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 บรรยากาศแบบนี้  จะมีที่ไหนบ้างหนอ...
 ตอบได้เลยอาจมีหลายที่ หลายแห่งบนเกาะกลางทะเลห่าง
ไกล แตจ่ะดัน้ดน้กนัไปใหเ้หนือ่ยกนัทำาไม ขบัรถจากกรงุเทพฯไมไ่กลนกั 
ไม่ทันเมื่อย ไม่ทันเหนื่อยก็ถึงที่ และที่นี่ “อ่าวยาง” ชายทะเลจันทบุรี 
 ( อ่านต่อหน้า 22 ) 
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เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธท์ีผ่า่นมา ณ 
ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 
3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นาย
นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน “ต้นกล้า ท้าต้านภัย
มะเร็ง” ท่ีทางโรงพยาบาลจัดขึ้น
เพ่ือร่วมรณรงค์เดือนมะเร็งโลก 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริม
สร้างความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 
การป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรค
มะเร็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็น
อนาคตท่ีสำาคัญของประเทศต่อ

ไป อนึ่งตลอดปี พ.ศ.2558 นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยทีมแพทย์ 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็ง จะนำาการแสดงละครหุ่นสาย ไปแสดง
ยงัโรงเรยีนตา่งๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ เพือ่รณรงคก์ารดแูลตนเองใหห้า่ง
ไกลจากโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

บรษิทั ปตท. จำากดั(มหาชน) ผดุพอ็กเก็ตบุค๊การตู์น
อนุรักษ์พลังงาน “PTT Comic Contest ปี 4” 
ตอน“ปรากฎการณ์ พลังงานสร้างชีวิต” รณรงค์คน
ไทยใส่ใจรู้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ารับปีแพะ!!! โดย
มีดาราหนุ่มฮอต “โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” 
รว่มเชญิชวนผูอ้า่นเปดิประสบการณใ์หมใ่นการอา่น
การ์ตูนท่ีมีรูปแบบเส้นสายท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่
พร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานได้
อย่างสนุก จากฝีมือการวาดและสร้างเรื่องของนัก

วาดดาวรุ่งดีกรีแชมป์โครงการประกวดวาดการ์ตูน “PTT Comic Contest 
ปี 4” ทั้งรุ่นนักเรียน-นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

สมิติเวชนำ�สื่อมวลชนร่วมทริปรักตับ 
Love Your Liver …Live Longer 

 “หยุดหัวใจไว้ที่เธอ ว�เลนไทน์นี้ที่เมืองจันท์”

“ปตท.” เปิดตัว พ็อกเก็ตบุ๊ค 

“ต้นกล้� ท้�ต้�นภัยมะเร็ง” 
ปลูกฝังให้เย�วชนมีคว�มรู้ให้ห่�งไกลโรคมะเร็ง

“ก�ร์ตูนอนุรักษ์พลังง�น”  
 พญ. นิศารัตน์ ใจดี ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

รพ. สมติเิวชสขุมุวทิ นำาทมีคณะสือ่มวลชน
ร่วมงาน “Love your Liver…Live 
Longer” ในวันที่ 22-23 มกราคม ณ 
บูราโน่ รีสอร์ท สวนผึ้ง โดยได้เรียนเชิญ 
นพ.ณัฐวุฒิ ศิริมนตราภรณ์ แพทย์อายุ- 
รกรรม ผู้เชี่ยวชาญโรคตับและทางเดิน
อาหาร รพ. สมติเิวช สขุมุวทิ มาใหค้วาม

รู้เกี่ยวกับ วิธีการดูแลรักษาตับแบบองค์รวมและการรักษาโดยการเปลี่ยนตับ 
พร้อมร่วมสนทนา ประสบการณ์จากคนไข้ที่ได้รับการเปลี่ยนตับ โดย คุณ
เพ็ญศรี แซ่โค้ว เจ้าของบูราโน่ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้สมิติเวชได้นำา
ทีมแพทย์และพยาบาลตรวจสุขภาพตับนอกสถานที่ ด้วยการเจาะเลือดตรวจ
หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี อีกด้วย

ททท. สำานักงานระยองร่วม
กับจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม 
“หยุดหัวใจไว้ที่เธอ วาเลนไทน์
นี้ ที่ จั นทบุ รี  เ มื อ งต้ อ งห้ า ม
พลาด” 14-15 ก.พ. ดึงคู่รัก คู่
แต่งงาน คู่เพื่อนรัก ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมี
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
กิจกรรมการปล่อยเต่าเพื่อรัก
ยั่งยืนที่จังหวัดระยอง ปลูกกล้า
ไม้แห่งรักที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ การถ่ายภาพ
คู่รักที่หาดคุ้งวิมาน และการชม
ฝงูเหยีย่วแดงทีศ่นูยก์ารเรยีนรูเ้ชงิ
นเิวศนป์า่ชายเลนท่าสอน และชม
มินิคอนเสิร์ตเพลงรักโรแมนติก 
จาก ฟอรด์ สบชัย ไกรยรูเสน และ
แหม่ม พัชริดา

ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ชวนเที่ยว “ญี่ปุ่น เก�หลี” 
บินง่�ย จอง จ่�ย สะดวกครั้งแรก! ที่เค�น์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ 
“ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์” สายการบินราคาประหยัดรายแรก ที่ให้บริการเส้นทางบินระยะไกล ร่วมกับ 
“เคานเ์ตอร์เซอร์วิส” เปิดบริการจองทีน่ัง่และชำาระค่าบัตรโดยสาร (Book&Pay) ในเส้นทางบินสู่ประเทศ
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้ง่ายๆ เป็นครั้งแรก ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น เริ่ม 26 มกราคมนี้ พร้อม
เปิดตัวโปรโมชั่นราคาประหยัด จองด่วนเฉพาะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น  
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บาเกียว Baquio 
เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

 บนเกาะลูซอน เกาะใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์ 
ดินแดนประเทศโพ้นทะเลไกล กลางมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้ง
อยูต่รงแนวเสน้ศนูย์สตูร ใกลค้วามรอ้นจากดวงอาทิตย ์หา่ง
ไกลความหนาวเย็นอย่างแถบซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้
 เหนือขึ้นไปบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จากมหานคร
มะนิลา เพียงไม่เกินกว่า 100 กิโลเมตร ถนนชั้นดีหลายเลน
ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ จากนั้นเป็นการขับรถที่ต้องตื่นตา ตื่นใจ 
ตืน่เตน้ สวยงามแบบเสยีวๆ กบัถนนสายขนุเขาอนัถกูนบัเปน็
หนึ่งในที่สุดของโลก “Kennon Road”
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เมืองหนาวแห่งหมู่เกาะเส้นศูนย์สูตร
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 Kennon Road ถูกตั้งนามให้เป็น
เกียรติแก่ นายทหารอเมริกัน Col. Lyman W 
Kennon ผู้นำานายช่างและแรงงานนานาชาติ กว่า 
4,000 คนจาก 36 ประเทศ แน่นอนส่วนใหญ่เป็น
ชาวฟิลิปปินส์กว่า 2,000 คน ขณะที่มีชาวญี่ปุ่นถึง 
1,500 คน และอีกหลายชนชาติทั้งยุโรปและเอเชีย
 46.2 กโิลเมตรของ Kennon Road ที่
สลับซับซ้อน วกวน คดโค้ง ไต่ขึ้นเขาสูงชัน ถูกเปิด
ใช้สัญจรครั้งแรกในปี ค.ศ.1905 หลังจากถูกบุกเบิก
สร้างกันมาเปน็เวลา 3 ปี เพือ่เดนิทางสูด่นิแดนแหง่
ต้นสนและความหนาวเย็น “บาเกียว” และบรรดา
ผู้ร่วมสร้างนานาชาติจำานวนไม่น้อยก็ปักหลักตั้ง
รกราก ตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีน่ัน่ รว่มวงสรา้งวฒันธรรม
ผสมผสาน
 บาเกียว Baquio มาจากคำาว่า “Ba- 
qiw” ภาษาพดูของชาว Ibaloi ชาวเขาพืน้เมืองทาง
ตอนเหนือของฟิลิปปินส์ คำานี้หมายถึง Moss พืช
ขนาดเลก็ท่ีชอบขึน้ในบรรยากาศชุม่ชืน้และหนาวเยน็ 
หรอืนา่จะหมายถงึวา่เปน็ดนิแดนที ่ชุม่ชืน้หนาวเยน็
ปกคลุมไปด้วยมอสตลอดกาล

