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CONTACT
ADDRESS: 44/ 16 Convent Road, Silom, Bangruk, Bangkok, 10500 Thailand 

 Tel: (+662) 632 0325   Fax. (+662) 632 2866   E-mail: info@provencecosmedix.com   Website: www.provencecosmedix.com 
 LINE ID: p.cosmedix   Instagram: provencecosmedix   Facebook: www.facebook.com/ProvenceCosmedix

ONE STOP SERVICE CONCEPT!

OUR SERVICES
 One-stop service OEM (Original Equipment Manufacturer) cosmetic factory 

 Manufacture cosmetics with high quality using your own brand or label
 GMP standard   New product formulation (research and development 
new formulations cosmetic product)   Branding and production design 

 Filling and packing   Documentary service register FDA in Thailand
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Chatchai Panyoo
泰国微笑航空有限公司
代理首席执行官

Chatchai Panyoo 
Acting Chief Executive Officer
Thai Smile Airways Company Limited

ฉัตรชัย ปานอยู่
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด

THE ART OF TRAVELLING SMART

สารจาก
ผู้บริหาร

THAI Smile presents special menus for  
our passengers, including a ‘Raj Pattern’ cake 
for 5 December, and desserts from After You  
to be served from 25 December to 1 January. 

For those planning a trip this holiday 
season, WE Smile takes you on our  
inaugural flight from Phuket to Guangzhou. 
You’ll also find stories on closer destinations 
like historic Mandalay in Myanmar. 

Lastly, I would like to thank each 
passenger for your support in helping us 
win several awards including TripAdvisor, 
2017 People’s Choice Awards Thailand 
Voted by Chinese Tourists and Globe 
Luxurie and Premium Awards. We hope 
to continue to improve our service for the 
safety and satisfaction of our passengers. 

Thank You

欢迎各位乘客选乘泰国微笑航空
微笑航线，为您开启最便捷的泰国之旅
不论是圣诞节还是元旦，12月都是一个值得庆

祝的月份。这个月尤其适合旅游度假。对于泰国人而
言这个月的父亲节也是非常重要的节日。在这个特
殊的月份，泰国微笑航空也将推出特别菜单。我们
将和泰国最红甜点店After You合作，为大家献上这
款九世国王最喜欢的蛋糕。我们会在2017年12月5日
和2017年12月25日到2018年1月1日的航班上提供这
份特别菜单。

我们We smile也为正在计划假期出游的你制
定了前往广州的线路，你可以一览广州各处美景例
如广州塔或者你可以前往莲花山参拜观音菩萨。此
外，附近的国家例如缅甸曼德勒也是我们推荐的旅
游地，你可以在这里领略缅甸历史文化，还可以参拜
这里的名刹为新年祈福。

最后我们还要感谢各位乘客一直以来的支持，
是您让我们获得了极高的评价，还让我们获得 
了“猫途鹰2017中国游客赴泰旅游首选”和“全球精
选”等多个奖项，我们将会一直努力为您提供更好
的服务。

ขอต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่ไทยสมายล์ สายการบิน
แห่งรอยยิ้มที่พร้อมให้บริการทุกท่านให้ได้รับความ-
สะดวกสบายตลอดการเดินทางครับ

 เดือนธันวาคม ถือเป็นเดือนแห่งความสุขที่มี 
เทศกาลพิเศษมากมายให้เราได้ร่วมเฉลิมฉลอง ไม่ว่า 
จะเป็นวันคริสต์มาส หรือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
นอกจากนี้ยังมีวันพ่อแห่งชาติ วันสำาคัญของคนไทยที่
จะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อคุณพ่อของเรา 
ทุกคน ในวาระโอกาสพิเศษของเดือนน้ี ไทยสมายล์ 
ได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษให้กับผู้โดยสารทุกท่าน ไม่ว่า 
จะเป็น ‘เค้กราชปะแตน’ เค้กท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงโปรด ซ่ึงจะให้บริการทุกท่านในวันท่ี 5 ธันวาคม 
และสำาหรับช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ เราร่วมกับ After You  
มอบขนมสุดพิเศษให้ท่านได้ลิ้มลองบนเที่ยวบิน 
ระหว่างวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561 น้ี

สำาหรับท่านที่กำาลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวใน
ช่วงวันหยุด วีสมายล์ฉบับนี้ขอแนะนำาเส้นทางบินตรง
ล่าสุดจากภูเก็ตสู่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และจากกรุงเทพฯ สู่มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  
เมืองท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในวีสมายล์ฉบับนี้ครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านเป็น
อย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และทำาให้เราได้รับรางวัล
ต่างๆ ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลจาก TripAdvisor, 
2017 People’s Choice Awards Thailand Voted  
by Chinese Tourists และ Globe Luxurie and 
Premium Awards ทั้งนี้ เราจะไม่หยุดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนเส้นทางบินที่
หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงรักษามาตรฐานต่างๆ เพื่อ
ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดของทุกท่าน

ขอบคุณครับ
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ธันวาคม 2560
สารบัญ

28 สตรีทอาร์ตตลาดพลู 
โครงการใหม่ที่ชวนคนท้องถิ่นมาร่วมสร้างระบายสีเพื่อให้ย่านน่าเดิน
Street Art in Talad Plu: pop art redefined by the local people 

32 ศิลปะเดินทาง
นิทรรศการใหม่สำาหรับคนที่คิดถึงวิธีสื่อสารแบบเก่าๆ  
A New Exhibition for Old Souls

36 อาหารประดับดาว
สำารวจร้านอาหารอิสระดีกรีมิชลินสตาร์ในกรุงเทพฯ
Explore Independant Michelin Starred Restaurants in Bangkok 

40 สำารับสำาหรับไทย  
การกลับมาของอาหารไทยแบบดั้งเดิม  
Set for Thai: The Renaissance of Traditional Thai Cuisine 
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สารบัญ
ธันวาคม 2560

44 สี่พระยาถึงคลองสาน
สำารวจ 2 ย่านเก่าสุดเก๋าแห่งปี
Exploring Bangkok’s Oldest Neighbourhoods

50 สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
สัมผัสสีสันและมิติใหม่ของเมืองพัทยา ณ โรงแรมดีไซน์เก๋
ใจกลางเมือง
Relax in style by the Sea at Siam @ Siam Design 
Hotel Pattaya

58 ‘กวางโจว’ ครั้งแรก 
เที่ยวเมืองใหญ่ที่ผสมผสานความ ‘เก่า’ และความ ‘ใหม่’ 
และ ‘วัฒนธรรม’ เข้ากับ ‘ความล้ำาสมัย’ ได้อย่างงดงาม 
Guangzhou: A City of the Past and Future

74 โปสการ์ดจาก ‘มัณฑะเลย์’ 
ส่งความคิดถึงจากแดนไกล ที่มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลอยู่
ทุกเมื่อเชื่อวัน  
Postcard from Mandalay
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ด้วยปรัชญาท่ีว่า ‘ทำางานหนัก บาลานซ์ชีวิตต้องดี’ ชีวิตของเหมือนฝันจึงสำาคัญท่ีความสุข เวลาว่างเธอสนุกกับการเที่ยว 
กิน ช็อปฯ ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ซึ่งนอกจากจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้ว ยังได้ขำาคิกคักกับพี่ป้าน้าน้องคนพื้นที่ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลท่องเที่ยวเด็ดๆ เรียกว่า ไปใช้ชีวิตแบบไม่สโลว์ไลฟ์ แต่ต้อง Happy Life - สุขง่ายๆ สบายใจแค่นั้นเอง
With a strong philosophy of having ‘work-life balance’, Muanfun’s life revolves around happiness. In her 
spare time, she enjoys travelling, dining, shopping and being outdoors. She lives her life seeking fresh air 
and the smiles of sisters, aunts and local people. As an avid traveller, she always manages to find hidden 
meaningful spots, learning to not just seek a slow life but a happy life, full of simple pleasures. 

àËÁ×Í¹½˜¹ ¸ÒÃ³¸ÃÃÁ 
MUANFUN THARANATHAM 

นักเขียนอิสระสายไลฟ์สไตล์ที่รักการกิน ดื่ม เที่ยว และสัมผัสสีสันของวัฒนธรรมท้องถิ่น การเดินทางพร้อมกล้อง
และปากกาคือกิจกรรมยามว่าง ที่มักจะมีการออกนอกเส้นทางเพื่อสำารวจร้านอาหารและรสชาติที่แปลกใหม่พ่วงท้าย
รายการท่องเที่ยวเสมอ
Saranyu is a lifestyle writer who is passionate about gastronomy, travelling, and discovering local cultures. 
She explores new places, armed with her favourite camera and a pen, making occasional detours to find delicious 
local treats.

ÈÃÑ³ÂÙ ¹¡á¡ŒÇ 
SARANYU NOKKAEW 

สุวิทย์คือคนล่องเรือเดินเมืองเก่าผู้หลงใหลวิถีชีวิตท้องถิ่น อีกทั้งยังชื่นชอบงานออกแบบสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจาก
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง นอกจากจะชอบเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย
เก่าของกรุงเทพฯ สุวิทย์ยังทำางานเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักเขียนอิสระด้วย
Suwit enjoys cruising Bangkok’s Old Town and is passionate about local life. He also likes creative design 
and urban lifestyles when mixed with traditional culture and folk wisdom. It’s not uncommon to find him 
exploring the small alleyways of Bangkok’s historic areas. Suwit also works as a television host, author and 
freelance writer.   

สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ 
SUWIT WONGRUJIRAWANICH

เทพประทาน เหมเมือง เป็นนักเขียนอิสระท่ีเร่ิมชีวิตการทำางานในกรุงเทพฯ ด้วยการเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ จนถึงช่วงวิกฤต
ต้มยำากุ้งชีวิตพลิกผันทำางานหลายอย่างจนได้มาเป็นบรรณาธิการนิตยสาร และทำางานอยู่ในวงการนิตยสารอยู่เรื่อยมา 
จนกระทั่งในปีที่แล้ว  เริ่มป่วยเป็นมะเร็งจึงลาออกมาเป็นผู้จัดทำาเนื้อหาให้กับสิ่งพิมพ์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องโครงการหลวง 
ปัจจุบันสุขภาพดีขึ้น และการรักษาเกือบเสร็จสิ้นแล้ว เขาจึงกลับมาเป็นนักเขียนอิสระ
Dhepprathan Hemmuang is a freelance writer with a background as a newspaper journalist in Bangkok. 
During the Tom Yum Kung crisis, he took on many different roles including a magazine editor. When diagnosed 
with cancer, he resigned and became a contributor to special publications on the Royal Projects. As his health 
improves and he completes his treatment, Dhepprathan returns to work as a freelance contributor.

เทพประทาน เหมเมือง 
DHEPPRATHAN HEMMUANG 

CONTRIBUTORS
นักเขียนรับเชิญ
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1. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเท่ียวว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
ท่านสามารถตรวจสอบบริษัทนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์ท่ีมีใบอนุญาตถูกต้องตาม 
กฏหมายได้ท่ี www.tourism.go.th หรือสายด่วน 02 401 1111 ตลอด  
24 ชั่วโมง
2. ตรวจสอบเลขท่ี วัน เดือน ปี ท่ีออกใบอนุญาตซ่ึงตามกฎหมายจะมีอายุ 2 ปี
3. ตรวจสอบประวัติบริษัทนำาเท่ียวจากกรมการท่องเท่ียว หรือญาติและเพ่ือน
ที่เคยใช้บริการ
4. เลือกซ้ือรายการนำาเท่ียวท่ีระบุรายละเอียดชัดเจน และพิจารณาความคุ้มค่า 
ที่ได้รับ
5. กรณีเลือกซื้อรายการนำาเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ ต้องเชื่อถือได้และต้อง
ตรวจเลขที่ใบอนุญาตก่อน
6. เก็บเอกสารชำาระเงินไว้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียน ในกรณีที่ไม่เป็น
ไปตามข้อตกลง หรือได้รับบริการไม่ตรงกับรายการนำาเที่ยวที่ท่านซื้อ
7. ควรซื้อรายการนำาเที่ยวจากบริษัทนำาเที่ยวที่มีใบอนุญาตถูกต้องตาม 
กฎหมายเท่านั้น เพราะท่านจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายได้ 
และยังได้รับการประกันอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยวอีกด้วย

เท่ียวอย่างไรให้คุ้มค่า...คุ้มราคา

Make your trips worth your time and money

หลายคนมีทริปท่องเท่ียวในฝัน การออกเดินทางท่องเท่ียวท้ังที จึงต้องมีการวางแผนการท่องเท่ียวล่วงหน้า เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ 
เต็มอ่ิม สุขใจ และคุ้มค่าสมราคา หากท่านเป็นผู้หน่ึงท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้บริการบริษัทนำาเที่ยว กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการกำากับดูแลด้านธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีข้อแนะนำาในการเลือกซื้อทัวร์มาฝาก ดังนี้ 

พบเห็นหรือร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจนำาเที่ยวได้ 3 ช่องทาง
1. ผ่านทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว หรือ www.tourism.go.th
2. สายด่วน 02 401 1111
3. ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ หรือยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่
สำานักงานทะเบียนธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว 
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท์ 02 219 4010-7 ต่อ 310, 333 หรือที่สำานักงานทะเบียน
ธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ทั้ง 15 สาขา

Channels to File Complaints Against Tour Operators: 
1. www.tourism.go.th, the website of the Department of Tourism (DOT)
2. DOT Hotline at  02 401 1111
3. File a complaint in person, or mail it to : The Division of Tourism Business and 
Guide Registration, Department of Tourism, 154 National Stadium, Rama I Road, 
Wang Mai Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330. Tel. 02 219 4010-7 
ext 310, 333 or contact any of the 15 branches under the Division of Tourism 
Business and Guide Registration.

Fulfilling your dream trip takes a lot of planning and organising — and a lot of 
money. How do you ensure that your travels are worth your time and money? 
How can you prevent it from turning into a nightmare?

If you prefer travelling with organised tours, stay away from irresponsible 
tour operators by following these advices from the Department of Tourism (DOT), 
the main state agency which regulates the tourism and tour guide businesses.

1. Check if tour operators have legal tourism licences. Online checking of the 
legal status of tour operators and tour guides is available at www.tourism.go.th 
or call 24-hour DOT Hotline on 02 401 1111. 
2. Check the date, month, and year on the tourism licence because the licence 
is valid for only 2 years.
3. Check with people you know who travelled with those tour agencies to 
ascertain their service quality.
4. Choose only tour operators which offer a detailed plan for the journey so 
you can decide if the trip is worth your money.
5. Purchase organised tours online with only trustworthy tour operators with 
tourism licences.
6. Always keep the receipt after paying for the tour. The receipt is a necessary 
document when you want to file a complaint against irresponsible tour operators.
7. Only buy organised tours from operators with tourism licences. Apart from 
giving you accident insurance coverage, dealing with lawful tour operators  
allows you to claim for compensation when they fail to deliver.
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ขอต้อนรับสู่
วีสมายล์
WELCOME 
TO THE ISSUE 

เชิญพบกับข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ไทยสมายล์คัดสรรมาเพื่อคุณ 

Welcome  to  the  December issue  of  WE Smile, 
we hope you enjoy  your  flight!

‘มายด์’ กัญญฉัตร ฝนมณี 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สายการบินไทยสมายล์

THE ART OF TRAVELLING SMART
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WHAT’S ON 
วีสมายล์พาคุณไปอัพเดทข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ก่อนใคร

WE Smile updates you on the latest news, travel 
and lifestyle trends before anyone else. 

ข่าวเด่น

ทีส่ดุของการพกัผ่อน
วงการโรงแรมในเอเชียคงจะคึกคักมากขึ้นอีกขั้นเมื่อ
ผู้เล่นใหญ่อย่างเครือโรสวูด โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ต 
เข้ามาเปิดตลาดในเอเชยี โดยหลังจากเปิดโรสวดู ภูเก็ต
ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ทางแบรนด์ก็เตรียมเปิดตัวโรสวูด 
หลวงพระบางเป็นควิต่อไป ตามมาด้วยโรสวูด พนมเปญ
ในอนาคตอันใกล้
Last month, Rosewood Hotel and Resorts opened 
their first hotel in Asia at Rosewood Phuket. 
Future plans include the launching of Rosewood 
hotels in Luang Prabang and Phnom Penh. 

ของขวัญล�้าค่า
เมื่อปลายเดือนธันวาคมใกล้เข้ามา 
เชือ่ว่าหลายๆ คนคงต้องเร่ิมมองหา
ของขวัญพิเศษให้กับคนพิเศษแล้ว 
หากใครยังไม่มีไอเดีย ลองแวะไปที่
เมซอง อาร์ทิเนี่ยน จิวเวลรี่บูติก ณ 
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ที่
น�าเสนอผลงานในธีม Festive 
Carats เพื่อร่วมฉลองในเทศกาล
สุดพิเศษนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่
โทร. 0-2630-5757
Maison Artinian at Mandarin 
Oriental Hotel Bangkok presents 
their Festive Carats collection. 
These unrivaled pieces are 
sure to be the perfect gift 
for your special someone. 
Tel. 0-2630-5757 PH
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เส้นใยแห่งสายน�้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร  ชลสาคร อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ 
และคณะผูว้จิยัขอสืบสานความทรงจ�าเกีย่วกบัในหลวง
รชักาลที ่9 จากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชในเร่ืองของเกษตรพอเพียง 
โดยน�าต้นผักตบชวามาพัฒนาเป็นเส้นใย เส้นด้าย และ
ผนืผ้า ภายใต้โครงการวิจยัเรือ่งการพัฒนาผลติภณัฑ์ผ้า
ผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น โดยได้เปิดตัวผลงานใน
งาน STYLE 2017 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดย
น�าผลิตภัณฑ์ ‘เส้นใยแห่งสายน�้า’ มาเปิดตัวในงาน 
STYLE 2017 เพือ่ทดลองตลาด ซึง่ได้รบัผลตอบรบัทีด่ี 
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 
086-618-4639
Assistant Professor Sakorn Chonsakorn, lecturer 
in the Faculty of home Economics Technology, 
Fashion Clothing and Textile Design at Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi and 
researcher for the Royal Initiative of King Bhumibol 
Adulyadej on the issue of Agriculture and Self 
Sufficiency, developed a fibre yarn using water 
hyacinth. The products were made into textiles 
for the fashion industry and exhibited at STYLE 
2017. For information, Tel. 086-618-4639

อาณาจักรแห่งความอร่อย 
ย่านทองหล่อได้ตอกย�้าความเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาหารอีกครั้งด้วยการต้อนรับ 
FOODTOPIA คอมมวินติีม้อลล์ทีอ่อกแบบ
มาส�าหรับคนรักอาหารโดยเฉพาะ และมีร้าน
อาหารนานาชาติให้เลือกกันจุใจกว่า 10 ร้าน 
ตั้งแต่สโมกเฮาส์ไปจนถึงพาสต้าและเคบับ 
ถ้าสนใจลองไปชิมได้ด้วยตัวเองที่ 
FOODTOPIA อาคาร OPUS ทองหล่อ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 
0-2391-8580
Thong Lor reinforces its reputation as 
a food hub with the opening of 
FOODTOPIA community mall. The location 
includes more than 10 international 
restaurants with dishes from kebabs 
to pasta. If you’re interested in having 
a taste visit FOODTOPIA at the OPUS 
building, Thonglor. Tel. 0-2391-8580

สทิธพิเิศษส่งท้ายปี
ประกนัภยัไทยววิฒัน์ เอาใจนกัเดนิทาง
มอบสิทธิพิเศษส่งท้ายปีส�าหรับ
ลูกค้าประกันเดินทางต่างประเทศ 
พลัส (GTIP) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 
2561 รับส่วนลดทันที 10% ทุกแผน
ความคุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี
เมื่อซื้อ Online ผ่านเว็บไซต์ 
thaivivat.co.th เพียงใส่ promotion 
code: TVISAVE10 พิเศษยิ่งกว่า! 
รับเพิ่ม รหัสส่วนลดค่าโดยสาร Grab 
20% เพื่อเดินทางไป-กลับสนามบิน 
ให้ทกุการเดนิทางเป็นเรือ่งง่ายๆ อุน่ใจ
กบัประกนัภยัการเดนิทางไทยววัิฒน์ 
คุม้ครองค่ารกัษาสงูถงึ 5 ล้านบาท 
ไม่ต้องส�ารองจ่าย รักษาได้ทุก
โรงพยาบาล รวมถงึค่ารกัษาพยาบาล
จากกฬีาเสีย่งภัย พร้อมบรกิารช่วยเหลอื
ฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม. ท�าได้แบบ
ไม่จ�ากดัอาย ุเบีย้เริม่ต้นเพยีง 200 
บาท ซือ้ผ่านเวบ็ไซต์ thaivivat.co.th 
หรอืสอบถามรายละเอยีดได้ที่ 
Call Center โทร 1231 ต่อ 2921 

Thaivivat Insurance invites 
travellers to save for their year 
end travel from now until 31  
January 2018, with 10% discount  
on international travel insurance 
when plans are purchased 
online at (thaivivat.co.th) using 
the promotional code: TVISAVE10. 
In addition, get 20% off your 
Grab Taxi ride to and from the 
airport! With Thaivivat travel 
insurance, you’ll receive up to 5  
million baht coverage at any 
hospital worldwide, with cashless 
service without the need for advance  
payment, including coverage 
for sports injuries and 24-hour 
emergency assistance worldwide 
starting at just THB 200. For more 
information visit (thaivivat.co.th), 
call 1231 ext. 2921.
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คิดถึงพระราชา 
บรรลือสาส์นจัดท�าหนังสือขายหัวเราะฉบับคิดถึงพระราชา ใน
ราคา 20 บาท รวบรวมเรื่องราวหลังวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
ซึ่งแม้จะเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แต่เราชาวไทยได้เปลี่ยน
พลังความคิดถึงมาใช้ความสามารถที่มีของแต่ละคนร่วมท�าดี
เป็นจิตอาสา ท�างานฝีมือ แจกอาหาร น�้าดื่มให้ผู้เข้ากราบ
พระบรมศพ เก็บขยะ ขับมอเตอร์ไซค์รับส่งฟรี เพื่อน้อมร�าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 พระราชาผู้เป็นที่รัก ด้วย
คุณค่าของน�้าใจไทยที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วยราคา 
(facebook.com/kaihuaror)
This book seeks to lighten moods by collecting stories 
of moments after 13 October. Despite Thailand’s great 
sadness at the passing of King Rama IX, many citizens 
transformed their grief into determination and volunteered 
to aid one another in honour His late Majesty. The book 
is sold for THB 20.  (facebook.com/kaihuaror)

ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
พลเอกธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ีให้เกยีรติเป็นประธานพิธลีงนาม
ความร่วมมือการพัฒนาโครงการน�าร่องยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
‘Tourism Healthcare Emergency System’ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา โดยมีนายวญิญ ูองัศนุติย์ ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท 
วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ลงนามในฐานะผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย 
จ�ากดั ร่วมกับผูแ้ทนจากประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย บรษิทั 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท แองเจิ้ลไลฟ์ จ�ากัด 
General Thanasak Patimaprakorn, Deputy Prime Minister oversaw the 
signing of the programme to promote the ‘Tourism Healthcare Emergency 
System’ under the patronage of The Ministry of Tourism and Sports. 
Mr Winyu Angsunit, Deputy Managing Director of Viriyah Insurance 
PLC represented Viriyah Insurance Co., Ltd. together with representatives 
from the Federation of Thai Industries, Bangkok Dusit Medical Services 
PLC, and Angel Life Co., Ltd. 

เดอะ เชลซ ีกระบี่
นักท่องเทีย่วทีก่�าลงัจะเดนิทางไปกระบีแ่ละก�าลงัมองหาทีพั่กใหม่ๆ ลองแวะไปทีเ่ดอะ เชลซ ีกระบี่ 
รีสอร์ตหรูน้องใหม่ของกระบีท่ีอ่ยูห่่างจากสสุานหอยเพียงไม่กีเ่มตร นอกจากทีต่ัง้ตดิหาดส่วนตัว
ทีเ่งยีบสงบแล้ว ไฮไลต์ของทีน่ี่นอกจากจะอยูท่ีห้่องพักแบบพูลวิลล่าแสนสบายและสระว่ายน�า้
ริมหาดแล้วยงัอยูท่ีส่ปา Otium Spa ทีม่องออกไปเหน็ทะเลฝ่ังอนัดามันแบบ 180 องศา พร้อม
ทรีตเมนต์ Aromatherapy Signature Massage ทีใ่ช้กลิน่อโรมาพิเศษทีรั่งสรรค์ข้ึนมาเพือ่ 
Otium Spa ของทีน่ีโ่ดยเฉพาะ (ราคาอยูท่ี ่2,200 บาทส�าหรบั 90 นาที) สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
ทีโ่ทร. 075-819-519 หรือเยีย่มชมเว็บไซต์ theshellsea.com 
Krabi’s newest luxury resort The Shellsea Krabi Resort, is located just a few metres 
from the famous Susan Hoi (Shell Cemetery). In addition to the private location, be 
sure to check out the Otium Spa that offers a 180-degree view of the Andaman 
Sea. The Aromatherapy Signature Massage is 90-minutes of pure bliss for THB 2,200. 
For bookings Tel.  075-819-519  or visit (theshellsea.com)
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วนัเดอร์
จากวรรณกรรมเยาวชนสู่ภาพยนตร์ทีบ่อกเล่าเร่ืองราวของ ออกสัต์ (อัก๊ก้ี) 
พลูล์แมน เดก็ชายอาย ุ10 ขวบ ทีเ่กดิมาพร้อมกบัความผิดปกตท่ีิใบหน้า
จากโรคปากแหว่งเพดานโหว่ เขาเข้ารบัการผ่าตัดใบหน้ามาแล้วกว่า 27 คร้ัง 
การทีเ่ขาเตบิโตมาด้วยความรกัและก�าลังใจจากครอบครวัหล่อหลอมหวัใจ
ให้เป็นคนดี เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนรวมกับเด็กคนอื่นในโรงเรียน 
หัวใจที่ดีจึงชนะหน้าตาได้ไม่ยากเลย
Adapted from the novel of the same name, Wonder is the story 
of August (Auggie) Pullman, a child born with facial defects 
from a cleft palate. By age 10 he had undergone 27 surgeries. 
When it comes time to enter school with other children, it is his 
good heart that wins over his peers. 

