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   พบนิตยสารคู่หูเดินทางได้เป็น
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• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการนำไปเผยแพร่หรือทำซ้ำ  	
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จำกัด ก่อนทุกครั้ง 

 เผลอไปไมท่นัไร ‘คูห่เูดนิทาง’ ฉบบันีก้ไ็ด้
รูจ้กักบัทา่นผูอ้า่นมาครบ 6 ปเีตม็แลว้นะครบั 
ในหนึง่ปมี ี365 วนั วนันีค้ณุมอบสิง่ดีๆ  ใหก้บั
คนทีค่ณุรกัและคนรอบขา้งแลว้หรอืยงัครบั  
 คู่หูเดินทางฉบับนี ้ ขอนำเสนอการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วรอบเกาะ ลดัเลาะรอบกรงุรตันโกสนิทร ์ชมวดัวาอาราม สถาปตัยกรรมตา่งๆ อนัทรงคณุคา่ทีส่รา้ง
ขึน้ตัง้แตใ่นสมยักอ่ตัง้กรงุรตันโกสนิทร ์และมบีางแหง่ทีถ่กูสรา้งขึน้มากอ่น แตเ่กดิความชำรดุทรดุโทรม 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช (รชักาลที ่ 1) ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รูณะปฏสิงัขรณข์ึน้มา
ใหม ่เพือ่ใหเ้ปน็อนสุรณส์ถานบอกเลา่ถงึวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และวถิชีวีติตา่งๆ ของคนไทยในสมยักอ่น 
 การไดม้าเดนิเทีย่วชม เหน็ความเจรญิรุง่เรอืงของรอ่งรอยอารยธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตล่ะยคุสมยั 
นอกจากจะได้ความรู้ต่างๆ กลับไปแล้ว ยังทำให้รู้สึกว่าในเมืองกรุงของเรายังมีอะไรให้น่าค้นหาอีก  
เยอะเลยครบั 
       
 
        

	 	 	 	 			 	 				 						(วฒุชิาต ิ กลัยาณมติร)	
	 	 	 	 				 						 								กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ จำกดั 

ทักทาย04

http://www.facebook.com/busbuddythailand 

        อ่าน ‘นิตยสารคู่หูเดินทาง’ ในรูปแบบ E-MAGAZINE ได้แล้ว  
      ที่เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com 
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• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทาง สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการนำไปเผยแพร่หรือทำซ้ำ  	
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06 บขส.อินไซด์
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

 นายวฒุชิาต ิกลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่พรอ้มผูบ้รหิารระดบัสงู 
พนกังาน บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) รว่มจดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคล 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
12 สงิหาคม 2557 ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 
 
 
 

 ดว้ยสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุที ่ ตลอดระยะเวลา
แห่งการดำรงพระอิสริยยศ “พระราชินี” จนถึง “สมเด็จ
พระบรมราชนินีาถ” ไดท้รงปฏบิตัภิารกจินอ้ยใหญน่านปัการ 
ทัง้ในฐานะ “พระผูเ้ปน็ทีพ่ึง่ของปวงชนชาวไทย” และใน
ฐานะ “คูบ่ญุคูพ่ระราชหฤทยั” ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยูห่วั ทรงชว่ยแบง่เบาพระราชภารกจิในการบำบดัทกุข ์
บำรงุสขุแกอ่านาประชาราษฎร ์ทัง้โดยเสดจ็กบัพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการ
ส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุก
ภมูภิาค แมต้รากตรำพระวรกาย เนือ่งจากการคมนาคมใน
สมยันัน้ยงัไมส่ะดวกสบายเหมอืนในปจัจบุนั กม็ไิดย้อ่ทอ้... 
ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่มขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) 

บขส.จดัพธิจีดุเทยีน
ถวายพระพรชยัมงคล12สงิหาคม2557



07บขส.อินไซด์
เรื่อง : พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร  ภาพ : ธนวัฒน์ ศรีสกุล 