 บาเกียว Baquio มาจากคำาว่า “Baqiw” ภาษาพูด
ของชาว Ibaloi ชาวเขาพื้นเมืองทางตอนเหนือของฟิลิปปินส ์
คำานี้หมายถึง Moss พืชขนาดเล็กที่ชอบขึ้นในบรรยากาศชุ่ม
ชื้นและหนาวเย็น หรือน่าจะหมายถึงว่าเป็นดินแดนที่ ชุ่มชื้น
หนาวเย็นปกคลุมไปด้วยมอสตลอดกาล
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  น้ำาประปาเป็นปัญหาใหญ ่ ทางการ
เมืองบาเกียวไม่สามารถส่งน้ำาประปาให้ครัว
เรอืนอยา่งเพยีงพอไดเ้ลย จนตอ้งออกกฎเกณฑ์
สลบัสบัเปลีย่นหมนุเวยีนจา่ยน้ำาใหเ้ป็นเขต เป็น
โซนแบบวันเว้นวันกันไป การเก็บน้ำาไว้ใช้แบบ
วันเว้นวันจึงเป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องจัดการ
 แม้มีความแออัดและความยาก
ลำาบากในการร่วมวงใช้สาธารณูปโภค แต่
ด้วยมีบรรยากาศและอากาศที่ดีเยี่ยม รวมทั้ง
ท่ีนี่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง จึง
เป็นที่นิยมของ ชาวญี่ปุ่น ชาวเกาหลี และชาว
ไต้หวัน พวกเขานิยมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานนับ
เดือน  รวมทัง้การเขา้คอรส์เรยีนภาษาองักฤษ
ด้วย
 ชาว Ibaloi ชาวเขาพื้นเมืองของ
บาเกียว ผู้มีสีสันการแต่งกายงดงามคล้ายกับ
ชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ยังคง
แต่งกายอย่างนั้นและพากันนำาพืชผลทางการ
เกษตรของพวกเขาออกจากบ้านป่ามาขายใน
ตลาดสดทุกๆ เช้า 
 และนี่คือ บาเกียว Baquio เมือง
หนาวแห่งหมู่เกาะเส้นศูนย์สูตร

 1,500 เมตรจากระดับน้ำาทะเล คือความ
สูงโดยเฉลี่ยของที่นี่ มันทำาให้มีความหนาวเย็นตลอด
ท้ังปี แม้ในยามค่ำาคืนของช่วงฤดูร้อน ต่ำากว่า 20 
องศาเซลเซียสเป็นเรื่องปกติ  โรงแรมชั้นดีของที่นี่จึง
ไม่ต้องง้อเครื่องปรับอากาศ และต้นสนสองใบจึงเป็น
ฉากสีเขียวของเมืองนี้อย่างไม่ต้องสงสัย รวมทั้ง 

สตรอว์เบอร์รี่ ผลไม้เชิดหน้าชูตาแห่ง บาเกียว และ
พืชผักเมอืงหนาวเป็นผลผลิตเกษตรกรรมหลักทีถ่กูส่ง
ออกไปยังทั่วประเทศ
 หลังจาก Kennon Road ถูกสร้างเสร็จ
ในขณะที่ฟิลิปปินส์ตกเป็นเมืองในอาณานิคมอเมริกา
ยาวนานถึงกว่า 40 ป ีชาวอเมริกันก็พากันมาเลือกที่
นีป่กัหลกัตัง้เปน็เมอืง ออกแบบเมอืง และสรา้งผงัเมอืง 
ทว่าวางแผนไว้เพียงสำาหรับประชากรเพียง 30,000 
คนเท่านั้น แต่ความน่าอยู่ของ บาเกียว เมืองหนาว
แห่งเดียวของฟิลิปปินส์ ทำาให้หยุดผู้คนท่ีหล่ังไหลกัน
มาปักหลักเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่อยู่  มันทำาให้ตอนนี้
จำานวนประชากรเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านคน
 3 ลา้นคนในเมอืงบนเทอืกเขาสลบัซบัซอ้น  
จึงเห็นเป็นภาพบ้านเรือนแออัดปกคลุมขุนเขาทั้งลูก 
ซับซ้อนกันไปสุดสายตาแทนที่ป่าเขียวหรือไร่นา เป็น
ภาพภูเขาบ้านเรือนให้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์ 



10 Did You Know ? เรื่อง : ตานก ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ 

1. บอร์เดอร์ คอลลี่  มันจะอยู่ไม่สุขถ้าไม่ให้มันทำางาน ด้วยความฉลาดเป็นอันดับหนึ่ง 
มันชอบงานยาก ๆ 
2. พุดเดิ้ล  ชอบอยู่ใกล้ ๆ คน เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดี และบางตัวอาจถูกฝึกให้ช่วยล่า
สัตว์ได้ด้วย 
3. เยอรมันเชพเพิร์ด  ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญ จงรักภักดี มันจึงต้องเป็นสุนัขตำารวจ
4. โกลเดน้ รทีรฟีเวอร ์ ซือ่สัตย ์อดทน เข้ากบัเดก็ๆ ไดด้ ีกระตอืรือรน้ มวีนัิย ฝกึงา่ย 
5. โดเบอร์แมน  หน้าดุแต่ซื่อสัตย์ มีความอดทนสุดๆ  ขึ้นชื่อเรื่องเฝ้าบ้านและปกป้อง
เจ้านาย

สุนัข 5 สายพันธุ์ฉลาดแสนรู้ที่สุดในโลก
คนรักสุนัขทั่วโลกเขาพากันจัดอันดับไว้อย่างน่ารู้ดังนี้

4

5 3 1

2

 พืช ผัก ผลไม้ แต่ละชนิด แต่ละอย่างก็มีหลายพันธุ์ให้เลือก รสชาติผิดแผกแตกต่างกันไป ยก
ตัวอย่าง “ส้ม” มีส้มเขียวหวาน ส้มสีทอง ส้มแคลิฟอร์เนีย  หรือ “แอปเปิล” ก็มีแอปเปิลเขียว แอปเปิล
แดง  ถ้าเป็น “ทุเรียน” มีกระดุม ชะนี ก้านยาว หมอนทอง  แถมอีกอย่าง “มะม่วง” นี่ก็มีหลายพันธุ์ย่อย 
อย่าง เขียวเสวย อกร่อง น้ำาดอกไม้...คนเรายังมีฝรั่ง ไทย แขก แอฟริกัน
 แต่ “มังคุด” ไม่มีพี่น้องท้องอื่นๆ เลย เพราะ ผลมังคุด เกิดขึ้นจากฐานรองดอก มิได้มาจาก
การผสมเกสรของเพศผู้และเพศเมีย อย่างพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าว ที่นับว่ายากต่อการผสมข้ามพันธุ์เพราะมัน
ผสมเกสรในตวัเองที่มีเปลือกเมล็ดห่อหุม้อยู่กอ่น แตก่น็บัว่ามีโอกาสดว้ยแมลงเป็นพาหะไปสู่ต้นข้าวสายพนัธุ์
อื่นๆ ทว่าโอกาสเพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น...ถึงอย่างไรก็ตาม มังคุดนี่เรียกว่าหมดโอกาสผสมพันธุ์!!! 
 มังคดุ อาจมีผวิสีและขนาดแตกตา่งกนับ้าง กเ็กดิจากสภาพสิ่งแวดล้อม ดนิ ฟา้ อากาศ และ
ความพยายามของเกษตรกร...ต้นกำาเนิดของมันอยู่ที่หมู่เกาะซุนดา และหมู่เกาะโมลุกกะ แล้วแพร่กระจาย
เข้าสู่ กัวเตมาลา ปานามา เอกวาดอร์ และเชื่อว่าเข้ามาในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 1

มังคุด มีพันธุ์เดียวในโลก



search “Laemchabang Port”
www.laemchabangport.com 

Connecting Thailand to the world

ท่าเรือแหลมฉบัง
LAEM CHABANG PORT1. “ตากาล็อก” คือภาษาพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์  

ใกล้เคียงภาษาอินโด, ภาษามาเลย์ และภาษาฮาวาย...
ตากาล็อกเป็นภาษาประจำาชาติและภาษาราชการคู่กับ
ภาษาอังกฤษ
2. 3 คำาทักทาย  kumusta กูมูสต้า แปลว่า สวัสดี...
salamat ซาลามัต แปลว่า ขอบคุณ... paalam ปา
อาลัม แปลว่า ลาก่อน
3. เวลา ในฟิลิปปินส์ เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง
4. Pinoy ปินอย หมายถึง คนฟิลิปปินส์ 
5. ในฟิลิปปินส์ใช้จ่ายเงินสกุล Peso เปโซ 
6. ฟิลิปปินส์ไม่ใช้มะนาว แต่ใช้ส้มจี๊ด เรียกว่า cala-
mansi คาลาเมนซี่
7. วัฒนธรรมที่ต้องทำา ให้ทิปประมาณ 10% จากค่า
บริการ
8. บาเกียว เป็นเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดในอาเซียน 
อย่าลืมร่ม
9. ชาวฟิลิปปินส์ชอบกีฬาบาสเกตบอลสุดๆ แต่นักกีฬา
ที่เขาภูมิใจคือ แมนนี่ ปาเกียว ซึ่งเป็นนักมวย

ฟิลิปปินส์ กับ 9 เรื่องน่ารู้



12 Green Space เรื่อง : เอิร์ทบาล 

รักษ์มหาสมุทร มหาคลังอาหารโลก 
	 เด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือนถึงดวงดาว	“Pick	a	Flower	on	Earth	and	You	Move	the	
Farthest	Star”	คำากล่าวของ	Paul	Dirac	นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล	ปี	พ.ศ.2476	

ปลูกป่าชายเลน
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	 ปลูกป่าชายเลน	ย่อมเป็นการรักษ์มหาสมุทร	รักษ์มหาคลังอาหารโลก	คือการรักษ์ทุกอย่างบนโลกอย่างไม่ต้องอธิบายขยาย
ความให้ยืดยาวต่อไป	คนละไม้คนละมือคือการสร้างโลกทั้งใบได้	เฉกเช่นสำานวน	“เด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือนถึงดวงดาว”

