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กรุงเทพ : สนามกอล์ฟ Lake Wood, Royal Golf, วินเซอร์ ปาร์ค, ธนาซิตี้, สำานักงาน ททท., ร้าน After You, A&W ทุกสาขา, Honda ลาดกระบัง, Toyota มหานคร, Toyota สระบุรี, Toyota 
นครนายก, โชว์รูม Lexus ,รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์, ศูนย์ไคโรฟิต

ชลบุรี :  เวชสวรรค์ ทราเวล, รพ. กรุงเทพพัทยา, สมิติเวช พญาไท, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท, CAT เขตตะวันออก, บริษัท อินเตอร์เน็ตอีสต์ จำากัด, มหาวิทยาลัยบูรพา, CPAC, ชลบุรีอีซูซุ เซลส์, ศูนย์
บริการ AIS, ศูนย์บริการ 3BB, ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา, เซ็นทรัล บีช, เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา, เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี, สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์, บูรพากอล์ฟ คลับ, ร้าน Fitting Golf

เชียงใหม่ :  กาแฟวาวีทุกสาขา, ร้าน Motto, ผึ้งน้อย เบเกอรี่, ร้านสวนผัก, มังกี้ คลับ, ธาราอีซูซุ, Max Autoplus, คอมพิวเตอร์ พลาซ่า, สยามทีวี, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว, 
เซ็นทรัลโรบิน แอร์พอร์ต พลาซ่า, สถาบันสอนภาษา NES, Chic Music Acadamy, TOT, CAT, AIS, กรีนบัส, ไปรษณีย์

ภูเก็ต :  Central Festival, Robinson, Big C, Tesco Lotus, Ocean shopping Mall, Outlet Mall, First Choice เซ็นทรัล, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต บายพาส, บขส. 2, CAT สาขา
เซ็นทรัล, เทศบาลนครภูเก็ต, อบจ.ภูเก็ต, อบต.รัษฎา, อบต.เทพกระษัตรี, อบต.กะทู้, อบต.ศรีสุนทร, ที่ว่าการอำาเภอเมือง , ถลาง, สรรพกรถลาง, สนามบินภูเก็ต, สายการบินบางกอกแอร์เวย์, การบินไทย, 
Santafe โลตัสสามกอง, คาเฟ่เดอหลาด, หมี่ต้นโพธิ์, สยามนิรมิตภูเก็ต, สวนผีเสื้อ,  Pixel โลตัสถลาง, รพ.กรุงเทพภูเก็ต ,รพ. มิชชั่นภูเก็ต  ,รพ.สิริโรจน์ , รพ.วชิระภูเก็ต, โรงเรียนโน้ตตัวใหญ่, มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต, สงขลานครินทร์ กะทู้, ดนตรีสยามกลการ, สตรีภูเก็ต, ตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ ford, Honda, Toyota, Isuzu

Together App , SWipeBook : Avaiable on the App Store

บรรณาธิการ :  ยอด เนตรสุวรรณ

กองบรรณาธิการ :  พัตสา ตรีรัตน์, ชญากุณณัท  อินทร์นอก

ศิลปกรรม :  เกื้อกูล เกตุสระ, ธันวิน เลิศหิรัญ

เจ้าของ :  บริษัท วีซี สปอต โปรดั๊กชั่น จำากัด

สำานักงานกรุงเทพฯ :  เลขที่ 8–12  ถนนสุขาภิบาล 3  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท์ 02 379 3167-8  โทรสาร 02 379 4085

สำานักงานชลบุรี :  เลขที่ 492 ถนนพระตำาหนัก ตำาบลหนองปรือ 

อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260  โทรศัพท์ 038 713 405-6  

กรรมการผู้จัดการ :  บุณเกียรติ  วิวัฒนเดชา

ผู้จัดการทั่วไป :  บุญทรัพย์  วิวัฒนเดชา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด :  วิมลมาศ ภควัตโสภณ

ผู้จัดการแผนกขายโฆษณา :  ศักดิ์ชัย  วิวัฒนเดชา

 ขุนเขาสูงใหญ่  ตระหง่านอลังการ ปลายทางเชื่อมสู่สวรรค์ Gunung Agung ภูเขาไฟ
มหึมายังครุกรุ่น และ “Pura Besakih” เทวาลัยแห่งภูเขาไฟ  ที่นี่งดงามทางศิลปะ งดงามทาง
วัฒนธรรมอย่างไร ถึงได้เป็นหัวใจของชาวบาหลี ใน Art & Culture…จากนั้นไปรู้จัก Mui Ne 
Sand Dunes คือทะเลทรายในประเทศเวียดนาม ที่ชาวอาเซียนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จัก และไม่รู้ว่า
ดินแดนอาเซียนก็มีทะเลทรายสวยๆ ให้ได้สัมผัสเรียนรู้กัน ใน Feature
 ก่อนทีจ่ะชวนกันไปเทีย่วตามหาชวีติชวีา ที ่ชายทะเลสตัหบี งามตามตำารบัธรรมชาต ิตาม
วิถีผู้คน ตามเงื่อนไขของน้ำากับฟ้า ใน Good Trip

P O S I T I V E  L I F E S T Y L E  M A G A Z I N E

Email : together@vcspot.co.th

www.facebook.com/together.forfree

พิมพ์ที่ :  บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จำากัด
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	 ชวีติชวีาในธรรมชาตนิี	้ใครๆ	กใ็ฝห่า	
ฝันใฝ่อิงแอบแนบชิด	 	 ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์	
ไปเที่ยวหาความสุขสดชื่น	สดใส	สบายใจจาก
ธรรมชาติกันดีกว่า...คราวนี้สะกิดชวนกันไป
เที่ยว	ชายทะเล( อ่านต่อหน้า 22 ) 

สุขิตา

เบนทาโก



โค้กถือ เป็นผู้ นำ า เทรนด์นวัตกรรม และ
วฒันธรรมการดืม่เครือ่งดืม่ โคลา่ จากขวดแกว้ 
ท่ีมอบประสบการณร์สชาตซิาบซา่เยน็ฉ่ำาแสนช่ืน
ใจในแบบทีโ่คก้ขวดแกว้เทา่นัน้ทีท่ำาได ้จงึไดร้บั
ความนิยมต่อเนื่องไม่เสื่อมคลายจากผู้บริโภค
ไทย และทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ
ที่ไม่เหมือนใครกับโค้กขวดแก้ว กับ ภาพยนตร์

โฆษณาใหม่ 3 ชุด ‘โค้กขวดแก้ว อร่อยซ่าตัวจริง’ ที่มีนักแสดงสาว ‘เต้ย – จริ-
นทร์พร  จุนเกียรติ’  โค้ก แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ มาเชิญชวนผู้บริโภคร่วมเฉลิม
ฉลอง 100 ปี โค้กขวดแก้ว อร่อยซ่าตัวจริง โดยจะมีเวอร์ชั่นพิเศษที่สามารถหา
ชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของโค้กเท่านั้น คือเฟสบุ๊คและยูทูบ (3) สื่อนอกบ้าน
ใจกลางเมือง (4) กิจกรรมซ่าสนุกทั้งสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมใน
พื้นที่กับผู้บริโภค เพื่อมอบประสบการณ์ซ่าสดชื่นโดยตรงให้กับผู้บริโภคตลอดทั้งปี               

สำ า นั ก ง า น จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด
ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมืองภาย
ใต้ชื่อ ‘สยามกรีนสกาย’ (Urban 
Agriculture Learning Center) 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ ดาดฟ้า
ของสยามสแควร์วัน ชั้น 7 ภาย
ใต้แนวคิด การนำาวิถีชีวิตและ
ภูมิปญัญาท้องถิน่ของเกษตรกรไทย
มาให้คนเมืองได้สัมผัส โดยสอด

แทรกการใช้พลังงานแสงอาทิตยอ์นัเปน็แหล่งพลังงานบรสิทุธิ ์พรอ้มสง่
เสริมการจัดการขยะ โดยใหร้้านค้ามีส่วนร่วมในการส่งตอ่ขยะอินทรีย์
เพื่อมาทำาเป็นปุ๋ยสำาหรับใช้บนสวนสยามกรีนสกาย ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรกรรมเมืองแห่งนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม โดยมีผู้เช่ียวชาญ
ให้คำาแนะนำา พร้อมตลาดนัดที่รวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร พชื ผกั ผลไม้ และดอกไม้ ในราคาประหยดั

ทีมงานจากวอลโว ได้คิดค้นสเปรย์สะท้อนแสง LifePaint 
สำาหรบัพ่นทบับนเสือ้นกัปัน่ ตวัจกัรยาน หมวกกนันอ็ค ถงุมอื 
หรือแม้กระทั่งกระเป๋าสะพายด้านหลัง ความพิเศษของสี
ชนิดนี้คือ ตัวสีจะสะท้อนแสงยามค่ำาคืนทำาให้ผู้ขับขี่บนท้อง
ถนนสังเกตได้ง่าย ความคงทนยาวนานถึง 1 สัปดาห์ต่อการ
พ่นหนึ่งครั้งและสามารถซักออกได้ง่าย LifePaint ตอกย้ำา
สโลแกน ‘ทกุชวีติปลอดภยัในวอลโว’ อนัเปน็หวัใจหลกัในการ
สรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ความปลอดภยักบัผูใ้ชท้อ้งถนนโดยไม่
ได้มุ่งเป้าเพียงแค่รถยนต์เท่านั้น