เทศกาลงานออกแบบเชยีงใหม่
เทศกาลที่จะให้มุมมองใหม่ สร้างแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์
ของเหล่าช่างฝีมอืและศลิปินทีร่วมตัวกันเพือ่ถ่ายทอด แลกเปลีย่นความรู้
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทรรศการ ศิลปะ ดนตรี และงานออกแบบซึ่งเห็น
คุณค่าความเป็นเมืองเก่าและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ร่วมชมงานได้
บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านวัดเชียงมั่น-วัดล่ามช้าง และทีซีดีซี 
เชียงใหม่ในวันที่ 6 - 10 ธันวาคมนี้
The Chiang Mai Design Festival gathers artists and creatives 
together to exhibit music, art and various designs. See it at the 
Three Kings Monument, Wat Chiang Man, Wat Lam Chang and 
TCDC Chiang Mai on 6-10 December. 
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2 ธ.ค. ม.ค.2 8

วันสำ�คัญและเทศก�ลเด่น

* กำ�หนดก�รจัดง�นอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินท�ง
* Dates are subject to change, please check again before travelling. 

备注：活动日期有待变动，在出发前请再次查询。

Enjoy a vibrant walking street with local food and fresh 
coffee in this great festival for the whole family. Be sure 
to go on the Doi Tung Tree Top Walk, and see a grand 
exhibition about reversing the effects of desertification. 
(doitung.org)

缤纷董山节
在步行街上，到处都是当地美食，空气里弥漫着董山特产咖啡的醇
香。来自当地村民的活动也充满了乐趣。或者你还可以在郁郁葱葱的
树顶世界和吊桥上轻轻起舞。你还可以参观董山行宫，游览这里的纪
念馆，你可以感受到“一片被干旱破坏的土地，正在被一个87岁的老
人慢慢修复。”不论怎样，这个活动在每个周末以及政府和皇室规定
的公共假日举行。

C A L E N D A R WORDS: SMILEY HAPPINESS 020

THE BEST EVENTS IN DECEMBER 2017

ธันว�คม 2560

เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง
COLOURS OF DOI TUNG FESTIVAL 
จ. เชียงราย / CHIANG RAI /  清莱府 (2 DEC - 28 JAN 2018) 
ถนนคนเดนิท่ีมีทัง้อาหารพืน้บ้าน กาแฟจากโรงคัว่กาแฟดอยตงุ
หอมฉุย กิจกรรมจากน้องๆ ชนเผ่าก็สนุกนัก หรือตื่นเต้นเบาๆ 
กบัดอยตุง ทร ีทอ็ป วอล์ค สะพานสลงิในป่าเขยีวสดชืน่ แวะกราบ
พระต�าหนักดอยตุงและชมนิทรรศการที่หอแห่งแรงบันดาลใจ 
เพื่อจะได้ซาบซึ้งว่า “แผ่นดินที่ถูกท�าลายให้แล้งร้าง ก�าลังจะถูก
พลิกฟื้นโดยบุคคลหนึ่ง ซึ่งอายุถึง 87 ปี” มีวันนี้ได้อย่างไร 
งานจัดทุกเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่โครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(doitung.org)

十二月份活动日历 2017
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วันพ่อแห่งชาติ
FATHER’S DAY 
ประเทศไทย / THAILAND / 泰国  (5 DEC)  
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันส�าคัญของชาติไทย ทั้งเป็นวันชาติ 
วนัคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา- 
ภมูพิลอดลุยเดชทีท่รงท�าเพือ่ชาวไทยตลอดมา และยงัเป็นวนัพ่อแห่งชาติ
อีกด้วย ลกูๆ ชาวไทยจงึควรถอืวันนีท้�าดด้ีวยการกราบขอพรพ่อ พาพ่อ
ไปท�ากิจกรรมอาสา หรือวิ่งเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ได้สุขภาพและชื่นใจพร้อมกันในวันดีๆ 
December 5th marks National Father’s Day, the Birthday 
of His late Majesty King Bhumibol Adulyadej. Thais celebrate 
by volunteering for charity or spending time with close 
family members.   

父亲节
每年的12月5日对于所有泰国人来说都是一个重要的日子。这一天不仅仅是
一个举国欢庆的日子，它也是人民庆祝普密蓬国王生辰的日子，此外这一天
也被定为泰国的父亲节。 因此在泰国，子女们应该在这一天为父亲祈福，
带父亲去参加一些志愿活动或者去参加为国王祈福的义跑活动。和父亲一
起，在这美好的一天拥有健康的身体和愉快的心情。怒放的美丽景象。

ธ.ค.5

021

6 ธ.ค.01
งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ
ANCIENT SRI SATCHANALAI FESTIvAL 
จ. สุโขทัย / SUKHOTHAI / 素可泰 (6 - 10 DEC)
ย้อนเวลาไปกับบรรยากาศงานจ�าลองหมู่บ้านวิถีไทยของชาวอ�าเภอศรีสัชนาลัย
ผสมวัฒนธรรมชาวไทยพวน ชิมอาหารท้องถิ่นอย่างข้าวเปิ๊ป (คล้ายข้าว
เกรียบปากหม้อราดน�้าซุป) ขนมข้าวโค้ง (คล้ายขนมไข่เต่า) และร่วมชมแฟช่ัน
ววิฒันาการผ้าไทยและลายผ้าพืน้เมือง ชมงานเครือ่งเงนิและเครือ่งทองลายสุโขทยั
โบราณรว่มสมยัได้ทีว่ดัพระศรรีตันมหาธาตุและอทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลัย
Visit Si Satchanalai Historical Park, and witness bygone traditions 
while tasting delicious ancient recipes. Visitors can also educate 
themselves on the evolution of Thai fabrics and Sukhothai jewellery 
at Wat PhraSi Rattana Mahathat. 

素可泰梦回古时
回到具有浓重泰国传统文化的斯撒查纳莱县，品尝当地的美食，如：考呗（是一种泰
国特色汤面或河粉），考空（类似于炸汤圆球），邀请大家共同欣赏泰国纺织品演变发
展过程，同时也可以到帕斯拉塔纳马哈泰寺庙和斯撒查纳莱历史公园，饱览素可泰时
期泰国传统金银饰品。

1 ธ.ค.01
เทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น
INTERNATIONAL SILK 
FESTIVAL  
จ.ขอนแก่น / KHON KAEN / 孔敬泰 
(1 - 10 DEC)
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางผ้าไหมในภาค
อีสานเพราะสืบสานพระราชปณิธาน
งานศิลปาชีพด้านผลิตภัณฑ์ไหม
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางชุมชนจะควบคุมการผลิตผ้าไหมให้มี
คุณภาพดี สีไม่ตก และพัฒนาปรับลวดลายให้แปลกใหม่อยู่เสมอแต่ไม่
ทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม เลือกซื้อสินค้าโอท็อป ชมขบวนแห่พื้นเมือง ร่วม
พิธีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักแบบพี่น้อง พร้อมท�าบุญ
ในงานกาชาดได้ที่หน้าศาลากลางจังหวัด
Khon Kaen is a silk centre for the Northeast of Thailand 
due to the efforts of Her Majesty Queen Sirikit. See the 
famous textiles and shop for OTOP products at the plaza 
in front of Khon Kaen City Hall.  

孔敬国际丝绸节
孔敬是泰国东北部的丝绸中心，因其延续了九世王普密蓬·阿杜德先王时
期，所传承下来的丝绸文化艺术。孔敬严格把控丝绸的质量，保证丝制品
不掉色的同时，结合传统文化开发新产品。选购OTOP产品，观赏当地游
行，参观相亲相爱的“结拜”仪式，同时也能为当地红十字会募捐爱心。

ธ.ค.13
สวดมนต์ข้ามปี  
CROSS-YEAR PRAYER FOR THE NEW YEAR 
ประเทศไทย / THAILAND / 泰国 (31 DEC)
ก้าวข้ามผ่านปีเก่าแบบชาวพุทธด้วยการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้ๆ ได้สมาธิ 
จากนัน้เช้าวนัปีใหม่จะต่อด้วยการพาครอบครวัไปท�าบญุตกับาตร ถวายสังฆทาน 
ท�างานจิตอาสา กินมังสวิรัติสักวันเพื่อลดการเบียดเบียนสัตว์ร่วมโลกก็สุขใจ ท�า
ทั้งหมดนี้ไม่ได้เพื่อใคร เพื่อจิตใจที่สงบ สร้างความสุขให้ตัวเองและครอบครัวได้
ยิ้มรับปีใหม่แบบเย็นใจไปด้วยกัน
The Buddhist tradition of chanting and meditating across the 
evening of a previous year to the new one is still upheld by many. 
The following day is often reserved for merit making and eating 
vegetarian meals to calm the mind and reduce the burden for animals 
around the world.  

新年的祈祷
告别旧年，步入新年，佛教信徒们都会到离家近的寺庙进行祈福。从新年第一天的早晨
开始，和家人一起去寺庙布施诵经，斋僧行善，享用斋饭，减少食用肉食。并不是说为
了谁而参加这些活动，主要强调通过这些活动来追求内心平静喜悦，为家人和自己在新
的一年里享有平和放松而祈福。
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B E A U T Y WORDS: CHANITPREEYA KULAHATHAI 022

Seek out these fragrances that capture the beauty of cities around the world.

เมื่อภาพความงดงามของมหานครทั่วโลก บันดาลใจสู่การรังสรรค์กล่ินหอม เมื่อนั้นจึงบังเกิด
เป็นละอองความหอมเฉพาะตัวที่น่าหลงใหลเกินจะต้านทาน

กลิ่นหอมชวนท่องเที่ยว

1. AIGNER Ladies Day Paris Eau de Toilette is a designer fragrance that brings out the ambience of Paris. 2. GIORGIO ARMANI 
Armani Privée New York Eau de Parfum is inspired by the free spirit of New York City with a myriad of unique ingredients. 3. SHISEIDO GINZA TOKYO 
Shiseido Ever Bloom Ginza Flower Eau de Parfum delivers the sensual scent of Ginza, a place of art and luxury unlike anywhere else. 4. ARNO SOREL 

Bonjour de Paris Black Edition Eau de Parfum immerses your senses in vanilla, musk and the sweetness of flf lowers. 5. CARVEN Paris Florence Eau de Parfum 
invokes the journey from Paris to Florence ref lflected through the cool scents of magnolia, blackcurrant and sandalwood. 6. BOND NO.9  Dubai 

Gold Eau de Parfum represents the city of gold, the epitome of inflf luence and luxury from the east.

1. AIGNER Ladies Day Paris Eau de Toilette บรรยากาศชวนฝันของปารีสยังคงจุดประกายให้เหล่าดีไซเนอร์รังสรรค์กลิ่นหอมเฉพาะตัวได้ไม่รู้จบ 
2. GIORGIO ARMANI Armani Privéeé New York Eau de Parfum จิตวิญญาณแห่งอิสระเสรีของมหานครนิวยอร์กได้รับการทวิสต์อย่างมีชั้นเชิงด้วยนานา

ส่วนผสม 3. SHISEIDO GINZA TOKYO Shiseido Ever Bloom Ginza Flower Eau de Parfum นำาเสนอกลิ่นหอมอันได้แรงบันดาลใจจากย่านกินซ่า แหล่งรวมความ
ชิคของงานศิลป์และความหรูหราในแบบที่ไม่เหมือนใคร 4. ARNO SOREL Bonjour de Paris Black Edition Eau de Parfum ละอองความหอมที่ผสานความอบอุ่นของ

วานิลลา มัสก์ และความหอมหวานของหมู่มวลดอกไม้ 5. CARVEN Paris Florence Eau de Parfum การเดินทางจากปารีสสู่ฟลอเรนซ์ เมืองท่องเที่ยว
ของอิตาลี สะท้อนผ่านกลิ่นหอมเย็นชื่นใจของแมกโนเลีย แบล็คเคอแรนต์ และแซนดัลวูด 6. BOND NO.9 Dubai Gold Eau de Parfum คือตัวแทน

ความมั่งคั่งของเมืองแห่งทองคำาที่แผ่อิทธิพลความหรูหรามายังกลิ่นหอมของโลกตะวันออกแบบเต็มพิกัด
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G R O O M I N GWORDS: MALATI S.

FRESH NEW YEAR: Welcome the Year with Iconic Scents

1. DOLCE & GABBANA Pour Homme Eau de Toilette embodies a young Italian gentleman with the scent of tobacco and tonka bean. 
2. CHANEL BLEU DE CHANEL is classically defif ined by the combination of flf lowers and soft sandalwood. 3. RAG & BONE Cypress Eau de Parfum refreshes 
with cypress and vetiver with notes of geranium, cedarwood and patchouli. 4. JIMMY CHOO Man is laced with the sweet scent of honeydew melon, mandarin 

and citrus, combined with pineapple leaf, lavender and patchouli for a scent unlike any other. 5. DIOR HOMME Eau for Men shines with Moroccan 
grapefruit, bergamot followed by Tuscan spices, iris and seductive cedarwood. 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยกล่ินหอมสุดไอคอนิก
สดชื่นรับปีใหม่

1. DOLCE & GABBANA Pour Homme Eau de Toilette นำ�เสนอภ�พของสุภ�พบุรุษสุดเซ็กซี่สไตล์หนุ่มอิต�เลียนด้วยกลิ่นหอมของเนโรลี เบอร์ก�ม็อต เจือด้วย
กลิ่นพริกไทย ย�สูบและถั่วตองก้� 2. CHANEL BLEU DE CHANEL คือนิย�มของคว�มคล�สสิกที่ผส�นกลิ่นซิตรัสเข้�กับกลิ่นหอมของดอกไม้น�น�พรรณ 

แซมด้วยกลิ่นแซนดัลวูดแสนละมุน 3. RAG & BONE Cypress Eau de Parfum สร้�งคว�มรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีว�ด้วยกลิ่นหอมของสนไซเปรสและเวติเวอร์ 
เจือด้วยเจอร�เนียม ซีด�ร์วูด และพัทชูลี 4. JIMMY CHOO Man ผส�นกลิ่นหอมหว�นของฮันนีดิว เมลอน เข้�กับคว�มสดใสของกลิ่นส้มแมนด�รินและ
ซิตรัส แทรกด้วยกลิ่นใบสับปะรด ล�เวนเดอร์ และพัตชูลี เกิดเป็นคว�มลงตัวที่ดูมีลูกเล่นไม่แพ้ใคร 5. DIOR HOMME Eau for Men ผส�นกลิ่นหอมของ

เกรปฟรุตจ�กโมร็อกโกและเบอร์ก�ม็อต ต�มด้วยกลิ่นเครื่องเทศและดอกไอริสจ�กทัสค�นี ปิดท้�ยด้วยซีด�ร์วูดแสนเย้�ยวน
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024P A C K I N G
Welcome the New Year at these charming old towns 

WORDS & STYLE: MALATI S.

ตอนรับปใหมดวยทริปพิเศษที่เปดมุมมองและสรางทัศนคติใหมๆ 
ในเมืองเกาที่มีเสนหนาคนหา

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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สร้อยคอ
จาก DIOR

WE 576 
BKK-LPQ

Chopard L.U.C. XP Urushi Year of the 
Dog นำาเสนอตัวเรือนสุดบาง ประดับด้วย

สัญลักษณ์สุนัขเพื่อต้อนรับปีจอที่กำาลังจะมาถึง 
โดยหน้าปัดรังสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคอุรุชิซึ่งเปน

เทคนิคโบราณของญี่ปุน     

Chopard L.U.C. XP Urushi Year of 
the Dog features a beautifully detailed 

face with a dog motif created using 
Urushi, a Japanese artisanal craft. 

หมวก
จาก HERMES

เสื้อ
จาก TORY BURCH

กระเป๋า
จาก COACH

ซองใส่พาสปอรต
จาก CATH KIDSTON

FOR HER
ต้อนรับหน้าหนาวด้วยทริปสู่หลวงพระบาง 
เมืองมรดกโลก อดีตราชธานีของอาณาจักร
ล้านช้าง ที่โดดเด่นด้วยวิถีพุทธอันงดงาม
และตึกรามบ้านช่องแบบโคโลเนียล เมืองนี้มา
เที่ยวกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ 

Welcome the winter in Luang 
Prabang, with its traditional 
Buddhist way of life and colonial 
style buildings. This is one city 
worth visiting over and over again. 
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025

FOR HIM 
เท่ียวปีนัง สวรรค์ของคนรักวัฒนธรรมผสมผสาน 
และแหล่งสตรีทฟู้ดที่โด่งดังระดับโลก ลองเดิน
เล่นไปในจอร์จทาวน์ที่มีทั้งสถาปัตยกรรมเก่า
และสตรีทอาร์ตแบบสมัยใหม่ให้ได้ชม

Penang is a paradise for culture seekers and 
foodies. Stroll through Georgetown for street 
art and modern architecture. 

กางเกง
จาก ORLEBAR BROWN

WE 427 
BKK-PEN

เสื้อ
 จาก JIM THOMPSON

Seiko Astron Big-Date นาฬิกาสมรรถนะสูง
ที่มาพร้อมกับฟังก์ ชั่นปรับเวลาให้

เที่ยงตรงด้วยระบบ GPS Solar พร้อมระบบ
บอกเวลาสองหน้าปัด ตัวเรือนทำาจากไทเทเนียม 

ส่วนกรอบตัวเรือนทำาจากเซรามิก 
 

Seiko Astron Big-Date is a high 
performance watch with a GPS 
controlled timezone adjustment. 

กระเป๋าเป้
จาก GIVENCHY

แว่นตา
จาก GIORGIO ARMANI

รองเท้า
จาก THOM BROWNE
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แก่นสารของสรรพสิ่งอิงความว่าง
แต่เราสร้าง “ความมี” ให้ดีเด่น
จากนั้นเติมสิ่งสมมุติผุดประเด็น
เรียก “ความเป็น” นี่โน่นนั่นกันมากมาย

พอได้เป็นและได้มีทีนี้ยุ่ง
กิเลสตุงอัตตาเติบก�าเริบหลาย
ปุถุชนธรรมดาหูตาลาย
เริ่มกรีดกรายเป็นมนุษย์สุดประมาณ

บ้างก็เป็นท่านเจ้าคุณผู้บุญหนัก
บ้างก็เป็นเสาหลักหลายสถาน
บ้างก็เป็นนักการเมืองเรืองตระการ
บ้างก็เป็นขุนทหารแห่งกรมกอง

บ้างก็เป็นอาจารย์ผลงานเด่น
บ้างก็เป็นนักวิจารณ์ช�านาญถอง
บ้างก็เป็นนักธุรกิจติดเงินทอง
บ้างก็ปองเป็นดาราค้างฟ้าไทย

การจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลก
เพียงอย่าแบกจนหนักอึ้งทะลึ่งใหญ่
ส�าคัญผิดคิดว่าตัวไม่กลัวใคร
อัตตาไหวแผ่นดินหวั่นสั่นสะเทือน

แก่นสารของสรรพสิ่งอิงความว่าง
หัวโขนสร้างอวิชชามาหลอกเฉือน
ถ้ารู้เท่ารู้ทันไม่ฟั่นเฟือน
หัวโขนเหมือนหัวเผือกเปลือกชีวิต!

Essentially, things are empty
It is we who lay importance on “Having”
Making it into a concrete form
And naming it the “Being” of multiple things

With Being and Having come angst
Defilement satiates and inflates the ego
People become disorientated
And develop fastidiousness with sophistication

Some are high and venerable monks
Some are icons and pillars of society
Some are preeminent politicians and
Some are mighty, military commanders

Some are distinguished professors
Some are discriminating critics
Some are accomplished financiers and
Some are star-struck fame-seekers

Whatever you are is nothing amazing
Do not bear the weight of self-aggrandisement
And believe yourself to be insuperable:
The ego moves like the earth in quakes

Things are essentially empty
Ignorance tricks us into self-glorification
If we are aware and avoid excessiveness
The glory will remain but the skin upon emptiness

“บทบาทสมมติ”
Role-Playing

B L E S S I N G S 026

By V. Vajiramedhi

โดย ว. วชิรเมธี
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ข่าวสารและเรื่องราวของวงการศิลปะและการสร้างสรรค์

ART & CULTURE

ในเดือนธันวาคมนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคมนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา หากใครวางแผนที่จะไปเที่ยว อย่าลืมแวะสักการะหลวงพ่อโตที่
วัดพนัญเชิงก่อนกลับเพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่

The province of Ayutthaya will host the annual Ayutthaya Heritage Fair 
2017 from 15 - 24 December at Ayutthaya Historical Park. For those 

who plan to visit, don’t forget to drop by Phananchoeng Temple to pay 
respects to the Big Buddha. 
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STREET ART IN TALAD PLU:  Pop art redefined by the local people

WORDS: SUWIT WONGJIRAVANICH 

งไม่ผิดหากจะกล่าวว่านิยามของ 
คำาว่า ‘อยู่ดี มีสุข’ ของแต่ละท่าน
ล้วนมีความแตกต่างตามไลฟ์สไตล์
การดำาเนินชีวิต ในมุมมองของเตย  

ฐิติวัลคุ์ เฉลิมแสงสกุล ศิลปินนักวาดภาพที่ 
พาเราเดินชมเมืองย่านเก่าตลาดพลูในวันนี้ 
เธอคิดเห็นว่า ‘อยู่ดี มีสุข’ คือ ความมีอัธยาศัย
ไมตรีอันดีต่อกันของผู้คนในชุมชน ในถิ่นที่เป็น 
ท้ังย่านท่ีมีความอบอุ่นเสมือนบ้านของเรา และ
นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานพรีธีสิสในหัวข้อ 
‘คิดถึงตลาดพลู’ ที่เธอตัดสินใจนำาวิถีชีวิต
ของผู้คนย่านตลาดพลู ถ่ินเก่าละแวกบ้านเกิด
มาเพ้นต์เป็นภาพวาดตลาดชุมชน พร้อมนำา
แนวคิดนี้สานต่อเป็นงานวิทยานิพนธ์ภายใต้ชื่อ  
‘อยู่ดี มีสุข’ ก่อนจบการศึกษาจากคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอเลือก
เทคนิคการเพ้นต์ภาพเล่าเรื่องด้วยการเขียนสี
บนเฟรมผ้าใบที่จำาลองพื้นผิวให้เหมือนกับฝา
ผนัง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรม
ที่พบเห็นภายในพระอุโบสถ ที่มีการบันทึกภาพ
เหตุการณ์ ภาพในวรรณคดี ภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุค
นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานที่ 
เช่นเดียวกับภาพวาดของเธอที่ต้องการบอกเล่า
เรื่องราวของชุมชนบนผืนผ้าใบโดยนำาเสนอใน
รูปแบบกราฟิกแบบไทยร่วมสมัย

 
พหุวัฒนธรรมย่านตลาดพลู
ตลาดพลูเป็นย่านเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ด้วยทำาเลที่ตั้ง
ติดกับคลองบางกอกใหญ่ หรืออีกชื่อว่า คลอง
บางหลวง ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นชุมชน
ของข้าหลวง มีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่ริมสองฝั่ง
คลองเป็นจำานวนมาก เกิดเป็นชุมชนชาวจีนที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี ครั้นเมื่อมีการ
ย้ายราชธานีไปยังฝ่ังพระนคร ก็มีชาวจีนบางส่วน 
ย้ายที่พักอาศัยและแหล่งการค้าไปย่านสำาเพ็ง 
โดยมีชาวมุสลิมเข้ามาอยู่แทนท่ี ความหลากหลาย 
ของเชื้อชาติศาสนานี่เองที่ทำาให้ย่านเล็กๆ แห่ง
นี้มีวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่เราสามารถ
สัมผัสได้จากอาหารการกิน เช่น ขนมกุ้ยช่าย
สัญชาติจีนที่โด่งดัง ขนมบดินของชาวมุสลิมที่ 

สตรีทอาร์ตตลาดพลู 
โครงการใหม่ที่ชวนคนท้องถิ่นมาร่วมสร้างระบายสีเพื่อให้ย่านน่าเดิน
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ฐิติวัลคุ์กับหนึ่งในผลงาน
สตรีทอาร์ตในตลาดพลู
Toey Titival stands 
in front of one of her 
artworks

he definition of “happy living” may 
vary from person to person, but for 
Toey Titival Chalermsangsakul—an 

artist and our guide through the street 
art of Talad Plu—it is the ability to feel 
the warmth of home. Drawing from her 
background in Silpakorn University, 
she paints the walls of the market with 
images inspired by ancient temple murals 
that revealed everyday life in the past. 
Her work today tells the story of the 
community with contemporary graphics.