 ปลกูปา่ชายเลน ยอ่มเปน็การรกัษม์หาสมทุร รกัษ์
มหาคลังอาหารโลก คือการรักษ์ทุกอย่างบนโลกอย่างไม่ต้อง
อธิบายขยายความให้ยืดยาวต่อไป คนละไม้คนละมือคือการ
สร้างโลกทั้งใบได้ เฉกเช่นสำานวน “เด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือน
ถึงดวงดาว”
 ลิงแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน นกน้อยหลายสาย
พันธุ์ ป่าโกงกางลีลารากเร้าใจและวิถีชาวประมง เหล่านี้คือ
ชวีติชวีาเมือ่คณุไดร้ว่มกจิกรรมปลกูปา่ชายเลน ทีห่ลายทอ้งที่
ตามชายฝัง่ทะเลเขารว่มกนัจดัขึน้มาใหท้กุคนไดเ้ขา้รว่ม  อยา่ง
เช่นที่นี่... 
 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรสงคราม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัด
คลองโคน หมู่ 2 ตำาบลคลองโคน อำาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม โทรศัพท์ : 086-0920976
E-Mail : Mangrovecenter@hotmail.com  website : 
www.mangrove-center.com 
facebook : www.facebook.com/mangrovecenter 
fanpage : www.facebook.com/pages/ปลกูปา่ชายเลน 

 มิใช่เพียงแค่สำานวนอันงดงาม มิใช่แค่ส่วนหนึ่ง
ในวรรณกรรมสัน้ๆ แตท่ีจ่รงิผู้กลา่วคำานีเ้อาไวก้ำาลงัจะบอก
เราว่า การทำาลายธรรมชาติเล็กๆ ใกล้ตัวมันจะส่งผลกระ
ทบใหญ่หลวงเป็นวงกว้างไกลครอบจักรวาลได้ เพราะการ 
กระทำาของมนุษย์มักก่อกวนการเชื่อมโยงทางธรรมชาติตาม
ปกติ การเชื่อมโยงตามปกติในธรรมชาติคือระบบนิเวศ เป็น
หนทางเดียวที่ให้สรรพชีวิตพึ่งพาอยู่รอดอย่างยั่งยืน
 อย่างเช่น ภาวะโลกร้อนที่เราเริ่มรู้สาเหตุที่แท้
จรงิวา่มนัเกิดเรว็ขึน้เพราะกิจกรรมอนัฝนืธรรมชาต ิเอาชนะ
ธรรมชาติด้วยการแอบทำาลาย โดยฝีมือมนุษย์พวกเรา
นัน่เอง...สารพษิในแมน่้ำาลำาคลองสายเลก็ๆ บนแผน่ดนิกวา้ง
ไกล สดุทา้ยก็เดนิทางสูท้่องทะเลมหาสมทุร และกระจายไป
ทั่วโลกกว้าง แม้ไม่ใช่เร็ววัน แต่ก็คือวันหนึ่งในอนาคต
 จากทะเล ถึง มหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล
ครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของผิวโลก และอาจมากกว่า
คร่ึงยงัไมม่มีนษุยส์มัผัส มสีตัวท์ะเลจำานวนมหาศาลกระจาย
อยูท่ัว่และสว่นใหญเ่ปน็อาหารช้ันดขีองมนษุย์ได ้เปรยีบไดว้า่ 
“มหาสมุทร มหาคลังอาหารโลก”
 แถม มหาสมุทรยังเป็นแหล่งกำาเนิดออกซิเจน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของพิภพ...คิดให้ดีได้ว่า หากมหาสมุทร
ถูกทำาลายเสียหาย สิ่งมีชีวิตก็ต้องรอดยากอย่างไม่มีทาง
เลือก...และนี่เองเราจึงต้องหันไปร่วม รักษ์มหาสมุทร มหา
คลังอาหารโลก เอาไว้ให้ดี

       

 ป่าชายเลนคือองค์ประกอบ
สำาคัญของระบบนิเวศทางทะเล  เป็น
ปราการด่านแรกทั้งช่วยปกป้องและเสริม
สร้างคลังอาหารของมนุษย์ ป่าชายเลน
ช่วยดูดซับตะกอน ดูดซับพิษจากแผ่นดิน 
สร้างความพอดีให้แก่น้ำาจืดที่จะออกสู่
ทะเล เป็นแหล่งกำาเนิดจุลชีวันและแหล่ง
อาหารอื่นๆ แก่สัตว์น้ำาตัวเล็กๆ สัตว์น้ำา
วัยอนุบาล ก่อนที่จะเป็นห่วงโซ่อาหารใน
ระบบนิเวศขนาดใหญ่ในมหาสมุทรต่อไป

 แน่นอน หากป่า
ชายเลนไมม่เีหลืออยูแ่ล้ว 
นั่นหมายความว่าหายนะ
จะเกิดขึ้นกับ มหาสมุทร 
มหาคลงัอาหารของโลก
อย่างไม่ต้องสงสัย... 



	 คนเราหากต้องเสียมือเสียไม้	 เสีย
แขนเสียขาไป แน่นอนต้องเจ็บปวดและเอาของ
จริงกลับคืนมาไม่ได้ ไม่เหมือนจิ้งจกที่มันเสีย
หางไปแล้วมันก็งอกข้ึนมาใหม่ได้อีก...แต่อย่างไร
ก็ดี เสียแขน เสียขาก็ยังดีกว่าเสียดวงตา เสีย
ชีวิต เพราะยังมีแขนเทียม ขาเทียม มือเทียมให้
เราใช้แก้ขัด ใช้เป็นเหมือนอวัยวะที่ทดแทน 
 ทวา่แขนเทยีม ขาเทยีม มอืเทยีมมนัก็
ใช้ไดแ้ค่ระดบัหน่ึง ระดบัทีย่งัไมถ่อืวา่เปน็อวยัวะ
ทดแทน มนัเปน็แคเ่ครือ่งมอื เปน็เพยีงกลไกเชือ่ม
ต่อให้ก้าวเดินได้มั่นคงขึ้น หยิบจับข้าวของได้ดี
กว่าไม่มี อาจมีการออกแบบขาเทียม แขนเทียม
ได้อย่างสุดวิเศษ บังคับพลิกไป พลิกมาได้อย่าง
คล่องแคล่ว แต่ยังไงมันก็ไม่ใช่เนื้อหนังมังสา ไร้
ความรู้สึกสัมผัส...ที่เรารู้ๆ มันยังห่างไกลที่จะ
เรียกว่าเป็นอวัยวะทดแทน 
 แต่นี่คือก้าวใหม่ของนักประดิษฐ์ นัก
คิด นักวิทยาศาสตร์...มือเทียม ที่สร้าง ความ
รู้สึก ให้แก่เจ้าของได้แบบมือจริงที่พ่อแม่ให้มา
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 นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve 
และศูนย์ APT คลีฟแลนด์ เวอร์จิเนีย ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้แก่ 
อิกอร์ สเปติค ผู้สูญเสียแขนข้างขวาไปเมื่อ 3 ปีก่อน... “อิกอร์   
สเปติค มีความรู้สึกจากการสัมผัสด้วยมือเทียมของเขา” และเขา
เป็นคนพิการคนแรกของโลกที่ได้รับสิ่งมหัศจรรย์ยอดเยี่ยมสิ่งนี้ 
หลังจากที่ต้องทนทุกข์กับประสบการณ์ยอดแย่ของชีวิต
 โดยตดิตัง้ระบบเซน็เซอรไ์วบ้รเิวณมอืเทยีม ทัง้หมด 19 
จุดดว้ยกัน และเชือ่มตอ่อปุกรณ์ไปยงัเส้นประสาททีย่งัคงเหลอือยู ่ 
ส่งแรงกระตุ้นไฟฟ้าจากระบบเซ็นเซอร์ จากการใช้งานจริง อิกอร์ 
สเปตคิสามารถเดด็และปลอกผลไม้ไดอ้ย่างนุม่นวล ไม่เลอะเทอะ
ด้วยมือเทียมอันแข็งกระด้างของเขา เพราะความรู้สึกสัมผัสที่ช่วย
ทำางานรว่มกบัสมองสัง่งานอวยัวะใหผ้อ่นหนกั ผอ่นเบานัน้ทำางาน
ได้อย่างดีเยี่ยม...แถม เขายังรู้สึกเจ็บจากมือเทียมได้อีกด้วย
 ที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้น หนึ่งในผู้ที่ใส่มือเทียมวิเศษนี้
กล่าวว่า “ผมรู้สึกสัมผัสมือภรรยาของผม เมื่อเราได้จับมือกัน”
 ขณะเดียวกัน ยังมีคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแชล-
เมอร์ส ประเทศสวีเดน ก็ได้พัฒนา แขนเทียม ที่เชื่อมต่อกับ 
กระดูก ได้เป็นครั้งแรก โดยแขนเทียม มือเทียมรุ่นต่อไปจะเชื่อม
ต่อเข้ากับทั้งกระดูก ทั้งกล้ามเนื้อ รวมทั้งเส้นประสาทด้วย 
 และนี่คือก้าวต่อไปที่นับว่า สุดยอด สำาหรับผู้พิการ