สงิหาสขุใจ...ไปกบัแม่
 
 บรษิทั ขนสง่ จำกดั ( บขส.)  ไดจ้ดัทำโครงการ “สงิหา สขุใจ... ไปกบัแม”่ 
เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในสถาบันครอบครัวระหว่างแม่และลูก และ  
รว่มสบืสานวฒันธรรมประเพณทีีด่งีามของไทย หว่งใยใสใ่จบพุการ ี โดยเชญิชวน 
พนักงานบริษัทฯ และคุณแม ่ จำนวน 40 คน ร่วมเดินทางไปทำบุญและ  
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนินีาถ ในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยจดุแรก 
บขส.  นำคณะ บขส. เทีย่วชมพระราชวงับางประอนิ ซึง่ตัง้อยูใ่นตำบลบา้นเลน 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัย   
กรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้
ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากการเสียกรุง
ศรอียธุยาครัง้ทีส่อง พระราชวงับางปะอนิถกูปลอ่ยใหร้กรา้งมาระยะหนึง่ แตก่ลบั
มาเปน็ทีรู่จ้กัอกีครัง้ โดย สนุทรภู ่ซึง่ไดต้ามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้

จุฬาโลกมหาราช ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีได้ประพันธ์ถึงพระราชวัง
บางปะอนิไวใ้นนริาศพระบาท จนกระทัง่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้  
เจ้าอยู่หัว จึงได้เริ่มการบูรณะพระราชวังขึ้น และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดบ้รูณะครัง้ใหญ ่ โดยสรา้งพระทีน่ัง่ พระตำหนกัและ
ตำหนักต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และ
พระราชทานเลีย้งในโอกาสตา่งๆ ปจัจบุนั พระราชวงับางปะอนิอยูใ่นความดแูล
ของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของ “พระบาท  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
พระบรมวงศานุวงศ ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ได้เปิดให้
ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วเขา้ชมได ้โดยตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพ 
  จากนัน้นำคณะ บขส. กราบสกัการะหลวงพอ่โต ณ วดัพนญัเชงิวรวหิาร และ
รว่มรบัประทานอาหารกลางวนัทีร่า้นไทรทอง รเิวอร ์ชว่งบา่ยไดเ้ขา้นมสัการพระ
บรมสารรีกิธาต ุกราบรอยพระศาสดา ณ วดัทา่การอ้ง และคณะ บขส. ไดเ้ดนิทาง
ไปมอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารค่ำ ให้กับคนชรา จำนวน  200 คน  ณ สถาน
สงเคราะหค์นชรา วาสนะเวศม ์กอ่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร   
 สำหรบัการเดนิทางในครัง้นี ้ บขส. นำรถโดยสารไมป่ระจำทาง (รถทะเบยีน 
30) ซึ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 40 ที่นั่ง มีอุปกรณ์อำนวย  
ความสะดวกบนรถมากมาย อาท ิทวี ี เครือ่งเสยีง DVD Karaoke และมบีรกิาร
เครื่องดื่ม ผ้าเย็น อีกทั้งมีพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการ คอยอำนวย  
ความสะดวกตลอดการเดินทางอีกด้วย สอบถามข้อมูลรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทย 
โทร 0-2537-9053  
 
 
 



08 บขส.อัพเดพ
เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน 

บขส.จดักจิกรรม“เสน้ทางสูค่วามสขุ”
  
 งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ ์กองส่งเสริมกิจการเดินรถ จัดกิจกรรม 
“เสน้ทางสูค่วามสขุ” โดยมกีารเลน่เกมส ์แจกของรางวลัแกผู่โ้ดยสารทีม่า  
ใชบ้รกิาร ณ หนา้ชอ่งจำหนา่ยตัว๋ภาคเหนอื สถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ 
(จตจุกัร) 

คณะกรรมการบรษิทัฯตรวจเยีย่มบขส.
 
 ดร.อนสุรณ ์แสงนิม่นวล ประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง่ จำกดั 
(บขส.) ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรงุเทพฯ (จตจุกัร) และไดเ้ดนิทางเขา้ตรวจเยีย่มพรอ้มมอบนโยบายการ
ดำเนนิงานกบัผูบ้รหิารสำนกัซอ่มบำรงุและตรวจสภาพรถ ณ ศนูยซ์อ่มบำรงุ
และตรวจสภาพรถ (รงัสติ) 

