได้
งานใหญ่จากผูใ้หญ่ใจด	ีคนท�างานประจ�าจะได้มโีอกาสตดิตามผูใ้หญ่ไปใน
งานส�าคญั	การเงนิยงัหมนุมาหมนุไป	ไม่มเีงนิเกบ็	มนัเจบ็ใจ...	ความรกั	มี
มมุขดัแย้งกนัตลอด	จะไปรอดไหม!!!

ราศมีนี (15 ม.ีค. - 14 เม.ย.)
ชวีติดอูดืๆ	เป็นเรอืเกลอื	การเงนิ	มแีต่เชค็ค้าง	เคลยีร์ไม่ลง	การงาน	
การเจรจาทางธรุกจิยดืเยือ้	เอกสารยงัไม่ได้เซน็อกีเป็นปึก	เพราะ

คณุเดนิทางบ่อยมากแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าทีใ่จหวงั	ระวงัอารมณ์หงดุหงดิจะ
ท�าให้คณุเหวีย่งวนีกบัคนรอบข้าง	ควรหนัไปหาก�าลงัใจจากคนในบ้าน	 เตมิ
แรงสูช้วีติ!	พากนัไปกนิข้าว	พกัผ่อน	ปล่อยวางบ้าง	Let’s	it	be!	บางทคีณุอาจ
ได้ข่าวดจีากลกูๆ	ความรกั	ไปได้เรือ่ยๆ	ไม่มอีะไรหวอืหวา	ตืน่เต้น...

คู่หูดูดวง
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