...หนึง่ในผูท้ีใ่สม่อืเทยีมวเิศษนีก้ลา่ววา่ 

“ผมรู้สึกสัมผัสมือภรรยาของผม 

เมื่อเราได้จับมือกัน”
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BMW X Drive Xperience  
 ขณะ เข้าโค้ง ถ้าระบบตรวจพบว่ารถ
กำาลังจะเกิดอาการ Understeer หรือหน้าดื้อ
โค้ง ระบบก็จะส่ังลดกำาลังที่ส่งไปยังล้อหน้าโดย
อัตโนมัติ ส่วนถ้ารถจะเกิดอาการ Oversteer 
หรอืทา้ยปดั กจ็ะลดกำาลงัทีส่ง่ไปยงัลอ้คูห่ลงั และ
ส่งกำาลังไปที่ล้อหน้ามากขึ้น รถก็จะมีการทรงตัว
ท่ีเป็นกลางโดยที่ผู้ขับไม่ต้องแก้ไขใดๆ ส่วนการ
ขับบนทางคดเคี้ยวหรือใช้ความเร็วสูง ระบบจะ
ทำางานต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดกำาลังทั้งหมดของ
เครื่องยนต์ลงสู่พื้นถนน โดยไม่สูญเสียไปกับการ
ลื่นไถล xDrive ทำางานร่วมกับระบบ Dynamic 
Stability Control หรือ DSC โดยอาศัยข้อมูล
จากเซนเซอรเ์พือ่ประมวลผลสภาพถนน และตรวจ
สอบความเร็วในการหมุนของแต่ละล้อ ถ้าพบว่า
ล้อในล้อหนึ่งหมุนเร็วผิดปกติ ก็จะสั่งเบรกเพื่อลด
อาการลื่นไถล

 Nelson ‘s Autohaus Thailand จัด
กิจกรรม BMW X Drive Xperience วันที่ 23 
มกราคม 2558 เพือ่ใหรู้ถ้งึสมรรถนะตวัรถ ประสทิธภิาพ
การใช้งานระบบ X Drive ที่สนาม ไทย โปโล แอนด์ อี
เควสเทรยีน คลบั พทัยา ไดเ้ชญิลกูคา้คนสำาคญัให้มาเปดิ
ประสบการณ์การขับขี่ เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของระบบ
ขับเคลื่อน xDrive บนเส้นทางวิบากหลากหลายรูปแบบ
 xDrive เปน็ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ตลอดเวลา 
ในสภาพการขับปกติระบบจะแบ่งการส่งกำาลังระหว่างล้อ
หนา้และลอ้หลงั และจะแปรผันการแบง่กำาลงัใหเ้หมาะสม
กับสภาพถนนและลักษณะการขับ ซึ่งในบางสถานการณ์
ระบบสามารถส่งกำาลังทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ไปยังล้อ
หน้าหรือล้อหลัง เพื่อให้รถมีการยึดเกาะถนนได้ดีท่ีสุด 
เช่น การออกตัวบนทางลาดชนัมากๆ หรอืผวิถนนมคีวาม
ลื่น และเมื่อขับด้วยความเร็วต่ำาหรือใช้งานทั่วไป ระบบ 
xDrive ก็จะปรับการส่งกำาลังเพื่อให้รถมีความคล่องตัว 



 สำาหรบัการทดลองใชง้านระบบ xDrive จะมผีูฝ้กึสอนชว่ยและนำาการขบัอยา่ง
ใกล้ชิด และมี คุณพีระพงษ์ กลั่นกรอง นักทดสอบรถประสบการณ์ระดับโลก แนะนำา
เทคนิคการขับขี่ที่ถูกวิธี การสาธิต และทดลองขับในสถานีย่อยๆ ประกอบด้วยพื้นลื่น 
เป็นพื้นที่ทาน้ำามันพืช เมื่อเร่งออกตัวระบบจะทำางาน ช่วยให้ควบคุมทิศทางได้ และเนิน
สลับ เมื่อล้อใดล้อหนึ่งลอยขึ้น ระบบจะตัดการส่งกำาลังไปยังล้อนั้น แล้วส่งกำาลังไปยังล้อ
ฝั่งตรงข้าม เพื่อให้มีแรงขับเคลื่อนต่อไปได้
 สำาหรับการทดสอบจะ แบ่งเป็น 2 สถานีหลัก คือ Mountain การขับบน
เส้นทางลัดเลาะไปตามสันเขา มีสถานีย่อยต่างๆ ไว้ให้ทดลองขับผ่าน ทั้งการลุยน้ำา ลุย
กรวดร่วน เนินสลับ และการทดลองระบบ Hill Descent Control และ Sand+Slope 
การทดสอบพื้นผิวที่เป็นทราย แบ่งเป็น 2 สถานีย่อย คือ การขับเป็นเลข 8 อ้อมไพลอน
ที่วางไว้ 2 อัน และการขับแบบ Gymkhana บนผืนทราย ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่มี
การแข่งขันจับเวลาจำาลองบรรยากาศการแข่งขัน สถานี Slope ขับบนเนินเอียง ที่แม้จะ
ใช้ความเร็วต่ำา แต่ก็ได้ลุ้นทุกวินาที
 กจิกรรม BMW xDrive Xperience 2015 ผา่นไปด้วยความประทบัใจ และ
ปิดทา้ยด้วยการมอบของรางวลัใหก้บัผูท้ีท่ำาเวลาได้ดี มอบของทีร่ะลึกใหแ้ก่ผู้จองรถในงาน 
และขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมในครั้งต่อไป  
 สัมผัสหรือทดลองขับ รถยนต์ BMW xDrive ได้ที่ เนลสัน ออโต้เฮ้าส์ 
ประเทศไทย ใกล้ๆ เซ็นทรัล ชลบุรี สอบถามเพิ่มเติม 038-288-858



	 . . .และไม่ ว่ า จะชม
จากภายนอกหรือภายในก็จะ
มีสีสันและรูปลายเดียวกัน	
งดงามเฉกเช่นเดียวกัน	เพียง
กลับด้านเท่านั้น
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 โบสถ์ฝรั่ง หรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์ 
นอกจากมีทรวดทรงและไม้กางเขนรวมท้ังพระเยซูเป็น
เอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมุมงดงามติดตาตรึงใจ 
ชวนพินิจอย่างสุนทรีก็เป็น ศิลปะกระจกสี ลวดลาย 
รปูภาพนกับวช นกับญุรปูตา่งๆในตำานาน ในพระคมัภรี ์
ศิลปกรรมอย่างที่เห็นเรียกว่า “สเตนกลาส”
 สเตนกลาส ศิลปะกระจกสีในโบสถ์จะถูก
สร้างข้ึนท่ีช่องแสงใหญ่น้อยรายรอบห้องโถง ช่องแสง
เหล่านี้จะถูกกำาหนดขึ้นโดยสถาปนิกก่อนหน้าแล้ว เพื่อ
นำาแสงสว่างเวลากลางวันผ่านเข้าไปภายในห้องโถง
อย่างทั่วถึง ทว่าหากแสงผ่านกระจกใสเข้าไปได้อย่าง
เต็มที่นั้นจะเกิดความร้อนระอุอบอ้าวอยู่ภายในโบสถ์
มากเกินไป สถาปนิกจึงเลือกใช้กระจกสีที่กรองแสงให้
ลดลงและมีความสว่างเพียงพอ
 ความคดิตอ่ยอดทางศลิปะในเวลาตอ่มาเกดิ
การสร้างสรรค์ให้กระจกสีช่องแสงมีลวดลายและสีสัน
ชวนชม ชวนมองยิ่งขึ้น และงานศิลปะกระจกสีใหญ่
น้อยบนผนังโบสถ์จะเห็นได้อย่างงดงามท้ังเวลากลาง
วันและเวลากลางคืน ในเวลากลางวันเราจะเห็นความ
งามจากภายในด้วยแสงดวงอาทติย์  สำาหรบัความงาม
ยามค่ำาคืนเราจะได้ชื่นชมจากภายนอกโบสถ์ด้วยแสง
สว่างจากโคมไฟภายใน...และไม่ว่าจะชมจากภายนอก
หรือภายในก็จะมีสีสันและรูปลายเดียวกัน งดงามเฉก
เช่นเดียวกัน เพียงกลับด้านเท่านั้น

 สเตนกลาส ลักษณะของศิลปะกระจกสี
เช่นนี้ คือการนำากระจกแต่ละสีมาตัดตามรูปที่ร่าง
เอาไว้แล้ว ลักษณะเป็นชิ้นๆ ขนาดและรูปร่างต่างๆ 
เพือ่นำามาปะตดิ ปะตอ่กนัเปน็รปูดว้ยเสน้โลหะ ทีอ่าจ
เปน็ทองเหลืองหรือตะกัว่ ประกอบกนัเป็นรูปในกรอบ
ช่องแสงและสมบูรณ์ในกรอบเฉกเช่นเดียวกับผลงาน
จิตรกรรมแขนงอื่นๆ อาจเป็นเพียงรูปลายดอกไม้ 
ลายเครือเถาว์ รูปสัตว์ กระทั่งรูปบุคคล