บขส.ตอ้นรบัคณะกรรมการบรษิทัฯชดุใหม่
 
 นายวุฒิชาต ิ กัลป์ยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ ่ ผู้บริหาร 
บรษิทั ขนสง่ จำกดั (บขส.) มอบกระเชา้แสดงความยนิด ีแกค่ณะกรรมการ  
บรษิทัฯ ชดุใหม ่ประกอบดว้ย ดร.อนสุรณ ์แสงนิม่นวล ประธานกรรมการ, 
พล.ท ปรชีา จนัทรโ์อชา กรรมการ, พล.ต.ท.อำนาจ อนัอาตมง์าม 
กรรมการ, ดร.วโิรจน ์ รโุจปการ กรรมการ ในโอกาสเขา้รบัตำแหนง่ใหม ่  
ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 4 อาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) 
 

กจญ.รว่มบนัทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนินีาถณชอ่ง11
 
 นายวฒุชิาต ิ กลัยาณมติร กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ขนสง่ 
จำกดั (บขส.) พรอ้มผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม หวัหนา้หนว่ยงาน  
ในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนินีาถ โดยม ีนางสรอ้ยทพิย ์ไตรสทุธิ ์ปลดักระทรวงคมนาคม 
เปน็ประธานในพธิ ีณ สถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย (สทท.11) 



เคทีซีปักหมุดการตลาดหัวเมืองใหญ่4ภาค14จังหวัดประเดิมแคมเปญ
“รูดทุกครั้ง...ได้ลุ้นทุกวันกว่า10ล้านคะแนนกับเคทีซี”
ง่ายไม่ต้องลงทะเบียน

 เคทีซียกขบวนลงพื้นที่ภูธรเข้าถึงสมาชิกในหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาครวม
14 จงัหวดั อดัแคมเปญใหญ่ “รดูทกุครัง้...ไดลุ้น้ทกุวนักวา่ 10 ลา้นคะแนน
กบัเคทซี”ี ลุน้ทกุวนั แจกจรงิทกุวนั ไดแ้ลว้ไดอ้กีกบัคะแนนสะสม Forever
Rewards รวมกวา่ 10 ลา้นคะแนน สะดวกไมต่อ้งสง่ SMS ลงทะเบยีน
พรอ้มรบัสทิธพิเิศษมากมายจากรา้นคา้พนัธมติรกวา่ 1,000 แหง่ มัน่ใจ
ดงึยอดการใชจ้า่ยผา่นบตัรเพิม่ขึน้15%และจำนวนสมาชกิเพิม่ขึน้10%
 
 นางพทิยา วรปญัญาสกลุ รองประธานเจา้หนา้ที ่- ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี 
หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลาดในต่างจังหวัดโดยเฉพาะ  
หวัเมอืงใหญ่ๆ  ของแตล่ะภาค มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิเตบิโตเพิม่ขึน้มากอยา่งเหน็ไดช้ดั ทัง้ในสว่น
ของพันธมิตรที่เป็นร้านค้าปลีกและร้านค้าประจำท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่เหล่านี้มีกำลังซื้อต่อคนสูง 
และยงัเปน็จงัหวดัทอ่งเทีย่วทีก่ลุม่ลกูคา้โดยเฉพาะคนกรงุเทพฯ เดนิทางไปคอ่นขา้งสงู” 
 “จากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชจ้า่ยของสมาชกิบตัรเครดติเคทซีใีน 14 จงัหวดั ไดแ้ก ่ เชยีงใหม ่ เชยีงราย ลำปาง นครราชสมีา 
ขอนแกน่ อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีชลบรุ ีระยอง สงขลา ภเูกต็ สรุาษฎรธ์าน ีประจวบครีขีนัธ ์และเพชรบรุ ีพบวา่มมีลูคา่สงูถงึ 25,000 ลา้นบาทตอ่ป ี
คดิเปน็ 20% ของยอดการใชจ้า่ยทัง้หมด” 
 
 นายสวุฒัน ์เทพปรชีาสกลุ ผูอ้ำนวยการ - ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี หรอื บรษิทั บตัรกรงุไทย จำกดั (มหาชน) กลา่ววา่ “เคทซีพีรอ้มบกุไป

มอบสทิธปิระโยชนส์ดุพเิศษใน 2 สว่นหลกัใหก้บัสมาชกิถงึที ่ทัง้รบัสทิธลิุน้รางวลัจากแคมเปญใหญท่ีค่รอบคลมุทกุการใชจ้า่ยทีใ่ดกไ็ดใ้น 
14 จงัหวดั และแคมเปญทีร่ว่มกบัรา้นคา้พนัธมติรตา่งๆ อกีมากมายกวา่ 1,000 รา้นคา้ พรอ้มรบั