Multicultural Talad Plu
Talad Plu has been here since the Thonburi 
period. With its strategic location near 
the Bangkok canal (also known as 
Klong Bang Luang), it was a prosperous 
community for local governors. Chinese 
immigrants made their home on the 
banks. When the Chinese moved to the 
more commercial Sampeng area, Muslims 
began to make the area home. This mix 
of culture can be seen in the delectable 
local dishes that includes Chinese Chive 
Dumplings, Kanom Badin (Thai-Muslim 
Butter Cakes), and popular Thai desserts. 
There are also a number of religious sites 
including Buddhist temples, Mosques and 
Chinese shrines. 

หน้าตาคล้ายบัตเตอร์เค้ก รวมไปถึงขนมไทย 
ยอดนิยมที่มีให้เลือกชิมหลากหลายเมนู  
นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานสำาคัญที่ทิ้งร่องรอย 
ความเจริญรุ่งเรืองของย่านน้ี เช่น วัดราชคฤห์วรวิหาร 
วัดจันทารามวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร  
มัสยิดสวนพลู คริสตจักรตลาดพลูแบ๊พติสท์  
และศาลเจ้ากวนอู เป็นต้น

ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า บางยี่ขัน 
แต่เนื่องจากภายในพื้นที่มีการปลูกพลูเป็น
จำานวนมาก โดยเฉพาะพลูเหลืองที่ขึ้นชื่อว่ามี
รสชาติดีเยี่ยม ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็น
ศูนย์กลางการค้าหมากพลูของบางกอก จากช่ือ
ตลาดพลูท่ีเป็นท่ีรู้จักกันของพ่อค้าแม่ขายกลายเป็น
ช่ือย่านตลาดพลูไปในท่ีสุด แม้ว่าวันน้ีจะหมดยุค 
การค้าพลูไปแล้วก็ตาม นอกจากการค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าทางสายน้ำาแล้ว ในปี พ.ศ. 
2444 ได้มีการสร้างเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง 
โดยเริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ ผ่านย่านตลาดพลู 
สู่ปลายทางมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผล
ให้การค้าขายย่านตลาดพลูมีความคึกคักยิ่งขึ้น
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ตลาดพลูบนผืนผ้าใบ
สำาหรับฐิติวัลคุ์ นอกจากบ้านเรือนที่พักอาศัย 
และอาคารพาณิชย์ที่เก่าแก่สวยงามภายใน 
ย่านแล้ว เธอยังชื่นชอบการปฏิสัมพันธ์ของคน 
ในชุมชนที่ยังคงดำาเนินไปอย่างช้าๆ สวนทาง 
กับชุมชนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบ ภายในพื้นที่ 
เรายังพบผู้คนนั่งพูดคุยตามร้านกาแฟโบราณ
ริมทางรถไฟ เรายังได้เห็นคนเล่นหมากรุกริมทาง 
ลูกเด็กเล็กแดงยังคงวิ่งเล่นกันในพื้นที่ และ
เสน่ห์ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของย่านตลาดพลู
คือ แหล่งอาหารการกินที่เริ่มคึกคักตั้งแต่
พระอาทิตย์ขึ้นจนพระจันทร์กระจ่าง ตลาด
อาหารอร่อยในย่านน้ีแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ  
ได้แก่ ตลาดเช้า หลัง 6 โมงถึงเวลาสาย ส่วนใหญ่ 
จะต้ังอยู่ตามซอย เช่น ตลาดวัดกลาง ตลาดใหญ่
ที่ยังคงขายอาหารแห้ง อาหารสด รวมไปถึง
ของอุปโภคบริโภค และตลาดเย็น ช่วง 4 โมง
เย็นถึง 4 ทุ่ม บริเวณแยกตลาดพลูใกล้กับ
สถานีรถไฟ ด้วยเหตุนี้ ภาพวาดบนผืนผ้าใบ
ในงานวิทยานิพนธ์ ‘อยู่ดี มีสุข’ ของเธอจึงสื่อ
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาที่ต่างกัน
บนพื้นที่ย่านตลาดพลู ภาพผู้คนที่มีบุคลิกภาพ
ต่างๆ บนผืนผ้าใบสะท้อนตัวตนของคนในพ้ืนท่ีที่

มีความหลากหลาย ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ 
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง การสอดแทรกเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นจริงลงไปบนภาพทำาให้ภาพวาด
ของเธอมีสีสัน ดูสนุกชวนหัว สะท้อนเอกลักษณ์
ย่านตลาดพลูได้เป็นอย่างดี

 
สตรีทอาร์ตภาพวาดของชุมชน
หลังจากท่ีทีมงาน ‘โครงการตลาดต้องชม’ ภายใต้ 
การดูแลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ดำาเนินการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบเห็นงานวิทยานิพนธ์
ของฐิติวัลคุ์ จึงได้ชักชวนเธอเข้าร่วมโครงการ 
โดยมอบหมายให้เธอนำาความเชี่ยวชาญด้าน
การถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านภาพวาดมาสร้างศิลปะ
แนวสตรีทอาร์ตบนย่านตลาดพลู ผลงานของ 
เธอถูกจัดแสดงไว้ 2 จุด ได้แก่ กำาแพงบ้านเก่า 
ใกล้แยกตลาดพลู และผนังใต้สะพานอันเป็น 
ที่ตั้งของวินมอเตอร์ไซค์ ภายใต้แนวคิด 
‘ตลาดพลู อยู่น่ัน !’ ภาพที่ถูกวาดขึ้นเป็นภาพ
ผู้คนหลากหลายวัยที่ผายมือไปแยกตลาดพลู 
ทำาหน้าท่ีเช้ือเชิญให้คนเข้าไปในพ้ืนท่ี ความพิเศษ
ของภาพวาดชิ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการแต่งแต้ม
เติมสีของฐิติวัลคุ์เพียงคนเดียว ในทางตรงกัน

ภาพวาดในงาน
วิทยานิพนธ์ของ
ฐิติวัลคุ์
One of the 
artist’s paintings 
in the thesis

ข้ามเธอได้ชักชวนคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย 
ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มสีสันด้วย 
จากลายเส้นสีดำาที่เธอร่างไว้ถูกแต่งแต้มเติมสี 
ให้สมบูรณ์โดยเด็กน้อยตัวเล็กๆ ที่เดินผ่าน 
จากพี่ชายคนขายข้าวขาหมูท่ีมาร่วมสนุก จาก
น้าวินมอเตอร์ไซค์ที่ไม่กล้าลงสีในตอนแรก จาก
คุณป้าขายขนมที่ขอร่วมแจมสักเล็กน้อย ฯลฯ 
เธอกล่าวว่า “งานที่ทำาเพื่อชุมชน ก็ควรให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย” 
กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์แบบนี้จะช่วยให้คนใน
พื้นที่รู้สึกหวงแหน เกิดความภาคภูมิ และรู้สึก
ถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง งานสตรีทอาร์ต
ที่ออกมาจึงมี ‘คุณค่า’ มากกว่าภาพวาดที่เกิด
ขึ้นจากเธอคนเดียว สำาหรับโครงการในอนาคต 
ฐิติวัลคุ์กำาลังวางแผนร่วมกับกลุ่มยังธน  
(Young Thon) โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มงาน 
สตรีทอาร์ตเข้าไปในย่านตลาดพลู โดยเฉพาะ
บริเวณถนนเส้นเล็กๆ ที่คู่ขนานกับคลอง
บางกอกใหญ่ เธอหวังว่างานสตรีทอาร์ตช้ินใหม่ 
จะช่วยดึงคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวให้เข้า 
ไปเยี่ยมชมผลงานภาพวาดพร้อมชื่นชมอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อกระตุ้นให้
พื้นที่กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง  
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In the past, the area was called 
Bangyikhan, but because yellow betel  
was prosperous in the area and a common 
commodity in the marketplaces, the name 
“Talad Plu’ or Plu Market was adopted.  
In 1901, a railway connected the area to 
the Mae Klong line, bringing in more 
trade and growth. 

On a Canvas
Aside from the beautiful neighbourhood, 
Titival enjoys the interaction of people in 
this slow-moving community. Here you 
can still find people chatting in old-style 
coffee shops by the railroad, children 
playing traditional games and witness the 
bustling market from sunrise to sunset. 
The market is divided into two major 
areas: the morning market from 6pm until 
late which sells dried food, fresh food 
and consumer products, and the evening 
market from 4pm to 8pm close to the 
railway station. Titival’s paintings show 
the life and vocation of those who live in 
the area, making her work detailed with 
the vibrance of Talad Plu.

 
For the Community 
When the team of ‘Talad Tongchom’, 
Department of Internal Trade in association 
with the Ministry of Commerce and 
Silpakorn University saw Titival’s 
work, they asked her to join the project. 
Using her expertise of the area and her 
storytelling art, her work is displayed at 
two points: the old wall near the market 
and under the bridge near the motorcycle 
taxis. The images are not the sole work 
of Titival, but members of the community 
were invited to join in, including a 
passing child; the pork trotter seller; a shy 
motorcycle taxi driver who was originally 
afraid to place paint on the walls and an 
elderly candy seller who wished to express 
her creative side. “When work is done for 
the community, the community should 
be a part of it,” she says. Titival is also 
working with Young Thon, a group that 
works to increase the amount of street art 
in the area and along the small streets of 
the Bangkok Yai Klong. She hopes that 
these works will draw in more visitors to 
the neighbourhood. 
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AIR MAIL:  A New Exhibition for Old Souls.

WORDS : CHIDSUPANG CHAIWIROJ

วามนาช่ืนใจของวงการศิลปะไทยคือตลอดระยะเวลาท่ีผานมาน้ัน 
มีศิลปนไทยจํานวนมากที่ออกไปสรางชื่อเสียงยังตางประเทศ 
และหนึ่งในนั้นคือศิลปนกลุม Air-Mail Art ที่เคยไปจัดแสดง
ผลงานถึงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ถึงสองนิทรรศการ 

(ที่ Galerie François Fontaine และ Galerie d’art Andata Ritorno) 
เม่ือตนปที่ผานมา และลาสุดนี้ ผลงานของกลุมศิลปนกลุมนี้ก็ไดฤกษกลับ
สูบานเกิด โดยมาจัดใหคนไทยไดชมในนิทรรศการ Par Avion - Air Mail 
ระหวางวันที่ 6 ธันวาคม - 28 ธันวาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
หอศิลป ถนนเจาฟา

แมจะใชวิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม แตโครงการศิลปะรวมสมัยบน
ซองจดหมายนี้กลับเกิดจากการสื่อสารระหวางเพื่อนๆ ศิลปนผาน
แอพพลิเคชั่นอยางไลน… แทนที่จะสงสติ๊กเกอรกัน จะสนุกกวาไหมหาก
เปลี่ยนเปนการวาดรูปสงใหกันแทน? และนั่นคือตนกําเนิดของโครงการ 
Air-Mail Art เมื่อสองปที่แลว ซึ่งมีศิลปนไทยและศิลปนตางชาติจํานวน 
25 คน จากประเทศไทย สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส และสหรัฐฯ เขารวม โดย
ศิลปนในกลุมจะเร่ิมจากการสงซองจดหมายเปลาติดแสตมปใหกันและกัน
ทางไปรษณีย จากน้ันก็นําซองเปลาท่ีผานรอนผานหนาวขามประเทศ
มาสรางเปนงานศิลปะ ดวยความท่ีมีแคหัวขอส้ันๆ ให ผลงานท่ีออกมาจึง
มีความหลากหลายแตกตางกันไปตามพื้นเพและจินตนาการของแตละคน 
ในโลกยุคใหมที่เราสามารถสื่อสารกันไดเร็วระดับเสี้ยววินาที จนคนใน
ยุคนี้อาจจะลืมไปแลววาการตองเฝารอนั้นรูสึกอยางไร บางทีก็อดคิดถึง
วิธีสื่อสารแบบเกาๆ แบบนี้ไมไดเหมือนกัน  

ศิลปะเดินทาง
นิทรรศการใหมสําหรับคนที่คิดถึงวิธีสื่อสารแบบเกาๆ 
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he joy of following Thai art 
over time is seeing local artists 
creating a name for themselves 

abroad. Early this year, Air-Mail Art 
was featured in Geneva at Galerie 
François Fontaine and Galerie d’art 
Andata Ritorno. Recently, works from 
this artist group has returned home, to 
be exhibited in Par Avion - Air Mail, 
from 6 - 28 December at The National 
Gallery on Chao Fah Road. 

The project’s concept is derived 
from communication between friends. 
Twenty-five artists from Thailand, 
Switzerland, France and The United 
States of America joined in the project, 
which spanned two years. The artists 
sent blank envelopes to one another by 
post, after being weathered through the 
elements from country to country, the 
envelopes were finally used as paper 
supply for the respective artist’s work. 
In a world where communication is 
instant, it’s nice to remember the old 
ways, and the sweet wait for something 
to come by mail. 

033

สวนหนึ่งของผลงาน
ของ 25 ศิลปนที่จะ
จัดแสดงในนิทรรศการนี้
Part of the artwork 
displayed in 
this exhibition
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Napat: A Bag with Great Intentions. 

งไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่ากระเป๋าคอลเลกชั่น ‘ณพัฒน์’ 
ของแบรนด์ Phya ไม่ใช่กระเป๋าธรรมดา แต่เป็นเหมือน
ผลงานศิลปะที่มากด้วยความหมาย เพราะกระเป๋ารุ่นนี้
นี่เองที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำารัส

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมุ่งขจัดทุกข์
บำารุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยกระเป๋าที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างแบรนด์ Phya กับมูลนิธิชัยพัฒนานี้มีตราสัญลักษณ์เป็น
รูปดอกบัวบุณฑริก สัญลักษณ์แห่งความเพียรที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง
พระมหาชนก รวมถึงเป็นตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาเองด้วย 
สัญลักษณ์นี้ปักด้วยเส้นด้ายผสมโลหะสั่งทำาพิเศษจากเยอรมนี ส่วน
โครงสร้างของกระเป๋าทำาจากเงินแท้ 93% และสีทองได้จากการทา
ด้วยทองคำาแท้ 99.99% หนักสองบาท ด้วยเทคนิคไทยโบราณ ฐาน
ของขาตั้งถูกออกแบบให้ดูคล้ายกับฐานของกังหันชัยพัฒนา ส่วนที ่
เปิด-ปิดกระเป๋านั้นสลักรหัสตั้งแต่เลข 1-99 นอกจากนี้ หูจับยัง
รังสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคถมทองโบราณจากนครศรีธรรมราช พร้อม 
ลูกเล่นที่สามารถซ่อนหูจับและใช้เป็นกระเป๋าหนีบได้ด้วย 

กระเป๋าคอลเลกชั่น ‘ณพัฒน์’ นี้ผลิตขึ้นมาทั้งหมด 99 ใบ 
โดยราคาจะอยู่ระหว่าง 299,000- 409,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรหัส) 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำาหรับกระเป๋า
ใบพิเศษเลขรหัส ๘๙, ๙๙ เป็นการประมูลแบบ Silent Auction 
ร่วมประมูลได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยรายได้ทั้งหมดจาก
การประมูลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเช่นกัน หากสนใจสามารถชม
คอลเลกชั่นพิเศษนี้ได้ที่บูติก Phya ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 0-2656-1365  

ณพัฒน์
กระเป๋าคอลเลกช่ันพิเศษที่สืบสาน
เจตนารมณ์อันย่ิงใหญ่

he Napat Collection from Phya is no ordinary purse. 
Afterall it was inspired by His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, who sought to benefit the lives of the Thai 

people. The purse was a collaboration between Phya and 
The Chaipattana Foundation, and features a lotus blossom 
motif—a nod to The Story of Mahajanaka and a symbol of the 
Chaipattana Foundation itself. The metal-infused thread comes 
from Germany, while the bag’s structure is composed of 93% 
pure silver, and the gold version of 99.99% gold created by an 
ancient Thai technique. Each bag is numbered from 1-99, and 
the handle’s patterns vary using a unique process from Nakhon 
Si Thammarat Province. 

The Napat Collection features 99 pieces, with prices 
ranging from THB 299,000 - 409,000. Proceeds from the sales 
will benefit the Chaipattana Foundation. Bags with the special 
numbers, 89 and 99 will be on silent auction until 13 December 
2017. For more information visit the Phya Boutique at Gaysorn 
Shopping Centre or Tel. 0-2656-1365.
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รวมสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมเด่น และร้านอาหารน่าลอง

LEISURE

หยุดยาวทั้งที ในขณะที่คนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำาเนา คงมีคนอีกจำานวนไม่น้อยที่อยู่ฉลอง
รับปีใหม่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่แต่ละแห่งก็ย่อมต้องขนไฮไลต์อย่างพลุสวยๆ มาให้

ได้ชมกันเต็มที่ กรุงเทพฯ ในช่วงเวลานี้คงเป็นกรุงเทพฯที่สวยที่สุดช่วงหนึ่งของปี

Long holidays are waiting, and while many travel back to their hometowns 
during the New Year, we believe a lot of Bangkokians will stay in town. One 
attraction to look forward to is the firework displays around the city. For many 

Bangkokians, this is the most photogenic time of the year.
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THE ATHENEE HOTEL:  A New Look into an Old Legend.

ลายคนคงจะทราบแล้วว่าหลังจาก 
ดำาเนินกิจการมากว่าสิบสามปี
โรงแรมที่คนไทยรู้จักกันในนาม
พลาซ่าแอทธินีรอยัลเมอริเดียนก็

ถึงคราวผลัดใบและเปิดตัวใหม่อีกครั้งภายใต้
แบรนด์LuxuryCollectionในชื่อใหม่ว่า 
ดิแอทธินีโฮเทลแบงค็อกอะลักซ์ชูรีคอลเล็คช่ัน
โฮเทลเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา

แม้ความหรูหราและสะดวกสบายตาม
แบบฉบับโรงแรมระดับห้าดาวจะยังคงอยู่แต่ส่ิงท่ี 
เปลี่ยนไปไม่น้อยกับการรีแบรนด์ในครั้งนี้
เห็นจะเป็นรายละเอียดการตกแต่งของโรงแรม
ที่มุ่งหยิบยกประวัติศาสตร์ของพื้นที่ให้กลับมา PH
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ดิ แอทธินี โฮเทล
豪华酒店换新貌 讲述一位公主的旅途
โฉมใหม่ของโรงแรมหรู ที่บอกเล่าเรื่องราวขององค์หญิงนักเดินทาง

โลดแล่นอีกคร้ังผ่านเร่ืองราวของสมเด็จพระราช- 
ปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธรพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ- 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นเจ้าของตำาหนัก
คันธวาสตำาหนักซึ่งเคยตั้งอยู่ในบริเวณของ
โรงแรมในปัจจุบัน

ด้วยความที่ทรงเติบโตขึ้นมาในสยาม 
ช่วงท่ีประเทศเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติอิทธิพล
ของโลกตะวันตกจึงสะท้อนออกมาผ่านวิถีชีวิต
ของพระองค์แม้จะชอบร้อยมาลัยแต่องค์หญิง
ก็ทรงโปรดการเดินทางท่องเที่ยวการเล่นเกม
กระดานการตกแต่งภายในรวมถึงการทรง
พระอักษรและแฟชั่นซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้

ถูกสื่อผ่านรายละเอียดการตกแต่งของดิแอทธินี
โฮเทลไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเราก็มักจะได้เห็น
ร่องรอยของพระองค์อยู่ในนั้นจนพูดได้ว่าการ
ได้เดินเข้ามาในโรงแรมดิแอทธินีโฮเทลนี้ 
ไม่ต่างกับการได้เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์
และยิ่งอยู่นานมากเท่าไหร่ภาพของวังคันธวาส
แสนสวยท่ีแวดล้อมไปด้วยแมกไม้และดอกไม้
นานาพรรณก็เริ่มฉายชัดขึ้นมามากเท่านั้น

ดิแอทธินีโฮเทลแบงค็อกอะลักซ์ชูรี
คอลเล็คช่ันโฮเทลตั้งอยู่ที่เลขที่61ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ10330สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร.0-2650-8800หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์
theluxurycollection.com/theatheneehotel  
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fter thirteen years of service, the hotel 
formerly known as Plaza Athenee 
Bangkok A Royal Meridien Hotel 

has been rebranded as The Athenee Hotel, a 
Luxury Collection Hotel, Bangkok. 

While maintaining the same five-
star standards of luxury and comfort, the 
hotel has been refurbished with great 
attention to detail. New aspects embody 
the property’s history, as a former Royal 
Residence (Kandhavas Palace) belonging to 

在短短三十年内，艾瑟尼皇家广场美丽殿酒店
成为了泰国人心中著名的豪华酒店。现在它已经焕然
一新，并获得了“豪华精选”的称号。自从10月6日起，
酒店也更名为“曼谷艾瑟尼酒店，豪华精选”。 

尽管酒店依旧是五星级的豪华与舒适，然而
这一次却在装修细节上做足了文章。这里将带你回到
瓦拉娅公主所生活的时代，品味这位朱拉隆功国王女
儿的故事。这位公主是卡纳塔瓦宫的主人，而酒店就
建立在这座宫殿的旧址上。

随着暹罗王国的转变和发展，这个国家开始
接受越来越多的外来文化。来自西方世界文化的影响
在这位公主的身上可见一斑。尽管也喜欢编织花环，
但这位公主更加愿意四处游玩。棋盘游戏、室内装
潢，包括阅读与时尚，都是公主的爱好之一。因此，这
一切都通过艾瑟尼酒店的每一个细节完美的展现出
来。 不论我们走到哪里，我们都可以看到这位公主的
印记。可以说只要走进这个酒店，就走进了公主的生
活。越是在此久留，你越发可以感受被鲜花和树木包
围着，越发能够感受到这里的魅力。

曼谷艾瑟尼酒店，豪华精选坐落于:曼谷10330
，威塔亚路61号。详情请咨询：0-2650-8800，或访问
官方网站：theluxurycollection.com/theatheneehotelPH

OT
OS

: C
OU

RT
ES

Y 
OF

 T
HE

 A
TH

EN
EE

 H
OT

EL
 B

AN
GK

OK
, 

A 
LU

XU
RY

 C
OL

LE
CT

IO
N 

HO
TE

L 
CH

IN
ES

E 
TR

AN
SL

AT
IO

N:
 S

UN
 Y

UE
 

Princess Valaya Alongkorn, daughter of King 
Rama V. The princess lived in a time when 
the country was first beginning to open up 
to social reforms and Western influences. Her 
love of travel, fashion, and chess can be seen 
in surprising and delightful ways highlighted 
throughout the hotel’s redesign.

The Athenee Hotel, a Luxury Collection 
Hotel, is located at 61 Wireless Road, Bangkok. 
For more information Tel. 0-2650-8800 or visit 
(theluxurycollection.com/theatheneehotel). 
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Starred Food: Explore Independent Michelin Starred Restaurants in Bangkok

ารจัดทำามิชลินไกด์ ฉบับกรุงเทพฯ ฉบับแรก
ที่จะเปิดตัวในเดือนนี้นับเป็นหนึ่งเรื่องที่
สร้างความฮือฮาและความคึกคักให้กับ
วงการอาหารในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี  

และอันที่จริงแล้ว หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบว่า
กรุงเทพฯ นี้ได้กลายเป็นฐานทัพของเชฟระดับ 
มิชลินสตาร์จากทั่วโลกมาสักพักหนึ่งแล้วด้วย และ 
น่ีคือร้านอาหารอิสระสามแห่งท่ีก่อต้ังโดยเชฟท่ีมีช่ือเสียง 
ระดับโลก หากใครอยากรู้ว่าอาหารประดับดาว 
มิชลินสตาร์นั้นรสชาติเป็นอย่างไร ลองไปชิมกันได้
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传统泰菜的回归 
ส�ำรวจร้ำนอำหำรอิสระดีกรีมิชลินสตำร์ในกรุงเทพฯ

ith the launch of the Bangkok 
Michelin guide this month, the 
food scene in Thailand is certainly 

abuzz. Many Bangkokians may not realise that 
there are already independent restaurants in 
the city founded by world-renowned chefs 
from Michelin starred restaurants of their 
own. If you want a taste of the “starred” life, 
try these spots. 