รอยลั ภูเก็ต มารนีา่ ประกาศแผนธรุกจิ 
5 ปีด้วยการลงทุน 5 พันล้านบาท 
ภายใต้แคมเปญ #DestinationRPM 
รุกการพัฒนาที่หลากหลายประกอบ
ด้วยโรงแรมคอนเซ็ปต์เด่น 2 แห่ง, 
คอนโดมิเนียมหรูแบบโลวไรส์, เพิ่ม
พื้นที่จอดเรือ และชิลเดรน โซน ตั้ง
เป้าพัฒนา รอยัล ภูเก็ต มารีน่า สู่การ
เป็น “ไลฟ์สไตล์ เดสติเนชัน” แห่งใหม่
ในเอเชีย รอยัล ภูเก็ต มารีน่า มีพื้นที่
ท้ังหมดกวา่ 200 ไร ่ซ่ึงพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการ

พฒันาแลว้นัน้คอืหนึง่ในสามสว่นของพืน้ท่ีท้ังหมด ซึง่การลงทนุเพิม่เตมิครัง้
นี้จะครอบคลุมพื้นที่สองในสามส่วนที่ยังเหลืออยู่ 

“โค้ก” เฉลิมฉลอง “100 ปี โค้กขวดแก้ว อร่อยซ่าตัวจริง”                                                         
ชวนชาวไทยสัมผัสประสบการณ์พิเศษสุดซ่าจากโค้กขวดแก้ว                                                         

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ทุ่ม 5 พันล้านบาท  
ปั้น “ไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน” แห่งใหม่

‘สยามกรีนสกาย’ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมือง
ลอยฟ้ากลางสยามสแควร์

สเปรย์สะท้อนแสงเพื่อนักปั่นสองล้อ 
พ่นปุ๊บสว่างปั๊บเห็นชัดปลอดภัย

Pattaya Tourism Package
เมืองพัทยา เปิดตัวกิจกรรมต้นแบบ Pattaya Tourism Package เพื่อการท่องเที่ยว และบริการเมืองพัทยา 
ภายใต้แนวคิด “ พัทยา มีมากกว่าที่คุณคิด Pattaya City Difinitely More” นำาจุดแข็งของเมืองพัทยาที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยจัดทำากิจกรรมต้นแบบ เพื่อการท่อง
เที่ยว และเพิ่มข้อมูลการขายผ่าน Digital Market Tour ผ่านทางเว็ปไซต์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ซื้อ Package ได้เอง เป็นการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล ที่หาข้อมูลผ่านอุปกรณ์ 
ประเภทสมาร์ทโฟน และ แท็ปเล็ต
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06 Fea tu re เรื่องและภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ  
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Mui Ne Sand Dunes 
ทะ เ ลทร ายอา เซ ี ยน



08 Fea tu re

 Desert ทีจ่รงิแลว้มันหมายถึง พ้ืนท่ีแห้งแลง้ ท่ีเกดิจากมีหยาด
น้ำาจากอากาศ จากฟากฟ้าน้อยมาก อย่างน้ำาฝน น้ำาค้าง และเมฆหมอก
ที่ไม่ค่อยมีชโลมลง ทำาให้ขาดน้ำาเอื้อต่อการดำารงอยู่ของชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 
เป็นเหตุให้ขาดวงวัฏจักรธรรมชาติเขียวชอุ่ม...ซึ่งผิวโลกของเรามีบริเวณที่
ถูกจัดเป็น Desert หรือพื้นที่แห้งแล้ง ถึง 1 ใน 3 และแม้บริเวณขั้วโลกที่
ปกคลุมไปด้วยน้ำาแข็ง แต่เพราะมีน้ำาจากฟ้าจากบรรยากาศปริมาณน้อยก็
นับว่าเป็น Desert ด้วย เรียกว่า “Cold Desert”
 บริเวณท่ีจะถูกจัดให้เป็น Desert หรือ พื้นที่แห้งแล้ง นั้นมี
ปรมิาณน้ำาฝนนอ้ยกว่า 250 มม.ตอ่ป ีเทา่กบัมกีารระเหยของน้ำารวมทัง้การ
คายน้ำาของพืชสูงกว่าปริมาณน้ำาฝนที่ตกลงมา
 ดว้ยความเคยชนิ เราอาจเขา้ใจวา่  Desert นัน้หมายถึง ทะเล
ทราย จากภาพที่เราคุ้นเคย คือ ผืนแผ่นดินมีแต่ทราย เป็นเนินทรายสุดลูก
หูลูกตา…แต่ว่า Desert ยังมีอีกหลายลักษณะผิวพื้นภูมิประเทศ ได้แก่
 Stony Desert พื้นที่แห้งแล้งที่มีสภาพพื้นผิวเป็นก้อนหินก้อน
กรวด ไม่ได้เป็นเม็ดทรายละเอียด
 Rock Desert พื้นที่แห้งแล้งที่มีแต่ก้อนหิน โขดหิน ล้วนก้อน
ใหญ่โต กระจายอยู่
 Plateau Desert พื้นที่ราบสูงที่เคยอุดมสมบูรณ์แต่ถูก
เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ และขาดน้ำา
 Mountain Desert หมายถึงภูเขาหัวโล้นที่ไม่เคยมีต้นไม้ขึ้นมา
ชั่วนาตาปี
 และ Sand Desert นีค่อืทะเลทรายทีเ่ราคุน้เคย คอืมแีตท่ราย
เป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง  ขณะที่บริเวณเนินทรายที่มีลักษณะเนินสลับ
ซับซ้อน สุดสายตา สวยงามอย่างมักจะเห็นในภาพ ที่จริงเรียกว่า Sand 
Dune อันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งอันโดดเด่นของ Sand Desert

	 บริเวณที่จะถูกจัดให้เป็น	Desert	หรือ	พื้นที่แห้งแล้ง	นั้นมีปริมาณนำาฝนน้อยกว่า	250	
มม.ตอ่ป	ีเทา่กบัมกีารระเหยของนำาร้วมทัง้การคายนำาของพชืสงูกวา่ปรมิาณนำาฝนทีต่กลงมา
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 แมท้ะเลทรายในเวยีดนาม แหง่นีไ้มม่ ีอฐู เปน็องค์
ประกอบชีวิตอย่างทะเลทรายที่อื่นๆ ในโลก แต่ที่นี่ก็มี ฝูงวัว 
เดนิเรยีงแถวยาวเหยยีดขา้มฟากทะเลทรายอยา่งนา่ตืน่ตา  ไป
มาหากนิในพืน้ทีชุ่ม่น้ำาบรเิวณทะเลทราย หรอืเรยีกวา่ “oasis”  
พวกมันถูกต้อนไปในตอนเช้า และ กลับยามเย็น
 Mui Ne Sand Dunes ทะเลทรายอาเซียน อยู่
ที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ ในเขตเมือง Phan Thiet จังหวัด Binh 
Thuan ตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม หา่งจากกรงุไซง่อ่น หรอื 
Ho Chi Minh City ราว 200 กิโลเมตร

 คำาวา่ “ทะเลทราย” ในภาษาไทยจงึนา่จะกรอบ
ความหมายได้เพียงแค่ Sand Dune และ Sand Desert
 Mui Ne Sand Dunes คือทะเลทรายใน
ประเทศเวียดนาม ที่ชาวอาเซียนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จัก และ
ไมรู่ว้า่ดนิแดนอาเซยีนกม็ทีะเลทรายสวยๆให้ไดส้มัผสัเรยีน
รูก้นั แถมยงัมทีัง้ White Sand Dunes และ Red Sand 
Dunes หรือ ทะเลทรายขาว และ ทะเลทรายแดง 
 White Sand Dunes และ Red Sand 
Dunes ทั้งสองแห่งอยู่ห่างกัน 30 กิโลเมตร เป็นเขตทะเล
ทรายที่มีแต่เนินทรายเกลี้ยงๆ บนอาณาบริเวณกว้างใหญ่  
ท่ามกลางทะเลทรายที่มีสีเขียวของพรรณไม้ปกคลุมอยู่บ้าง
ของเมือง  Phan Thiet…206 ตารางกิโลเมตรของเมือง
นี้เกือบทั้งเมืองตั้งอยู่บนทะเลทราย ที่เกิดจากความรุนแรง
ของกระแสลมในทะเลจีนใต้ท่ีพัดพาเอาทรายจากชายฝั่ง
ทะเลขึ้นมาทับถมกันเนิ่นนานหลายล้านปี และทุกวันนี้ 
กระบวนการเกิดทะเลทรายแห่งนี้ก็ยังคงดำาเนินอยู่
 กระแสลมแรงและต่อเนื่องทำาให้เกิดพื้นผิวริ้ว
ทรายดั่งละลอกคลื่นทะเล เกิดลักษณะของเนินทรายที่
หลากหลาย อย่าง Barchan Dune หรือรูปพระจันทร์
เสี้ยว, Seif Dune สันเนินทรายเป็นรูปเส้นตรงยาวไกล, 
Star Dune มีลักษณะเป็นเนินรูปแฉกท่ีเกิดจากสายลม
หลายทิศทาง และอีกหลากหลายตามปัจจัยสำาคัญคือ
ทิศทางของกระแสม  