สทิธปิระโยชนส์ว่นลดสงูสดุ 50% ณ รา้นคา้ทีล่กูคา้ใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ”  
 “โดยสว่นแรกแคมเปญใหญ ่ “รดูทกุครัง้...ไดลุ้น้ทกุวนักวา่ 10 ลา้นคะแนน
กบัเคทซี”ี ทกุการใชจ้า่ยทีใ่ดกไ็ดใ้น 14 จงัหวดัทีก่ำหนด สมาชกิเคทซีสีามารถรว่ม
ลุน้รบัคะแนนสะสม Forever Rewards ไดท้กุวนัๆ ละ 50 รางวลั ตลอด 3 เดอืน และ

ลุน้รางวลัใหญส่ดุ 999,999 คะแนน เมือ่จบแคมเปญ รวม 4,567 รางวลั รวมกวา่ 10 
ลา้นคะแนน เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน – 30 พฤศจกิายน 2557 ดว้ยกตกิางา่ยๆ ไมต่อ้ง

สง่ SMS ลงทะเบยีน เพยีงมยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติเคทซี ีหรอืยอดใชบ้รกิารแบง่ชำระ 
FLEXI ของสนิเชือ่พรอ้มใช ้“KTC PROUD” (เคทซี ีพราว) ใน 14 จงัหวดั ครบทกุ 500 บาท

ต่อเซลส์สลิปจะได้รับ 1 สิทธิ ์ และได้รับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ ์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้า
พันธมิตรหลักกว่า 40 ร้านที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกสามารถติดตามการประกาศรางวัล  

ได้ที ่ www.ktc.co.th/geographic หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที ่ KTC Phone   
โทรศพัท ์0-2665-5000 หรอืทีเ่วบ็ไซต ์www.ktc.co.th” 

 

 
นอกจากนี้สมาชกิยงัจะไดร้บัสว่นลดสงูสดุ50%และสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆอกีมากมาย
จากรา้นคา้พนัธมติรกวา่1,000แหง่ใน14จงัหวดัอาทิ
• หา้งสรรพสนิคา้: เซน็ทรลั พลาซา่ และ เซน็ทรลั เฟสตวิลั  

• รา้นอาหาร: รบัสว่นลดมากมายกวา่ 400 แหง่ อาท ิรา้นชมทะเล หวัหนิ รา้นเวยีงจมุออน เชยีงใหม ่ฯลฯ 

• โรงแรม: รบัสว่นลดสดุพเิศษรวมกวา่ 280 แหง่ อาท ิอนนัตรา รสีอรท์แอนดส์ปา เชยีงใหม ่/ พทุธรกัษา  รสีอรท์ หวัหนิ ฯลฯ 

• สถานทีท่อ่งเทีย่ว: รบัสว่นลดมากมาย อาท ิไทยอลงัการ ชลบรุ ี/ คุม้ขนัโตก เชยีงใหม ่ฯลฯ 

• โรงพยาบาล: รบัสว่นลดคา่ยา คา่หอ้งและแพค็เกจตรวจสขุภาพ กวา่ 36 แหง่ อาท ิเชยีงใหมร่าม เชยีงใหม ่/ กรงุเทพราชสมีา นครราชสมีา ฯลฯ 

• รถเชา่: เฮริทซ ์และไทยเรน้ทอ์ะคาร ์ 

• เครือ่งใชไ้ฟฟา้และมอืถอื:พาวเวอรบ์าย เจมารท์ และทจีโีฟน  

• อปุกรณต์กแตง่บา้นและเฟอรน์เิจอร์: โฮมโปร 
 



10 ข่าวรายทาง
เรื่อง : กองบรรณาธิการ 

บิก๊บอสใหญแ่หง่ผลติภณัฑว์าโก้
รบัคำทา้ภารกจิIceBucketChallenge
 
 บิ๊กบอสใหญ่แห่งผลิตภัณฑ์วาโก ้ ธรรมรัตน ์ โชควัฒนา 
กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) พร้อมรับคำท้ากิจกรรมเพื่อสังคม Ice Bucket 
Challenge สานตอ่บรจิาคใหค้รบ 15 ลา้นบาท ภายใน 3 ปใีหส้ำเรจ็   
ส่งต่อบุญใหญ่ให้กับศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ  
การรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นมแดส่ตรชีาวอสีานและผูป้ว่ยยากไร ้