W

第一期《曼谷米其林指南》将在这个月正式发行，给泰国餐
饮业带来了不少热闹气氛。其实，许多人有可能不知道近些
年来泰国已成为来自世界各国的米其林星级厨师的基地。
本节目将介绍三家由米其林厨师创办的餐厅。如果你想知
道米其林星级美食的味道如何，不放去尝试一下。

SAVELBERG
ร้านซาเวลเบิร์ก ก่อตั้งโดยเฮงก์์ ซาเวลเบิร์ก เชฟจากเนเธอร์แลนด์ผู้คว้า 
มิชลินสตาร์ให้กับร้านอาหารที่เขาเป็นเชฟอยู่ถึงสี่ร้านด้วยกัน เพื่อเพิ่ม
ความท้าทายให้กับชีวิต ประกอบกับความรู้สึกติดใจในไลฟ์สไตล์ของคนไทย
ยุคใหม่ที่เปิดกว้างในด้านวัฒนธรรมอาหาร เฮงก์จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ 
กรุงเทพฯ และก่อต้ังร้านอาหารซาเวลเบิร์กข้ึนท่ีโรงแรมโอเรียนทัล เรสซิเดนซ์  
ถนนวิทยุ โดยเมนูอาหารฝร่ังเศสของเขาท่ีปัจจุบันดูแลโดย ริค ดินเจนน้ัน
ผสมผสานความพรีเมียมของอาหารทะเลจากเนเธอร์แลนด์เข้ากับวัตถุดิบ
คุณภาพสูงจากท้องถิ่น 
สำารองที่นั่ง โทร. 0-2252-8001

SAVELBERG
Dutch Chef Henk Savelberg’s four restaurants in the Netherlands 
have each won a Michelin Star. His latest venture, Savelberg 
Thailand at The Oriental Residence on Wireless Road is the chef’s 
first international location, featuring a French menu enhanced 
with seafood from the Netherlands and locally sourced produce. 
Tel. 0-2252-8001

SAVELBERG
SAVELBERG餐厅由荷兰米其林星级大厨Henk Savelberg创办的。Savelberg曾经
在不同4家餐厅当过厨师，而且这4家餐厅都获得了米其林星星。为了给生活增加
一点挑战性，而且考虑到自己很喜欢新时代泰国人的生活方式与开放式的饮食文
化，Savelberg下定决心去曼谷，在曼谷东方公寓（无线路）开一家SAVELBERG餐
厅。餐厅里的法国菜精选了荷兰优质的海鲜结合当地高品质的食材。
餐厅电话：0-2001-0698

อำหำรประดับดำว
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J’AIME BY JEAN-MICHEL LORAIN
หากจะพูดถึงฌ็อง-มิเชล โลรองต์แล้ว คงไม่มีสำานวนใดที่เหมาะกับเขา
มากกว่าสำานวน ‘ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น’ ฌ็อง-มิเชล เติบโตมาใน
ครอบครัวนักปรุงอาหาร และเขาก็เคยจับคู่พากันคว้ามิชลินสตาร์มาประดับ
เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลมาแล้ว เพื่อนำาเสนอทางเลือกใหม่ให้กับคน
กรุงเทพฯ ฌ็อง-มิเชล จึงตัดสินใจมาเปิดร้าน J’AIME by Jean-Michel  
Lorain ข้ึนท่ีโรงแรมยู สาทร กรุงเทพฯ โดยมีเชฟอเมอริโก เซสติ รับตำาแหน่ง 
เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ นอกจากอาหารฝรั่งเศสรสเลิศแล้ว ที่นี่ยังโดดเด่นด้วย
บรรยากาศสบายๆ พร้อมไวน์ที่คัดสรรโดยมารีน โลรองต์ ผู้จัดการทั่วไป
และลูกสาวของเชฟฌ็อง-มิเชลเอง
สำารองที่นั่ง โทร. 0-2119-4888

J’AIME BY JEAN-MICHEL LORAIN
When speaking of Jean-Michel Lorain, the idiom “the fruit 
doesn’t far fall from the tree” could not be more true. Growing 
up in a family of restaurateurs, and having won his own 
accolades from the prestigious Michelin Guide, his latest 
venture is J’aime by Jean-Michel Lorain at U Sathorn Bangkok 
with Executive Chef Amerigo Sesti and General Manager 
Marine Lorain. Tel. 0-2119-4888

J’AIME BY JEAN-MICHEL LORAIN
如果提到JEAN-MICHEL LORAIN，用成语“老子英雄儿好汉”来形容他再合
适不过了。Jean-MIichel在厨师家庭里长大。父子两人曾经获得米其林之星。
在饮食方面，为了给曼谷人增加新的选择，Jean-Michel 打算在泰国U Sathorn 
Bangkok酒店开一家法国餐厅，名字叫J’AIME BY JEAN-MICHEL LORAIN，
由Amerigo Sesti担任总厨。J’AIME BY JEAN-MICHEL LORAIN除了有美味
的法国菜、舒适的环境，还有Jean-Michel Lorain的女儿现任店经理的Marine 
Lorain特别精选的美味红酒。
餐厅电话：0-2119-4888

L’ATELIER DE JOEL ROBUCHON
แน่นอนว่าพอพูดถึงมิชลินสตาร์ หลายคนคงนึกถึงโจเอล โรบูชง เชฟ
มือรางวัลที่นับเป็นเชฟที่น่าจะคว้ามิชลินสตาร์มาครอบครองได้มาก
ท่ีสุดในโลก น่ันคือ 25 ดวงด้วยกัน ซ่ึงน่ันรวมถึงร้านอาหารระดับมิชลิน 
3 ดาวถึง 4 แห่งในลาสเวกัส มาเก๊า โตเกียว และฮ่องกง สำาหรับร้าน
ลัตเตอลิเย เดอ โจเอล โรบูชง ที่มหานครคิวบ์นี้นับเป็นสาขาที่เก้าของ
ร้านอาหารที่เขาก่อตั้งขึ้น โดยนำาเสนอคอนเซ็ปต์แบบครัวเปิดเพื่อลด
พิธีรีตอง นอกจากนี้ที่นี่ยังมีอาหารจานเดียวเสิร์ฟด้วย ซึ่งเป็นแนวที่ไม่
ค่อยได้พบเห็นนักในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ โดยอาหารของร้านที่
กรุงเทพฯนี้ดูแลโดยเอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ โอลิวิเยร์ ลีมูแซ็ง
สำารองที่นั่ง โทร. 0-2001-0698 

L’ATELIER DE JOEL ROBUCHON
It is near impossible to speak of Michelin Stars without 
mentioning Joel Robuchon, whose restaurants in Las Vegas, 
Macau, Tokyo and Hong Kong have nabbed over 25 stars 
together. L’Atelier de Joel Robuchon in Bangkok is his ninth 
venture, with an open kitchen concept to reduce formalities 
and an à la carte menu. The Bangkok restaurant is overseen by 
Executive Chef Olivier Limousin. Tel. 0-2001-0698 

L’ATELIER DE JOEL ROBUCHON
如果提到米其林大厨，相信很多人会想到米其林名厨Joel Robuchon。他估计是
目前全世界旗下餐厅米其林星级加总最多的大厨，总共获得了25颗米其林星
星。他的餐厅在世界各地获得了米其林的三至四颗星，包括在拉斯维加斯、澳
门、东京与香港的餐厅。在曼谷Mahanakorn Cube里面的L’ATELIER DE JOEL 
ROBUCHON餐厅就是第九家餐厅分店。餐厅内采用了开放式厨房格式以减少
多余的仪式。这家餐厅可提供快餐，是我们在米其林星级餐厅可不常见的。曼谷
L’ATELIER DE JOEL ROBUCHON餐厅有Olivier Limousin担任行政主厨。
餐厅电话：0-2001-0698
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SAMRUB FOR THAI: The Renaissance of Traditional Thai Cuisine 

รุปสั้นๆ ว่า สำารับสำาหรับไทย เป็น
แพลตฟอร์มหน่ึงในเฟซบุ๊ก ซ่ึงผู้ก่อต้ัง
ต้องการใช้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เกี่ยวกับอาหารไทยและวิถีแบบไทย 

นิยามของอาหารไทยท่ีพวกเขายึดเป็นแนวทาง
นั้นแตกต่างจากคนทั่วไป เพราะอ้างอิงมาจาก
เร่ืองเล่า หนังสือ ตำาราอาหารในอดีตท่ีส่งต่อ
กันมา อาทิ ตำาราอาหารและขนมไทยในอดีต
ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ กุลสตรีไทย 
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาด พากเพียร
ฝึกฝนวิชาชีพแม่บ้านการเรือนอยู่ในรั้วในวังจน
เชี่ยวชาญ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านเป็นผู้
รวบรวมตำาราต่างๆ เหล่านี้ไว้ในหนังสือชื่อ ‘แม่
ครัวหัวป่าก์’ โดยสูตรอาหารไทยโบราณต่างๆ 
ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือแจกในงานศพ งาน
บุญสมัยก่อน ฯลฯ ที่มีการพิมพ์แจกกันเป็น
เรื่องปกติ สำารับสำาหรับไทย นำาสูตรเหล่านี้มา
ประยุกต์และปรับให้เป็นรายการอาหารเพื่อให้
เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน

สำารับสำาหรับไทยเกิดขึ้นจากการพบปะ
สังสรรค์พูดคุยกันในวงเหล้าของกลุ่มเพื่อน อัน
ได้แก่ ปริญญ์ ผลสุข หัวหน้าพ่อครัว ห้องอาหาร PH
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ส�ำรับส�ำหรับไทย 
传统泰菜的回归 

กำรกลับมำของอำหำรไทยแบบดั้งเดิม 

Nahm, มิ้น - ธัญญพร จารุกิตติคุณ นักจัดการ
ความรู้ด้านสังคม อาหาร และการพัฒนาเพ่ือความ
ย่ังยืน, วราพันธ์ จันทร์ธง แม่ครัว, อรุษ เลอเลิศกุล  
พ่อครัว และ จีราวิชช์ มีแสงนิลวีรกุล พ่อครัว 
คุณมิ้นผู้จัดการทีมเล่าว่าพวกเขาไม่มีร้านประจำา 
แต่มันคือการให้บริการอาหารที่ควบคู่ไปกับการ
เสพความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาขายไอเดียของ
การตีความอาหารไทยโบราณออกมาในรูปแบบ
ที่สนุกสนาน มีความหมายให้คนสัมผัสได้และที่
สำาคัญคืออร่อย

เมื่อรับงาน พวกเขาจะคิดธีมขึ้นมาก่อน
และตั้งชื่อสำารับนั้นใหม่ทุกครั้ง โดยดูจากกลุ่ม
เป้าหมายที่สนใจใช้บริการในวาระนั้น แล้วระดม
ความคิดเรื่องสูตรอาหารหรือรายการอาหารว่า
จะทำาอะไรให้เหมาะสมสอดคล้อง สามารถเช่ือมโยง 
อดีตมาสู่ปัจจุบันได้ จากนั้นก็หาวัตถุดิบมา
ประยุกต์ใช้ เน้นวิธีการปรุงแบบดั้งเดิม รักษา
ความปกติธรรมดาไว้ เพียงแต่ใช้วัตถุดิบและ
การนำาเสนอที่โดดเด่นออกมา มิ้นกล่าวว่าสูตร
อาหารไทยสมัยก่อนที่มีความสำาคัญมักถูกดอง
เก็บไว้แค่ในหนังสือเก่า ไม่มีใครเอาออกมาใช้
จริง เพราะมันยุ่งยากและหากทำาขายจริงๆ ใน

ร้านคงมีราคาแพงมาก ดังนั้น สำารับสำาหรับ 
ไทยจึงพยายามนำามาดัดแปลงโดยที่ยังคงวิถี
การปรุงและคงความรู้สึกที่จะได้รับจากอาหาร
ไว้เช่นเดิม 

ตัวอย่างไอเดียต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น การ
บริการให้กับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงซ่ึงเป็นเพ่ือนสนิทกัน
ประมาณ 10 คน ทุกคนล้วนเป็นแม่บ้านท่ีเล้ียงลูก
อยู่บ้านโดยสามีเป็นฝ่ายออกไปทำางาน ชื่อธีม
ของงานจึงคิดออกมาว่า ‘สำารับสำาหรับแม่บ้าน’ 
ฟังดูอาจจะธรรมดาแต่รายการอาหารนั้นสื่อถึง
ความเป็นวิถีไทยได้ดีจริง ในแง่ความทะลึ่ง เช่น 
‘ผีขยำาหัว’ มันคือหอยนางรมสดทรงเครื่อง แต่
นำาเสนอชื่อออกมาขำาๆ ตามนิสัยคนไทยที่ชอบ
เล่นคำาผวน เหตุผลที่ใช้ชื่อนี้เพราะเล็งเห็นว่า
หอยนางรมรับประทานแล้วคึกคักเพ่ิมพลังทางเพศ 
เป็นต้น สำารับสำาหรับไทย เน้นทำาอาหารไทยดีๆ  
ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคย แต่ไม่คุ้นชิน อาจจะเคย
ได้ยิน แต่ไม่เคยลอง หรือไม่เคยได้ยิน และ
อยากลองชิมบ้าง อยากให้รู้จักกับมันมากขึ้น 
เข้าถึงมากขึ้นและให้มันยังคงอยู่กับวิถีชีวิตของ
คนไทยต่อไป  
(facebook.com/samrubforthai)
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เมนูไฮไลต์จำกครั้งท่ีผ่ำนๆ มำ
HIGHLIGHTS 以往的推荐菜肴

ย�ำลูกจันทน์สดใส่มังคุด
เมนูจากสูตรท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ใช้
เนื้อลูกจันทน์เทศฝานบางๆ กินคู่กับหมูกรอบ 
โดยตามตำาราเดิมจะใส่หนังหมูต้ม แต่การปรุง
ในคร้ังน้ีเปล่ียนเป็นหมูกรอบเพ่ือไม่ให้หนักเกินไป 
และเพิ่มมังคุด ผลไม้จากถิ่นใต้เช่นเดียวกับ 
ลูกจันทน์ เพื่อให้ฤทธิ์เย็นตัดกับฤทธิ์ร้อนของลูก
จันทน์ได้อย่างลงตัว

SPICY NUTMEG SALAD WITH 
MANGOSTEEN
A special recipe by Thanpuying Plien 
Phasakoravongs, of sliced nutmeg and 
crispy pork. Instead of the original boiled 
pork skin, crispy pork was used to lighten 
the dish. Cool mangosteen is added to 
balance the fiery nutmeg. 

凉拌山竹豆蔻
这是一道利帕萨卡拉翁女士所创造的菜肴。这道菜用脆猪肉取代了传统的煮猪皮以增添菜肴的口感，混合上切
成薄片的肉豆蔻。其中还加入了清凉的山竹，用来平衡热性的肉豆蔻。

amrub Sum Rub Thai” (Set for Thai) 
is a Facebook page on Thai cuisine 
and way of life. Their  

definition of Thai food is quite different 
from the others’ as they are influenced by 
tales from the past such as those gathered 
by Thanpuying Plien Phasakoravongs,a 
noble Thai lady who trained in the royal 
residence. In the reign of King Rama 
V, she collected recipes and put them 
together in a book titled “Mae Krua Hua 
Pa” (The Gourmet Chef). Many traditional 
Thai food recipes were written in 
cremation volumes and other publications 
normally distributed in religious 
ceremonies. “Samrub for Thai” modified 
those recipes for contemporary audiences.

“Samrub for Thai” originated from 
a meeting of friends that comprised 
of Prin Polsuk (Head Chef at Nahm 
Restaurant), Tunyaporn Charukittikhun 
or Mint (Knowledge Management Expert 
in the social and gastronomic field and 
sustainability development), Warapan 
Juntong (Chef), Arut Lerlertkul (Chef), and 
Jeerawich Meesaengnilweerakul (Chef). 
Mint, the team manager, mentioned 
that they don’t have a physical place, but 
instead, they offer creativity.

After receiving an order, the team 
will decide on a theme and a name 
of the set by taking target diners into 
account. After brainstorming, they gather 
ingredients and cook using traditional 
methods. Mint added that famous Thai 
recipes in the past were rarely recorded. 
Nobody really put them into practice 
because they are difficult and costly. This 
is why “Samrub Sum Rub Thai” keeps 
trying to adapt them without changing 
the original cooking style.

“Samrub Sum Rub Thai” prepares 
dishes that are known but unfamiliar or 
hard to find. The goal is to make these 
dishes more well-known, approachable, and 
reintroduce them into Thai society forever.

(facebook.com/samrubforthai)  

S

หลนข้ำวหมำก
FERMENTED RICE RELISHED WITH SALTED BEEF AND VEGETABLES 

酒酿牛肉蔬菜沙拉 
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พริกกะเกลือ
เครื่องจิ้มโบราณที่ใช้มะพร้าวคั่วและหอมเจียว  
ถูกนำามาต้อนรับแขกเป็นจานแรก เชฟปริญญ์เคย 
อ่านเจอว่าพริกกะเกลือเป็นอาหารสำาหรับนายพราน 
นำาติดตัวไปเข้าป่า สามารถเอาไปกินคู่กับอะไรก็ได้ 
บ้างก็กินคู่กับผลไม้ พริกกับกะเกลือในวันน้ีถูกเสิร์ฟ 
ให้กินกับมะม่วงและแตงโม ผลไม้เย็นๆ ของ 
หน้าร้อน เป็นการเปิดสำารับด้วยความสดชื่นได้
เป็นอย่างดี

หอยกอและ
อาหารแบบทางใต้ เปล่ียนจากไก่เป็นหอยแมลงภู่ 
ที่นุ่มและฉ่ำา หอมเครื่องกอและและมะพร้าวคั่ว

SALT AND GROUND RED OR 
GREEN PEPPERS
A traditional condiment made from 
roasted coconut and fried shallots. 
Usually served as an entrée for 
guests. Chef Parin found in a book 
that salt and peppers were invaluable 
provisions for a huntsmen’s journey in 
the jungle. It can be paired with any 
kind of food or fruits. Here it is served 
with mango and watermelon, cold 
fruits perfect for summer. 

CLAM GOLEK
Southern style food that replaces chicken 
with tender and juicy mussels. Enjoy its 
pleasant aroma from the rich ingredients 
and roasted coconut.

盐烧辣椒
这是一道传统的酱料，用烤制过的椰子和炒过的葱制作而成。这道菜通常被作为开胃菜呈现到客人的面

前。主厨布林说，这道菜是森林赐给猎人的食物，它可以和任何食物一起食用，有些事还用来搭配水果吃。
而现在的盐烧辣椒会配上芒果或者西瓜。在炎热的夏季配上冰凉的水果，为你送上一丝清爽。

果勒贝
这是一种南方的食物，这道菜主料原本是鸡肉，而将
鸡肉替换成多汁的贻贝之后，加上香气四溢的椰子，
别有一番风味。

เป็ดล่อนไต่รำว
ปรับสูตรจากเมนูเป็ดย่างไต่ราวมาเป็นเป็ดล่อน 

นำาเป็ดไปตุ๋นแบบพะโล้แล้วราดด้วยน้ำามัน 
สูตรนี้ได้มาจากหนังสือคู่สร้างคู่สม 

นำามาเสิร์ฟคู่กับผักบุ้งไต่ราว ผักบุ้งผัดกับเต้าหู้ยี้
สูตรท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์

PED RON TAI RAOW
Adapted from the original recipe by 

using steamed duck in brown sauce dressed 
with oil. This recipe was published in 

“Koo Sang Koo Som” magazine. 
Served with Pak Boong Tai Raow 
(fried morning glory with pickled 

bean curd) according to Thanpuying 
Plien Phasakoravongs’ recipe.

蒸小鸭 
这道菜是根据传统菜谱改进而来，使用上等酱油来蒸制鸭子。这道菜曾在“可桑可宋”
（Koo Sang Koo Som）杂志上发表。配上利帕萨卡拉翁女士所特制的空心菜炒豆腐。
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ไส้กรอกเลือดผักเป็ดแดงบนข้ำวตัง 
จานนี้เชฟปริญญ์ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือ
แม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์  
ว่านวัตกรรมของอาหารมีมาต้ังแต่สมัยอดีต คนไทย 
ก็รู้จักไส้กรอกเลือดมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 2 แล้ว
แค่อาจจะไม่ได้แพร่หลายในสำารับอาหารของ
ชาวบ้านนัก จนปัจจุบันนี้เราจะคุ้นเคยมากกว่า
ว่าไส้กรอกเลือดเป็นอาหารของทางตะวันตก 
เพราะการกินเลือดในบ้านเราที่คุ้นเคยมักจะมา
ในรูปแบบเลือดก้อน เช่น ต้มเลือดหมูจิงจูฉ่าย 
เลือดในแกงกะทิ บนข้าวมันไก่ 

血肠炒米饼 (Blood Sausage)   
这道菜来自于普林大厨，他受到利帕萨卡拉翁女士
的烹饪书“美食厨师”的启发。这道菜源自于古老的菜
谱。泰国人自从拉玛二世时期就已经知道血肠，但是
它并不是家庭餐桌上常有的菜肴。直到现在，我们也
许还认为血肠是属于西方的菜式，大部分家常菜中血
多以血旺的形式出现，例如在清汤和鸡油饭中。

“Sumrub Sum Rub Thai”（泰国专属） 
是一个关于泰国烹饪和生活方式的Facebook主
页。主页的创始人对于美食的定义与普通人不
同。他们受到在皇室接受训练的普利帕萨卡拉
翁女士的影响，这位聪明的贵族小姐在五世王
时期在皇室内部作为一名管家接受培训。她把
所收集到的菜谱全部都记载在“Mae Krua Hua 
Pa”（美食厨师）这本书中。泰国的大部分菜谱
都是在葬礼或者其他宗教仪式上被记载下来
的，而“泰国专属”把这些菜谱集合起来，通过
现代的方式进行传播，让它们更加能在现代社
会受到欢迎。

“泰国专属”源自一次简单的聚会。楠餐
厅的主厨布林·波素和吞亚波·查路齐迪昆或
者被称为“敏”，一位饮食与可持续发展管理局
的专家，厨师瓦拉潘·占通，阿路·勒勒顾还有
杰拉威·米森尼威拉库厨师。敏作为这个团队
的领导者，他说，虽然他们没有一家实体的店
面，但是他们在提供一种创造力。他们以一种
全新的方式来对泰国传统美食进行宣传。在这
个过程中泰国的美食会变得更加美味，让品尝
者觉得感动。

在接到一份新的工作时，他们会先确定
一个主题，并且根据客人的需求来为这个套餐
取一个好听的名字。经过整个团队的集思广益
之后，他们会用最传统的方式开始收集食材并
进行烹饪。敏说，在以前，一些泰国著名的菜谱
仅仅被保存在书本中，但是要获得这些书本十
分困难，或者需要花费大量财力。因此，对于泰
国而言，这些传统美食是不可缺少的，而敏和
他的团队也在努力保持着一份传统。

举个例子，敏的团队曾经为10位全职太
太举行过一次宴会。这个宴会的主题是“全职太
太”，因此被戏称为“Pi Kayum Hua”（谐音，在
泰语中与“夫妻之前的性生活”谐音），泰国人尤
其喜欢这样的文字游戏。为什么会用这个名字？
因为宴会食材的主角是牡蛎，食用牡蛎可以使
人精力旺盛。团队立志于在宴会上呈现一些特
别的菜肴，有些可能是你曾经听说过但是却没
有品尝过的，或者说是一些你没听说过，但想
尝试的。他们希望可以将泰国美食发扬光大，
并且一直在泰国的大地上流传下去。 (facebook.
com/samrubforthai)

เป็ดตุ๋นใบมะดัน 
BRAISED DUCK WITH BAI MA DUN 

马丹叶炖鸭 

แตงไทยกะทิสด
นำาแตงไทยมาเคี่ยวกับแป้งให้เหนียวนุ่ม เสิร์ฟ
กับน้ำากะทิสดเข้มข้นหวานมัน และแตงไทยสด  
เน้ือมะพร้าวอ่อน กับขนมดอกจอกเพ่ือเพ่ิมเท็กซ์- 
เจอร์ของการกิน

MUSK MELON IN 
COCONUT MILK
Musk melon boiled in flour 
until it becomes sticky. 
Served with rich coconut 
milk, fresh musk melon, soft 
coconut and Crispy Lotus 
Blossom Cookie for texture.