	 เมือง	 Phan	 Thiet…206	
ตารางกิโลเมตรของเมืองนี้เกือบ

ทั้งเมืองตั้งอยู่บนทะเลทราย	ที่เกิด

จากความรุนแรงของกระแสลมใน
ทะเลจีนใต้ที่พัดพาเอาทรายจาก

ชายฝั่งทะเลข้ึนมาทับถมกันเนิ่น
นานหลายล้านปี	

Fea tu re
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UFO

 เงือ่นไขในการเปน็เมอืงทีม่อีากาศดทีีส่ดุ ไมใ่ชไ่ถถ่ามจากความรูส้กึ แตเ่ขามวีธิวีดัคา่ใน
อากาศว่ามีสารพิษเจือปนมากน้อยกว่ากันแค่ไหน เท่าไร แล้วนำามาไล่เรียงจัดอันดับ และแน่นอน
เมอืงทีม่อีากาศดเียีย่มในแตล่ะเมอืงกม็ธีรรมชาตแิวดล้อมท่ีเอือ้อำานวยกจ็รงิ แตส่ว่นสำาคัญทีส่ดุอกี
อย่างคือ ระบบ ระเบียบในการใช้ชีวิตที่ควบคู่ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างที่ชาวเมือง
ทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกัน และ 5 เมืองที่มีอากาศดีที่สุดของการจัดอันดับเมื่อปีที่แล้ว ได้แก่
 อันดับที่ 1 Whitehorse เมืองเอกของ Yukon ประเทศแคนาดา
 อันดับที่ 2 Santa Fe รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา
 อันดับที่ 3 เมือง Honolulu รัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
 อันดับที่ 4 เมือง Great Falls รัฐ Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา
 อันดับที่ 5 เมือง Calgary รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา
มีแต่ที่ซีกโลกตะวันตก ไม่มี เอเชีย สักเมืองเลยนะนี่

 เมือ่คนขา้งๆ นอนกรน เราทนไมไ่หวมกัจะใชว้ธิงีา่ยๆ 
ดว้ยการเอาหมอนปดิปากเขาซะกอ่นอืน่  หรอืไมก่ต็อ้งผลักให้นอน
ตะแคง กระทั่งจับคว่ำาหน้าเสียเลย  ไม่งั้นก็เอาหมอนทับหัว อุด
หูตัวเอง...และถ้าเราเป็นคนนอนกรน ก็ต้องโดนอย่างนั้นเช่นกัน
 ทางการแพทยบ์อกวา่ เปน็ปญัหาของกลา้มเนือ้โคนลิน้
ที่ไม่แข็งแรง ยิ่งร่างกายเหนื่อยล้ายิ่งกรนหนัก
 มีงานวิจัยทางการแพทย์พบวิธีรักษาอย่างง่ายดาย  
อย่างได้ผล ไม่เชื่อลองดู...กิน น้ำามันมะกอก สักหนึ่งช้อนชาก่อน
นอน ทุกคืน...จริงไม่จริง ลองดู รู้กัน 
 และแม้ไม่ได้ผล น้ำามันมะกอกยังมีผลดีต่อร่างกาย
มากมาย รู้ไหม

เมืองอากาศดีที่สุด

ในโลกนี้

CalgaryGreat FallsHonoluluSanta FeWhitehorse
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 Angry birds เจ้านกสีสดใสพระเอกในโลกการ์ตูน
ตัวหนึ่ง มันมีต้นแบบมาจากเจ้า Northern Cardinal 
 แต่เจ้า Northern Cardinal สองสีตัวนี้ มันถูกพบ
โดย Brian	D.	Peer ศาสตราจารย์ทางนิเวศวิทยาและภัณฑา-
รกัษป์ระจำาพพิธิภณัฑ์นกและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ของมหาวทิยา-
ลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ และ Robert	W.	Motz นักดูนก 
 หลังจากที่ได้ติดตามเฝ้าดูมันเป็นเวลา	40	วัน	พวก
เขาพบว่า	มันเป็น	“นกกระเทยแท้”	หรือ	“นกสองเพศ”	ด้านสี
แดงคอืตวัเมยี	สว่นดา้นสขีาวมนัเปน็ตวัผู	้	อยา่งนีใ้นทางวชิาการ
เขาเรียก	“Bilateral	Gynandromorph”
	 ใครว่ามีแต่	“นกสองหัว”



12 Green Space เรื่อง : เอิร์ทบาล 

Seed Bombing…
ปฏิบัติการกองโจรปลูกป่า  
 กองโจร  เพียงคำาเดียวก็กลัวแย่ เพราะเข้าใจได้มุมเดียว คือ มุม
ทำาลาย ของกลุม่คนพาพวกรว่มปฏบิตักิารไมด่ตีอ่สว่นรวมดว้ยความรุนแรง...
แต่ “กองโจรปลูกป่า” เพิ่มเติมแนวปฏิบัติการเข้าไปให้ชัดเจนแบบนี้ กองโจร
ที่ว่าก็กลายเป็นกลุ่มคนดี สร้างสรรค์จรรโลงโลกให้งดงาม ผ่องใส ไร้มลพิษ
 “Seed Bombing” ถล่มด้วยระเบิดเมล็ดพฤกษาพันธุ์ นี่คือ
อาวุธหลักในการถล่มความดีต่อโลกสีเขียว มอบให้ทุกผู้คนบนโลกเรา
 คอืการปลกูปา่จากทางอากาศ โดยการโยน การโปรยระเบดิเมลด็
พันธุ์จากเครื่องบิน เครื่องร่อน อากาศยาน หรือจากเครื่องยิงระยะไกลไปยัง
พื้นที่ๆยากต่อการเข้าถึง หรือเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง อาทิ พื้นที่ชุ่มน้ำา  
เนินเขาลาดชัน  ไร่ร้างใจกลางป่าทึบ  และภูเขาหัวโล้น
 การถล่มด้วยระเบิดเมล็ดพันธุ์ ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการปฏิบัติการ
ครัง้แรกใน ปคี.ศ. 1930 บรเิวณขนุเขาของ Honolulu ประเทศสหรฐัอเมรกิา
 ปฏิบัติการ Green Guerrillas หรือ กองโจรสีเขียว เริ่มทำางาน
อย่างจริงจังนำาโดย  Liz Christy เมื่อปี ค.ศ. 1973 พวกเขาผลิตลูกระเบิด
ที่ทำาด้วยการปั้นปุ๋ยผสมเมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ จำานวนมาก โยนถล่มเข้าใส่
พื้นที่ว่างเปล่าของ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา...นี่คือการริเริ่ม
ของ “Seed Bombing” ปฏิบัติการกองโจรปลูกป่า
 ถึงวันนี้ Lockheed Martin บริษัทการบินและอวกาศ ใน 
สหรัฐอเมริกา ได้มีการพัฒนาการถล่มเมล็ดพันธุ์โดยติดตั้งเครื่องโยนจาก
เครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่รุ่น C-130 และมันสามารถช่วยปลูก
ต้นไม้ได้จำานวนมากถึง 900,000 ต้นต่อวัน...แต่นั่นมันคือต้นทุนมหาศาลที่ 
ประชาชนคนเดนิดนิจะไมม่ทีนุรอนพอทีจ่ะไปถลม่กนัแบบนัน้ไดเ้ลย แตอ่ยา่งไร
ก็ตาม แม้คนตกงานก็ยังสามารถร่วมปฏิบัติการความดีเช่นนี้ได้ ด้วยสองมือ
ของเราเอง...หลายคนก็ หลายมือ หลายทวีคูณ
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 “Seed Bombing” ถล่มด้วยระเบิดเมล็ด
พฤกษาพันธุ์ นี่คืออาวุธหลักในการถล่มความดี
ต่อโลกสีเขียว มอบให้ทุกผู้คนบนโลกเรา  Seed Bombing…