เคทซีจีดัให้“คุม้จรงิโดนใจ
เตมินำ้มนัดว้ยบตัรเครดติเคทซี”ี
แลกคะแนนสะสมทกุปัม๊ทกุทีท่ัว่ไทย
 
 “เคทีซี” หรือ 
บรษิทั บตัรกรงุไทย 
จำกัด (มหาชน)   
จัดแคมเปญพิเศษ 
“คุ้มจริง โดนใจ 
เติ มน้ ำมั นด้ ว ย
บัตรเครดิตเคทีซ ี
แลกคะแนนสะสม
สงูสดุถงึ 30%” เพยีง
สมาชกิใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ เคทซีใีนการเตมินำ้มนัตามยอดทีก่ำหนด 
สามารถนำคะแนนสะสม Forever Rewards รบัสว่นลดสงูสดุถงึ 30% 
ในการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี ้ – 31 
ตลุาคม 2557 ทัง้นี ้ สมาชกิบตัรทีส่นใจสามารถสมคัรเขา้รว่มโปรโมชัน่ 
เพยีงพมิพ ์GM เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั และสง่ SMS 
มาที่โทรศัพท ์ 081-376-1387 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียน
ผ่านทางเว็บไซท ์  www.ktc.co.th/GasSuperSave และสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่KTC Phone โทรศพัท ์0-2665-5000 
หรอืเวบ็ไซต ์www.ktc.co.th 

แปรงจดัฟนัซสิเทม็มาโอดี
“นุม่สบายฟนั...สะอาดลกึทกุซอกเหลก็”
 

 บรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) 
จำกดั แนะนำสนิคา้ใหม ่ แปรงจดัฟนั 
“Systema OD” ซึ่งเป็นแปรง
สำหรบัคนจดัฟนัโดยเฉพาะ หนึง่ใน
เทคโนโลยลีา่สดุ จาก SYSTEMA    
ด้วยนวัตกรรมคุณสมบัติพิเศษ  
ของขนแปรงทรง V Shape Spiral 
ขนแปรงบดิเกลียวหมุน เพิ่มพลัง
ขจดัคราบพลคั ชว่ยทำความสะอาดพรอ้มขจดัคราบจลุนิทรยี ์  และเศษอาหาร
บริเวณเหล็กดัดฟัน นุ่ม ซอกซอนได้ลึก ไม่เจ็บเหงือก และทำสะอาดได้ดีกว่า  
ขนแปรงธรรมดาทั่วไป โดยม ี 2 ขนาด ให้เลือก คือ Size M (หัวแปรงขนาด
กลาง) และ Size S (หวัแปรงขนาดเลก็) เหมาะสำหรบัชอ่งปากทีม่ขีนาดทีแ่ตก
ต่างกัน เพื่อเข้าทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้ามจับ
สสีนัสดใส หาซือ้ไดแ้ลว้วนันีท้ีห่า้งสรรพสนิคา้ชัน้นำทัว่ประเทศ 

 

อซีซูเุปดิสงัเวยีนนดัแรก
“ศกึอซีซูคุพัฉลอง25ปีมวยไทยเจา้ตำนาน”
 

  บรษิทั ตรเีพชรอซีซูเุซลส ์จำกดั สานตอ่โครงการ “รกัชาต.ิ..รกัษม์วยไทย” 
ตอกยำ้จดุยนืในการอนรุกัษศ์ลิปะปอ้งกนัตวัอนัลำ้คา่ เปดิศกึอซีซูคุพั ครัง้ที ่25 
“ศกึอซีซูคุพั ฉลอง 25 ป ีมวยไทยเจา้ตำนาน” ศกึมวยรอบระดบัตำนานที่
จัดต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศไทย ติดตามการแข่งขัน ทุกวันเสาร ์
เวลา 12.15 น. ณ เวทมีวยสยาม (ออ้มนอ้ย) ถา่ยทอดสดทางสถานโีทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมร่วมสนุกทายผล “แชมป์มวย” ลุ้นสร้อยคอทองคำแท้
มูลค่านับแสนบาท โดยติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์มการทายผลได้ที่โชว์รูม  
อซีซูทุัว่ประเทศ หรอืเขยีนชือ่-ทีอ่ยู ่พรอ้มคำทายผล มาทีฝ่า่ยสือ่สารการตลาด 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส ์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร   
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บมุมซองว่า “ศึกอีซูซุคัพ ครั้งที ่ 25”) 
หมดเขตรบับตัรทายผลวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2558 
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เอไอเอสขอเชญิชวนนอ้งๆนสิตินกัศกึษาชัน้ปทีี่4วา่ทีบ่ณัฑติ
จากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศเขา้รว่มกจิกรรม “เอไอเอส แนะแนว

