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เธอคอื เหวยีนจา่มแอง (Nguyen Tram Anh) เนต็ไอดอลคนใหม ่เป็นผลผลติของคณุหมอชาว
ไทยผู้เช�ียวชาญการเสรมิแตง่ความสวยความงามท�ีทาํใหเ้ธอมวีนัน�ี เธอมทีกุส�ิงทกุอยา่งท�ีสาวสวยคน
หน�ึงพงึจะมแีละเธอยงัม ี"พ�ีปอย" ตรชีฎา เพช็รรตัน ์รุ่นพ�ีชาวไทยเป็นดาวนาํทางอกีดว้ย. --
SaoOnline.Vn.

       
ASTVผู้จดัการออนไลน ์-- จากเดก็หนุ่มหนา้ตาดาํคล�ําถกูคนท�ัวไปเรยีกวา่ "กระเทยควาย" แฟนหนุ่มท�ีคบ
กนัมา 4 ปีขบัไลไ่สสง่อยา่งไมใ่ยด ีวนัน�ีเธอกลายเป็นสาวสวยเรดิแรง เป็นไอดอลคนใหมข่วญัชาวเนต็ กลาย
เป็นสาวสวยเป๊ะเวอ่ร ์ผวิขาวอมชมพกูระจา่งใส หุ่นดแีทบไมม่ที�ีต ิรปูหนา้หวานแหววสะกดใจ นยันต์าหวาน
ซ�ึง รมิฝีปากอวบอ�ิม วนัน�ีเธอกลา้ไปไหนมาไหนท�ีมผีู้คนพลกุพลา่น ศนูยก์ารคา้ใหญ ่รา้นแฟช�ัน ภตัตาคาร
หรหูรอืแมก้ระท�ังในหมู่สาวสไฮโซแหง่กรงุฮานอย ท ั�งน�ีตอ้งขอขอบคณุ "คณุหมอปรชีา" กบัคลนิกิท�ีนา่
อศัจรรยซ์�ึงเนรมติส�ิงมหศัจรรยใ์หก้บัเธอในกรงุเทพฯ 
       
       ดว้ยมดีของเหลา่คณุหมอ เหวยีนจา่มแอง (Nguyen Tram Anh) ในวันน�ีมทีกุส�ิงทกุอยา่งท�ีเธอใฝ่ฝันอยากจะมมีา
ตั�งแตว่ัยเดก็ .. เธอเป็นหญงิเตม็ตัว ทั�งจติใจ กายภาพ น�ําเสยีงกบัสาํเนยีงพดูและอารมณค์วามรู้สกึตอ่เพศชายท�ีรอ้น
แรงย�ิงกวา่เดมิ
       
       "หนไูดเ้ป็นผู้หญงิแลว้" จา่มแองใหส้ัมภาษณเ์หงอืยเดอืตนิ หนังสอืพมิพอ์อนไลนภ์าษาเวยีดนามเม�ือเรว็ๆ น�ี
       
       เกดิมาเป็นนายเหวยีนวันเฮยีว (Nguyen Van Hieu) แตท่วา่... นอกจากอวัยวะท�ีบง่บอกเพศแลว้ กไ็มม่อีะไรท�ีบง่
บอกความเป็นชายอกี"ตอนเป็นเดก็เลก็ๆ หนกูน็อนกอดตุ๊กตา โตข�ึนมากแ็อบแตง่หนา้ทาปาก พกลปิสตกิ แอบนุ่ง
กระโปรง หดัถกัโครเชต ์เรยีนเยบ็ผา้กบัคณุแม ่หนชูอบเพ�ือนชายดว้ยกนัมาตั�งแตเ่รยีนชั�นประถม ไมม่อีะไรท�ีหนเูป็น
ผู้ชายเลยนอกจาก..." จา่มแองกลา่ว
       
       เกดิปี พ.ศ.2536 ในเวยีดนาม แตเ่ป็นผลผลติของหมอไทย นายเฮยีว ... เออ่ ... จา่มแอง .. ท�ีมคีณุแมค่อยดแูล
ใกลช้ดิอยู่เบ�ืองหลัง ใชจ้า่ยมากมายสดุคณานับสาํหรับการผา่ตัดเสรมิแตง่ 5-6 ครั�ง เร�ิมจากการแปลงใหเ้ป็นเพศหญงิ
อยา่งหมดจด.. และนั�นตอ้งขอขอบคณุคณุหมอปรชีาเป็นครั�งแรก
       