ปฏิบัติการกองโจรปลูกป่า  
 เร่ิมจากสองมือเราเองก่อนใคร หาเมล็ดพันธุ์ใดๆที่อยาก
ปลูก  หาปุ๋ยคอก  เอามาคลุกเคล้าเข้ากะลามัง ปั้นเป็นก้อนกลม เล็ก 
ใหญไ่ดต้ามถนดัถนี ่เสรจ็สรรพพกัไวใ้หแ้หง้ ใส่เป้ ใสก่ระเปา๋ ลดัเลาะ
ไปตามชายที่ชายทุ่งแห้ง ทุ่งแล้ง เมื่อยามต้นฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะที่สุดแล้ว เทวดาฟ้าฝนจะช่วยเล้ียงดูต่อยอดแตกใบเขียว โยน
ได้ไม่ไกล ใช้หนังสติ๊กยิงช่วยก็ไม่ผิดกติกา
 หาเพ่ือนร่วมขบวนการไม่ได้ ก็ยังไม่นับเป็นกองโจร แต่ก็
นับว่าเป็นพลเมืองโลกที่แสนดียิ่งแล้ว
 ใหดี้เยีย่มกต็อ้งมอีกีหลายคนชว่ยกนั รว่มไม ้ลงมอื ใหเ้ปน็ 
กระบานการถล่มโลกเราด้วยความดี กระหึ่มยิ่งใหญ่กว้างไกล กวักมือ
เรยีกเพือ่นพอ้ง นอ้งพีร่ายรอบตวัแลว้ยงัถกูเมนิ ไมม่ใีครรว่มขบวนการ 
ก็ลองท่องโลกออนไลน์ไปที่นี่  
 Facebook/อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช หรือ ลิงค ์ : 
https://docs.google.com/forms/d/1a70LT9nr0M98aiXneD
pBATycP0IrAwOE2076sn_jxSs/viewform
 และสำาหรับทำา ลูกระเบิดเมล็ดพันธุ์ ที่ลิงค์ :  http://
www.epicgardening.com/how-to-make-seed-bombs/



เรื่อง : วิวัฒนาแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ราคา 250 บาท

สมัครในหน่วยงานชื่อ ..................................................................

สมัครเอง นาย   นาง     นางสาว

ชื่อ............................................ สกุล...............................................
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“Pura Besakih”  
เทวาลัยแห่งภูเขาไฟ 
Gunung Agung 
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 ขนุเขาสงูใหญ ่ ตระหงา่นอลงัการ ทบึทะมนึดว้ยปา่ดง
พงไพรปกคลมุ  จากเชงิสูย่อดเขาเสยีบเมฆ เสยีดฟา้หายลบัสายตา
ชั่วนาตาปี  พอกพูนปฐพีทอดไกลสู่ห้วงนภาเกินการข้ามผ่านของ
มนุษย์ปุถุชน  ด้วยยิ่งมีทรวดทรงแหลมสูงส่งโดดเด่นแถมด้วยควัน
ไอร้อนพวยพุ่ง  อย่างนั้นแล้วละก็ ยิ่งน่าเคารพยำาเกรง ทั้งแฝงไป
ด้วยความอัศจรรย์และอำานาจลี้ลับ
 ความสูงส่ง ความลี้ลับ รวมทั้งสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
อย่างหาคำาตอบเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ในยุคอดีต สร้างให้ขุนเขา
มากมายในโลกเหล่านั้นกลายเป็นท่ีพ่ึงในจิตใจของมนุษย์โบราณ  
พวกเขาหวังว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่บนนั้นนิรันดร และบนยอด
เขาสูงเสียดฟ้าคือปลายทางเชื่อมสู่สวรรค์

 Pura Besakih ปุระ เบซากี...Pura ปุระ หมาย
ถึง “เมือง”... Besakih เบซากี มาจากคำาว่า Basuki หมาย
ถึง “พญานาค” รวมแล้วแปลตรงตัวจะได้ความว่า “เมืองแห่ง
พญานาค”  ขณะทีช่าวบาหลยีงัขนานนามใหอ้กีอยา่ง  “วดัมารดา
แห่งพญานาค...The Mother Temple of Besakih” ที่นี่ไม่ได้
เป็นอาณาเขตของวัดเพียงวัดเดียว เกือบนับร้อยวิหารและอาคาร
ทรวดทรงแตกตา่งอยูใ่นอาณาบรเิวณเดยีวกนั  บนความสงู 1,000 
เมตรจากระดบัน้ำาทะเลของเชงิภเูขาไฟ Gunung Agung ดา้นทิศ
ใต้

 Gunung Agung กุนุง อากุง ภูเขาไฟมหึมายังครุ 
กรุ่นและสูงที่สุดบนเกาะบาหลี อินโดนีเซีย ปลายยอดแหลมสูงถึง 
3,142 เมตรจากระดับน้ำาทะเลที่ยังมีควันพวยพุ่ง...ที่แห่งนี้ก็เช่นกัน 
ชาวบาหลยึีดมัน่เปน็ขนุเขาศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ เปน็ทีส่ถิตของเหลา่ทวย
เทพ เทวา ผู้มอบความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดินให้ชาวบาหลีได้
ทำาการเพาะปลูกกันได้ทั้งปี ไม่มีว่างเว้นแม้เป็นช่วงฤดูแล้ง  ทว่า
เมื่อมีการประพฤติชั่วร้ายแก่ธรรมชาติในขุนเขาหรือลบหลู่บรรดา
ทวยเทพเมือ่ไร ภเูขาไฟแหง่นีก้จ็ะระเบดิขึน้เพือ่เปน็การลงโทษอยา่ง
สาสม
 การลงโทษครัง้ลา่สดุของ Gunung Agung ด้วยการ
ระเบดิอยา่งรนุแรงในป ีค.ศ.1963 หลายเมอืงรายรอบราบคาบ ผูค้น
ไร้ที่อยู่นับแสน และเสียชีวิตถึงกว่า 2,000 คน
 Gunung Agung มีหลักฐานการบูชาของมนุษย์มา
ตั้งแต่ยุคต้นคริสต์ศตวรรษ นั่นก็คือ Pura Besakih

 Pura Besakih ประกอบด้วยจำานวนวัดถึง 23 วัด 
มีแนวเขตกำาแพงของแต่ละวัดชัดเจนอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน  
พื้นที่ถูกปรับให้เป็น 7 ระดับ พื้นที่ตรงกลางเป็นทางลาดและขั้น
บันไดมุ่งสู่  Penataran Agung วัดใหญ่ที่สุดและนี่คือศูนย์กลาง
ของ Pura Besakih
 210 วัน ใน 1 ปี คือจำานวนวันใน 70 เทศกาลเฉลิม
ฉลองของวดัทัง้ 23 วดั กจิกรรมทางศาสนาทีน่ีไ่ม่เพยีงไมมี่วนัหยดุ 
แต่ยังเรียกว่าคึกคักกับเทศกาลบูชากันเกือบตลอดปี
 Ida Betara Turun Kabeh คือเทศกาลสำาคัญ 
ช่วงเดือนจันทรคติที่ 10 ตามปฏิทินบาหลี ระหว่างเดือนมีนาคม-
เมษายนของทุกปี เชื่อว่าเป็น วันที่ทวยเทพทั้งหลายในศาสนาฮินดู
เสด็จมาพร้อมเพรียงกัน  ชาวฮินดูบาหลีทั้งหลายจะหลั่งไหลมา 
พร้อมเครื่องสักการะบูชาที่ประดิษฐ์อย่างวิจิตรสวยงาม เทินทูน
บนหัวของเขา เพื่อสักการะบูชาอย่างเบียดเสียด
 หลายพันปีกับการสะสมความศรัทธาต่อ Gunung 
Agung บังเกิดเป็น วัฒนธรรมฮินดูบาหลีที่ยิ่งใหญ่งดงาม และ
สถาปัตยกรรมอลังการ สถานที่สิงสถิตของเหล่าเทพเทวา นามว่า 
“Pura Besakih” นี่คือ เทวาลัยแห่งภูเขาไฟ Gunung Agung

	 210	วัน	ใน	1	ปี	คือจำานวนวันใน	70	เทศกาลเฉลิมฉลอง
ของวัดทั้ง	 23	 วัด	 กิจกรรมทางศาสนาที่นี่ไม่เพียงไม่มีวันหยุด	
แต่ยังเรียกว่าคึกคักกับเทศกาลบูชากันเกือบตลอดปี