วา่ทีบ่ณัฑติกา้วสูว่ยัทำงานทีส่ดใส”ปทีี่7 เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ก่อนไปสมัครงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งาน
จรงิ เพือ่รบัคำแนะนำกลบัไปพฒันาตนเอง และสรา้งความมัน่ใจกอ่น
กา้วสูโ่ลกการทำงาน

 นางวิไล เคียงประดู ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงาน
ประชาสมัพนัธ ์บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จำกดั (มหาชน) เชญิชวน

น้องๆ ป ี 4 ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยั เขา้รว่มกจิกรรม “เอไอเอส 
แนะแนววา่ทีบ่ณัฑติ กา้วสูว่ยัทำงาน
ทีส่ดใส ปทีี ่ 7” โดยในปนีี ้ สญัจร 10 
แหง่ ตลอดเดอืน ตลุาคม–พฤศจกิายน  
ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ มหาวทิยาลยั
พะเยา, มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขต  
สารสนเทศเพชรบรุ,ี โรงละครอกัษรา กทม, 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนครศรอียธุยา, มหาวทิยาลยั
ขอนแกน่, มหาวทิยาลยับรูพา, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสรุาษฏรธ์าน ีและมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
งานนี้ จัด เต็มและอัดแน่นไปด้วย  
สาระความรู ้ และความบันเทิง โดย  

ชวนน.ศ.ปี4เตรยีมพรอ้มสมคัรงานกบั
“เอไอเอสแนะแนววา่ทีบ่ณัฑติกา้วสูว่ยัทำงานทีส่ดใส”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเอไอเอสจะมา
ถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการ  
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าทำงานใน
องค์กรว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาป ี 4 
ที่มาร่วมงานได้ทดลองสัมภาษณ์
งานกับพี่ๆ ผู้มากประสบการณ์ของ
เอไอเอส เพื่อรับเอาคำแนะนำกลับ
ไปพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาส
ความสำเรจ็ในการสมคัรงาน 
  สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟร ี โดยสามารถติดตามข่าวสาร
ไดท้ี ่www.sarnrak.net หรอื โทร. 08 4466 3366 
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ทำไมเวลาตกใจจงึหนา้ซดี
และเวลาเขนิอายจงึหนา้แดง
 
เมื่อเราตกใจหน้าจะซีด เนื่องจากเลือดบริเวณแก้ม
จะไหลย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่ฉุกเฉิน 
คือให้สารอาหารและออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อส่วนอื่น 
เนือ่งจากรา่งกายไมไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มอยูต่ลอดเวลาวา่
จะตอ้งเผชญิความตกใจ เมือ่เลอืดจากแกม้ไหลออก
ไป หน้าเราจึงซีด เมื่อเรารู้สึกเชินอายหน้าเราก็จะ
แดง โดยเฉพาะบรเิวณแกม้และลำคอ เพราะขณะที่
เราเขนิอาย เซลลป์ระสาทจะถกูกระตุน้ใหป้ลอ่ยสาร
เคมีที่พลังงานสูงชื่อว่า เปปไตด ์ (peptide) ออกมา 
ทำให้เส้นเลือดที่แก้มและลำคอขยายตัว หน้าของ
เราจงึแดงมากกวา่ปกตนิัน่เอง   
 