 นักบุญ นักบวชในศาสนาคริสต์ ก็ถูก
สร้างสรรค์เป็นรูปภาพด้วยกระจกสี สเตนกลาส 
ในช่องแสงขนาดใหญ่ของโบสถ์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามา
สักการะในโบสถ์แห่งนั้นระลึกถึงคุณงามความดี
ที่แต่ละท่านได้สร้างเอาไว้ในตำานาน
 ศิลปะกระจกสี สเตนกลาสมีมา
เนิ่นนานนับพันปี ตั้งแต่ยุคโรมันรุ่งเรือง ทั้งโลก
อาหรับ ทั้งยุโรป ด้วยความงดงามจากแสงสี
อย่างน่าอัศจรรย์ที่ช่วยสร้างพลังให้แก่อำานาจ
ของฝ่ายศาสนจักรนี่เอง ทำาให้ฝ่ายปกครองและ
อำานาจทหารแหง่มหาอาณาจกัรตอ้งการก้าวขึน้สู่
อำานาจทีเ่หนอืกวา่ จงึทำาลายทัง้ผลงานและตำารา
รวมทัง้ฆา่ศลิปนิผูม้คีวามสามารถทัง้หมด ทำาลาย
สิ้นซาก  กระทั่งถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึง
เริ่มมีการฟื้นฟู ศิลปะกระจกสี สเตนกลาส กัน
ขึ้นมาอย่างจริงจังอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ได้มีเพียง
ในโบสถ์ ยังเป็นผลงานประดับประดาบ้านเรือน 
เครือ่งเรอืนหรหูรา และถกูออกแบบเปน็ผลติภณัฑ์
ใชส้อยอืน่ๆ อยา่งเชน่ โคมไฟ กระเป๋าถอื กระทัง่
ประดับลงบนหมวก  
 ทกุวนันีก้ารสรา้งงานกระจกส ีสเตน-
 กลาส แท้ๆ อาจมีราคาสูงมาก จึงมีการสร้าง
งานกระจกเลยีนแบบ สเตนกลาส ดว้ยการเขยีนสี
เขยีนลายลงบนกระจกใส หรอืแมก้ระทัง่ตดิสตกิ-
เกอร์สี ทว่าเมื่อเข้าไปมองดูใกล้ๆ ก็จะรู้ทันทีว่า 
นี่มันไม่ใช่!...

เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

 ศิลปะกระจกส ี 
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									นักบุญ	นักบวชในศาสนาคริสต์	ก็ถูกสร้างสรรค์เป็น
รูปภาพด้วยกระจกสี	สเตนกลาส	ในช่องแสงขนาดใหญ่ของ
โบสถ	์เพือ่ให้ผูท้ีเ่ขา้มาสกัการะในโบสถแ์หง่นัน้ระลกึถงึคณุ
งามความดีที่แต่ละท่านได้สร้างเอาไว้ในตำานาน

“สเตนกลาส”	ในโบสถ์ฝรั่ง



 สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะถ้า
รา่งกายไมแ่ขง็แรง เรากจ็ะไมไ่ดเ้ทีย่ว ไมไ่ดท้ำาอกีหลายๆ 
ส่ิงทีเ่ราอยากทำา อดรบัประทานอรอ่ยๆ มแีตเ่รือ่งนา่เศร้า
ทั้งนั้น แต่ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ยิ้มสวย
ใสได้ทุกวัน ถือว่าโชคดีกว่าคนที่มีเงินทองมากมายอีกนะ
คะ แต่จะทำาอย่างไรดีล่ะ ให้เราเป็นคนโชคดีแบบนั้นบ้าง
เนอะ มาเลยจ้า เรื่องราวดีๆ เราต้องเอามาบอกต่อกัน
อยู่แล้ว เริ่มกันเลย....
	 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พูดทุกครั้ง 
บอกทุกฉบับ สำาหรับใครที่ดื่มน้ำาน้อย ลองวิธีนี้สิคะ เอา
สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ กีวี แตงโม ประมาณนี้นะ ใส่
ลงไปในแก้วน้ำาขนาดใหญ่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วเอามา
ดื่ม พอน้ำาหมดก็เทน้ำาลงไปอีก เพราะรสชาติของผลไม้
ที่เปรี้ยวๆ หวานๆ จะทำาให้เราอยากดื่มน้ำาตลอดทั้งวัน 
เท่านี้ ร่างกายก็จะได้รับน้ำาอย่างเพียงพอแล้วจ้า
 ออกกำาลังกาย ไม่ต้องหักโหมนะจ๊ะ แค่เบาๆ 
พอ อย่าง โยคะ เดินเร็ว วิ่ง แค่นี้ร่างกายก็ได้รับการเผา
ผลาญและไดร้บัออกซเิจนอยา่งเพยีงพอ หวัใจกไ็ดเ้ลอืดไป
สูบฉีด ทำาให้ผิวสวย แก้มอมชมพู และหุ่นดีด้วย 
	 มสีมาธ ิอนันีม้ใีครจะเถยีงไหมคะ รบัรองวา่ม ี
การมีสมาธิ มีสติอยู่กับตัวตลอด จะทำาให้เราไม่พลาดต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี เราก็จะ
ไม่เสียโอกาสดีๆ ไปนั้นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดี เรา
ก็จะมีสติในการตั้งรับกับมันเท่านั้นเอง เห็นไหมคะ ว่ายัง
ไงมันต้องเกี่ยวกันอยู่แล้ว 
 ผา่นปใีหมม่าไดไ้มน่าน หลายคนยงัจับตน้ ชน
ปลายไมถ่กูวา่จะเริม่อะไรใหม่ๆ  ใหก้บัชวีติด ีเริม่จากการ
หันมาดูแลตัวเองก่อนนี่แหละค่ะ ถ้าเราดูแลตัวเองดีแล้ว 
สิ่งดีๆ ก็จะตามมา บางทีคุณอาจจะคิดว่า ทำาไมเราไม่
เริ่มซะตั้งนานแล้ว เรื่องง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณนะคะ

20 Heal th Care เรื่อง : สุณัฐฐา  พิทักสินธุ์
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อ่าวยาง  หาดทรายสีทองและแหลมสิงห์
เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ
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บรรยากาศแบบนี้  จะมีที่ไหนบ้างหนอ...
         ตอบได้เลยอาจมีหลายที่ หลายแห่งบนเกาะ
กลางทะเลห่างไกล แต่จะดั้นด้นกันไปให้เหนื่อยกัน
ทำาไม ขบัรถจากกรงุเทพฯไมไ่กลนกั ไมท่นัเมือ่ย ไมท่นั
เหนื่อยก็ถึงที่ และที่นี่ “อ่าวยาง” ชายทะเลจันทบุรี 
         อ่าวยาง กับชายหาดยาวเหยียด 300 
เมตร ใกล้กับปากน้ำาแหลมสิงห์ แม่น้ำาจันทบุรี อำาเภอ
แหลมสิงห์ เคยมีชาวจีนชื่อ เจ๊กป๊า รอนแรมมาตั้ง
รกรากอยู่ท่ีอ่าวนี้เป็นคนแรก และเขาก็นำาต้นยางมา
ปลูกเอาไว้ จนเติบใหญ่และหลงเหลือเป็นดงยางใหญ่
ให้เห็นอยู่กลางอ่าว ทว่าตอนนี้ไม่อ้างว้างเดียวดาย
อย่างสมัย เจ็กป๊า...
         วันนี้ ที่นี่นอกจากมีชายหาดที่งดงามแล้ว 
ยังมี ร้านอาหารทะเล แบบชาวบ้านเรียงรายชายหาด
อยู่หลายหลังคา แต่ก็ไม่ถึงคราคร่ำาคึกคัก

อ่าวยาง  หาดทรายสีทองและแหลมสิงห์

 หาดทรายสีทอง  
เม็ดทรายเกล็ดละเอียดเปล่งสีสันสุกสกาว
แวววับเมื่อยามตะวันอัสดง ก่อนจะลับลงขอบ
ฟ้า ขอบทะเลที่ยังมีเกาะเล็กๆ ประดับไว้ไม่
ให้เวิ้งว้าง...คล่ืนซัดทรายพร้ิวแผ่วบางเบาให้
ไม่เหงา เกิดชีวิตชีวาเพียงพอดี อิ่มสุขเล็กน้อย
ก่อนพลบค่ำา สุขอย่างสงบไม่พบคนพลุกพล่าน
         ปูลม ตัวเล็ก ตัวน้อยไม่ค่อยใหญ่โต
เกนิกวา่ปลายนิว้มอืหวัแม่โป้ง เร่ิมเพน่พา่นออก
จากรูบนชายหาดทรายเม็ดสีทองที่ว่า วิ่งไป วิ่ง
มา ถลาปราดเปรยีวดว้ย 8 ขาและ 2 กลา้ม วิง่
แลว้หยุด หยุดจอ้งมองดคูนตวัโตแบบสงสยัใคร่
รู้ว่าตัวอะไรหนาเดิน 2 ขาอยู่ข้างหน้ามัน หยุด
แลว้วิง่ วิง่แลว้หยดุอกี เดีย๋วผลบุลงร ูประเดีย๋ว
ก็โผล่จากรู เมียงมองห่างภัยแล้วไปต่อ