 ทุกวันน้ีคนเราพึ่งพาเครื่องมือเครื่องไม้
ใช้สอยติดกาย	 ทั้งติดตลอดวัน	 ติดตลอดคืน อย่าง
โทรศัพท์มือถือ หลายคนยังไม่พอมีแท็ปเลท หรือไม่
ก็คอมพ์ฯ โน๊ตบุ๊ก แถมเวลาเดินทางท่องเที่ยวยังต้อง
มีกล้องถ่ายรูปกันไปอีกต่างหาก เครื่องเคราประจำา
กายมนุษย์โลกใหม่เหล่าน้ียังต้องมีสายชาร์จพลังไฟใส่
แบตเตอรี่เคียงข้างไปอีกอย่าง
 สายไฟยาวยุ่งเหยิง พัลวัลพัลเก แล้วยิ่งถ้า
ตอ้งเสยีบปลัก๊ชารจ์พรอ้มๆกนัละก ็ มอีนัพันแข้ง พันขา 
พันคอให้วุ่น สะดุด ล้มคว่ำาคะมำาหงาย ข้าวของแตกหัก
ยับเยิน
 แต่ถึงอย่างไรเทคโนโลยีก็ตามเราทันอยู่ดี 
เพราะไม่นานมานี้ โทรศัพท์มือถือหลายรุ่น หลายยี่ห้อ
พากันตบเท้า เข้าแถว เรียงหน้ากันออกรุ่นใหม่กันมา
แบบ Wireless Charger หรือไร้สายไฟชาร์จ 
 ทวา่นัน่มนักย็งัเปน็เพยีงแคก่ารนำาสายไฟทีย่ดื
ยาวเหยยีดออกไปเทา่นัน้ เพราะมนักย็งัตอ้งเอาเครือ่งไป
แปะตดิกบัแหล่งจา่ยไฟอยูด่ ีดว้ยการแปลงกระแสไฟฟา้
เป็นสนามแม่เหล็กส่งไปยังขดลวดตัวรับที่หลังเครื่อง
เปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้าประจุลงในแบตเตอรี่ เท่านี้เอง
 ในประเทศญี่ปุ่นมีใหบ้ริการ จดุแปะเตมิพลัง
แบตเตอรีโ่ทรศพัทม์อืถอือยา่งวา่ในทีส่าธารณะแลว้กวา่ 
10,000 แห่ง
 มาถึงต้นปีนี้เอง คนคิด คนค้นหาเทคโนโลยี
ให้ก้าวทันตามความต้องการของมนุษย์ก็ยังไม่ยอมหยุด
หย่อน...และเขาก็ว่า การชาร์จไร้สายแบบนั้นมันล้าสมัย
ไปแล้ว และไม่น่าตื่นเต้นเลย
 ในงาน Consumer Electronics Show  
Las Vegas สหรัฐอเมริกา ตัวแทนจาก Energous

นำาเจา้ WattUp ออกมาอวดโฉม มนัแสดงปรากฏการณ ์
สง่จา่ยไฟฟา้ไปยงัเครือ่งโทรศพัทม์อืถอืทีต่อ้งการชารจ์ไฟ
เพิ่ม ห่างออกไปไกลถึง 5 เมตร!!!
 เจ้า WattUp ตัวเท่ากับซองบุหรี่มวนโต มัน
ถูกนำาไปสาธิตความสามารถในห้องพักของโรงแรม...มัน
จ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการรับด้วยคลื่น
ความถีว่ทิย ุและจะถกูเปลีย่นให้เปน็กระแสไฟฟา้ทีเ่ครือ่ง
รับปลายทาง มันสามารถส่งพลังงานให้เครื่องรับหลาย
เครื่องพร้อมๆกัน และยังสามารถเน้นไปยังเครื่องใด
เครื่องหนึ่งให้มากกว่าได้อีกด้วย
 Energous ยืนยันว่า WattUp มีความ
ปลอดภัย 100% ส่งคลื่นความถี่วิทยุชนิดเดียวกันกับ  
Wi-fi และโทรศพัทไ์รส้ายโดยทัว่ไป แตท่วา่ Energous 
ตอ้งการทีจ่ะขาย เทคโนโลย ีใหแ้กบ่รษิทัผูผ้ลติพฒันาตอ่
ไป ไม่ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เอง และคาดว่าเราจะได้เริ่ม
ใช้กันจริงจังภายในปี ค.ศ. 2016 
 โลกเรากำาลังก้าวสู่ยุคไร้สาย ไร้สายไฟ ไร้
สายสัญญาณ แต่ยังไงมันก็ต้องมีคลื่น มีสัญญาณ มี
พลังงานส่งต่อถึงกัน เมื่อไม่มีสายนำาพา มันก็พุ่งเข้าหา
กันในอากาศอย่างไม่มีทิศทาง  ขณะที่ทุกวันนี้ยังเป็นก
ระแสคลื่นความถี่สูงกำาลังต่ำา แต่ในอนาคตมีแนวโน้ม
ชัดเจนว่า ระบบพลังงานลักษณะนี้กำาลังครองโลก นั่น
หมายความว่า ผู้คนต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสคลื่น
ความถี ่กระแสสง่ตอ่พลงังาน ในอากาศชัน้ทีเ่ราอยู่อาศยั
คงชลุมนุน่าด ูแบบทีเ่ราตอ้งรูส้กึกบัสายไฟ สายสญัญาณ
ที่หัวนอน และ โต๊ะทำางานของเราปัจจุบันนี้

แล้วนักวิทยาศาสตร์	นักประดิษฐ์คิดค้น	พวก
เขาจะรับมือ	จัดระเบียบมันแบบไหน...รอดูกัน
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เรื่อง : สุณัฐฐา  พิทักสินธุ์

 ใส่นานเกิน	อันตรายกว่าที่คิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดวงตาระบวุา่ ไมค่วรใส่คอนแทคเลนส์นานเกนิ 8-10 ชัว่โมง
ตอ่ ควรเลอืกแบบทีท่ำามาจาก ซลิโิคน ไฮโดรเจล (silicone 
hydrogel) ซึง่จะชว่ยใหอ้อกซเิจนซมึผา่นเขา้มาในกระจกตา
ได้ดีขึ้น ดวงตาชุ่มชื้น เพราะคอนแทคเลนส์ที่ผลิตจากวัสดุ
ชนิดเก่าปิดกั้นออกซิเจน ซึ่งเมื่อคุณใส่ไปนานๆ จะทำาให้
ตาแดง ตาบวม การมองเห็นพร่าเบลอ ติดเชื้อได้ง่ายกว่า
ปรกติ ดวงตาจะแห้ง ไม่สบายตาเน่ืองจากออกซิเจนไม่
สามารถส่งผ่านถึงกระจกตาได้
 เลือกคอนแทคเลนส์ผิด	 กระจกตาจะชราก่อน
วัย บางคนเอาแต่ห่วงสุขภาพผิวหน้า	 ผิวกายไม่ให้แก่ก่อน
วัย	 แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากระจกตาก็แก่ก่อนวัยได้	 ย่ิงผู้ที่ใส่
คอนแทคเลนส์	 ยิ่งมีโอกาสกระจกตาก่อนวัยสูงมากกว่า
ปรกติ	 อาการเสื่อมของกระจกตานี้ไม่สามารถสังเกตได้จาก
ทางกายภาพด้วย	 ต้องใช้เครื่องตรวจอย่างเดียว	 ด้วยตัว
คอนแทคเลนส์	 ที่ผลิตด้วยวัสดุแบบเดิมน้ันไม่สามารถให้
ออกซิเจนผ่านเข้ามาหล่อเลี้ยงกระจกตาในส่วนของเอ็นโดธิ
เรียมเซลล์ได้มากพอจึงทำาให้เซลล์กระจกตาตายเพิ่มขึ้นใน
ทุกๆ	 วันที่ใสคอนแทคเลนส์	 ส่งผลให้สายตาพร่ามัว	 และ
กระจกตาเสือ่มไปในทีส่ดุ	ฉะนัน้ควรหนัมาใสค่อนแทคเลนส์
ชนดิซลิโิคน	ไฮโดรเจล	และพกัผอ่นใหด้วงตาไดรั้บออกซิเจน
มากเพียงพอในแต่ละวัน
 ถ้าคุณเลือกที่จะใส่คอนแทคเลนส์	 ต้องศึกษา
ข้อมูลให้ดี	 เพราะเขามีทั้งรายวัน	 รายเดือน	 รายปี	 ดูแล
รักษายังไง	ดวงตาของเรามีแค่คู่เดียวต้องดูแลรักษาเหนือ
สิ่งอื่นใด	ไม่งั้นการมองภาพสวยๆ	จะหดหายไปนะคะ

 เมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนไปเจอโพสต์ขาย
คอนแทคเลนส์มือ	 2	 อุ๊ยตาย!!	 มีด้วยเหรอ	 มี
จริงๆ	ค่ะ	ขายในหน้าเฟสบุ๊คนี่เลย	คำาบรรยายมี
ไว้ว่า	ใส่ครั้งเดียว	ดูแลอย่างดี	ปลอดภัย	แค่นี้ยัง
พอว่า	 แต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือ	 มีคนซื้อด้วย
ค่ะ	ราคาเหมาจ่ายเลย	3	คู่	200	บาท	ทั้งๆ	ที่
ราคาคอนแทคเลนสก์ไ็มไ่ดแ้พงเลยและยงัเปน็ของ
ใหม่	ถูกหลักอนามัย	ปลอดภัยอย่างแน่นอน	แต่
ทำาไม...ถงึไปสนใจ	คอนแทคเลนสม์อืสอง	มขีอ้เสยี
อะไรบ้าง	มา...เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง	 Together	 ได้
เอาประโยชน์ดีๆ	มาบอกต่อกันค่ะ

21Heal th Care
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ชีวิตชีวา
...ชายทะเลสัตหีบ
	 ชีวิตชีวาในธรรมชาตินี้	ใครๆ	ก็ใฝ่หา	ฝันใฝ่อิงแอบ
แนบชิด	 	 ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์	 ไปเที่ยวหาความสุขสดชื่น	