椰浆甜瓜  
把甜瓜煮到软烂，制作成香甜的甜瓜泥。软糯的甜瓜
配上香甜的椰浆，加上莲花曲奇，美味无与伦比。

BLOOD SAUSAGE WITH JOY WEED 
AND RICE BISCUIT
Created by Chef Parin who was inspired 
by the cookbook “Mae Krua Hua Pa” by 
Thanpuying Plien Phasakoravongs. Thai 
people knew of blood sausage since the 
reign of King Rama II, though it was 
not widely used in local cuisine. Today, 
blood sausage is thought of as a Western 
product, as Thais are more familiar with 
congealed pork blood.
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อกได้ว่าต่อไปนี้ความฮิตจะไม่ได้กระจุกอยู่เพียงถนนสุขุมวิท
หรือย่านสยามสแควร์เพียงเท่าน้ัน ตรงกันข้ามสปอตไลต์การ
ท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงปีท่ีผ่านมาได้ฉายชัดลงมาท่ีย่านเก่าสองฝ่ัง
เจ้าพระยา เริ่มจากเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์เจริญกรุง สี่พระยา 

ซึ่งเป็นชุมชนคนญ่ีปุ่นและเป็นเขตการค้าสำาคัญในอดีต ส่วนปัจจุบันย่านน้ี
อัดแน่นไปด้วยศิลปะและงานดีไซน์ ข้ามมาที่ฟากฝั่งตรงข้ามคือคลองสาน 
ชุมชนคนจีนเก่าแก่ท่ีถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาอีกคร้ังกับการผุดโปรเจ็กต์ยักษ์-
ใหญ่ไอคอนสยาม ต่อเน่ืองมาถึงการเปิด ล้ง 1919 ท่ีพิสูจน์แล้วว่ารากเหง้า
แห่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญหาย ทั้งยังสามารถพลิกกลับมาเป็น
แม่เหล็กสำาคัญท่ีดึงดูดให้ท้ังคนไทยและต่างชาติต่างก็ต้องการเข้ามาเช็คอิน
ให้ได้ แม้จะไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็ตาม

‘สี่พระยา’ 
ถึง‘คลองสาน’
探索两大古老街区

ส�ารวจ 2 ย่านเก่าสุดเก๋าแห่งปี
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‘เจริญกรุง’ กับความชิคของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
ย้อนไปราว 150 ปีท่ีแล้ว ช่ือของเจริญกรุงน้ันหมายถึง 
ย่านแห่งความเจริญท่ีครบองค์ประกอบ ท้ังท่าเรือขนาด 
ใหญ่ ถนนสายแรกของกรุงเทพฯ เส้นทางรถราง บ้านเลขท่ี  
1 ศุลกสถาน ไปรษณีย์ หรือแม้กระท่ังร้านอาหารญ่ีปุ่น
แห่งแรกยังต้ังอยู่ในย่านน้ีด้วยเช่นกัน ทว่าเม่ือความสำาคัญ
ทางน้ำาลดลง ริมฝั่งเจ้าพระยาถูกแทนที่ด้วยถนน ย่าน
เศรษฐกิจใหม่จึงเกิดขึ้น และทำาให้บางรัก เรื่อยไปถึง
สี่พระยาเงียบเหงาและกลายเป็นย่านเก่าที่ถูกลืมเลือน 
กระทั่งมีการย้ายศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
จากตึกเอ็มโพเรียมมายังอาคารไปรษณีย์กลาง นั่นถือ 
ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ 
ที่ทำาให้ย่านเก่าที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักอีกครั้ง  
โดย TCDC ไม่ได้เป็นห้องสมุดไอเดียด้านความคิด-
สร้างสรรค์เพียงเท่าน้ัน ท่ีน่ียังมี co-working space สี
ขาวสุดโมเดิร์น พร้อมห้องสมุดวัสดุภัณฑ์และล่าสุดคือ
นิทรรศการหมุนเวียน ‘ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย : พระ-
เมรุมาศ จุดเช่ือมจักรวาลและการออกแบบ’ นำาเสนอ
แบบแผนการสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 ติด
กับ TCDC คืออาร์ตสเปซแห่งใหม่ Warehouse 30 ท่ี
นำาโครงสร้างโกดังเก่าริมน้ำามาปรับโฉมให้เป็นคอมมิวนิต้ี  
งานดีไซน์ท่ีมีท้ังเส้ือผ้าจากดีไซเนอร์ไทย อาหาร เคร่ืองด่ืม  
สินค้าออร์แกนิกจาก Organic Supply รวมทั้งโรง-
ภาพยนตร์เล็กๆ คัดเฉพาะหนังสารคดีนอกกระแสของ 
Documentary Club และอย่างที่บอกว่าย่านเจริญกรุง
กำาลังจะถูกผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาพ-
วาดริมกำาแพงแบบฉบับสตรีทอาร์ตของศิลปินไทยและ
ต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ตามตรอกซอกซอย 
เช่นเดียวกับบาร์และร้านอาหารท่ีเร่ิมมีร้านใหม่ๆ เข้ามา 
เช่น ร้านเสียบไม้ปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นสไตล์ Kushiyaki ที่
มีช่ือร้านส้ันๆ ว่า Jua ในขณะท่ีร้านอาหารญ่ีปุ่นร้านแรก
ในกรุงเทพฯ อย่าง Hanaya ก็ยังคงเปิดกิจการที่มีมา
ตั้งแต่พ.ศ. 2482 และตกทอดความสดอร่อยมาถึงรุ่นที่  
3 ซึ่งนั่นก็เป็นการยืนยันว่าชาวญี่ปุ่นและเรือที่มาจาก
ญี่ปุ่นจะนิยมจอดเรือเทียบที่ท่าสี่พระยาแห่งนี้

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
ย่านเจริญกรุงที่เป็น
ย่านเก่าแก่ของกรุงเทพฯ 
ถูกพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
Charoenkrung is one 
of Bangkok’s oldest 
districts
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‘คลองสาน’ ย่านที่เต็มไปด้วยมนตร์ขลัง
ทางวัฒนธรรม 
ตรงข้ามกับสี่พระยาคือท่าเรือคลองสาน หนึ่งในตลาดขายเสื้อผ้า
ราคาย่อมเยาท่ียังคงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับ
บัวลอยไข่เค็มเจ้าเก่าแก่ที่ขายจนกลายมาเป็นไอคอนิกของย่าน  
อันที่จริงวิถีของย่านคลองสานดำาเนินไปอย่างเงียบเชียบตามสไตล์
จุดต่อเรือสำาคัญเท่านั้น กระทั่งสถาปนิกใหญ่ คุณดวงฤทธ์ิ บุนนาค 
ได้เปล่ียนโกดังเก่าริมน้ำาให้เป็นครีเอทีฟสเปซท่ีช่ือ The Jam Factory 
ซ่ึงครบท้ังแกลเลอรี่อาร์ต ร้านหนังสือทางเลือกก็องดิด ร้านอาหารไทย 
ตำารับบ้านบุนนาค Never Ending Summer และร้านน่ังชิลล์ริมน้ำา  
The Summer House Project ความฮ็อตของย่านคลองสานเหมือน
จะหยุดอยู่เพียงรอบท่าเรือกระท่ังมีการเปิดตัว ล้ง 1919 (Lhong 1919)  
ความฮิตของย่านนี้จึงได้ขยายตัวไปไกลถึงท่าดินแดง ที่เป็นท่าเรือ
ที่มีชื่อเสียงเรื่องร้านห่านย่าง ห่านพะโล้มาเน่ินนาน ซ่ึงล้งแห่งน้ี 
แท้จริงแล้วก็คือ ‘ฮวย จุ่ง ล้ง’ อดีตท่าเรือกลไฟท่ีล่องไปฮ่องกง สิงคโปร์  
และคลังสินค้าเก่าของตระกูลหว่ังลีอายุกว่า 167 ปี ปัจจุบันท่ีน่ีนอกจาก 
จะมีทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า แฟชั่น 
งานดีไซน์ และของท่ีระลึกแล้ว ล้ง 1919 ยังเป็นท่ีประดิษฐานเจ้าแม่ 
หม่าโจ้วท้ัง 3 ปาง ได้แก่ จุ้ยบ๋วยเน้ีย ให่ต้ังหม่า และเทียนโหวเซ่ียบ้อ  
ซึ่งท้ัง 3 องค์ล้วนแกะจากไม้ และอัญเชิญมาจากเมืองจีนพร้อมกับ
การมาของต้นตระกูลหว่ังหลี การมาของล้ง 1919 ได้ทำาให้ร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ของย่านน้ีถูกขุดคุ้ยและกลายเป็นท่ีพูดถึงอีกคร้ัง 
ไม่ว่าจะเป็น วัดทองธรรมชาติที่มีภาพวาดหุ่นหลวงซ่อนอยู่ 
ในจิตรกรรมฝาผนังของพระอุโบสถท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยอยุธยา หรือ
จะเป็นวัดทองนพคุณ ก็เป็นวัดอันซีนท่ีมีรูปทรงหน้าต่างประตูแตกต่าง 
จากวัดในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างส้ินเชิง โดยหน้าต่างของพระอุโบสถ
ถอดแบบมาจากพัดยศขนาดใหญ่ของพระภิกษุ ด้านประตูสร้าง
คล้ายมงกุฎกษัตริย์ อีกส่ิงท่ีแปลกตาคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังรูป
หนังสือพระไตรปิฎกขนาดใหญ่ และผ้าม่านหลังพระประธาน ผลงาน 
ศิษย์จิตรกรเอกขรัวอินโข่งท่ีวาดได้อ่อนช้อยราวกับผ้าม่านจริงอย่างไร
อย่างน้ัน อีกความพิเศษของ 2 ย่านเก่าต้องยกให้ไอเดียการสร้าง
เส้นทางจักรยานเช่ือมต่อส่ีพระยาและคลองสาน ลัดเลาะชุมชนวัดเก่า 
ไปจนถึงสะพานพุทธและตลาดดอกไม้ปากคลองตลาด แน่นอนว่า 
เส้นทางจักรยานท่ีว่าบุกเบิกโดยทัวร์จักรยานเจ้าแรกๆ ของกรุงเทพฯ  
Co Van Kessel แต่สำาหรับใครท่ีไม่สันทัดการข่ีจักรยาน การล่องเรือ  
หรือเดินลัดเลาะเลียบเจ้าพระยาก็เป็นอีกเส้นทางที่จะทำาให้เห็น
ความงามและรู้จักวิถีของสองย่านเก่าได้ลึกซ้ึงย่ิงข้ึน  
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he big hits of Bangkok are no longer clustered around just 
Sukhumvit Road or Siam Square. Instead, this past year’s 
hot spots seem to fall into the old districts of the Chao 

Phraya river, from the former economic area of Charoenkrung 
and Si Phraya to the opposite bank at Khlong San, an old 
Chinese community that has been revitalised with mega projects 
like ICONSIAM and LHONG 1919, proving once again that the 
past can be a magnet for future tourism. 

Charoenkrung is Chic 
Going back a hundred years ago, the name “Charoenkrung” 
invoked prosperity. This was where Si Phraya pier and the Chao 
Phraya River brought life to Bangkok. It included Tram Line 1, 
the Central Post Office and even the first Japanese restaurant 
in Thailand. But when roads replaced rivers as a major form 
of transport, Charoenkrung’s growth lagged behind. It was 
only recently when the Thailand Creative and Design Center 
(TCDC) moved from Emporium to the former Central Post Office 
Building that the neighbourhood began its revitalisation. TCDC 
includes a library, material and product library, co-working 
facilities and exhibition space that currently showcases the art 
of the Royal Cremation Ceremony of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, to be exhibited until 7 January 2018. Next to TCDC is 
Warehouse 30, an art space in an old waterfront warehouse. You 
can also find clothing by Thai designers, organic produce from 
Organic Supply, and a small theatre by the Documentary Club. 
Street art by Thai and foreign artists can be seen on the walls 
of nearly every small soi, spaced apart by bars and restaurants 
including Jua, a Kushiyaki-style Japanese grill. Meanwhile, the 
first Japanese restaurant in Bangkok, Hanaya from 1939 is still 
going strong and headed by the third generation of owners. No 
wonder ships from Japan used to always stop at Si Phraya pier. 

Khlong San a Cultural Hub
Opposite of the Si Phraya Pier is the Khlong San Pier. Known 
for low cost apparel and an iconic “Bua Loy” Thai dessert with 
salted egg, Khlong San has quietly followed the ways of the 
river. It wasn’t until the renowned architect Khun Duangrit 
Bunnag renovated an old warehouse into ‘The Jam Factory’—
which includes a bookshop, art space, store and restaurant—
that the area began to buzz again. Soon, chilled spots like Never 
Ending Summer and The Summer House Project popped up, 
but it seemed Khlong San’s prosperity would only stay near the 

T

สองย่านเก่าแก่กลายมา
เป็นแหล่งนัดพบและทำา
กิจกรรมของคนยุคใหม่
Both areas have been 
revitalised for a new 
generation of visitors
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สองย่านเก่านี้โดดเด่น
ด้วยวัฒนธรรม
ผสมผสานไทย-จีน
The old districts are 
abundant in Thai and 
Chinese cultural arts
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今年来，曼谷最有人气的地点已经开始从暹罗广场慢慢转移到了湄南河两
岸。百余年前市帕亚码头和湄南河讲生命力注入到了曼谷这座城市。如今，在泰国
创作与设计中心搬迁到这一区域以后，这里开始再次繁荣。泰国创作与设计中心
包括了图书馆和艺术馆等，这里将会不断地为游人送上不同的艺术展览，包括关
于先皇普密蓬陛下葬礼的艺术展览。在这里的每一个巷子中你都可以看到泰国的
街头艺术和泰国设计师的服装设计，其中一部分被用来作为餐厅和酒吧，甚至还
有日本菜。在市帕亚码头的对面是空三码头，这一区域以物美价廉的服饰和著名
的泰式甜点而闻名。著名建筑师都万力·班纳将这里的旧仓库进行了改造，并建造
了一个包含艺术馆、书店和餐厅的综合街区，并命名为“果酱工厂”。这里还同时进
行了许多新项目的开发，让这里重新焕发了光辉。这里曾经是链接香港和新加坡
的重要港口，因此在这个地方修建了妈祖像，还有李家宗祠也坐落在这里。除此之
外，这里还有古老的寺庙和精美的壁画可以游览。你可以在这里漫步或者乘船游
览，享受安静的一天。

river until LHONG 1919 opened. A former steamer port for ships that 
would head to Hong Kong and Singapore, LHONG 1919 was lovingly 
restored. LHONG 1919 includes the Wang Lee Family Mansion and the 
Mazu (Chinese Sea Goddess) Statue, turning this once quiet spot into 
a real place to talk about. When visiting, be sure to stop by the old 
temples like Wat Thong Thammachat, with hidden murals or Wat Thong 
Noppun that featurse crown-shaped windows unlike anything from the 
Rattanakosin period. If you have time, look for the large murals and 
works by celebrated Thai artist Khrua In Khong. 

These two old districts of Bangkok are also brilliantly linked by a 
bicycle path from Si Phraya and Khlong San all the way to the Pak Klong 
Talad Flower Market. One of the first companies to provide bike tours is 
Co Van Kessel, but those who don’t want to cycle can also take a boat or 
walk to experience the manifold beauty of these two unique districts. 
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Design by the Sea at Siam @ Siam Design Hotel Pattaya.

โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม 
ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
在市中心时尚的酒店体验新的芭提雅

สัมผัสสีสันและมิติใหม่ของเมืองพัทยา ณ โรงแรมดีไซน์เก๋ใจกลางเมือง

แจ๊กเก็ตจาก Dkny, ชุดปักเลื่อมจาก Michael kors, รองเท้าจาก Darlin CH
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เสื้อจาก Pleats Please, โค้ตและกระโปรงจาก kloset, รองเท้า จาก Darlin
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ompared to other hotels in Pattaya 
City, you have to admit that Siam 
@ Siam Design Hotel Pattaya has a 

concept that truly stands out. The interiors 
merge industrial styling with aspects 
from the automotive industry—a main 
business of the Pornprapa family—and 
elements of the seaside, as the hotel is 
located just a few hundred metres from  
the shore. Grab a cool drink at Car Bar,  
and taste delicious fresh seafood at Big  
Fish Restaurant or take in the sunset 
view on the 27th floor at Sky Bar. There 
are six room categories to choose from, 
each decorated in bright reef-inspired 
colours. For a hint of luxury, choose the 
Presidential Suite, as these corner rooms 
are perfect for enjoying a bird’s eye view 
of Pattaya City.  

ากเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ในพัทยาแล้ว คงต้องยอมรับว่าโรงแรม
สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ 
ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร นั่นคือการผสมผสานความเก๋แบบ
อินดัสเทรียลเข้ากับชิ้นส่วนต่างๆ จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ 

เป็นธุรกิจสำาคัญของครอบครัวพรประภาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเข้ากับแรงบันดาลใจ 
จากท้องทะเลเพื่อให้เชื่อมโยงกับที่ตั้งซึ่งอยู่ห่างจากหาดพัทยาเพียงแค่ไม่กี่
ร้อยเมตร ลองแวะละเลียดเคร่ืองด่ืมเย็นๆ ท่ี Car Bar บาร์สุดเก๋ท่ีได้แรงบันดาลใจ 
จากโลกแห่งยานยนต์ แล้วค่อยข้ึนไปอ่ิมอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ท่ีห้องอาหาร 
Big Fish พอตกเย็นก็ได้เวลาข้ึนไปยัง Sky Bar บาร์ในรูปแบบของสวนลอยฟ้า
บนชั้น 27 ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เอ็นจอยกับอาหารและเครื่องดื่มพร้อมวิว
หาดพัทยายามพระอาทิตย์ตก เคล้าไปกับเสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำา ในส่วน 
ของห้องพักนั้น โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยาแห่งนี้นำาเสนอ 
ห้องพักทั้งหกแบบที่ดูสดใสด้วยสีสันอย่างส้ม เขียว ฟ้า เหลือง เป็นต้น 
นอกจากชวนให้นึกถึงสีสันของปะการังใต้ท้องทะเลแล้ว ไฮไลต์ของท่ีน่ียังอยู่ท่ี 
ห้อง Presidential Suite ห้องพักสุดหรูที่มาพร้อมกับมุมนั่งเล่นที่ชวนให้
ดื่มด่ำากับบรรยากาศของพัทยาได้อย่างเต็มที่ แค่นี้ ‘พัทยา’ ของคุณก็
ไม่เหมือนใครแล้ว 

C

ชุดกระโปรงและกางเกงจาก kanapot aunsorn, 
ก�าไลจาก Michael kors, 

กระเป๋าและรองเท้าจาก darlin

เสื้อจาก Matter Makers, 
กางเกงจาก kloset

Big Fish ชั้น 6
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สัมผัสพัทยาในมุมที่
ไม่เหมือนใครที่
โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม 
ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
Experience the unique 
beauty of Pattaya 
at Siam @ Siam 
Design Hotel Pattaya

ชุดปักเลื่อมจาก Michael kors, ชุดกระโปรงจาก kanapot aunsorn

เสื้อจาก pleats please, 
โค้ตและกระโปรงจาก kloset, 
รองเท้าจาก darlin, 
กระเป๋าจาก kate spade

gravity lounge ช้ัน 24
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Siam@Siam Design Hotel Pattaya  
390 Moo 9, Pattaya Sai 2 Road, 
Nongprue, Banglamung, Chonburi 
20150 Thailand
Phone +66 (0) 38 930 600
Fax +66 (0) 38 427 627
E-mail rsvn@siamatpattaya.com
www.siamatpattaya.com
facebook: www.facebook.com/
siamatsiampattaya

โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ 
โฮเต็ล พัทยา
390 หมู่ที่ 9 ถนน พัทยา สาย 2 
ต�าบล หนองปรือ 
อ�าเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์: 038 930 600
แฟกซ์: 038 427 627 
อีเมล: rsvn@siamatpattaya.com 

暹罗@暹罗设计酒店
地址：春武里邦隆隆区农布街
2号芭堤雅二路390号20150电
话：038 930 600
传真：038 427 627电子信
箱：rsvn@siamatpattaya.com
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暹罗@暹罗设计酒店-芭提雅（Siam@Siam Design 
Hotel Pattaya）是一家很有特色的酒店︒与其他在芭
提雅的酒店相比，暹罗@暹罗设计酒店-芭提雅的设
计风格确实与众不同，酒店的创始人将工业风格︑自
己家庭（Pornprapa家族）企业的汽车零部件与大海
之灵感结合在一起︒大海的设计风格就是酒店与距
离一百多米的芭提雅海滩的链接︒在这里您可以在
汽车世界的酒吧（Car Bar）品尝一下冰凉的饮料，然
后可以去大鱼餐厅（Big Fish）尝试一下超级新鲜的
海鲜︒傍晚可以到27楼空中花园形式的酒吧（Sky Bar）
享受美食，欣赏芭提雅旁晚太阳落山的风景，同时也
可以享受到DJ的音乐︒对于酒店的房间，暹罗@暹罗
设计酒店-芭提雅为您提供六种形式的房间，各种房
间的颜色非常亮丽，有橘色︑绿色︑蓝色和黄色等，
丰富多彩的颜色会让您联想到大海里的珊瑚︒总统
套房（Presidential Suite）是酒店房间的亮点，是酒
店最豪华的房间包括客房在内︒在暹罗@暹罗设计
酒店-芭提雅享受一下生活会让您感觉到您的“芭提
雅”是与众不同的︒

เสื้อคอเตาและเสื้อนิตต้ิงจาก dkny, 
กางเกงจาก kanapot aunsorn, 

กระเป๋าจาก Bao Bao, 
แวนตาจาก eMporio arMani, 

แจกเก็ตจาก disaya

presidential suite

นางแบบ: กัญญฉัตร ฝนมณี
ชางภาพ: เอกภพ ดวงคํา
สไตลิสต์: ศุภเกษม ชาโนภาศ
แตงหนา: ปรัชพันธ์ ประยูรพันธ์
ทําผม: สุชาติ มวงเทศ
ผูชวยสไตลิสต์: ศิริวัฒน์วรวงษ์
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TRAVEL
จุดหมายปลายทางเด่น พร้อมเรื่องราวดีๆ ที่ชวนให้ออกเดินทาง

เพื่อตอบรับกระแสของนักท่องเที่ยวจีนที่มี
จำ�นวนม�กขึ้น ในปีนี้ส�ยก�รบินไทยสม�ยล์จึง
เปิดเส้นท�งบินเชื่อมต่อระหว่�งประเทศไทยกับ
เมืองใหญ่หล�ยแห่งในประเทศจีน และล่�สุดนี้
คือเส้นท�งภูเก็ต-กว�งโจว ที่ทำ�ก�รบิน 4 วัน
ต่อสัปด�ห์

To cater to the needs of increasing Chinese 
travellers, Thai Smile Airways launched new 
routes to connect Thailand with several 
cities in China. The latest is a route from 
Phuket - Guangzhou that operates 4 times 
per week. 
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GUANGZHOU: A City of the Past and Future 
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‘กวางโจว’ ครั้งแรก
เที่ยวเมืองใหญ่ที่ผสมผสานความ ‘เก่า’ และความ ‘ใหม่’ และ ‘วัฒนธรรม’ 

เข้ากับ ‘ความล�้าสมัย’ ได้อย่างงดงาม

ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คงต้อง 
ยอมรับว่าชื่อเมือง ‘กวางโจว’ 
แว่วผ่านหูเข้ามาบ่อยครั้งจาก
เพื่อนๆ และคนรอบตัวในวงการ

ค้าขายท่ีต้องไปเยือน ‘แคนตัน แฟร์’ เทรดแฟร์ 
ระดับโลกท่ีจัดข้ึนในทุกฤดูกาล แม้จะคิดเล่นๆ  
ว่าอย่่างน้อยก็อยากไปเห็นบรรยากาศงาน
แฟร์ในตำานานสักครั้งในชีวิต แต่ดูเหมือนว่า 
โชคจะเข้าข้างเรามากกว่าน้ัน เม่ือสายการบิน 
ไทยสมายล์ชวนเราร่วมทริปปฐมฤกษ์เส้นทาง
ภูเก็ต-กวางโจว พร้อมพาชมไฮไลต์ของเมือง
กันอย่างเต็มที่ แล้วอยู่ดีๆ เสน่ห์ของกวางโจว 
ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า

อดีตอันงดงาม
กวางโจว เมืองเอกแห่งมณฑลกวางตุ้งแห่งนี้
นับเป็นเมืองท่าแห่งแรกของจีนที่เปิดรับ 
การแลกเปลี่ยนค้าขายกับโลกตะวันตก แม้
จะมีแม่น้ำาจูเจียงหรือแม่น้ำาไข่มุกไหลผ่าน แต่
บริเวณที่เคยเป็นเมืองกวางโจวในทุกวันนี้ก็
เคยประสบกับภาวะอดอยากแร้นแค้น จน
กระทั่งมีเทวดาขี่แพะห้าตัวที่คาบรวงข้าวลง
มาจากสวรรค์ และมอบรวงข้าวนั้นให้แก่ชาว
กวางโจว นับแต่นั้นเป็นต้นมาความอดอยาก
ก็หมดไป และแพะห้าตัวก็กลายเป็นก้อนหิน  
ต่อมาจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์ห้าแพะขึ้นมาให้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางโจว และ 
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เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงต�ำนำนควำมเชื่อใน
อดีตของเมืองแห่งนี้ที่ดูจะพัฒนำก้ำวล�้ำอย่ำง
ไร้ที่สิ้นสุด นอกจำกอนุสำวรีย์ห้ำแพะแล้ว ผู้ที่
ชอบชื่นชมควำมเป็นจีนแบบดั้งเดิมอำจลองแวะ
ไปไหว้พระที่วัดไทรหกต้นซึ่งเป็นที่ประดิษฐำน
พระบรมสำรีริกธำตุ หรือหำกมีเวลำมำกหน่อย
อำจเดินทำงไปยังอุทยำนเป่ำม่อที่งดงำมด้วย
สถำปัตยกรรมจีนแท้ๆ พร้อมสวนสวยๆ และ
สระน�้ำที่มีปลำคำร์ปแหวกว่ำย หรืออำจไปไหว้
เจ้ำแม่กวนอิมที่เหลียนหัวซำนหรือภูเขำดอกบัว
ทีม่วัีดและป้อมปรำกำรเก่ำให้เทีย่วชมด้วยเช่นกนั 
แต่ก็อย่ำงที่ท่ำนอำจจะเดำออก… ทั้งหมด 
ทัง้มวลทีว่่ำมำนีก้เ็ป็นเพยีงด้ำนหนึง่ของกวำงโจว
เท่ำนั้น

 
จีนโฉมใหม่สุดล�้ำสมัย
แม้จะมีอำยุเก่ำแก่กว่ำสองพันปี แต่ทุกวันนี้
กวำงโจวกลำยเป็นที่รู้จักในฐำนะหนึ่งในเมือง
ที่ล�้ำสมัยที่สุดในประเทศจีน ลองไปเดินเล่นที่
ถนนคนเดินอย่ำงถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่วหรือถนน
ปักกิ่งแล้วคุณจะสัมผัสพลวัตของเมืองนี้ได้อย่ำง
ดี นอกจำกนี้ อีกหนึ่งจุดที่สะท้อนถึงควำม  
‘โมเดิร์น’ ของเมืองได้อย่ำงชัดเจนที่สุดก็คือที่ 
จัตุรัสฮัวเฉิง ศูนย์กลำงแห่งใหม่ของเมืองที่
แวดล้อมด้วยอำคำรสูงระฟ้ำและสถำนที่ส�ำคัญ
มำกมำย ทั้งพิพิธภัณฑ์กวำงตุ้ง สนำมกีฬำ  
รวมถึงโรงอุปรำกรที่ออกแบบโดยสถำปนิกระดับ
โลกอย่ำงซำฮำ ฮำดิด รวมถึงหอคอยแคนตัน 
ทำวเวอร์หรือกวำงโจว ทำวเวอร์ที่อยู่ห่ำงออกไป
ไม่ไกลนัก ซึ่งจะให้ดี ลองเจียดเวลำช่วงค�่ำๆ ไว้
ล่องเรือชมทิวทัศน์ไปตำมแม่น�้ำจูเจียงเพื่อชม
สีสันยำมค�่ำคืนของตึกระฟ้ำที่พร้อมใจกันเปิดไฟ
สว่ำงไสว โดยเฉพำะกวำงโจวทำวเวอร์ที่เปลี่ยน
จำกหอคอยงำช้ำงสีขำวกลำยเป็นหอคอยสีรุ้ง
เลยทีเดียว 

และถ้ำหำกคุณคิดว่ำละครสัตว์ฉำงหลง
จะคล้ำยกับกำยกรรมกวำงเจำที่เห็นตอนเด็กๆ 
แล้วละก็ บอกเลยว่ำคิดผิด เพรำะกำรแสดง
กำยกรรมและละครสัตว์ของที่นี่นับเป็นหนึ่งใน 
กำรแสดงละครสตัว์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกทีใ่ช้นกัแสดง 
หลำยร้อยชีวิตจำก 20 ประเทศทั่วโลก พร้อม
สัตว์ต่ำงๆ อีกหลำยร้อยตัว 

hile I had heard of 
Guangzhou many times 
from friends who visited 

the Canton Fair, I never thought I would 
get a chance to go myself. It seemed 
luck was on my side as I received 
an invitation to join THAI Smile on 
the inaugural flight from Phuket - 
Guangzhou to visit the Canton Fair 
and see the city’s many wonders. 