 ตลอดเส้นทางมีที่เที่ยว จุดชมวิว
มากมาย จะอรรถาธิบายขยายความกันให้หมด
คงจะไม่ไหว เอาแค่ใกล้ อ่าวยาง มีอะไรน่าชื่น 
น่าชมกันบ้างอย่างนี้จะดีกว่า...
 ถึงปากทางสามแยกอ่าวยาง ถนน
เฉลิมบูรพาชลทิต แล้วเล้ียวขวา ไม่ไกล ไม่ก่ี
อึดใจก็ถึงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำาขนาดใหญ่ ยังไม่
ขา้มไป...ตรงไปกอ่น ถนนขึน้เนนิเขาคดโคง้จนถงึ
ป้ายซ้ายมือ “ป้อมไพรีพินาศ”
 ป้อมไพรีพินาศ เป็นบริเวณป้อม
ปืนโบราณสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้ง
ยังมิได้เสวยราชย์เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีจึง
ไดพ้ระราชทานนามให ้และใกล ้ๆ  กับปอ้มแหง่
นีม้ ี“เจดยีอ์สิรภาพ” ซึง่ชาวเมอืงจนัทบุรไีดส้รา้ง
ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2447 เพือ่เปน็ทีร่ะลึกถงึการทีท่หาร
ฝรั่งเศสที่แหลมสิงห์ได้ถอนทัพออกจากจันทบุรี

 เพราะบางมุมของเกาะมีลักษณะดั่ง เนินอก
ปทมุถนัของหญงิสาว เทา่นีแ้หละคอืทีม่าของชือ่เสยีงเรยีง
นาม “เกาะนมสาว” บนเกาะมเีนือ้ทีร่าว 150ไร ่ดา้นเหนอื
มชีายหาดเลก็ๆ และแนวปะการงัใหน้กัดำาน้ำาลงไปชืน่ชม 
สว่นทางดา้นใตข้องเกาะเปน็หนา้ผาสูงชนั  แล้วใครอยาก
ลองไปชมใหถ้งึทีก่ต็อ้งถามหาเรอืชาวประมงในอา่วยางนี่
แหละ ติดต่อขอเช่าเหมาลำานำาไปเที่ยว...
 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต คือถนนสายหลักที่
พาดผ่านทางแยกเข้า อ่าวยาง และถนนสายนี้การท่อง
เท่ียวแห่งประเทศไทยยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน “Dream 
destinations” ของประเทศไทยเลยทีเดียว ถนนเลียบ
ชายฝั่งทะเลจันทบุรีที่มีระยะทางยาวไกลถึง 111 กิโลเมตร 
ด้วยเส้นทางที่เลียบชายหาด เลาะหน้าผาชายฝั่งทะเล 
เฉยีดชมุชนชมุนมุชาวประมงชายฝัง่ เส้นทางคดโคง้ขึน้ลง
ภูเขาสลับซับซ้อน ผ่านไปตามสภาพภูมิทัศน์ที่งดงามเกิน
บรรยาย ต้องผ่านไปเห็นกับตาแล้วค่อยๆ ชื่นชม เต็มอิ่ม
ติดใจลืมไม่ลง

 เกาะนมสาว เกาะเล็กๆ ที่เห็นอยู่ตรงหน้า
ชายหาดอ่าวยาง มีความเป็นมาอย่างสนุกๆ ตามป้าย
เขากล่าวไว้ว่า  “เดิมตาม่องล่ายมีลูกสาว 1 คน มีความ
งดงามมาก ความงดงามนั้นได้โด่งดังไปไกล ได้มีเจ้าชาย 
2 องคม์าสูข่อ เจา้ชายองคแ์รกมาสูข่อนางกบัฝา่ยพอ่ สว่น
เจ้าชายองคท่ี์ 2 ได้มาสูข่อนางกบัแม ่พอถงึวนัแหข่นัหมาก 
เจ้าชายทั้งสองก็มาในวันเดียวกัน ตาม่องล่าย ไม่รู้จะทำา
อย่างไร จึงฉีกร่างลูกสาวออกเป็นสองซีก โยนลงไปใน
ทะเลซีกหนึ่งตกที่แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนอีกซีก
หนึง่ตกอยูท่ีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ”์ อา่นแลว้กน็ัง่ชมเกาะ
จากชายฝั่งไป อย่าไปจริงจัง เอาแค่เพลินๆ
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	 เคยมีชาวจีนชื่อ	 เจ๊กป๊า	 รอนแรมมาตั้ง
รกรากอยู่ที่อ่าวนี้เป็นคนแรก	และเขาก็นำาต้นยางมา
ปลูกเอาไว้	จนเติบใหญ่และหลงเหลือเป็นดงยางใหญ่
ให้เห็นอยู่กลางอ่าว	ทว่าตอนนี้ไม่อ้างว้างเดียวดาย
อย่างสมัย	เจ็กป๊า...

									วันนี้	ที่นี ่นอกจากมีชายหาดที่งดงามแล้ว	ยังมี	ร้านอาหารทะเล	แบบชาวบ้านเรียงรายชายหาดอยู่หลายหลังคา	แต่ก็ไม่ถึงคราคร่ำาคึกคัก

คุกชี้ไก่



 สะพานตากสินมหาราช ข้ามแม่น้ำา
จันทบุรีจากฟากฝั่ง อ่าวยาง สู่ฟากฝั่งที่ตั้ง 
อำาเภอแหลมสิงห์
 อำาเภอแหลมสิงห ์  ที่นี่มีความ
สำาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เมื่อคราวที่
เกิด “วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” หรือตรงกับปี 
พ.ศ. 2436  “ฝรั่งเศส” เข้ายึดเมืองจันทบุรี  
เป็นเมืองประกันในกรณีพิพาทดินแดนอินโด-
จีน หรือเรียกว่าแย่งแผ่นดินประเทศกันก็ได้ 
ระหว่าง “ฝรั่งเศส” และ “สยาม” ปักหลักอยู่
ได ้10 ป ีและยดึเอาบรเิวณแหลมสงิหน์ีเ่องเปน็
ที่มั่น ตั้งกองรักษาการณ์และบัญชาการขึ้นใน
อาคารสีแดง ที่ทุกวันนี้ยังอยู่และชาวแหลม-
สิงห์เรียกว่า “ตึกแดง”

 และถ้าชอบธรรมชาติสัตว์ป่า ก็ต้องตรง
ต่อไปตามเส้นทางอีกก็จะถึง วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ 
ป่าเขาและป่าชายหาดรวมกันกว้างใหญ่และยังคงอุดม
สมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งซุกซ่อนอาศัยของสัตว์ป่าที่น่าแอบ
มองมากมาย อาทิ ลิงแสม กระจงเล็ก กระรอกบินสีส้ม 
ไก่ป่าและนกนานาชนิด
 ชมป่า ชมนก ชมไมก้นัเพลนิใจแลว้ยอ้นกลบั
ไปที่แยกเชิงสะพานที่ผ่านมา “สะพานตากสินมหาราช” 
สะพานขนาดใหญ่ยาวไกลสุดลูกหู สุดลูกตา ทอดข้าม
แม่น้ำาจันทบุรีบริเวณปากน้ำาแหลมสิงห์  ช่วงกลาง
สะพานมีความกว้างพอที่จะจอดรถลงชมวิวกัน และก็
เห็นว่ามีรถนกัท่องเทีย่วสลบักนัจอดอยูต่ลอดเวลา แมว้า่
มปีา้ยห้ามจอด!! เพราะธรรมชาตแิละวถิชีวีติปากแมน่้ำา
ออกสู่ทะเลตรงนี้ สวยงามเกินที่จะผ่านเลยไปเปล่าๆ 
โดยเฉพาะยามเช้าตรู่ รุ่งอรุณกับตะวันแรกแย้ม

 ถึงชายทะเลที่ อ่าวยาง ทั้งทีจะเลือกกินแต่หมู กิน
แต่ไก่ได้อย่างไร ต้องอาหารทะเล ซีฟู้ดนั่นซิถึงจะเข้าท่า เข้าท ี
และที่นี่เขาก็มีหลายร้าน เลือกเอามุมงามๆ แต่ความอร่อยนั้น 
แต่ละร้านชนะกันไม่ลง เพราะขึ้นชื่อว่า ซีฟู้ดแล้ว สดๆ เป็น
ต่อ ซึ่งทุกร้านรับประกันความสดจากเรือประมงข้างบ้าน
         อย่างนี้ไปดูเมนูกันว่ามีอะไรเรียกน้ำาลายสอได้บ้าง... 
ป ู...ปูนึ่ง ปูผัดผงกะหรี่ ปูทอดกระเทียมพริกไทย ปูนิ่มพล่า 
ก้ามปูต้ม 
ปลา...ปลาราดพริก ปลาทอดน้ำาปลา ปลานึ่งมะนาว ปลา
พล่า ทอดมันปลา
ปลาหมกึ...ปลาหมกึแดดเดียว ปลาหมกึทอดกระเทยีม ปลาหมกึ
ชุบแป้งทอด ปลาหมึกย่าง ปลาหมึกนึ่งมะนาว
กุ้ง...กุ้งเผา กุ้งอบเกลือ กุ้งแช่น้ำาปลา กุ้งชุบแป้งทอด กุ้งอบ
วุ้นเส้น กุ้งพล่า
หอย...หอยแครงเผา หอยแครงลวก หอยแครงยำา หอยนางรม
แอบผัก หอยแมลงภู่อบ
 อีกหลายเมนูแซ่บชวนหิว...ทะเลลวกจิ้ม ส้มตำาปู 
ส้มตำาทะเล ต้มส้มปลา ต้มยำากุ้ง ต้มยำาปลา ต้มยำาปลาหมึก 
ต้มยำาทะเล ยำาปูแสม ยำาทะเล ข้าวผัดปู ข้าวผัดกุ้ง
         มีเมนูให้เลือกวางแผนล่วงหน้าอย่างนี้  ไม่มีพลาด
อร่อยแน่ๆ ที่ชายทะเลอ่าวยาง          