สดใส	 สบายใจจากธรรมชาติกันดีกว่า...คราวนี้สะกิดชวน

กันไปเที่ยว	ชายทะเล
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	 สะพานไม้แสนเสน่ห์	 ชวนชื่นชมห่มไอ
ทะเล	สมัผสัเสพสนุทรยีก์นัในตอนเชา้ตรู	่	ตะวนั
แย้ม	 อวดโฉมกลมโตสีส้มฉูดฉาด	 ก่อนจะสาด
แสงสีทองสะท้อนระลอกคลื่นระยิบระยับ	

เกาะยอ เกาะเล็กๆ ที่มี หาดทรายละเอียดงดงาม นักแล่นเรือใบนิยมแวะไปพักพิง

 สะพานไม้แสนเสน่ห์ ชวนชื่นชมห่มไอทะเล สัมผัสเสพสุนทรีย์กันใน
ตอนเชา้ตรู ่ ตะวนัแยม้ อวดโฉมกลมโตสีส้มฉูดฉาด กอ่นจะสาดแสงสทีองสะทอ้น
ระลอกคลื่นระยิบระยับ ยามเดียวกับคนบนเรือลำาเล็ก ลำาน้อย ลำาใหญ่ ลำาโต พา
กันกลับฝั่งเทียบท่า กลับจากหาปู หาปลามาเต็มลำาเรือ ความสงบเงียบเมื่อก่อน
สวา่งเริม่มชีวีติชวีา  ทอ้งฟา้เริม่มนีก  รถเขน็เขง่ปลาสดจากเรอืสูต่ลาดเริม่ทำางาน  
หลายคนยังสาละวนอยู่กับเบ็ด อยู่กับแห อยู่กับลอบดักปลา  กลุ่มนักท่องเที่ยว
ตกปลาพากันเดินแถวเรียงรายลงเรือ...บางคนยังรอคอย  บางคนกลับบ้าน  อิ่ม
แล้ว นอนแล้ว 
 ยามสาย แสงตะวันอ่อน เริ่มค่อนไปทางเจิดจ้า ส่องลงท้องน้ำาทะเล
ใส ให้เห็นปลาใหญ่ น้อยแหวกว่าย เห็นปูดำากล้ามโตมุดทรายพรางตัว  เห็นปลา
ตวัเลก็ๆ ฝงูใหญก่ระโจนพน้ผวิน้ำาซูซ่า่ เหน็ปลาเขม็ทะเลทะลึง่พน้น้ำาอวดโฉมองค์
เอว เหน็คนควงแหจอ้งมองเปา้หมาย แลว้โยนโครม ไดบ้า้ง ไมไ่ดบ้า้งตามประสา

 ทะเล แม้ขอบฟ้ากับผืนน้ำากว้างใหญ่ ที่ไหนๆ ก็ไม่แตกต่าง แต่ถ้า
เลือกไปให้ถูกที่ ถูกเวลาก็ไม่เวิ้งว้างแค่น้ำากับฟ้า หรือแค่คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล 
ชีวิตชีวาในท้องทะเลก็ไม่ได้มีแค่คลื่นซัดหาดทรายขาวยาวเหยียด...ชายทะเลยังมี
อีกหลากหลายมุมมอง มุมชื่นชม มุมสุขใจ มุมสงบสบาย หลายมุมชวนสัมผัส
สุนทรีย์ อย่างวิถีผู้คน ชาวประมง เรือประมง น้ำาขึ้น น้ำาลง กุ้ง หอย ปู ปลา 
สะพานท่าเรือ ตลาดสด เมนูซีฟู้ดรสเด็ด ย่านเมืองเก่า วัดวา เรื่องเล่าและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
 ชายทะเลสัตหีบ ที่นี่ไง เต็มเปี่ยมไปด้วย ชีวิตชีวา...มีอย่างที่ว่าไว้หมด
 เต่าทะเลแหวกว่าย ผลุบโผล่ ยามเช้าตรู่ของวันดีคืนดีที่น้ำาทะเลใส
สะอาด และคลื่นลมสงบเมื่อหมดมรสุม  พวกมันพากันมาแทะเล็มอิ่มหญ้าทะเล
ทีม่อียูอ่ยา่งอดุม แมเ้ป็นชายฝ่ังทะเลหลงัยา่นชมุชนเมอืงระดบัอำาเภอ คงไมม่ทีีไ่หน
ทำาไดอ้ยา่งนี ้รกัษาธรรมชาตใิหบ้รสิทุธิ ์สะอาดเอีย่ม สามารถตอ้นรบัเจา้เตา่ทะเล
ทีเ่รือ่งมาก  มากเรือ่ง สกปรกทีไ่หนเตา่ทะเลกไ็มไ่ปทีน่ัน่...แถมหลงับา้นยา่นตลาด 
ย่านชุมชนชายทะเล ยังแอบอวดหาดทรายขาวเนียนงามได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อถึง
ฤดูกาลที่น้ำาลงกลางวัน
 ที่แน่ๆ พลาดไม่ได้ บรรยากาศยามเช้า ตะวันแรกแย้ม และยามเย็น 
ตะวันย่ำาสนธยา...ที่บน “สะพานท่าเทียบเรือห้องเย็น”
         สะพานท่าเทียบเรือห้องเย็น   สะพานไม้เก่าแก่แสนเสน่ห์ เป็นท่า
เทียบเรือประมงพื้นบ้าน อายุอานามหลายสิบปีดีดัก หลายทศวรรษ ห้าสิบ หก
สบิปเีหน็จะได้ ไมก้ระดานข้ึนลายรอ่งเพราะผา่นแดดผา่นฝนจนดคูมขลงั ทอดยาว
ไกลไปในทะเลกวา่รอ้ยเมตร...เปา้หมายหาไดไ้ม่ยาก อยู่ถนนชายทะเลละแวกชมุชน
ย่านเก่า หลังวัดสัตหีบ สังเกตเห็น ที่ทำาการไปรษณีย์สัตหีบ เยื้องไปฝั่งตรงข้าม  
ข้างๆ ร้านอาหารทิวตาล มีช่องทางผ่านเข้าไปบนสะพานไม้แห่งนี้...  
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 ยอ้นกลบัไปทีป่ลายเชงิสะพาน เลีย้วเขา้รา้นอาหาร “ทวิตาล” ตรงนี ้เลอืกทีเ่หมาะ
นั่งให้ชิดติดทะเล แล้วเลือกเมนูซีฟู้ดอย่างเต็มอิ่ม อิ่มท้อง อิ่มอารมณ์ แบบนี้หาได้ที่ไหน 
 สาเหตุสำาคัญ อันทำาให้ชายทะเลสัตหีบมีธรรมชาติงามบริสุทธิ์คู่เมืองคู่ย่านตลาด
อย่างนี้ได้ ไม่ต้องค้นหาที่มาให้มากเรื่อง มากความ...เพราะกองทัพเรือเขามาแบ่งใช้พื้นที่อ่าว
สัตหีบกับชาวเมืองสัตหีบเนิ่นนานมา ก็เลยมีระบบระเบียบเข้มข้น เข้มงวด ทั้งชายฝั่ง ทั้งใน
อ่าว อย่างนี้นี่ไง ชายทะเลและอ่าวสัตหีบจึงสดใส สะอาดเอี่ยมเสมอ
 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ขณะทรงฝึกภาคทะเลกับกองเรือและทรงพักที่อ่าวสัตหีบ ทรงเห็นว่าอ่าว
สัตหีบเหมาะเป็นที่ตั้งหน่วยเรือ  จึงได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอ่าวสัตหีบ จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อ พ.ศ. 
2465 เนื่องจากทรงเห็นว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ น้ำาลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิง
ตอร์ปิโด มีเกาะน้อยใหญ่รายล้อม สามารถบังคับคลื่นลมได้เป็นอย่างดี 

 เกาะใหญ่น้อยเรียงรายในอ่าวเป็น
ปราการทางธรรมชาติอย่างดีเยี่ยม ที่กล่าวถึงมี
อยู่จำานวน 7 เกาะด้วยกัน ได้แก่ เกาะพระ เกาะ
ยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสัน
ฉลาม และเกาะเลา กลา่วกนัไว้ในประวัตว่ิานีค่อื
ที่มาของนามเมือง “สัตหีบ” แปลว่า “หีบเจ็ดใบ” 
เป็นการรวมคำาบาลี “สตต” หมายถงึ “เจด็” และ
คำาว่า “หีบ” หมายถึง “กำาบัง” คือเกาะทั้งหลาย
ทำาหน้าที่ป้องกันอยู่ และจึงได้รับพระราชทาน
นามว่า “สัตตหีบ” แต่วันนี้มีการเขียนอย่างเป็น
ทางการว่า “สัตหีบ”