       แตก่ารแปลงเพศเพยีงอยา่งเดยีวยงัไมพ่อสาํหรับความเป็นหญงิ จา่มแองถกูแฟนหนุ่มทอดท�ิงอยา่งไมใ่ยดเีม�ือปีท�ี
แลว้ เพราะหนา้ยงัไมส่วย ผวิยงัไมข่าว ทกุอยา่งยงัไมเ่ป๊ะ เธอเดนิทางเขา้กรงุเทพฯ อกีหลายครั�ง ทาํตาสองชั�น ทาํ
จมกูใหโ้ดง่และเนยีนงามไดส้ว่น เฉอืนคางใหด้กูลมกลงึ และจะขาดไมไ่ด ้อกคู่นั�นตอ้งเตง่ตงึ งดงามเป็นธรรม ไมใ่ช่

กลมบอ๊กแบบซาละเปา แขง็โป๊กยงักบักอ้นหนิ และท�ีสาํคัญตอ้งมขีนาดพอเหมาะพอเจาะรับสรรีะสว่นอ�ืนๆ รวมทั�งสว่น
สงู 172 เซน็ตเิมตรดว้ย
       
       และขอขอบคณุ คณุหมอปรชีาอกีครั�ง..
       
       จา่มแองเขา้ออกสถานเสรมิความงามในเวยีดนามกนั็บครั�งไมถ่ว้น รวมทั�งคลนิกิแอนดส์ปา แอนเจลา เบบ�ี ท�ีมชี�ือ
เสยีงและไดรั้บความนยิมอยา่งสงูในหมู่ไฮโซ เธอยอมรับกบัเหงอืยเดอืตนิวา่ การรับประทานฮอรโ์มนตอ่เน�ืองนานนับปี
ชว่ยใหผ้วิขาวกระจา่งใสข�ึนเปล�ียนเป็นคนละคน วันน�ีเธอไดเ้ป็นเจา้ของผวิสวยของสาวเวยีดนามแลว้ แมจ้ะตอ้งแลก
กบัการมชีวีติท�ีหดสั�นลงกต็าม
       
       "หนอูยากสวยเหมอืนพ�ีปอย.." เธอกลา่วถงึตรชีฎา มาลยาภรณ ์สาวประเภทสามชาวไทยท�ีใครๆ กบ็อกวา่ "สวย
เป๊ะ เวอ่ร"์ เจา้ของมงกฎุในการประกวดมสิทฟิฟาน�ียนูเิวริส์ 2547 กบัมสิอนิเตอรเ์นชั�นแนลควนี ปีเดยีวกนั ซ�ึง "นอ้ง
ปอย" ไมใ่ชค่นแปลกหนา้ในเวยีดนาม แตเ่ธอเดนิทางเขา้ๆ ออกๆ ประเทศเพ�ือนบา้นแหง่น�ีหลายตอ่หลายครั�ง มเีพ�ือน
ฝงูคนรู้จักกนัในวงการมากมาย รวมทั�งมแีฟนคลับใหญโ่ตท�ีนั�น และวันน�ีนอ้งปอยกลายเป็นดารานักแสดงท�ีชาวโลก
รู้จัก
       
       จา่มแองบอกวา่พ�ีปอยไดก้ลายเป็นดาวนาํทาง เธอกาํลังกา้วยา่งมุ่งไปตามทศินั�นทกุยา่งกา้ว โดยมคีวามใฝ่ฝัน
อยากจะเขา้สู่วงการนักรอ้งนักแสดง เป็นแรงจงูใจใหฝ้่าฟันอปุสรรคกา้วเดนิไปขา้งหนา้ และ กาํลังจะเขา้ทดสอบดา่น
แรกในประเทศไทย ในการประกวด Miss Tiffany's Universe เดอืน ธ.ค.ปีน�ี.
       .
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ขา่วลา่สดุ ในหมวด

ฟลิปิปนิสน์าํเขา้ขา้วเวยีดนามเพ�ิมอกี 200,000 ตัน จัดการปัญหาราคาสนิคา้พุ่งสงู

ดว้ยคมมดีคณุหมอปรชีา สาวเฉาะเวยีดนามสวยเรดิแรงทาํทา่จะแซงนอ้งปอย

เศรษฐกจิเวยีดนามคร�ึงปีแรกขยายตัว 5.18%

ยอดนักทอ่งเท�ียวเยอืนเวยีดนามลด หลังเหตจุลาจลโจมตกีจิการตา่งชาติ

เวยีดนามสง่ออกขา้วคร�ึงปีแรก 2.68 ลา้นตัน ทาํเงนิเขา้กระเป๋ากวา่ $1,000ลา้น

จาํนวนคนอา่น 57263 คน จาํนวนคนโหวต 152 คน

คณุเหน็ดว้ยกบัขา่ว/บทความน�ีหรอืไม่

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย

เหน็ดว้ย 52 คน

35 %

ไมเ่หน็ดว้ย 100 คน

65 %
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