ทางรถไฟ
ทีย่าวทีส่ดุในโลก
 
 เหน็จะเปน็ทางรถไฟสายอืน่ไปไมไ่ดน้อกจาก 
ทางรถไฟสายทรานส-์ไซบเีรยี (Trans-Siberian 
Railway) นีม้คีวามยาวมากถงึ 9,289 กโิลเมตร  
หรือ 5,772 ไมล ์ ทางรถไฟสายนี้พาดผ่าน  
เมืองและดินแดนต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่  
กรงุมอสโกของรสัเซยี ไปยงัเขตตะวนัออกไกลและ  
ทะเลญีปุ่น่ มสีายยอ่ยเชือ่มตอ่ไปยงัมองโกเลยี  
จีนและเกาหลีเหนือ ปัจจุบันเป็นจุดเชื่อมต่อ
หลกัระหวา่งกรงุมอสโกและเมอืงวลาดวิอสตอ๊ค 
       ทางรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลกสายนี ้ถงึแมจ้ะ
ยาวมาก แต่ก็มีจุดจอดไม่มาก เพื่อร่นระยะ
เวลาในการเดนิทาง แตก่ระนัน้ การเดนิทางตัง้
แต่จุดเริ่มต้นที่กรุงมอสโกไปยังปลายทางที่
เมืองวลาดิวอสต๊อคกย็งัใช้เวลาถงึ 7 วนั เมือง
สำคัญต่างๆ ที่ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย
ผ่าน เช่น มอสโก วลาดิเมียร ์ นิจนีนอฟโกรอด 
คิรอฟ เยคาเตรินบุร์ก โนโวซีบีสค ์ ชุมทางสาย
มองโกเลยี ชมุทางสายแมนคเูรยีน คาบารอฟสค ์
และวลาดวิอสตอ๊ค เปน็ตน้ ทางรถไฟสายทรานส ์ 
-ไซบีเรีย เริ่มต้นการก่อสร้างเมื่อป ี ค.ศ. 1891 
โดยการดำรขิองพระเจา้ซาร ์นโิคลสั ที ่2 แหง่รสัเซยี 
และเริม่เปดิใหบ้รกิารในชว่งแรกเมือ่ป ีค.ศ. 1916 
หรอืเมือ่ 98 ปทีีแ่ลว้นัน่เอง 

ถา่นดดูกลิน่ได้
อยา่งไร
 
 เจ้าถ่านสีดำๆ ก้อนเล็กๆ นั้นมีประโยชน์
มากกวา่การใชเ้ปน็ฟนืหงุขา้วธรรมดา หลายคน
คงจะเคยได้ยินคำแนะนำว่า ก้อนถ่านสามารถ
จะใช้ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วย การนำถ่าน
ไปดูดซับกลิ่นในรถ หรือการนำถ่านไว้ดูดซับ
กลิ่นในห้องทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้อง
แอร ์ซึง่นอกจากมนัจะมปีระสทิธภิาพในการดดู
ซบักลิน่อยา่งดเียีย่มแลว้นัน้ เจา้ถา่นนอ้ยพวกนี้
กย็งัจะชว่ยดดูซบัเชือ้โรคตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย 
      โดยกลไกในการดูดซับนั้นเกิดจากรูพรุน  
ของตัวถ่านที่สามารถจะดูดซับสารเคมีที่มีกลิ่น 
ซึ่ งส่วนมากนั้นจะมีสารประกอบประเภท
ไฮโดรคาร์บอนอยู ่ ซึ่งสารประกอบประเภท
ไฮโดรคาร์บอนนี้จะถูกจับติดอยู่ที่รูพรุนทำให้
กลิ่นต่างๆ จางหายไปในที่สุด นอกจากนี้ถ่าน
บางชนิดยังมีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ชนิดที่
เป็นประโยชน์ที่จะช่วยดูดซับกลิ่นและฆ่าเชื้อ
โรคไดอ้กีดว้ย 