Beautiful Past
Located on the banks of the Pearl 
River, Guangzhou is the capital city 
of Guangdong. It was one of China’s 
first port cities to trade with the 
western world. In the past the city 
was stricken by famine, and legends 
speak of five celestial beings that 
rode rams down from heaven to 
give rice to the people. The rams 
were turned into stones, and the 
famine subsided. Following the tale, 
a monument was erected, and the 
Five Rams Statue is now a symbol 
of the city. Those who want to delve 
into Guangzhou’s history should also 

ด้านสมัยใหม่ของกวางโจว 
สะท้อนผ่านวิถีชีวิตแบบ
เมืองใหญ่และสถาปัตยกรรม 
โมเดิร์น
Another side of 
Guangzhou is reflf lected 
through the urban 
lifestyle and modern 
architecture

W
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ความงดงามแบบดั้งเดิม
ที่พบเห็นได้ตามสถานที่
ส�าคัญของเมือง
Traditional beauty seen 
in the city’s attractions
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อนำคตอันสดใส
จำกในอดีตที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทำงสำยไหม
ทำงทะเล เส้นทำงค้ำขำยโบรำณที่เชื่อมประเทศ
จนีกบัยโุรปเข้ำด้วยกัน ปัจจบุนัน้ี กวำงโจวยงัคง 
โดดเด่นในฐำนะเมืองเศรษฐกิจที่มีควำมเจริญ 
รุ่งเรืองมำกที่สุดในภำคใต้ของจีน อีกทั้งยังเป็น 
หนึ่งในสำมเมืองท่ำที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศ
ด้วย นอกจำกนี ้นโยบำยสร้ำง ‘เส้นทำงสำยไหม 
ทำงทะเลแห่งศตวรรษที่ 21’ ของประธำนำธิบดี
สี จิ้นผิง จะยิ่งท�ำให้รัฐบำลมณฑลกวำงตุ้งทุ่มเท
พัฒนำระบบขนส่งทั้งทำงบกและทำงอำกำศ
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจที่จะตำมมำ ซึ่งนอกจำกผู้ประกอบกำร
ทำงกำรค้ำแล้ว ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆ ก็
คือเหล่ำนักท่องเที่ยวที่จะสำมำรถเดินทำงเที่ยว
กวำงโจวและเมืองอื่นๆ ในมณฑลกวำงตุ้งได้ง่ำย
ยิ่งขึ้น ยิ่งมำผนวกกับท�ำเลที่ตั้งของเมืองกวำงโจว 
ที่อยู่ไม่ไกลจำกฮ่องกงและมำเก๊ำด้วยแล้ว 
อนำคตของกวำงโจวในฐำนะเมืองท่องเที่ยวก็ดู
สดใสไม่แพ้ใคร  

visit the Temple of the Six Banyan 
Trees. If you have more time, 
head to the breathtaking Baomo 
Garden with its authentic Chinese 
architecture and fish pond. You can 
also pay respect to Guanyin at the 
Lotus Mountain. Of course, all of 
this is just one facet of Guangzhou. 

Ultra Modern China
Although the city is over two 
thousand years old, today 
Guangzhou is one of the most 
advanced cities in China. Take a 
stroll along Shangxiajiu Pedestrian 
Street or Beijing Road Shopping 
District and you’ll see the vibrant 
dynamics of the city. To really 
witness the modernisation of the 
city, visit Huacheng Square and 
admire the surrounding skyscrapers 
and landmarks including the 
Guangzhou Opera House by Zaha 
Hadid and the Guangzhou Tower 
that lights up the night sky with a 
myriad of colours.  

And if you think the 
Chimelong International Circus 
is anything like the ones you’ve 
seen as a child, think again. This 
magnificent performance includes 
acrobats from over 20 countries and 
hundreds of animals from around 
the world.

A Bright Future
From its past as the starting 
point of the Maritime Silk Road, 
Guangzhou remains one of the 
most prosperous economic cities in 
southern China. It is also one of the 
three most important seaports of 
the country, with a policy to make 
it part of the 21st Century Maritime 
Silk Road. Aside from commercial 
operators, those that will receive 
the full benefit of this growing city 
are travellers, as visiting becomes 
even more convenient. Along 
with its close proximity to Hong 
Kong and Macau, the future of 
Guangzhou as a destination city 
seems unmatched.

สายการบิน
ไทยสมายล์ให้บริการ

เที่ยวบินตรงระหว่างภูเก็ต-
กวางโจว 4 เที่ยวบิน

ต่อสัปดาห์   
THAI Smile 

flies between Phuket - 
Guangzhou 4 times 

per week.
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LIFE ON THE BORDER:  Pattani, Yala and Narathiwat
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ล่าวได้ว่า 1,300,000 กว่าคน คือ 
ตัวเลขกลมๆ จากสถิติจำานวน  
นักท่องเที่ยวในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา  

ซ่ึงถือว่าไม่น้อย แต่ท่ีน่าน้อยใจในฐานะคนไทย 
ด้วยกันคือ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากประเทศ
มาเลเซีย หาใช่พ่ีน้องคนไทย อย่ากระน้ันเลย  
ขอสวนทางกับกระแสการท่องเที่ยวหลัก เรา
ตัดสินใจมุ่งสู่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพ่ือ
ออกค้นหาความสงบสุข ภายใต้การดำารงอยู่ 
ร่วมกันของศาสนาและวัฒนธรรมทั้งชาวจีน 
พุทธ และมุสลิม 

hailand’s three southernmost 
provinces of Pattani, Yala, and 
Narathiwat have welcomed over 

1.3 million tourists, mostly Malaysian, 
over the past two years. Attracted 
by the peaceful co-existence of the 
Chinese, Buddhists, and Muslims in 
the area, we decided to seek out the 
experience for ourselves.

สามจังหวัด
ชายแดนใต้
虽然不起眼，但却充满了魅力，让人流连忘返！

ดินแดนนอกสายตาแห่งน้ีเต็มไปด้วยความน่าหลงใหล 
ที่ใครมีโอกาสได้ไปสัมผัสก็ต้องติดใจไปทุกคน

近两年以来，南方边境三个府的游客超过 130 万人，这是很大的一个数字，但是作为一位泰国人，
我最伤心的是大多数游客却不是泰国人但是是马来西亚人。现在我们来反击流行旅游，换去北大年
府，也拉府和陶公府，去了解中国人，佛教和穆斯林不同宗教和文化的和平。 
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นราธิวาส
หน่ึงในบทบาททางประวัติศาสตร์ของวัดไทย ท่ีทำาให้นราธิวาส 
ยังคงอยู่ในดินแดนสยามจนได้ชื่อว่าเป็น ‘วัดพิทักษ์- 
แผ่นดินไทย’ หรือในช่ืออย่างเป็นทางการว่า วัดชลธาราสิงเห  
อำาเภอตากใบ ย้อนไปในช่วงเหตุการณ์สำาคัญดังกล่าว เกิดข้ึน 
ในช่วงเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านไทยโดยรอบล้วนแต่ตกเป็น
เมืองขึ้นของประเทศยุโรป ซึ่งอังกฤษเองก็เข้ามาทางด้าน
แหลมมลายูและเข้ายึดเป็นเมืองข้ึนได้สำาเร็จ แต่เพราะพระปรีชา 
สามารถของกษัตริย์ไทย พระปิยะมหาราชได้อ้างถึงวัด 
ชลธาราสิงเห ว่ามีประวัติการสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2416 สมัย
รัชกาลที่ 4 ดังนั้นบริเวณแถบนี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็นของชาวสยาม
อย่างแน่นอน ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูป
สุโขทัย รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในช่วงยุค
อังกฤษล่าอาณานิคมและการเปิดรับประเทศของไทย หน่ึงใน
น้ันคือเคร่ืองสังเค็ดในงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพของ
รัชกาลท่ี 5 โดยรัชกาลท่ี 6 เสด็จประพาสเมืองตากใบเมื่อ
พ.ศ. 2458 นำามาถวาย

ความอร่อย (และราคา) ของปลากุเลาเค็มแห่งลุ่มน้ำา
ตากใบเป็นที่เลื่องลือ สนนราคากิโลกรัมละ 1,500 บาท ซึ่ง
เมื่อได้ชิมแล้วก็เห็นควรในราคาดังกล่าว เพราะเนื้อของปลา 
มีความยุ่ยกำาลังดี ทั้งรสชาติก็ไม่เค็มแหลม ออกหวานปน
หน่อยๆ ด้วยซ้ำา เนื่องจากหมักด้วยเกลือจากปัตตานีที่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการครัวมักจะยกย่องว่าเป็นเกลือคุณภาพดี  
หนึ่งในรายชื่อร้านอาหารเจ้าเด็ดของตากใบที่คุณไม่ควร
พลาดเลยคือ นัดพบยูงทอง ร้านอาหารท้องถิ่นรสจัดจ้าน 
อาหารแนะนำาคือ ยำาปลากุเลา กุ้งต้มกะทิ และแกงเหลือง 

จากตากใบเรามุ่งสู่สุไหงโก-ลก อำาเภอที่คึกคักด้วย 
นักท่องเที่ยวจากมาเลย์ บ้านเมืองล้วนเป็นตึกสูง ชาว
สุไหงโก-ลกส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขาย 
มาเนิ่นนาน ผลพลอยได้คือ ชาวโกลกมักมีไมตรีจิตต่อ 
นักท่องเที่ยว คนแปลกหน้าเช่นเราจึงได้รับรอยยิ้มและความ
ช่วยเหลือตลอดการเดินทาง ร้านอาหารเช้าท่ีไม่อยากให้พลาด
คือ อ้วนบะกุ๊ดเต๋ เปิดขายมานาน 20 กว่าปี บะกุ๊ดเต๋ของ 
เฮียอ้วนไม่เหม็นฉุนยาจีน ทำาให้ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย 

หากจะหาหลักฐานการดำารงอยู่ของศาสนาอิสลาม 
ในแดนมลายูนั้น ต้องยกให้แก่สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ 
หาชมยากและควรได้รับการยกย่องมากที่สุด นั่นคือมัสยิด 
ตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น ที่ยืนหยัดผ่าน 
กาลเวลาในฐานะมัสยิดเรือนไม้เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
และในแหลมมลายู ตั้้งอยู่ใกล้เชิงเขาบูโด ต.ลูโบะสาวอ  
อ.บาเจาะ ย้อนรอยประวัติการสร้างไปเมื่อพ.ศ. 2167 
ปัจจุบันมีอายุ 393 ปี ทำาจากไม้ตะเคียนทั้งหลัง ที่โดดเด่น
คือใช้ไม้สลักแทนตะปู มีการประยุกต์เข้ากับศิลปะจีนและ
มลายู ปัจจุบันยังคงใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของ 
ชาวมุสลิมที่อยู่ในหมู่บ้านและประชาชนละแวกใกล้เคียง

NARATHIWAT
Starting off in Tak Bai District, Wat Chon Thara Singhe 
should be at the top of your list. Having played a significant 
historical role that kept Narathiwat safe from the reach 
of British colonisation, this temple was nicknamed “Wat 
Phithak Phaen Din Thai,” or “the temple that protected 
Thailand’s sovereignty.” The ordination hall houses a 
Sukhothai-style Buddha image, a museum showcasing items  
from the British colonial period and other historical events.

Foodies will love Tak Bai’s famous salted threadfin 
fish, priced at THB 1,500 per kilogramme. For a sit-down 
restaurant, visit Nad Phob Yoong Thong and enjoy their 
threadfin fish salad, coconut-cooked prawns, and yellow 
curry. Finish off the meal with traditional Thai desserts 
and fresh coconut juice.

From Tak Bai we headed to Su-Ngai Kolok, a 
district bustling with Malaysian tourists. The friendly 
locals are mostly of Chinese descent and are long-time 
merchants. We recommend grabbing breakfast at Auan Ba 
Kud Tae, a local favourite for over 20 years. The ‘Ba Kud 
Tae’ here doesn’t use pungent Chinese medicinal herbs, 
making it perfect for the whole family to enjoy.

The presence of Islam in the Malayu region can be 
observed at Taloh-Manoh Mosque (or the Wadi Al-Husein 
Mosque), an outstanding and rare architectural beauty in 
Bacho District. Standing the test of time for 393 years, 
Taloh-Monoh remains the oldest wooden mosque in 
Thailand and the Malay Peninsula. The mosque combines 
Thai, Chinese, and Malay architectural styles and is 
secured by wooden wedges instead of nails. It is still used 
for religious services among the Muslim community in the 
village and nearby areas.
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นราธิวาสคือจังหวัด
ที่เต็มไปด้วยสถานที่
ทางประวิติศาสตร์ให้ได้
เยี่ยมชม
Narathiwat is rich 
with hidden 
historical places

陶公府
榻拜县的 Chon Thara Singhe 寺庙是 “泰国护神庙” 
，该寺庙得到这样的称呼由那时代邻国都已经成
为欧洲国家的殖民化，英国也从马来半岛进来并
获得那边的国家为殖民，但由泰国朱拉隆功国王
的天赋，保护下了那拉提瓦府。朱拉隆功国王对
外解释说，该庙是四世皇（1873 年）往来在这地
方创造的，所以这地方是泰国的土地。现在该寺
庙内有素可泰佛为主要佛像，并有英国殖民时代
和泰国开国时代的博物馆。博物馆的主要物品是
六世皇 1915 年来到 榻拜县时带来的五世皇皇家
火化配具。

另外，榻拜县还有另一出名品就是咸味 
马鲅鱼。该鱼虽然价钱偏高（1500 泰铢/公斤） 
但味道值得。该鱼使用厨房专家推荐的北大年 
府高品质盐，味道不是很咸，还带一点甜味。 
来榻拜县的游客不该错过的当地美食餐厅叫  
Nad Phob yoong Thong ，该餐厅的推荐菜单有辣拌马
鲅鱼，椰子汁煮虾和黄汤。             

我们从榻拜县继续去到马来西亚游客最多
的双溪哥乐县，这里有很多高楼大厦，双溪哥乐
县的人民大多数是华侨商人，他们对游客都是很
友好。在这里我们一路得到笑脸和帮助。不应该
错过的早餐店叫 “胖子肉骨茶”，开业了 20 多年，
他家的肉骨茶没有那么浓的药味，所以适合所有
人来品尝。

如果说到马来西亚联合土地存在的穆斯林
证据就要提到一座难以看到并最应得到赞的宝 
贵建筑，那就是 Taloh-Manoh 清真寺或 Wadi Ai-
Husein 清真寺，是一座泰国与马来半岛最古老的木
材建筑，位于巴城县 Lubosawo 乡 Budo 山附近。
建立于 1624 年，目前有 393 年的历史，整个建筑
都采用香坡垒木，木螺钉和木销，是中式和马来
式艺术的混合风格。现在该建筑还在使用于附近
穆斯林村的做礼拜处。
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ปัตตานี
ในฐานะหัวเมืองฝ่ายใต้ ปัตตานีมีหลักฐานการทำาการค้า 
ติดต่อทั้งจากฝั่งอินเดียและจีน ประชาชนส่วนใหญ่เคย
นับถือพุทธและพราหมณ์ จนมาเปลี่ยนเป็นศาสนา
อิสลามหลังจากที่อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำานาจ โดย 
ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์มัชปาหิตในชวาที่แผ่อำานาจสู่ 
แหลมมลายู สร้างความรุ่งเรืองทางด้านการค้าและ 
ก่อสร้างมัสยิดเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจท่ีสำาคัญ ปัตตานี
จึงมีศาสนสถานสำาคัญชื่อดังที่ไม่ควรพลาด ดังเช่น 
มัสยิดกรือเซะ มัสยิดท่ีผ่านเหตุการณ์การเมืองคร้ังใหญ่ 
ไปเมื่อพ.ศ. 2537 วันนี้คราบน้ำาตาเหล่านั้นจางหาย  
คงเหลือไว้แต่สถานะ ‘มัสยิดแห่งอาณาจักรปัตตานี 
ดารุสสลาม’ กรือเซะ มีความหมายสวยงามว่า ทราย 
สีขาวใสดั่งไข่มุก งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเชิงช่าง 
ผสมผสานศิลปะแห่งอาหรับ ที่เห็นได้ชัดเจนคือประตู
ซุ้มทรงโค้งแหลมและเสาทรงกลม

นับแต่ปีพ.ศ. 2497 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึง 
ความสำาคัญของศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาท่ีประชาชน
ชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้ 
สมศักดิ์ศรีในฐานะศูนย์กลางศาสนาอิสลาม จึงมีมติ
สร้างมัสยิดกลางขนาดใหญ่และสวยงามข้ึนเพ่ือเป็นขวัญ 
และกำาลังใจแก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามท่ัวประเทศ 
ตกแต่งงดงามจนเลื่องลือกันว่า นี่ล่ะ ทัชมาฮาลแห่ง
ประเทศไทย ใช้เวลาการสร้างทั้งสิ้นเกือบสิบปี โดย 
ตั้งชื่อว่า ‘มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี’

อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวปัตตานี 
เป็นที่เคารพกราบไหว้ไม่ว่าแขกไปใครมาต่างก็ต้องมา
บูชาศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ซึ่งประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตาม
ความเชื่อกันว่า ท่านมักประทานพรให้ประสบผลสำาเร็จ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการค้า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมี
ประวัติเล่าขานว่า ท่านมาจากเมืองจีน มีความกตัญญู
สูงส่ง อาสาออกมาตามหาพี่ชายถึงปัตตานี และยอม
สละชีพเพ่ือขอร้องให้พ่ีชายกลับบ้านไปหาแม่ท่ีเมืองจีน  
จนพี่ชายได้ตั้งศาลนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูความกตัญญูของ 
เจ้าแม่    

ปัตตานีมีความรุ่งโรจน์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ดังเช่นสถาปัตยกรรมงดงามเหนือกาลเวลาท่ีนักท่องเท่ียว 
ไม่ควรพลาดแต่ต้องทำาตามกติกาคือการนัดหมาย
ก่อนทุกคร้ัง น่ันคือ ‘วังยะหร่ิง’ คำาว่า ยะหริ่งมาจาก
ภาษามลายูคำาว่า ยามู แปลว่า ชมพู่ ต้นไม้ที่นิยม
ปลูกในแถบทางใต้ เราต่างตะลึงในความงดงามของ
สถาปัตยกรรมผสมยุโรป มลายู และไทยที่สวยหมดจด 
แรกสร้างวังยะหริ่งคือเรือนอาศัยของพระยาพิพิธเสนา
มาตยาธิบดีศรีสุรสงครามในปีพ.ศ. 2438 (ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 5)  

PATTANI
Pattani was once a trading post 

for both China and India. Most of the 
population were Buddhists and Brahmans 
before converting to Islam after receiving 
influence from the Majapahit Empire in 
Java. There are thus many noteworthy 
mosques and religious sites you can visit in 
Pattani today.

Krue Se Mosque, most recently 
known for the political incident in 2004, 
is considered the “Mosque of Patani 
Darussalam.” The name “Krue Se” means 
“pearl-white sand” and the mosque is 
a splendid display of the mix between 
vernacular and Arabian architecture. In 
1954, the Thai government built the large, 
stunning Central Mosque in Pattani in 
acknowledgement of the importance of 
Islam within the province. Taking over 10 
years to complete, it is now known as the 
“Taj Mahal of Thailand”.