สะพานไม้เก่าแก่ หลายสิบปี ท่าเรือโรงน้ำาแข็ง กับบรรยากาศยามเย็น

หาดทรายและหญ้าทะเล ยามน้ำาลดลง บริเวณใกล้วัดสัตหีบและฐานทัพเรือ

 แตช่ว่งปลายฤดรูอ้นจนถงึปลายฤดฝูน  ชว่งเวลานีช้ายทะเลจะ
วิเศษสุด ตรงที่น้ำาจะลงในตอนกลางวัน และบริเวณรอบๆ สะพาน  ถูก
เผยให้เห็นทุ่งหญ้าทะเล และหาดทรายขาว รวมทั้งผู้คน ทั้งนกกระยาง 
นกเอี้ยง ทั้งหมา พากันมาปาร์ตี้ซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลา คนก็จับเก็บกลับ
ไป นกก็จิกกินสดๆ ส่วนหมามันลงมาวิ่งเล่นเสียมากกว่า และมุมมอง
สะพานไม้ชราจากด้านล่างเมื่อยามน้ำาลงเป็นอีกความงามประทับใจ
 เย็นย่ำาสนธยา ส่งท้ายตลอดวันอันแสนสุข กับบรรยากาศ
ดวงตะวันลับขอบฟ้าจรดทะเล บนสะพานไม้เก่าแก่แสนเสน่ห์ ที่เดิม มา
ถึงตั้งแต่แดดร่ม ลมตก ห้า-หกโมงเย็นเห็นจะดี ทอดน่องไปจนถึงปลาย
สะพาน เลง็หาทำาเลใหเ้หมาะเหมง็ทศิทางความงามของอาทติยอ์สัดง ไดท้ี่
ลงนั่งหย่อนขา ท้าวแขน ปล่อยใจให้สบายอารมณ์ รอคอยตะวันลับฟ้า
 และหากเป็นวันเหมาะ วันดี...ตะวันจากไป  พระจันทร์โผล่
อวดแสงนวลแจ่มใสจากขอบฟ้าอีกด้าน ให้ได้ติดต่อความสุขสุนทรีย์
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ของกินยามค่ำาในตลาดนัดชายทะเล วันพุธต้นเดือน
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ของฝาก ตลาดสด 
และถนนคนเดิน 

ไปอย่างไร นอนไหนดี

 แอบไปค้นคำาบาลีมา เทียบคำาแล้วพบว่า 
“สตต” แปลวา่ “เจด็” แตถ่า้เปน็ “สต” แปลวา่ “รอ้ย”...
อ้าว หรือว่าค้นคว้าผิดเรื่อง ผิดตำารา...แต่ก็แอบเห็น
หลายปา้ยในเมอืงเขากเ็ขยีนแบบนี ้“สตัตหีบ”...ยังไงด!ี!!
 เกาะทั้งเจ็ด เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู 
เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา 
เกาะเหล่านี้เรียงรายใกล้ๆ กัน ใกล้ๆ ชายฝั่ง เกาะ
ส่วนใหญ่มีหน่วยปฏิบัติการของทหารเรือตั้งอยู่ และไม่
อนุญาตให้ขึ้นไปเที่ยวอย่างสบายอารมณ์ แต่ก็ยังมีบาง
เกาะเล็กๆ ไม่ถึงกับเข้มงวดนัก  ไม่มีทหารประจำาการ 
คนแล่นเรือใบ คนหาปลา แวะขึ้นพัก ขึ้นเอนกายได้ 
อย่าง “เกาะยอ” เกาะขนาดเล็กแต่หาดทรายขาว น้ำา
ใสแจ๋ว
 บนยอดเขาแหลมปูเ่จา้เปน็ทีต่ัง้ของ ศาลกรม
หลวงชมุพรเขตอดุมศกัด ิ.์..ผา่นเขา้ทางประต ูฐานทพัเรอื 
ใกล้ๆ  สะพานทา่เทยีบเรอืหอ้งเยน็ นอกจากจะไดส้กักา-
ระรูปเคารพในศาลศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาสูงแล้ว ที่นี่ยัง
เป็นจุดชมวิว “อ่าวสัตหีบ” ให้ได้เห็น “หีบทั้งเจ็ด” หรือ 
ทั้ง 7 เกาะที่มาของคำาว่า “สัตตหีบ”
 เรียนเรือใบ ก็เข้าท่า เข้าทีเที่ยวทะเล 
วางแผนล่วงหน้าสักหน่อยกับ สโมสรเรือใบ กองเรือ
ยทุธการ โทรศพัท์ 02 4661180 ตอ่ 74756...หรอืจะโลด
แล่นล่องเรือใบ ให้ทั่วอ่าวสัตหีบ แบบไม่เรียน ขอเป็นผู้
โดยสาร สบายๆ กินลม แวะเกาะ ชมทะเล ก็ลองพูด
คุยกันดู
 ชี วิตชีวา. . .ชายทะเลสัตหีบ งามตาม
ธรรมชาติ ตามวิถีผู้คน ตามเงื่อนไขของน้ำากับฟ้า

 ทอ้งมว้นแสงแกว้ หรอืไมก่ ็ทองมว้นพดัมา ทำา
กนัสดๆ ในบา้นหลงัวดัหลวงพอ่อี ๋ชาวสตัหบีเขายกใหเ้ปน็
ของฝากประจำาถิ่น
 ตลาดสด ตลาดเชา้ อยูท่ี่มุมเมืองยา่นชายทะเล
ด้านตะวันออก ตลาดเช้าใหญ่โตที่น่าจะไปถึงก่อน 8 โมง 
หลังจากนั้นตลาดจะเริ่มวาย กะปิชั้นดีที่น่ามองหา แต่ถ้า
พวกกุ้ง หอย ปู ปลาสดๆ จากเรือประมงเล็กชายฝั่ง ไม่มี
หมักเกลือ ไม่ต้องดองสารเคมี อยากได้แบบนี้กลับบ้าน
ก็เดินข้ามฟากจากตลาดไป ที่เชิงสะพานข้ามปากคลอง
สัตหีบ ตรงนี้มีซีฟู้ดสดๆ ขายกันคึกคักทั้งวัน เช้ายันเย็น
 ถนนคนเดิน ทุกวันพุธต้นเดือน ปิดถนนย่าน
ตลาดชุมชนชายทะเล...หากวางแผนค้างสักคืนในเมือง
สัตหีบได้ตรงกับวันนี้ก็นับว่าดีเยี่ยม ตลาดนัดแบบถนนคน
เดิน ที่คึกคักไปด้วยของกินหลากหลาย โดยเฉพาะพวกซี-
ฟู้ดราคาชาวบ้านตลาดนัด อย่างจันลอน ปลาหมึกย่าง 
ทอดมันกุ้ง ทอดมันปลา กุ้งอบวุ้นเส้น ปูอบ ปูนึ่ง ห่อหมก 
ฯลฯ รวมทั้งขนมไทยโบราณตำารับหากินยากทั้งนั้น

 การเดินทาง สัตหบีอยูห่า่งจากกรงุเทพฯ 
ประมาณ 180 กิโลเมตร ห่างจากย่านตัวเมือง
ชลบุรี ประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจากพัทยา 
35 กิโลเมตร...รถยนต์ส่วนตัว หากเดินทางจาก
กรุงเทพฯ อาจมีหลายเส้นทางก็จริง แต่เส้นทาง
ที่นับว่านิยมมากกว่า มี 2 เส้นทางสู่ชลบุรี คือ 
ทางด่วนบูรพาวิถี หรือ ถนนลอยฟ้าบนถนนสาย
บางนา – ตราด และ ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ 
กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา  เชื่อมต่อกับถนน
สุขุมวิทที่พัทยา จนกระทั่งถึงเมืองสัตหีบ 
 ที่พัก จะว่าไปต้ังแต่พัทยาถึงสัตหีบ 
ทีพ่กัหลากหลายระดบัมใีหเ้ลอืกมากมายแบบไม่ตอ้ง
แนะนำา แตถ่า้หากจะสมัผสัแบบนอนแนบบรรยากาศ
ชายทะเลสตัหบีกนัอยา่งเตม็อิม่ แถมเดนิอกีไมก่ีก่า้ว
กถ็งึตลาด ถงึสะพานทา่เทยีบเรอืหอ้งเยน็ ก็ตอ้งทีน่ี ่
“บ้านสัตหีบ ชายทะเล Baan Sattahip by the 
sea” หาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตได้ไม่ยาก 
และโทร. 089-9297807 และ 038-439-304

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกอากาศยาน กองทัพเรือ เทียบท่าลอยลำาอยู่ปากอ่าวสัตหีบ
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 ถั่วฝักยาว ที่จริงมันก็เป็นพวกเดียวกับถั่วเขียว ถั่วดำา ถั่วแดง แต่มันมีเปลือกที่นุ่มฟู จึงกินอร่อย
ได้ทั้งเปลือก แถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด ที่สำาคัญ ได้แก่ วิตามินเอ, วิตามินบี, ธาตุ
เหล็ก, ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, วิตามินซี, โฟเลต, แมกนีเซียม และแมงกานีส ทั้งหมดล้วนมี
ความสำาคัญต่อร่างกายคนเรา
 ถั่วฝักยาว 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการดังน้ี
คาร์โบไฮเดรต 8.35 กรัม...ไขมัน 0.4 กรัม...โปรตีน 2.8 กรัม...วิตามินเอ 43 ไมโครกรัม...วิตามินบี1 0.107 
มิลลิกรัม...วิตามินบี2 0.11 มิลลิกรัม...วิตามินบี3 0.41 มิลลิกรัม...วิตามินบี5 0.55 มิลลิกรัม...วิตามินบี6 
0.024 มิลลิกรัม...วิตามินบี9 62 ไมโครกรัม...วิตามินซี 18.8 มิลลิกรัม...ธาตุแคลเซียม 50 มิลลิกรัม...ธาตุ
เหล็ก 0.47 มิลลิกรัม...ธาตุแมกนีเซียม 44 มิลลิกรัม...ธาตุแมงกานีส 0.205 มิลลิกรัม...ธาตุฟอสฟอรัส 59 
มิลลิกรัม...ธาตุโพแทสเซียม 240 มิลลิกรัม และธาตุสังกะสี 0.37 มิลลิกรัม