Good Tr ip 25

ที่กิน “ซีฟู้ดอ่าวยาง”

									วันนี้	ที่นี ่นอกจากมีชายหาดที่งดงามแล้ว	ยังมี	ร้านอาหารทะเล	แบบชาวบ้านเรียงรายชายหาดอยู่หลายหลังคา	แต่ก็ไม่ถึงคราคร่ำาคึกคัก

เจดีย์อิสรภาพ ตึกแดง

ถนนเฉลิมบูรพาทิศ
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 เสน้ทางรถยนตจ์ากกรงุเทพฯ ผา่นจงัหวดั
ชลบุรี ได้ด้วยถนนหลายสาย อาทิสายบางนา-ตราด
โดยทางด่วนลอยฟ้า ทางพิเศษศรีรัช หรือทางด่วน
มอเตอร์เวย ์ถา้ไมม่แีผนแวะเท่ียวทีใ่ดบนเสน้ทางถนน
สุขุมวิทเช่น บางแสน  ศรีราชา และพัทยา ก็เดินทาง
ต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 36 ผ่าน ระยอง เข้า
สู่ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) จนถึงอำาเภอเมือง
จันทบุรี  ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
 จากนั้น เลยทางแยกเข้าอำาเภอเมือง
จันทบุรีบนถนนสุขุมวิทจนถึงสามแยกปากแสง เลี้ยว
ขวาไปทาง จังหวัดตราด จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 347 
เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางไปแหลมสิงห์ ทางหลวง
หมายเลข 3149 จากจันทบุรีถึงแหลมสิงห์ ระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร จากแหลมสิงห์ให้เลี้ยวขวา
ไปตาม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ผ่านสะพานตากสิน-
มหาราช ขา้มแมน่้ำาจนัทบรุ ีอกีราว 1 กโิลเมตร สงัเกต
ป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายยัง อ่าวยาง อีก 1.5 กิโลเมตร
 เสน้ทางท่ีแนะนำาสำาหรบัคนทีย่งัไมคุ่น้เคย
กับการเดินทางในจังหวัดจันทบุรี แต่หากคุ้นเคยดีก็
ผ่านอำาเภอท่าใหม่ เมื่อมาจากกรุงเทพฯ จะเป็นระยะ
ทางทีส่ัน้ทีส่ดุ สว่นขากลบัแนะนำาให้เลยีบเลาะชายฝัง่
ทะเลไปกบัถนนเฉลมิบรูพาชลทติ เพลดิเพลนิกบัถนน
สุดงามสายนี้ แม้จะต้องใช้เวลามากขึ้นแต่ก็นับว่าคุ้ม
ค่ากับการเดินทางมากที่สุด
 ที่พัก ต้องแนะนำา บ้านสุขิตา Baan 
Sukhita โรงแรมชายทะเลใหม่เอี่ยม สะอาดถูกใจ
แน่นอน เปิดประตูรั้วและอีกไม่กี่ก้าวก็ถึง หาดทราย
สีทองของอ่าวยาง แถมยังมีห้องแบบ Sea View ให้
เลือกดื่มด่ำาฉ่ำาเสียงคลื่นซัดชายหาด กินลม ชมทะเล
กันทั้งวันทั้งคืน เข้าไปดูข้อมูลกันที่ 
www.baansukhita.com  หรอื โทร. 039-397959 
และ 09 2589 0101

ไปอย่างไร นอนไหนดี

 ตึกแดง เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนชั้น
เดียว กว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร ภายในแบ่ง
ออกเป็น 5 ห้องมีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียง
ทัง้สองขา้งตามแนวยาว  ตึกนีใ้ชอ้ฐิกอ่สร้างทีร้ื่อ
มาจากป้อมไพรีพินาศ รวมทั้ง คุกขี้ไก่ ที่อยู่ไม่
ไกลกันอีกแห่งหนึ่งด้วย
 คกุขีไ้ก ่หรอืชือ่ในอดตีเรยีกวา่ “ปอ้ม
ฝรั่งเศส” เป็นลักษณะอาคารก่ออิฐผังส่ีเหล่ียม
ทรงสูง มีช่องทางเข้าเตี้ยๆ และช่องระบาย
อากาศทุกด้าน สำาหรับที่มาของชื่อคุกขี้ไก่นั้นมา
จากเรื่องเล่าว่า อาคารหลังนี้เป็นที่กักขังนักโทษ
อยู่บริเวณด้านล่าง ส่วนด้านบนเป็นเล้าไก่ เพื่อ
ให้ไกน่ัน้ขีใ้ส่หวันกัโทษในระหวา่งจองจำา แตเ่รือ่ง
นี้อาจเป็นเพียงเรื่องเล่า เรื่องขู่ลูกหลานของชาว
บา้นย่านละแวกนีม้าแต่เกา่กอ่น ใหเ้ดก็ๆ หวาด
กลัว ไม่กล้าทำาผิดใดๆ นักประวัติศาสตร์หลาย
ท่านได้อ้างถึงชื่อเรียกดั้งเดิมตามหลักฐานนั้นว่า 
“ป้อมฝรั่งเศส” จึงน่าจะเป็นป้อมสังเกตการณ์
ทางทหารมากกว่า
 ตระเวนเท่ียวกันหลากอรรถรสท้ัง
ทะเล ภูเขา เขา้ปา่ ชมววิ ชมเมอืงเกา่และโบราณ
สถานแลว้ อยา่กลับไปที ่อา่วยาง เยน็ย่ำาค่ำามาก
นัก...ประเดี๋ยวก็อดชมหาดทรายสีทอง กับตะวัน
สดุสวยสอ่งแสงสดุทา้ยกอ่นอสัดงลงขอบฟา้ทะเล
ไกล ที่พลาดไม่ได้เลย

ป้อมไพรีพินาศ

บ้านสุขิตา
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 “เป็ดอบผงพะโล้ กับส้มและแอปเปิล” 
อาจฟังดูพิกล แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเมนูพิการ 
พิเกิน หรือพิสดาร แต่นี่เป็นเมนูพิเศษ ตำารับฝรั่ง
ผสมจีนที่ต้องลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยเหาะ อร่อยบิน
ไปเลย แต่ต้องทำากินเอง มองหา ที่ไหน ร้านไหน 
ไม่เห็นมีในรายการเมนู !
 เริ่มต้นที่ไปเดินทอดน่อง ท่อง ตลาด 
หรือไม่ก็ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดคนรุ่นใหม่ก็ไม่
แปลก คว้าเอาเนื้อเป็ดชิ้นโตมาสัก 2 ชิ้น จะเป็น
น่อง จะเป็นอก จะเปน็ปกีกไ็ด้ตามใจชอบ...แอปเปลิ
ลูกโต 1 ลูก...ส้ม 2 ลูก...หอมใหญ่ 2 หัว...ทีนี้มอง
หาของสำาคัญไม่ต้องลำาบากทำาเอง “ผงพะโล้” สัก 
1 ซอง ปริมาณเท่ากับ 2 ช้อนถ้วยก็พอ...กลับบ้าน 
เข้าครัว ยกเอาเตาอบ เตากริ๊งออกมา

 เตากริ๊ง คือเตาอบไฟฟ้าราคา
ถูกๆ ท่ีมีหลอดไฟฟา้ใหค้วามรอ้นขา้งบน ขา้ง
ล่าง มีฝาปิดเป็นกระจก เมื่อใช้งานถึงตาม
เวลาที่ตั้งไว้ มันจะส่งเสียงร้อง “กริ๊ง...” เลย
นิยมเรียก “เตากริ๊ง”
 เอาเนือ้เป็ด 2 ชิน้ คลุกๆ เคล้าๆ 
หมกัๆ กบัผงพะโลล้ะลายน้ำาอุน่ เติมซีอิว้เสีย
หนอ่ย รอไวใ้นแผน่อลูมิเนยีมฟอยล์...หัน่หอม
ใหญ ่ปลอกแลว้หัน่แอปเปลิ ปลอกสม้ เอาสม้ 
เอาแอปเปิล เอาหอมใหญ่ท่ีหั่นเรียงรายข้าง
เป็ด และโรยพะเนินลงบนเป็ด...ห่อปิดฟอยล์
แล้วยัดใส่เตาอบเลย
 ตั้งเวลาอบไว้ที่ 20 นาทีก่อน 
กริง๊...แลว้เอาออกมาเปิดฟอยล์ออก ใส่เขา้ไป
ใหม่ ตั้งเวลาอีกสัก 10 นาที ทีนี้เกรียมนอก 
สกุในพอดบิพอด.ี..อรอ่ยบอกไมถ่กู ตอ้งลองด ู