Having arrived in Pattani, it is 
customary to pay your respects at the Leng 
Ju Kiang Shrine (or Lim Kor Neaw Shrine). 
It is believed that doing so will bring 
you success, especially in trade. Visitors 
should also not pass up the chance to visit 
Yaring Palace. Built in 1895, it features a 
harmonious blend of European, Malay, and 
Thai architecture.
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ปัตตานี ดินแดนที่รุ่มรวย
ด้วยศรัทธาแห่งศาสนา 
และสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
Pattani is a unique 
province with religious 
faith and traditional 
architecture

北大年府
作为南部的主要城市，北大年府有很多跟中国和印度的贸易证
据。人民曾经是佛教和婆罗门教，但是自从室利佛逝帝国开始失
败，他们就慢慢的信穆斯林教，主要是由爪哇的满者伯夷王朝
扩展到马来半岛时带来的贸易和清真寺的指导。北大年府的主要
清真寺是克鲁硒清真寺，该清真寺在 1994 年见证过一次重大的
政治事件，如今那次事件的痛苦已过去，只剩下克鲁硒 “北大年
和平清真寺” 之称，改建筑白如珍珠，拱尖门，圆柱子是阿拉伯
艺术的混合。

自从1954 年以来，泰国政府实现到穆斯林教对北大年人
民的重要，并是穆斯林的宗教中心，所以确定创建大型美丽的中
央清真寺，给全国穆斯林带来很大的鼓励。该清真寺称 “泰国泰
姬陵” 使用将近 10 年时间建造，名于 “北大年府中央清真寺”

北大年府游客必须参观的另一神圣是靈慈聖宮或林姑娘
庙，该庙保存林姑娘的雕像。据说“林姑娘”可带给人们贸易好
运，商家有才。“林姑娘”传说来自中国，她事亲至孝，决意远涉重
详，追寻兄长返乡团聚。但苦劝无效，绝望之下，林姑娘决心以死
来规劝兄长。后来兄长建庙为尊其为贞女。

北大年府从往以来都是很辉煌，这里还有另一游客不可
错过但必须提前约定的永远优雅建筑。那就是 “YaLing皇宫” 
。Yaling 来自马来西亚语 “Yamu” 意思是莲雾，南方流行水果。
该建筑是欧洲艺术，马来西亚艺术和泰国艺术混合的美妙风
格。该建筑建于 1895 年（五世皇时代）是Praya Pipitsenamataya 
Tipade Srisurasongkram的住宿。
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ยะลา
เบตง คืออำ�เภอใต้สุดของไทย ใกล้ด่�นช�ยแดน 
ติดกับประเทศม�เลเซียประม�ณ 7 กิโลเมตร 
ทำ�ให้เบตงเป็นพื้นที่พิเศษ รถยนต์ของที่นี่
ส�ม�รถติดแผ่นป้�ยทะเบียนเบตงได้เลย โดย
ไม่ต้องใช้ทะเบียนจังหวัดยะล� คำ�ว่�เบตง ม�จ�ก 
ภ�ษ�มล�ยู เรียกว่� Buluh Betong หม�ยถึง  
ไม้ไผ่หรือไผ่ตง เนื่องจ�กในอดีตพื้นที่แถบนี้
อุดมไปด้วยต้นไผ่ เบตงเคยเป็นพื้นที่สีแดง 
ซ่องสุมเหล่�คอมมิวนิสต์ไว้จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งคุณ
ส�ม�รถต�มไปดูร่องรอยประวัติศ�สตร์นั้นได้ 
ที่อุโมงค์ปิยะมิตร ที่ถูกสร้�งข้ึนในปีพ.ศ. 2520 
จ�กแรงง�นคนประม�ณ 50 คน ขุดเจ�ะด้วย
มือและจอบเสียม ส�ม�รถทำ�เป็นช่องท�งเดิน  
กว้�งประม�ณ 5-6 ฟุต ย�วประม�ณ 1 กิโลเมตร 
มีประตูเข้�-ออกทั้งหมด 9 ท�ง แต่ปัจจุบันเปิด
ให้เข้�เพียง 6 ท�ง ถือเป็นฐ�นปฏิบัติก�รลับ 
ใช้หลบภัยท�งอ�ก�ศ และที่สะสมเสบียงอ�ห�ร

เม่ือม�เยือนเบตง เร�ทุกคนต่�งต้องขับรถ 
ผ่�นอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอด 
ภูเข�แห่งแรกของเมืองไทย มีคว�มย�ว 273 เมตร  
กว้�ง 9 เมตร สูง 7 เมตร ภ�ยในประดับประด�
ด้วยหลอดแสงนีออนส่องสว่�งย�มค่ำ�คืน  

ส่วนด้�นบนของอุโมงค์ทำ�เป็นสวนส�ธ�รณะ 
ประทับใจยิ่งนักสำ�หรับก�รจัดก�รพื้นที่ของที่นี่
ซึ่งลงตัวไม่แพ้ในเมืองใหญ่ 

ส่วนในด้�นศ�สน�น้ัน ศูนย์รวมจิตใจของ
ช�วเบตงอยู่ท่ีวัดพุทธ�ธิว�ส พระอ�ร�มหลวง 
ภ�ยในบรรจุพระพุทธธรรมก�ยมงคลปยุรเกศ�
นนท์สุพพิธ�น ซึ่งถือว่�เป็นพระพุทธรูป 
ทองสัมฤทธ์ิองค์ใหญ่สุดในประเทศไทย ในช่วงเช้� 
นักถ่�ยภ�พมักม�เก็บภ�พส�ยหมอกพร้อม 
สูดอ�ก�ศเย็นสดช่ืน แต่ถ้�อย�กห�จุดชมวิว
ทะเลหมอกท่ีดังสุดของยะล�ก็ต้อง ‘ทะเลหมอก 
อัยเยอร์เวง’ สูงจ�กระดับน้ำ�ทะเล 2,038 ฟุต 
ท่�มกล�งผืนป่�ขน�ดใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีของเข�
ไมโครเวฟ ช่ือท่ีช�วบ้�นเรียกกันติดป�กเพร�ะ
บริเวณใกล้เคียงน้ันเป็นท่ีต้ังของเส�ส่งคล่ืน
สัญญ�ณโทรศัพท์ สำ�หรับคนท่ีร่�งก�ยแกร่งม�ก
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พอ เราก็ขอสนับสนุนให้คุณออกแรงข้ึนไปจุดชม
วิวสูงสุดในบริเวณยอดเขาฆูนุงซีลีปัต  
(ฆูนุงสาลี) รับรองว่า ทัศนียภาพน้ีจะทำาให้
คุณติดใจไม่แพ้สายหมอกทางภาคเหนืออย่าง
แน่นอน 

หากจะหาสถานท่ีท่องเท่ียวอันใดท่ียังคง
ความกลมเกลียวของความต่างทางเช้ือชาติและ
ศาสนาได้อย่างเข้ากันและไม่แปลกแยก จน
กลายเป็นความน่าสนใจที่สะท้อนออกมาในรูป
แบบในการดำาเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เราพูดได้เลยว่า สามจังหวัดชายแดนใต้นี่ล่ะมี
ครบทุกสัมผัส ขอแค่เพียงนักท่องเที่ยวจะเปิดใจ

ให้กว้างขึ้น  

ÃÙŒäÇŒ¡‹Í¹ä»ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´Ï
ยืนยันด้วยประสบการณ์ของตัวเองเลยว่า  
การเดินทางในแดนใต้ ไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วง 
เราสามารถขับรถลัดเลาะท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
เพียงแต่ขอให้ถึงที่หมายในแต่ละที่ก่อนค่ำา แต่
หากกังวลมากกว่านั้น แนะนำาให้ติดต่อกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) ไว้ก่อนก็ได้ ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใจดีมักจะจัดเวรยามมาเฝ้า 
หากเราร้องขอตามกำาลังและวาระ

¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
ททท.สำานักงานจังหวัดนราธิวาส (รับผิดชอบ
พื้นที่นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 
โทร. 073-522-411 และ 073-542-345

ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃá¹Ð¹íÒ : 
• ภัตตาคารลอนดอน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมัสยิด
กลาง มีอาหารไทย-จีนและฮาลาลสำาหรับ
ชาวมุสลิม 89/15 ถนนยะรัง ตำาบลอาเนาะรู 
อำาเภอเมือง ปัตตานี 
โทร. 073-349-697, 073-349-681 
• อ้วนบะกุ๊ดเต๋ 58 ถนนเทศปฐม อำาเภอ 
สุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร. 081-698-9234
• บักมุ้ย 21/12 ซอยภูธร ถนนเจริญเขต 
(หน้าสมาคมแต้จิ๋ว) สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
โทรศัพท์:073-611-129
• นัดพบยูงทอง อำาเภอตากใบ นราธิวาส 
โทร.073-581-141
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YALA
Betong is Thailand’s southernmost 
district and considered a special area 
where cars can use Betong license 
plates instead of ones from Yala. 
Historically, Betong used to be a 
communist stronghold. You can relive 
this part of history at the Piyamit 
Tunnel, a man-made tunnel stretching 
about one kilometre. The tunnel 
served as a secret operations base, 
air raid shelter, and food storage for 
communist groups. 

Visiting Betong, you will have to 
drive through the Betong Mongkolrit 
Tunnel, the country’s first mountain 
tunnel for cars. It is 273 metres long 
and there is an impressive public park 
built atop the tunnel.

The centre of Betong’s religious 
activities is located at Wat Phutthathiwas. 
The temple houses Thailand’s largest 
bronze Buddha image. Photographers like 
to come in the early morning for shots 
of the fog, but the most popular place to 
go is the “Sea of Mist” at Aiyoe Weng. 
For those up for the challenge, we highly 
recommend climbing to the highest 
scenic viewpoint at Gunung Silipak for 
breathtaking vistas. 

To find an area where different 
ethnicities and religions live in such 
harmony and where diversity is alluringly 
reflected in the ways of life throughout 
history is a rare gem. Travel with an open 
heart and find yourself captivated by the 
mesmerising beauty of the South.

TRAVEL TIPS 
It is perfectly safe to drive and sightsee 
as you would in other provinces. Just 
be mindful to arrive at your destination 
by sundown for driver safety purposes. 
If you still have concerns, we suggest 
getting in touch with the Volunteer Defense 
Corps (VDC) ahead of time regarding 
your travels and they will often be able 
to arrange a patrol team as available.

More info: 
Tourism Authority of Thailand Office 
in Narathiwat (responsible for areas in 
Narathiwat, Pattani, Yala), 
Tel. 073-522-411 and 073-542-345

Recommended Eats:
• London Restaurant: Located not far 
from the Central Mosque, this restaurant 
offers Chinese-Thai and Halal food 
for Muslims - 89/15 Yarang Rd., Anoru 
Subdistrict, Mueang District, Pattani, 
Tel. 073-349-697, 073-349-681
• Auan Ba Kud Tae: 58 Thetpathom Rd., 
Su-Ngai Kolok District, Narathiwat, 
Tel. 081-698-9234
• Bak Mui: Soi Phutorn, Charoenkaet Rd. 
(in front of Tae Chew Association), 
Su-Ngai Kolok District, Narathiwat, 
Tel. 073-611-129
• Nad Phob Yoong Thong: Takbai District, 
Narathiwat, Tel. 073-581-141
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สีสันของยะลา
จังหวัดที่อยู่ใต้สุด
ปลายด้ามขวาน
The colours of 
Yala, Thailand’s 
southernmost 
province

去边境三府之前必知
据我的经验来说，在南部旅游不必担心，我
们可以在这里安全旅游，只有在傍晚前到
达目的地就可以，如果您还在担心，您可以
先联系志愿保卫队 (VDC) 一般情况他们都
会安排人来关注。

更多详情
泰国旅游部那拉提瓦府办公室 (负责那拉
提瓦，北大年和也拉区域) 电话号码 073-
522-411 和 073-542-345

推荐餐厅 : 
-伦敦餐厅 ：离中央清真寺不远。提供泰
餐，中餐和穆斯林餐。位于北大年府北大年
直辖县Anoru乡Yarang 路 89/15 号，电话
号码 073 -349-697, 073-349-681 
• 胖子肉骨茶 ：那拉提瓦府双溪哥乐县 
Tedpatom 路 58 号，电话号码081-698-9234
• Bukmui :  那拉提瓦府双溪哥乐县 
Chorenket 路（潮州会门口）Phutorn 巷21/12
号，电话号码073 -611-129
• Nad Phob Yoong Thong ：那拉提瓦府Takbai 
县，电话号码073 581 141

也拉府
别彤区是泰国南端区，离泰国-马来西亚边境距
离 7 公里，算是特殊区域， 这里的汽车可以直接
用别彤的车牌，不需要也拉府的车牌。”别彤“ 来
自马来西亚语”Buluh Betong“ 是竹子的意思，由
原来这里有很多竹子。别彤区曾经是红色区域，
有一些共产主义，在 Piyamit 隧道里可以看到该
历史的踪迹。Piyamit 隧道建立于 1977 年，由 50 
人员用双手和铁锹创建，该隧道宽 5-6 英尺，长
约 1 公里，有 9 道进出口 （现在只开 6 道进出
口）。这里是历史中的秘密基地，用于防空洞和
积累用品。
来到别彤区的游客必须经过别彤 Mongkolrit 
隧道，泰国第一处通山车隧道，长 273 米，宽 9 
米，高 7 米。里面装饰霓虹灯在夜间使用，隧
道顶部是公园。这是一个不比大城市差的很好
设计的区域。

宗教方面，别彤人民的中心
在 Putthathiwas 皇家寺庙，庙里保存 
Praputthammagaimongkol Payulkasanon 
Suppitarn 泰国最大青铜佛像。每天早上，游客
经常来感受晨雾和清爽凉空气。但是也拉府最
有名的 “雾之海” 是 “Aiyoe weng雾之海” 从海平
高 2038 英尺，位于微波山森林中（微波山是当
地人称的名字，由附近有手机信号塔）。如果
您是一位健康游客，我们支持您爬到最高的 
Kunungsiribut （Kunungsari) 山顶景点，那里
的美景肯定迷人不输于北部雾之海。

泰国边境三府是一个很有特色的旅游
景点，这里是一个不同种族不同宗教但可以和
平的地方，并是一个有很多历史的地方，如果
您正在寻找这样的地方，请您来试一试，肯定
不会失望。
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Poscards from Mandalay
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โปสการ์ดจาก 
‘มัณฑะเลย์’
ส่งความคิดถึงจากแดนไกล ท่ีมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลอยู่ทุกเม่ือเชื่อวัน
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ากอดีตราชธานีท่ีผ่านประวัติศาสตร์
มาอย่างโชกโชน ณ วันน้ี มัณฑะเลย์
คือเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสงบ 
มิตรไมตรีและวิถีชีวิตอันงดงามท่ีเรา 

อดชื่นชมไม่ได้ทุกครั้งที่ได้เห็น การตื่นตีหนึ่ง
เพื่อไปร่วมชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ถือเป็นประสบการณ์อันแสนตราตรึง ในขณะที่
วิวพระอาทิตย์ตกเหนือสะพานอูเบ็งที่อมรปุระ
ก็งดงามไม่แพ้วิวที่มองจากมัณฑะเลย์ฮิลล์ จน
แอบเลือกยากอยู่สักหน่อย … แล้วไหนจะมีทริป 
ล่องเรือไปชมสถาปัตยกรรมสวยๆ ท่ีมิงกุนอีก …  
สำาหรับเราแล้ว นี่แหละอีกหนึ่งจุดหมายที่ 
กลับไปเยือนได้ไม่รู้เบื่อ 

ith a tumultuous past, today 
Mandalay is a city of peace, 
abundant in unforgettable 

experiences. Wake up at 1:00 am to witness 
the Mahamuni Buddha face cleansing, or 
take on the impossible decision between 
sunset views from U-Bein Bridge in 
Amarapura or Mandalay Hill… then 
of course, there is a boat trip to see the 
rare architecture of Mingun. This is one 
destination that always excites. 

W

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   75 25/11/2560   4:04



T R A V E L 076

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   76 25/11/2560   4:05



077

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   77 25/11/2560   4:05



T R A V E L 078

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   78 25/11/2560   4:08



079

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   79 25/11/2560   4:08



T R A V E L 080

สายการบิน
ไทยสมายล์ให้บริการเที่ยวบิน
ระหว่างกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ 

4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 
THAI Smile flies direct from 

Bangkok to Mandalay 
4 times a week.

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   80 25/11/2560   4:09



081

74-81Photo Essay Mandalay M35.indd   81 25/11/2560   4:10



86-87_WESmile_Routemap M35.indd   2 21/10/2560   9:37



86-87_WESmile_Routemap M35.indd   3 21/10/2560   9:38



P R O F I L E 
THAI SMILE: Past to present

084

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ความส�าเร็จอันน่าภาคภูมิใจของ
สายการบินไทยสมายล์ รอยยิ้มคู่ฟ้า

รอยยิ้มคู่ฟ้า
ากย้อนหลังไปในปี 2554 บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัด
ตั้งหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ 
ขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 

เพือ่เสรมิสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว
ให้แก่กลุ่มธุรกิจของการบินไทย และเพื่อขยาย
โอกาสรองรับการเปิดเสรีการบินอาเซียน และ
ได้เริม่ปฏิบตักิารบนิเทีย่วบินแรก จากกรงุเทพฯ 
สู่มาเก๊า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และ
ภายในเดือนเดียวกันสายการบินไทยสมายล์
ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่ง ณ 
ขณะน้ัน ทรงด�ารงพระยศ ‘สมเด็จพระบรมโอรสา- 
ธริาช สยามมกฎุราชกมุาร’ เสดจ็พระราช- 

ด�าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสายการบิน 
ไทยสมายล์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2555 ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่าย
ช่างการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

บรษิทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากดั ได้เป็น
บริษัทจ�ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ซึ่งบริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% 
เป็นผลให้บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด มี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในปีต่อมาสายการบิน 
ไทยสมายล์ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator 
License) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 และ
เริ่มปฏิบัติการบินภายใต้ใบรับรองผู้ด�าเนินการ

เดินอากาศ (Air Operator Certificate) ในวนัท่ี  
10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน (IATA  
Code) ‘WE’ และบินด้วยรหัสเที่ยวบินร่วม 
(Codeshare) กับสายการบินไทย ‘TG’

ปัจจบุนัไทยสมายล์มเีครือ่งบนิแบบแอร์บสั  
A320-200 จ�านวน 20 ล�า ประจ�าฝูงบิน  
ให้บรกิารเส้นทางบนิภายในประเทศ 10 เส้นทาง 
ได้แก่ เชยีงใหม่ เชียงราย อบุลราชธาน ีอดุรธานี 
ขอนแก่น ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี 
นราธิวาส และกระบี่ รวมถึงเส้นทางข้ามภาค
ระหว่างเชียงใหม่และภูเก็ต ส�าหรับเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศ 18 เส้นทางสู่เสียมราฐ 
พนมเปญ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เวียงจันทน์ 
หลวงพระบาง ปีนงั กวัลาลมัเปอร์ ฉางซา ฉงชิง่ 
เจิ้งโจว เกาสง คยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนา 
มุมไบ และเส้นทางบินตรงล่าสุดจากภูเก็ตสู่
กวางโจว จากการรุดหน้าขยายเส้นทางบิน
อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นการเติบโตของ
ไทยสมายล์ จากวันแรกจนถึงวันนี้ นับเป็น
เวลากว่า 5 ปีแล้วที่ไทยสมายล์ให้บริการ 
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HAI Airways International Public Company 
Limited established Thai Smile Airways 
on 19 August, 2011, with THAI Smile’s 

first flight taking place on 7 July 2012 on the 
Bangkok - Macau route. Thai Smile Airways 
was honoured by the presence of His Majesty 
Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, 
who at the time was the Crowned Prince of 
Thailand, at the official opening ceremony on 
30 July 2012 at Suvarnabhumi Airport. 

Thai Smile Airways became a limited 
company created under both Civil and 
Commercial Codes. The company was 
incorporated on 17 October 2013 with Thai 
Airways International (THAI) holding 100% of 
shares. After this, THAI Smile was granted an 
Airline Operator License on 10 January 2014, 
and began flying under the Air Operator 
Certificate. On 10 April 2014, THAI Smile began 
using the IATA Code “WE”, as well as flying 
code-share with THAI Airways “TG”. 

Currently, THAI Smile has 20 Airbus 
A320-200 aircrafts. There are 10 domestic 
routes including Chiang Mai, Phuket, Khon 
Kaen, Chiang Rai, Hat Yai, Ubon Ratchathani, 
Udon Thani, Surat Thani, Narathiwat and 
Krabi. There are also cross-country routes 

T

ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายและม ี
รอยยิ้มตลอดการเดินทาง

ในปี 2560 นี้ สายการบินไทยสมายล์
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ไม่
ว่าจะเป็นการผ่านข้ันตอนสดุท้ายของการตรวจ- 
สอบและได้รบัใบรบัรองผู้ด�าเนนิการเดนิอากาศ
ใหม่ (AOC Re-certification) ตามมาตรฐาน
องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ 
ICAO จากส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) อีกทั้งยังได้รับการรับรอง 
ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และปัจจุบันอยู่
ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้ได้รับ
การรบัรองมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติการบิน จากองค์กรด้านการขนส่งทาง
อากาศสากลตามโครงการตรวจสอบตาม
มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติ
การบิน (IOSA - IATA Operational  
Safety Audit)

ความส�าเร็จของสายการบินไทยสมายล์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สะท้อนได้จากรางวัล
ต่างๆ ที่ได้รับในปีนี้ ได้แก่ รางวัลสายการบิน
ยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Best Airline in 
Thailand) สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Best Regional Airline in 
Asia Pacific) และ 1 ใน 10 สายการบินยอด- 
เยี่ยมระดับโลก (World’s Best Airlines - 
Top 10) จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลกปี 
2560 ประเภทสายการบิน จากเว็บไซต ์
TripAdvisor (TripAdvisor Travelers’ Choice® 
Awards for Airlines 2017) ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ด้าน
การท่องเที่ยวชื่อดังของโลกที่มีฐานผู้ใช้งาน
กว่า 350 ล้านคนทั่วโลก ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม สายการบินไทยสมายล์ยังได้รับ
รางวัล 1 ใน 6 สายการบินยอดนิยมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีน 2017 People’s Choice 
Awards Thailand Voted by Chinese 
Tourists จากการสบืค้นผ่านช่องทางสือ่ออนไลน์
ยอดนิยมต่างๆ ในกลุม่นกัท่องเทีย่วชาวจีนทีจั่ด
โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และล่าสดุได้
คว้ารางวลัจากงาน Globe Luxurie and Premium 
Awards สายการบินยอดเย่ียมแห่งภมิูภาคเอเชีย
แปซฟิิก (Best Regional Airline in Asia Pacific) 
จัดโดย Stimulus Research Services ซึ่งเป็น
หน่วยงานให้บริการข้อมลูงานวจัิยทางธุรกจิทีด่ทีีส่ดุ 
มอบแก่ธรุกิจทีใ่ห้บรกิารในประเทศอนิเดยี 
และประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ ทีส่ร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ 

between Chiang Mai and Phuket and 18 
International routes to Siem Reap, Phnom 
Penh, Yangon, Mandalay, Vientiane, Luang 
Prabang, Penang, Kuala Lumpur, Changsha, 
Chongqing, Zhengzhou, Kaohsiung, Varanasi, 
Jaipur, Lucknow, Mumbai and a direct flight 
from Phuket to Guangzhou. 

In 2017, THAI Smile Airways passed the 
final stage of inspection and received AOC re- 
certification in accordance to the standards of the 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 
from the Civil Aviation Authority of Thailand. 
In addition the Airline received ISO 9001 : 2015 
certification, and is currently being audited for 
the IOSA - IATA Operational Safety Audit.

The success of Thai Smile Airways can be 
reflected in the many awards won over the 
years. This includes Best Airline in Thailand, 
Best Regional Airline in Asia pacific and being 
1 in 10 of the World’s Best Airlines - Top 10 in 
the TripAdvisor Travelers’ Choice® Awards for 
Airlines 2017. This past July, THAI Smile also 
won the 2017 People’s Choice Awards Thailand 
Voted by Chinese Tourists Organised by TAT, and 
recently also received the Globe Luxurie and 
Premium Awards for Best Regional Airline in Asia 
Pacific by Stimulus Research Services. 
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Celebrate Father’s Day with THAI Smile.
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*Except for flf lights WE177 CNX-BKK, WE011 UTH-BKK, WE333/334 BKK-LKO V.V., WE335/336 BKK-BOM V.V., 
WE343/344 BKK-JAI V.V., WE426 PEN-BKK, WE420 KUL-BKK, WE696/697 HKT-CAN V.V., WE288 HKT-BKK

*ยกเว้น WE177 CNX-BKK, WE011 UTH-BKK, WE333/334 BKK-LKO V.V., WE335/336 BKK-BOM V.V., 
WE343/344 BKK-JAI V.V., WE426 PEN-BKK, WE420 KUL-BKK, WE696/697 HKT-CAN V.V., WE288 HKT-BKK

สุขสันต์วันพ่อ
ไทยสมายล์ชวนระลึกถึง ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ ด้วยเค้กสุดพิเศษ
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ครั้นเดือนธันวาคมเวียนมาถึง วันพ่อแห่งชาติก็กลับมาอีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ 
และเพื่อร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สายการบิน
ไทยสมายล์จึงน�าเสนอเมนูเค้กราชปะแตน เค้กที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด ย้อน
กลบัไปในอดีต ในวันทีพ่ระองค์ทรงน�าเรอื ‘ราชปะแตน’ เรอืใบฝีพระหตัถ์ล�าแรกทีท่รงต่อ
ขึ้นลงน�้าเป็นครั้งแรก ได้มีการเลี้ยงน�้าชากันริมบ่อน�้านั้น โดย ม.ร.ว.ดัชรีรัชนา รัชนี 
น�าเค้กผลไม้กาแฟหน้าอลัมอนด์ มาถวาย ท่านเสวยกท็รงโปรดมาก และทรงเรียกเค้ก
นั้นว่า ‘เค้กราชปะแตน’ โดยเมนูนี้จะให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ* ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้เท่านั้น 
To honour Father’s Day and uphold the memory of His late Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, THAI Smile offers a special dessert to passengers. The ‘Raj Pattern’ cake 
was named after the first sailboat built by the late King. As the story goes, when it 
was ashore for the first time, there was a party to celebrate the occasion, whereby 
M.R. Ducharee-Ratchana Ratchanee presented a coffee raisin cake. Favouring the 
cake, King Rama IX bestowed it with the name ‘Raj Pattern’. The cake will be served on 
domestic and international flights *on 5 December. 

Smile Food M35.indd   86 23/11/2560   22:47



T A L K

เสียงจาก 
ผูโดยสาร
วีสมายลพูดคุยกับผูโดยสารของสายการบินไทยสมายล  
ถึงความประทับใจในการใชบริการ

ÇÕÊÁÒÂÅ� : Ãº¡Ç¹á¹Ð¹íÒµÑÇãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹¢Í§àÃÒÃÙŒ¨Ñ¡Ë¹‹ÍÂ
ä´ŒäËÁ¤Ð
´Ã.¡ÔµµÔìÀÇÔÈ: “สวัสดีครับ ผมชื่อกิตตภวิศ พสุจรัสพงศ 
เปนแพทยและเจาของคลินิกศัลยกรรมความงามบีพราวด 
อยูที่สุขุมวิท 101 ครับ”  

»¡µÔà´Ô¹·Ò§¡Ñºä·ÂÊÁÒÂÅ�º‹ÍÂäËÁ¤Ð
“คอนขางบอยครับ เดือนหนึ่งประมาณ 15-20 ไฟลต มีทั้ง
ไปเชียงใหม เชียงราย หาดใหญ ขอนแกน สวนใหญเปนการ
ไปทํางาน จึงเดินทางแบบไปเชาเย็นกลับ เพราะเรารวมงาน
กับคลินิกในตางจังหวัดเยอะเหมือนกันครับ”

·íÒäÁ¶Ö§àÅ×Í¡à´Ô¹·Ò§¡Ñºä·ÂÊÁÒÂÅ�¤Ð
“หลักๆ นาจะเปนเรื่องการสะสมไมล Royal Orchid Plus 
ผมมองวาเปนขอไดเปรียบอยูพอสมควรเลยครับ เพราะราคา
ก็อาจจะไมไดตางกับสายการบินอื่นมากนัก บินบอยๆ ก็
สามารถแลกไมลเดินทางไปตางประเทศได นอกจากนี้ผมยัง
ชอบท่ีมีเลานจ เวลาบินเชาก็ไมตองทานขาวเชามา เขาไปทาน
ในเลานจระหวางรอไดเลย ตารางเวลาก็ใชได และที่ชอบมาก
คือที่สนามบินสุวรรณภูมิจอดรถงายดีครับ”

ÁÕ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÍÐäÃÍÂÒ¡ãËŒä·ÂÊÁÒÂÅ�»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢äËÁ¤Ð
“จริงๆ ภาพรวมก็โอเคมากแลวครับ แตถาเปนไปได อยาก
ใหเพิ่มไฟลตดึกดวยสําหรับบางเสนทาง เพราะจะมีประโยชน
มากครับสําหรับคนเดินทางแบบไปเชาเย็นกลับ โดยเฉพาะ
เมืองใหญๆ อยางหาดใหญหรืออุดรธานีครับ”

WE Smile: Can you introduce yourself to our 
readers?
Dr Kitpawis: “Hello, my name is Kitpawis 
Pasujaraspong, doctor and owner of Beproud 
Clinic on Sukhmvit 101.”