 ถั่วฝักยาวคั่วกะปิ กุ้งกรอบ เมนูนี้ได้เห็น ได้ชิมอ่ิม
อร่อยมาหลายตำารับหลายตำารา...ตำารับเมืองชล  ตำาราเมืองจัน 
หรือฉบับเมืองตราด ต่างกันนิด ผิดแผกกันหน่อย แต่ก็อร่อยไม่
แพ้กัน...เสียดายส่วนผสมที่แตกต่างของแต่ละสูตร แต่ละตำารา ก็
เลยกลายเป็นตำารับนี้ ตำารับครบเครื่องเมืองชายทะเลตะวันออก
 ถั่วฝักยาว สดๆ สักกำามือ หั่นท่อนเท่า 2 ข้อนิ้ว ล้าง
สะอาด สะเด็ดน้ำาให้แห้ง, กุ้งแห้งอวบอ้วน ครึ่งถ้วยตวง ล้างผึ่ง
เอาไว้, กระเทียมกลีบโต 1 หัวใหญ่ ปลอกเปลือก, หอมแดง 2 
หัวใหญ่ปลอกเปลือก, รากผักชีติดโคนต้น 3 ต้น หั่นซอยไว้, พริก
ขีห้นเูขยีวสด 10 เมด็ และกะปิลูกกุง้เตม็ชอ้นถว้ย...เตรยีมไวบ้นโตะ๊
ครัว
 เอา กุ้งแห้ง ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำามันร้อน ตั้งไฟ
อ่อนหน่อย ตักขึ้นพักบนกระดาษซับน้ำามันไว้ก่อนอะไรเลย
 ตำา กระเทียม หอมแดง  รากผักชี และพริกขี้หนู ให้
ละเอียดก่อนใส่กะปิลงไปคลุกเคล้า...เครื่องตำากะปิเสร็จสรรพนำา
ลงคั่วในน้ำามันร้อนไฟแรง กลิ่นหอมโชยได้ที่ เทถั่วฝักยาวที่หั่นรอ
ไว้ลงไปคั่วกับเครื่องกะปิ ถั่วเริ่มสุกแล้วหรี่ไฟอ่อน 
 คัว่แคส่กุ ถัว่จะหวานกรอบ...คัว่นานจนแหง้ ถัว่เหนยีว
เคีย้วอรอ่ย กะปเิขา้เนือ้...เลอืกเอาตามใจชอบ ก่อนตกัใส่จาน โรย
หน้ากุ้งกรอบ เท่านี้ ข้าวสวยร้อนๆ ก็พอแล้ว

ถั่วฝักยาวคั่วกะปิ กุ้งกรอบ
เรื่อง : ตุ้มตุ้ย  ภาพ : ยอด เนตรสุวรรณ

“ถั่วฝักยาว”ในจานนี้มีประโยชน์

92 ถ.ระนอง ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
โทร.084-9079506  (ตรงขามศาลเจาจุยตุย)

นิยม

ÃÊ¹ÔÂÁ µÔ่Á«Ó ÍÒËÒÃàªŒÒ

ติ่มซำ อาหารเชา
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Single : ไม่โสดก็จีบได้

Artist : บอลล่า - จูโน่

Style : Pop

Label : ยูนิเวอร์แซล ไทยแลนด์
คู่ดูโอจากรายการ The Voice ที่สร้าง
สีสัน ความสนุกสนาน ความทะเล้น
บนเวทีจนไปเตะตาค่ายยูนิเวอร์แซลจน
ชวนมาทำาซิงเกิ้ล และทั้งคู่ก็ตอบตกลง
ทันที จนออกมาเป็นเพลงที่กำาลังฮิตบน
คล่ืนวิทยุอยู่ในตอนนี้ กับสไตล์เพลงที่
บ่งบอกความเป็นตัวเองชัดเจน น่ารัก 
สนุกสนาน ออกทะเล้นๆ นิด รับรองว่า
ฟังแล้วต้องโยกตามอย่างแน่นอน

แนว	:	Animation	/	Comedy
ให้เสียงพากษ์		:	Pierre	Coffin	,	Chris	
Renaud	,Sandra	Bullock
ผู้กำากับ	:	Pierre	Coffin
ด้วยความสำาเร็จของ Despicable Me ทั้ง 
2 ภาค และยงัทำาใหเ้จา้ตวัเหลอืงมนิเนีย่นโดง่
ดงัเปน็พลแุตก มองไปทีไ่หนกเ็จอเจา้ตวัเหลอืง 
สง่ให้ Universal Pictures อนมุตัสิรา้งหนงั
ภาคแยกที่เล่าเรื่องราวของมินเนี่ยนออกมา 
โดยเลา่ถงึ เหลา่มินเนีย่น ท่ีมีเปา้หมายในการ
เป็นลูกน้องวายร้ายที่น่ากลัวที่สุดในโลก แต่
ความฝันของพวกมันก็ล้มเหลว เมื่อพวกมัน
เหมือนดัง่ตวัโชครา้ยท่ีอยูก่บัหวัหนา้รายใดกม็ี
อนัพนิาศหมด พวกมนัเริม่ตน้ชวิีตใหมอ่กีครัง้
พร้อมกับการออกตามหาหัวหน้าวายร้ายต่อ
ไป สุดท้ายก็ได้พบกับวายร้าย สการ์เลต โอ
เวอรค์ลิ ทีเ่หลา่มินเนีย่นหมายจะเปน็ลูกนอ้ง!

Minions นิทานล้านบรรทัด 3
ผู้เขียน	:	ประภาส	ชลศรานนท์
สำานักพิมพ์	:	เวิร์คพอยท์	พับลิชชิ่ง	
มาถึงเล่มที่ 3 แล้วสำาหรับหนังสือรวม
นิทานจากคอลัมน์ “นิทานล้านบรรทัด” 
หน่ึงในคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
จากนิตยสาร “a day”  ผลงานของ 
“ประภาส ชลศรานนท์” หรือ “พี่จิก” 
ของใครหลายๆ คน และยังเป็นหนึ่ง
ในนักคิด นักเขียน นักสร้างสรรค์แถว
หน้าของเมืองไทย ด้วยกลวิธีการเขียน
เรื่องสั้นๆ ที่ขมวดปมไว้อย่างน่าสนใจ

Recommended เรื่อง : DJ แจ็ค 
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งานไทยเที่ยวไทย	ครั้งที่	35	&	ไทยเที่ยวนอก	2015
งานมหกรรมสง่เสรมิการขายสนิคา้และบรกิารด้านการทอ่งเทีย่วทีม่ผู้ีประกอบ
การทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงพร้อมส่วนลด และโปรโมชั่นต่างๆ 
มากมาย  ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา (EH 101 - 102)

งานวัดรื่นเริงบันเทิงทุ่ง	ตอน	“ทุ่งสุพรรณ	เมืองหลวงเพลงลูกทุ่ง”	
เชิญเที่ยว  “งานวัดสไตล์บ้านทุ่งสุพรรณ ตำานานเมืองหลวงเพลงลูกทุ่งไทย” 
เพลิดเพลินกับบรรยากาศ งานวัดแบบบ้านทุ่ง กลิ่นโคลน สาบควาย  ชิงช้า
สวรรค์ และกิจกรรมบันเทิงมากมาย ณ  ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ 
สำาโรง

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลฯ	2558
ชมเทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่โด่งดังด้วยการแกะ
สลักลวดลายบนเทียนและรถประดับเทียนอย่างวิจิตรตระการตา เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

AMARIN	Baby	&	Kids	Fair	ครั้งที่	6
งานแฟร์ที่รวมสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์เพื่อแม่ ลูก และครอบครัว
กว่า 300 บูธ พบกับสาระและกิจกรรมสนุกสนาน  โดยเหล่ากูรู   ผู้
มากประสบการณ์จากทีมงานนิตยสาร Real Parenting ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค

PATTAYA	MARATHON	2015
พบกับสุดยอดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ “พัทยามาราธอน 2015” 
บนเส้นทางที่สวยงามและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลกว่า 2 
ล้านบาท

2 - 5 ก.ค. 58
Grand	motor	show	2015	@	เซ็นทรัลพลาซ่า	ชลบุรี
พบกับการรวมตัวของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำาและ ขบวนรถ Big bike 
สุดหรู พร้อมโปรโมชั่นกระชากใจ และกิจกรรมมากมาย  ณ ห้างสรรพ
สินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
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