 ผงพะโล ้เครือ่งเทศปน่ผสมเปน็เครือ่งแกง อาจมหีลาย
สูตรหลายตำารับตำารา แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยต้องมี โป๊ยกั๊ก อบเชย 
กานพลู และลูกกระวาน ทั้งหมดนี้สรรพคุณเหลือหลาย ไปดูกัน
 โป๊ยกัก๊ Chinese Star Anise เครือ่งเทศรปูดาวแปด
แฉก ช่วยขับลมนำามาเป็นส่วนผสมในยาอม ยาแก้ไอ มีประโยชน์
ต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ ช่วยขับลม ขับเสมหะ รักษาโรคและ
อาการเหน็บชาจากความหนาว แต่คนเป็นโรคผิวหนังไม่ควรรับ
ประทานโป๊ยกั๊กเพราะจะทำาให้ผิวหนังอักเสบและตกสะเก็ด
 อบเชย Cinnamon เป็นเครื่องเทศจากเปลือกไม้ชั้น
ในที่แห้งแล้วของต้นอบเชย แท่งอบเชยมีสีน้ำาตาลแดง มีลักษณะ
เหมือนแผ่นไม้แห้งที่หดงอ อบเชยมีสรรพคุณทางยา ใช้ในการแก้
จุกเสียด แน่นท้อง ขับปัสสาวะ ช่วยในการย่อยอาหาร และสลาย
ไขมัน รวมทั้งควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดได้ดีเยี่ยม
 กานพลู Clove เป็นเครือ่งเทศ รสเผด็ ชว่ยขบัลม แก้
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และแน่นจุกเสียด แก้อุจจาระ
พิการ แก้โรคเหน็บชา แก้หืด แก้ไอ แก้น้ำาเหลืองเสีย แก้เลือดเสีย 
ขบัน้ำาคาวปลา แกป้ากเหมน็ แกเ้ลือดออกตามไรฟนั แก้รำามะนาด
ดับกลิ่นเหล้า แก้ปวดฟัน
 ลูกกระวาน Cardamon pot ใช้แก้อาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม รักษาโรครำามะนาด แก้สะอึก แก้อัมพาต 
และรักษาอาการเบื่ออาหาร 

เป็ดอบผงพะโล้ 
กับส้มและแอปเปิล 

เรื่อง : ตุ้มตุ้ย  ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

“เนื้อเป็ด” “ผงพะโล้”
ในจานนี้มีประโยชน์
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080-247-7779

เปิดบริการ
17.00-24.00 น.



Album : Deep In The Long Grass
Artis : Hugo
Style  : Rock/Folk/ bluegrass
Label  : วอร์นเนอร์ มิวสิค
ทิ้งช่วงจากอัลบั้มก่อนนานถึง 4 ปี และ
หลังจากสะสางปัญหาเรื่องสัญญากับต้น
สังกัดเดิมเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาสำาหรับ
อัลบั้มใหม่ของฮิวโก้ - จุลจักร จักรพงษ์ 
ท่ียังคงความเข้มข้นด้วยเน้ือหาและซาวด์
ดนตรีที่ผสมผสานทั้งความเป็นร็อค, 
โฟลค์ และบลแูกรสสเ์ขา้ดว้ยกนั พรอ้มทัง้
ยังได้เจ-มณฑล จิรา มาเติมซาวด์ดนตรี
อเิล็กทรอนิกส ์จนทำาให้เพลงในอลับัม้น้ีมี
รสแปลกใหม่ มีสีสันและลงตัว

แนว	:	ผจญภัย	แฟนตาซี
นกัแสดง	:	เคท	บลนัเชตต,์	ลลิี	่เจมส์,	รชิารด์	
เมดเดน,	สเตลแลน	สการ์ด,	ฮอลิเดย์	เกรน-
เจอร์,	โซฟี	แมคชีร่า,	เดเรค	จาโคบี	และ	
เฮเลน่า	บอนแฮม	คาร์เตอร์
ผู้กำากับ	:	เคนเนธ	บรานาห์
จินตนาการแห่งโลกเทพนิยายสุดคลาสสิกกำา
ลังจะถูกปลุกให้มีชีวิตบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งใน
เวอร์ชั่นคนแสดง ท่ีรวบรวมเหล่าดารามาก
ฝีมือไว้ครบครัน ตลอดจนจะได้เห็นเรื่อง
ราวที่เคยรับรู้มาแล้วไม่ว่าจะเป็น แม่เลี้ยง
ใจร้าย เจ้าชายรปูงาม งานเตน้รำาสดุอลงัการ 
รองเทา้แกว้ นางฟา้แมท่นูหวั รถฟกัทองฯลฯ 
เชือ่วา่ทัง้เดก็และผู้ใหญค่งไมพ่ลาดผลงานสดุ
ตระการตาจากวอลท์ดิสนี่ย์เรื่องนี้

CINDERELLA The Real Alaska อลาสก้าล้านเปอร์เซ็นต์
ผู้เขียน : เบ๊นซ์ ธนชาติ ศิริภัทราชัย 
สำานักพิมพ์ : Salmon Book
อีก 1 เล่มของเบ๊นซ์ ธนชาติที่เคยเรียก
เสียงฮือฮาจากหนังสือ New York 1st 
Time มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งเล่มนี้จะ
พาหลบร้อนจาก New York ก้าวสู่
ดินเเดนเเห่งความหนาวเหน็บ กับระยะ
เวลา 15 วัน 14 คืน ในอลาสก้าล้าน
เปอร์เซ็นต์ แต่ช้าก่อน! ถ้าใครคิดว่า
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือนำาเที่ยวแบบฟรุ้ง
ฟริ้งๆ กินอะไร เที่ยวที่ไหน คุณคิดผิด 
ขอแนะนำาวา่ให้ลองหามาอา่นแลว้คณุจะ
รู้ว่า การเดินทางแบบเบ๊นซ์ ธน-
ชาติ มันส์แค่ไหน

30 Recommended เรื่อง : DJ แจ็ค 



แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัครสม�ชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ร�ค� 250 บ�ท

สมัครในหน่วยง�นชื่อ ..................................................................

สมัครเอง น�ย   น�ง     น�งส�ว

ชื่อ............................................ สกุล...............................................

อ�ชีพ  พนง.บริษัทเอกชน รัฐวิส�หกิจ 

สถ�นที่จัดส่ง 

ก�รชำ�ระเงิน 
โอนเงินผ่�นธน�ค�รออมทรัพย์ ชื่อ คุณบุณเกียรติ วิวัฒนเดช� 
และ คุณบุญทรัพย์ วิวัฒนเดช� ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�พัทย�กล�ง 

กรุณ�ส่งสลิปใบโอนเงินและใบสมัครม�ท�ง Fax 038-411497 
หรือท�งอีเมล์ Together@vcspot.co.th ติดต่อคุณขวัญนภ�
038-713405-6 ต่อ 102

( แบบฟอร์มนี้ส�ม�รถถ่�ยสำ�เน�ได้ หรือคัดลอกลงกระด�ษขน�ด A4
แล้วส่งกลับต�มร�ยละเอียดด้�นบน )

เลขที่ 227-1-16926-7 

เลขที่ ............ หมู่ที่ ........... อ�ค�ร/หมู่บ้�น ................................ 

ชั้น ....... ห้อง ........... ซอย................. ถนน .................................

แขวง/ตำ�บล ............................. เขต/อำ�เภอ.................................

จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................................

โทรศัพท์........................ โทรศัพท์มือถือ ......................................

อีเมล์ .............................................................................................

เริ่มตั้งแต่เดือน................................ พ.ศ.............เป็นฉบับแรก

ข้�ร�ชก�ร นักเรียน/นิสิต/นักศึกษ�  แม่บ้�น 

ร้�นอ�ห�ร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่นๆ.....................................

ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
Se r v i c e  Apa r tmen t 

299 หมู่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

บริการห้องพัก รายเดือน รายสัปดาห์

โทร 038 146 068
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MONEY EXPO 2015 @ Hatyai
พบกับบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร อาทิเช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา เงินฝาก
ดอกเบีย้สงู ฯลฯ ที ่หาดใหญ ่ฮอลล ์ศนูย์การคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ ่จ.สงขลา

ท่องไทย	ท่องโลก	ครั้งที่	11
งานแสดงสินค้าและบริการท่องเที่ยว แบบครบวงจร อาทิเช่น สายการบิน โรงแรม/
รีสอร์ท บริษัทนำาเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ  เพื่อต้อนรับวันหยุดฤดูร้อน
ที่จะมาถึง ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Thailand Bike & Vehicle 2015
งานแสดงจักรยาน อุปกรณ์ และ อะไหล่ ครบวงจรของประเทศไทย เพื่อผู้ขับขี่
จักรยาน และ กลุ่มคนรักสุขภาพ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ	ครั้งที่	43
ร่วมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

13 - 15 มี.ค. 58
Motor Show 2015
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36 The 36 th Bangkok Interna-
tional Motorshow วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 เวลา 
12:00-22:00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

25 มี.ค. - 5 เม.ย. 58

19 - 22 มี.ค. 58

27 มี.ค. - 6 เม.ย. 5819 - 22 มี.ค. 58
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