How often do you travel with THAI Smile?
“I fly about 15-20 times a month, usually to 
Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai and Khon Kaen 
for work. I often travel in the morning and 
return in the evening as I work with other clinics 
in these provinces.”

Why do you choose to travel with THAI Smile? 
“The main reason is the Royal Orchid Plus 
points. While the price might not be different 
from other airlines, I can use these miles when 
I travel abroad. I also like having the lounge 
and breakfast in the morning. The scheduling 
is good and leaving from Suvarnabhumi is 
convenient.”

Do you have any suggestions for THAI Smile? 
“Actually everything is good overall. I would 
like more nighttime flights for people like me 
who fly roundtrip on the same day. This would 
be useful for big cities like Hat Yai or Udon Thani.”
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Passing on the Cheer
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*Except for fl f lights WE177 CNX-BKK, WE011 UTH-BKK, WE333/334 BKK-LKO V.V.,WE335/336 BKK-BOM V.V., 
WE343/344 BKK-JAI V.V., WE426 PEN-BKK, WE420 KUL-BKK, WE696/697 HKT-CAN V.V, WE288 HKT-BKK

*ยกเวน WE177 CNX-BKK, WE011 UTH-BKK, WE333/334 BKK-LKO V.V.,WE335/336 BKK-BOM V.V.,
WE343/344 BKK-JAI V.V., WE426 PEN-BKK, WE420 KUL-BKK, WE696/697 HKT-CAN V.V, WE288 HKT-BKK

สงตอความสุข
ไทยสมายลรวมสงตอความสุขและความปรารถนาดีใน
เทศกาลคริสตมาสและปใหมดวยเมนูแสนอรอย

ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 
มกราคม 2561 ผูโดยสารทีเ่ดนิทางกบัสายการบนิ
ไทยสมายลจะไดลิ้มรสเคกสองรสชาติที่แบรนด
เบเกอรี่ After You รังสรรคขึ้นมาเพื่อผูโดยสาร
ของเราโดยเฉพาะ นั่นคือ Sea Salt Chocolate 
Fudge Cake ที่มาพรอมกับช็อกโกแลตเขมขน 
และ Kabocha Fluffy Cheescake รสชาติละมุน 
โดยสองเมนูนี้มีใหบริการผูโดยสารเที่ยวบิน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ* ภายในชวง
เวลานี้เทานั้น  
From 25 December 2017 to 1 January 2018, 
THAI Smile passengers can enjoy special 
festive cakes from After You Dessert Cafe. 
Indulge in the Sea Salt Chocolate Fudge Cake 
and Kabocha Fluffy Cheesecake on both 
domestic and international fl ights* 
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ไทยสมายล์-แอร์บัส ลงนามข้อตกลงฝึก
อบรมนักบิน Airbus A3209   
กัปตันฐณัฐ เพียนอก ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยฝึกอบรมกำรปฏิบัติกำร 
สำยกำรบินไทยสมำยล์ และ กัปตันยำน ลำเด็ด ผู้จัดกำรทั่วไป 
ศูนย์ฝึกอบรมแอร์บัส เอเซีย (AATC) ร่วมลงนำมในข้อตกลงฝึก
อบรมนักบินส�ำหรับอำกำศยำนแบบ Airbus A320 ระยะเวลำ 1 ปี
ครึ่ง โดยไทยสมำยล์ได้ส่งนักบินจ�ำนวน 40 คน เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบินให้มีคุณภำพสูงสุดตำมมำตรฐำน
ของแอร์บัส และเพื่อควำมปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสำรไทยสมำยล์ 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมแอร์บัส ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 Captain Thanat Bhianok, Director, Operations Training Department, THAI Smile Airways and Captain Yann Lardet, General 
Manager, Airbus Asia Training Centre (AATC), signed an agreement for the provision of A320 flight training for 1.5 years from 
Jun 2017 to Dec 2018. This partnership will allow AATC to deliver A320 standard transition training to 40 trainees with the highest 
quality of flight training according to Airbus standards. The signing was recently held at Airbus Asia Training Centre, Singapore.

090N E W S

ไทยสมายล์น�าคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทาง
เปิดเส้นทางบินใหม่ ภูเก็ต-กวางโจว
สำยกำรบนิไทยสมำยล์ ร่วมกับกำรบินไทย จดักจิกรรมต้อนรับผูโ้ดยสำร 
และคณะสื่อมวลชน ที่ร่วมเดินทำงมำจำกเมืองกวำงโจว สำธำรณรัฐ-
ประชำชนจนี มำยงัจังหวดัภูเก็ต ในโอกำสเปิดเทีย่วบินปฐมฤกษ์ เส้นทำงบนิใหม่  
ภเูกต็-กวำงโจว และจัดกจิกรรม Inbound Media FAM Trip โดยพำคณะ 
สื่อมวลชนจำกเมืองกวำงโจว ร่วมศึกษำเส้นทำงท่องเที่ยว ภำยใน
จงัหวดัภเูกต็ นอกจำกน้ี สำยกำรบนิไทยสมำยล์ ยังได้น�ำคณะส่ือมวลชน
และบล็อกเกอร์สำยท่องเที่ยวร่วมเดินทำงสัมผัสประสบกำรณ์แบบ 
ฟูลเซอร์วิสในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทำงบินตรง ภูเก็ต-กวำงโจว เพื่อ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้นกัท่องเทีย่วชำวไทยได้เปิดประสบกำรณ์สดุ
เอก็ซ์คลซูฟีที่กวำงโจว เมื่อเร็วๆ นี้ 
 THAI Smile, along with THAI Airways welcomes passengers 

and media from Guangzhou in the Republic of China to 
Phuket Thailand on the occasion of the inaugural flight from 
Phuket - Guangzhou. The Inbound Media FAM Trip allowed 
press from Guangzhou to see the many attractions of  
Phuket and Southern Thailand, before boarding a full-service 
inaugural flight to Guangzhou. In addition, Thai media were 
taken on an exclusive trip to Guangzhou and experienced the 
beautiful capital of Guangdong first hand.
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ากปรชัญาทีมุ่ง่น�าเสนอประสบการณ์การเดินทางทีไ่ร้รอยต่อ 
เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายนทีผ่่านมา บรษัิท การบินไทย จ�ากดั 
(มหาชน) น�าโดย นางอษุณย์ี แสงสงิแก้ว รกัษาการกรรมการ
ผูอ้�านวยการใหญ่ และนายววิฒัน์ ปิยะวโิรจน์ รกัษาการรอง

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการพาณิชย์  ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์
บนิตรงสูน่ครเวียนนา ประเทศออสเตรีย นับจากน้ีเป็นต้นไป นกัท่องเทีย่ว
จงึสามารถเดนิทางจากกรงุเทพฯ สูเ่วียนนา ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงทาง
วฒันธรรมแห่งยุโรปภายใน 10 ชัว่โมง โดยการบนิไทยท�าการบนิสปัดาห์ละ 
4 วัน ได้แก่ วันจันทร์ พฤหัสบดี เสาร์และอาทิตย์ ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 
777-300ER ทีป่ระกอบด้วยทีน่ัง่ชัน้ธรุกิจแบบ Full Flat จ�านวน 42 ทีน่ัง่ 
และชัน้ประหยดัจ�านวน 306 ทีน่ัง่ รวมเป็น 347 ทีน่ัง่ 

เพือ่ฉลองโอกาสส�าคญันี ้ทางการบินไทยได้จดัพธีิเปิดทีป่าเลส์ แฟร์- 
สเตล สถาปัตยกรรมทีเ่คยเป็นธนาคารแห่งชาตแิละตลาดหุน้ของออสเตรยี
และฮงัการ ีซึง่ในงานมแีขกผูม้เีกยีรตจิากทัง้วงการอากาศยาน นกัข่าว 
และบริษัทท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและออสเตรียร่วมแสดงความยินดี
กว่า 250 คน  

จากกรุงเทพฯ 
สู่เวียนนา 
การบนิไทยจดัทรปิไฟลต์ปฐมฤกษ์ บนิตรงจากกรุงเทพฯ 
สู่เวียนนา ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมอันย่ิงใหญ่ 
ท่วงท�านองคลาสสิกและร้านกาแฟสุดชิลล์

Experience imperial sights, classical music and cozy coffeehouses in 
Vienna, the latest destination for THAI Airways. 
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n 16 November, THAI Airways led by Ms Usanee 
Sangsingkeo, Acting President and Mr Wiwat 
Piyawiroj, Acting Executive Vice President, 

Commercial, presented the inaugural flight from Bangkok  
to Vienna. Now, travellers can get from ‘The City of Angels’ 
to the ‘Cultural Capital of Europe’ in just 10 hours, with 
a direct flight four times a week on Monday, Thursday,  
Saturday and Sunday. Passengers will enjoy the comforts 
of THAI Airways Boeing 777-300ER, which features 347 
seats including 42 business class seats with 180-degree 
Full Flat seating and 306 economy class seats.

A grand celebration was held to welcome the 
inaugural flight from Bangkok to Vienna (TG 936) at 
Palais Ferstel, the former site of the Austro-Hungarian 
National Bank and the Stock Exchange. The event was 
attended by 250 guests from the aviation industry, 
journalists and travel agents from Thailand and Austria.
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เดือนธันวาคม 2560 DECEMBER 2017
Horoscopes are written according 

to the day you were born

เที่ยวทั่วไทย
ไปตามดวง

วันจันทร์/ Monday  
มคีวามไม่ลงตวัหลายอย่างทีค่ณุค่อนข้างจะสบายใจ มคีวามพอใจ 
กบัสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู ่ เป็นช่วงทีคุ่ณปรบัตวักบัสภาพแวดล้อมได้ดี 
การเงินจะมปัีญหาบ้าง มกัเป็นปัญหาในเรือ่งความขดัแย้ง การท�างาน
จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามา ท�าให้คุณอยากเสี่ยง ความรักจะเกี่ยวข้องกับ
เรือ่งราวเก่าๆ การย้อนบรรยากาศเก่าๆ กับคนรกั หรอือาจมเีหตไุด้เจอ
กบัคนรกัเก่า เดอืนนีค้ณุควรท่องเทีย่วในสถานทีท่ีมี่ความโดดเด่นด้าน
สถาปัตยกรรม

Your current situation is comfortable, although there may 
be conflicts with sharing money. Work opportunities may 
influence you to take more risks. In both love and travel, 
aspects of the past will be a recurring theme.  

วันอาทิตย์/ Sunday
เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่าน เรื่องเงินที่ยังเป็นปัญหาจะเกิดจากการ
จัดสรรการเงินที่ขาดความลงตัว หากท�าธุรกิจร่วมกับผู้อื่นควรระวัง
การแบ่งผลประโยชน์ด้วย งานที่ท�าร่วมกับเพื่อนจะไปได้ดี ความรัก
เป็นเรื่องที่คุณต้องทุ่มเท ต้องทุ่มทุนสักหน่อย การเดินทางจะเป็น
องค์ประกอบที่ส�าคัญของคุณในเดือนนี้ หากเป็นการเดินทางไปเพื่อ
ท�างานจะต้องเหนื่อยบ้างแต่จะประสบความส�าเร็จด้วยดี

Financial allocations may cause issues, but investing with 
friends will yield benefits. Your love life will require all 
your attention to succeed. If you have to travel, it will be 
difficult but worth the effort.

วันพุธ/ Wednesday 
คุณมคีวามคิดทีจ่ะสร้างสรรค์สิง่ใหม่ มกีารวางแผนส�าหรบัอนาคตของ 
ตัวเอง คุณอยากจะน�าเงินไปลงทุน อยากสร้างความก้าวหน้า แต่ก็ 
ไม่กล้า ไม่ยอมรับความเสี่ยง ท�าให้ประสบความส�าเร็จตามที่ต้องการ
ได้ยาก ในเรือ่งงานถือว่าคณุสนุกและพอใจกับงานของตวัเอง ความรกั 
ลงตัว ใส่ใจกันพอให้มีระยะห่าง การเดินทางในเดือนนี้เป็นการเดินทาง
แบบสะดวกสบาย ควรไปในสถานที่ที่คุณเคยไปมาแล้ว 

You have great ideas to innovate and benefit your future, 
but if you do not take risks, success is unlikely. Your job 
satisfaction will be high, and your love life will fall into 
place. In travel, visit comfortable places, or spots you are 
already familiar with. 

วันพฤหัสบดี/ Thursday 
ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมตามที่ต้องการ ไม่ต้องแสวงหาอะไรให้เหนื่อย 
แต่กไ็ม่ควรหยดุน่ิงอยูก่บัที ่  ต้องคดิท�าสิง่ใหม่ๆ บ้าง การเงินมีปัญหา
บ้างแต่ก็จัดการได้ด้วยตัวของคุณเอง งานมีโอกาสที่ดีเข้ามา ไม่ควร
ปล่อยให้โอกาสนี้ต้องหลุดมือไป ความรักค่อยๆ เติบโตอย่างช้าๆ แต่
ก็มั่นคง ในเดือนนี้ควรเดินทางแบบลุยๆ ไปเทร็กกิ้งบนยอดเขา หรือ
ท้าทายขีดจ�ากัดของตัวเองบ้าง   

There may be issues with finances but you will manage, 
as there are new good opportunities that you should not 
let slip away. Love grows slowly, but is stable. This month, 
travel somewhere that will challenge you. 

วันศุกร์/ Friday
คุณมอีสิระ ควบคมุชวีติของตวัเองได้ เดอืนนีค้ณุจะจดัการกบัการเงนิ
ด้วยความละเอยีด รอบคอบ คณุจะเป็นทีร่กั เป็นคนทีไ่ด้รบัการยอมรบั
จากเพื่อนร่วมงาน คุณควรชวนคนรักไปสถานที่แห่งความทรงจ�า
ด้วยกัน รื้อฟื้นความทรงจ�าเก่าๆ สร้างบรรยากาศที่ดีส่งเสริม 
ความรักได้ การเดินทางในเดือนนี้มักเกิดขึ้นกะทันหัน การท่องเที่ยว 
จะท�าให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน 

You’ll be able to deal with finances well and be recognised 
by colleagues. It will benefit your love life if you invite 
your significant other to a place that holds memories for 
you both. Travel this month will be unexpected or yield 
unexpected experiences. 

วันเสาร์/ Saturday 
คณุมคีวามเดด็ขาดในการจดัการ ได้รบัการยอมรบัอย่างง่ายดาย ใครๆ 
กย็อมท�าตามคุณ การเงนิจะมปัีญหาบ้าง งานก้าวหน้าเนือ่งจากผูใ้หญ่
ให้การยอมรบั ให้การสนับสนนุช่วยเหลือคณุเป็นอย่างด ีความรักมี
ความสุข ความใส่ใจกันจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญในความรัก การ 
เดินทางในเดือนนี้ต้องระวังปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อน ควร
ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

There may be some financial difficulties, but you will have 
help from a superior. In love, you will find happiness and 
fulfillment. Be aware of past problems when travelling, so 
that they are not repeated once again. 

วันอังคาร/ Tuesday  
ชีวิตประสบความส�าเร็จ คุณได้รับการยอมรับจากสิ่งที่คุณท�าอย่าง
แท้จริง การเงินจะมีปัญหาความกดดัน ต้องจ่ายในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง 
แต่ในเรือ่งงานยังมคีวามหวัง มทิีศทางทีด่ทีีจ่ะส่งเสรมิคณุได้ ความรกั
ราบรื่น และหากคุณยังไม่มีคนรักก็มีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจจน
อาจพฒันามาเป็นความรกัได้ การท่องเทีย่วควรไปในสถานทีท่ีเ่กีย่วข้อง
กับการเงิน 

Your career will move in a positive direction. However, be 
aware of unnecessary expenses. Love will be smooth, with 
opportunities to develop your relationship. For travel, visit 
places related to money and finance. 
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WORDS : MUANFUN THARANATHAM L I F E
How Rubber Bands Change Lives.

he image of monks, happily 
receiving an item to help their 
physical fitness was the vision 

of Dr. Methee Thamwattana, Head of 
Department of Vocational Education 
and Social Development, Faculty 
of Education, Burapha University, 
Chonburi. After helping flood victims 
in 2011, Dr. Methee discovered that 
true joy came from giving. He now 
spends much of his time volunteering 
and working on the project “Yang Yeud 
Plean Chivit” (Life-Changing Rubber 
Bands) so that his work can go on to 
help many others. 

“I used creativity along with 
information from the internet. We 
combined rubber bands with pipes to 
create an exercise tool that can be used 
for physical therapy, rehabilitation and  
muscle development. It has a simple 

าพพระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาล
ประคองตัวลุกมาให้พร พร้อมลอง
ใช้ยางยืดแล้วอมยิ้ม มีแววตาเห่ง
ความสุข เมื่อได้รับของที่จะช่วย

พัฒนาสุขภาพจากความคิดสร้างสรรค์ของ ดร. 
เมธ ีธรรมวฒันา หัวหน้าภาควชิาการอาชวีศกึษา
และพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บรูพา จ. ชลบรุ ีเขาเคยได้รบัความช่วยเหลอืจาก
จิตอาสาท่านหนึ่งในช่วงน�้าท่วมปี 2554 แล้ว 
ค้นพบว่าการเป็นผู้ให้มันมีความสุขแท้จริงที่ 
ตามหามานาน จงึเริม่เป็นจติอาสาจนผนัตวัมาเป็น
คนจดักจิกรรม ‘ยางยดืเปลีย่นชวีติ’ เพ่ือผลข้างหน้า
จะได้กระจายไปมากกว่าการท�าอยู่เพียงคนเดียว

“ผมเอาความคดิสร้างสรรค์มาบวกกับข้อมูล
ทางอนิเตอร์เนต็ ใช้วสัดยุางยดืท่ีมแีรงต้านและ
สะท้อนกลบั อย่างยางวงรัดข้าวแกงทัว่ไป เอามาถัก 
ร้อยต่อกัน บวกกับท่อ สายยาง กลายเป็นสิ่ง- 
ประดิษฐ์ไปแจกให้ผู้ที่ต้องการใช้ส�าหรับการ 
ออกก�าลังกาย กายภาพบ�าบัด ช่วยฟื้นฟูพัฒนา
กล้ามเนื้อได้ด้วยรปูแบบง่ายๆ แล้วพฒันาต่อมา
อกีกว่า 40 แบบ ผ่านอุปสรรคบ้าง ซึง่ถือเป็นข้อด”ี

นอกจากจะพาครอบครวัมาร่วมท�ากจิกรรม
ถกัยางยดืสร้างความสขุแล้ว การน�ายางยดืไปมอบ
ให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุท่ีโรงพยาบาลต่อน้ัน  
ความสุขมันได้รับกลับมาทันทีอย่างมากมาย
มหาศาลผ่านการให้ การพูดคุย ให้ก�าลังใจ  
ผู้ป่วยผู้สูงอายุเขาก็ดีใจ 

“ทกุครัง้เวลาผมไปโรงพยาบาล ยงัมคีนรอ  
มคีวามหวงัเพือ่จะได้รบัสิง่ประดษิฐ์ยางยดืของเรา 
มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในความหวังอันยิ่งใหญ่
ในชวีติ คอืคนป่วยเขาต้องการกลบัมาเหมอืนเดมิ 
แม้เพยีงเลก็ๆ น้อยๆ เขากายภาพกันได้ด้วยตัวเอง
ในราคา 20 กว่าบาท ถูกกว่าผ้าคล้องคอซ่ึงมรีาคา 
80 - 100 กว่าบาท 

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต มันเปลี่ยนชีวิตผมและ
คนรอบตัว จากที่แม่เคยไม่เห็นด้วย ผมพาไป
ถวายพระ พระพูดกับแม่ว่า ‘อาตมาได้ยางยืด
โยมมา ไม่ต้องรอนักกายภาพแล้ว’ แม่ฟังแล้วรู้
ว่ามนัคอืคณุค่าทีย่ิง่ใหญ่ กลบับ้านมา พ่อเป็นคน
เรียงยาง แม่เป็นคนถัก ฝากไปแจก แจกเองบ้าง 
(ยิ้ม) ส่วนตัวผม ตราบที่ยังมีคนต้องการกันอยู่
ผมก็จะยังไม่หยุดคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กบัคนอืน่ ช่วยแก้ปัญหาให้เขาแฮปป้ีได้ 
กลายเป็นว่าเราต้องท�าอะไรเพื่อผู้อื่นตลอดเวลา 
แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�า” 
(facebook.com/RubberBands2013)

ยางยืด
เปลี่ยนชีวิต
ความสุขจากความคิดสร้างสรรค์ผ่านการให้

form, and we developed over 40-types, passing 
several obstacles through development.” 

Aside from inviting your family to 
volunteer in creating these rubber band 
exercising tools, bringing the items to 
elderly patients in the hospital can also bring 
happiness to everyone involved. 

“Everytime I visit the hospital, there are  
people waiting and hoping to get these elastic 
bands. These rubber bands costs only 20 baht, 
while neck straps may cost 80 - 100 baht.

The rubber bands have changed my 
life. Before my mother did not agree with 
me, but after taking her to see the monks one 
of them told her that ‘I have used this and 
it has helped me stretch without needing a 
physical therapist,’. I will keep thinking of 
new and useful inventions for people. I seem 
to always need to do something for others, 
but it always brings me great happiness.” 
(facebook.com/RubberBands2013)
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คุณสามารถมีสวนรวมในการชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ไดดวยการแชรรูป ลงใน
อินสตาแกรมพรอมใสแฮชแท็ก  #WEf ieWESmile ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับรางวัลตางๆ 

ไมวาจะเปนตั๋วเครื่องบินสําหรับการเดินทางทริปตอไป รวมถึงรางวัล
สุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล

Share your Wefie with WE Smile by tagging group photos with #WEf ieWESmile 
on Instagram. You can win two flights tickets  for your next vacation 

and other fabulous prizes courtesy of Thai Smile Airways. 

ªÁÀÒ¾ #WEfieWESmile
¢Í§¼ÙŒÍ‹Ò¹ÇÕÊÁÒÂÅ�à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè 
www.WESmileMag.com
See more shared photos from our readers 
at www.WESmileMag.com

ผูโชคดีท่ีไดรับรางวัลหมอนผาหมจากไทยสมายล 
ไดแก foifon95 และ yuanfa โปรดติดตอรับ
ของรางวัลไดที่กองบรรณาธิการนิตยสาร 
WE Smile ที่โทร. 0-2650-9956
Congratulations to foifon95 and yuanfa 
winner of a THAI Smile blanket pillow. 
Please contact WE Smile’s editorial team 
at 0-2650-9956 to collect your prize.

#WEf ieWESmile
ถึงเวลา WEFIE กับ WE SMILE / TAKE A WEFIE WITH WE SMILE

บอกลา ‘SELFIE’ อันแสนโดดเดี่ยวไปไดเลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับ ‘WEFIE’ หรือเซลฟแบบคูหรือหมูคณะกันแลว 
ขอเชิญจับกลุมกับคนสนิท (จะดีมากถามีคนแขนยาวสักคน) จากนั้นก็โพส ยิ้มและกดชัตเตอรไดเลย!

Forget the lonely ‘Selfi e’, now is the time to celebrate the group-selfi e, or ‘Wefi e’. 
Grab your best pals (bonus if one of them has a long arm) then pose, smile and click away! 
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HOUSE OF CHAOHOUSE OF CHAO
LET OUR COLLECTIONS PLEASE YOU AT 

WITH A TOTAL AREA OVER 2,000 SQM. YOU CAN SPEND HOURS LOOKING 
AND SEARCHING FOR ANTIQUES,CRAFTS,OLD FURNITURE,PANEL,
DOORS,STAIRCASES AND OTHER ARCHITECTURAL COMPONENTS 
INCLUDING PAINTINGS AND INDIVIDUAL WORKS OF ART.

OPEN EVERY DAY  
10.00 AM TO 07.00 PM

9/1 DECHO ROAD,SURAWONG, BANGRAK,BANGKOK 10500
TEL +66 92-273-5030  STONEMAN2499@GMAIL.COM NEAREST BTS STATION 

IS CHONG NONSI
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