ยงุมกัจะกดัคน
แบบไหนนะ
 
 เคยสังเกตไหมว่า ทำไมคนบางคนยุง  
ถึงชอบกัด ในขณะที่บางคนยุงกัดน้อยกว่า 
พบว่าปัจจุบันในโลกนี้มียุงมากกว่า 3,500 
สายพันธุ ์ และยุงก็มีแนวโน้มที่จะชอบกัดคน
ตัวโตมากกว่าตัวเล็ก เพราะคนตัวโตมีพื้นที่
ผวิหนงัมากกวา่ ยงุจะชอบกดัคนทอ้งมากกวา่
คนไมท่อ้ง เพราะคนทอ้งมพีืน้ทีผ่วิหนงัมากขึน้ 
ตัวอุ่นหรือร้อนขึ้น และเหงื่อออกง่ายขึ้น มัก
ชอบกดัคนทีม่กีลิน่ตวั กลิน่เหงือ่ ยงุชอบกลิน่
ตวัของคนบางคนและเลอืกทีจ่ะกดักอ่นคนอืน่ 
โดยเฉพาะคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เพราะแอลกอฮอลท์ำใหอ้ณุหภมูทิีผ่วิหนงัเพิม่
ขึ้นและกลิ่นตัวแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่า
เหตผุลเหลา่นีจ้ะใชไ้ดก้บัทกุคน เพราะบางครัง้
ยงุกเ็ลอืกกดับางคนโดยหาสาเหตไุมไ่ดเ้ชน่กนั 
อย่าลืมว่ายุงเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรค การ
ปอ้งกนัยงุกดัจงึเปน็วธิทีีด่ใีนการลดความเสีย่ง
โรคตา่งๆ ทีเ่กดิจากยงุ 
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 จงัหวดัสระแกว้ มเีนือ้ที ่7,195.924 ตร.กม. หรอื 4,497,453 ไร ่ เปน็พืน้ที่
ทำการเกษตร  2,599,240 ไร ่ (52 % ของพืน้ทีท่ัง้จงัหวดั)  ประชากร 70,286   
ครวัเรอืน (80%) ประกอบอาชพีเกษตรกรรม พชืเศรษฐกจิหลกั อาท ิขา้วนาป ี
มนัสำปะหลงั ออ้ยโรงงาน ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ ยคูาลปิตสั และผลไม ้โดยเฉพาะ
มนัสำปะหลงั มผีลผลติมากเปน็อนัดบั 3 ของประเทศ มพีืน้ทีป่ลกู 430,019 ไร ่
ผลผลติเฉลีย่ 3,429 ก.ก./ไร ่หรอื 1,474,590 ตนั/ป ี เปน็ทีม่าของวสิยัทศัน์
จงัหวดัสระแกว้ “ศนูยก์ลางโลจสิตกิส ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศของอนิโดจนี   
ถิน่พชืพลงังานอาหารปลอดภยั” โดยมจีดุยนืทางการพฒันา (positioning) 
คอื “เมอืงแหง่พชืพลงังาน” (Energy Green City) ตามประเดน็ยทุธศาสตร์
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
รองรบัการเปน็แหลง่พชืพลงังานทดแทน และอาหารปลอดภยัของจงัหวดั โดย  
มเีปา้หมายสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ และแกไ้ขปญัหาความยากจน
โดยมุง่ไปทีก่ารเพิม่ศกัยภาพการผลติพชืพลงังานทดแทน โดยเฉพาะมนัสำปะหลงั  
ใหม้คีวามเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
  มนัสำปะหลงัเปน็พชืพลงังานบนดนิ ทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการปลกู
ของจงัหวดัสระแกว้ ทีผ่า่นมาใหผ้ลผลติรวม 1,462,065 ตนัตอ่ป ีหรอื 3.4 ตนั/ไร ่
แตม่คีวามตอ้งการวตัถดุบิปลีะ 1,951,500 ตนั (ผลผลติยงัไมเ่พยีงพอกบัความ
ตอ้งการ) นวตักรรมใหมข่องสระแกว้ ในป ี2557 
ไดน้ำระบบการสง่เสรมิการเกษตรมติใิหม ่ (MRCF) 
สูก่ารผลติ 10 -15 ตนัตอ่ไร ่ ใชห้ลกัการ ดินด ี
นำ้ด ีพนัธุด์ ี และการจดัการด ีมุง่มัน่ สง่เสรมิ
และพฒันาการผลติมนัสำปะหลงัใหไ้ดผ้ลผลติ 
30 ตนั / ไร ่ในอนาคต  
 นายภัครธรณ ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัสระแกว้ ไดส้นบัสนนุงบประมาณในการ
พฒันาเพือ่เพิม่ผลผลติพชืพลงังาน จดัทำแปลง

ตน้แบบและแปลงสง่เสรมิแปลงสาธติการปลกูมนัสำปะหลงัเกษตรกรนำรอ่ง 
3,940 ราย พืน้ที ่ 27,605 ไร ่ ใน 9 อำเภอ เปน็แปลงตน้แบบเพือ่ขยายผลให้
เกษตรกรทัว่ไปสามารถปลกูมนัไดผ้ลผลติสงูขึน้ไมน่อ้ยกวา่ 10 ตนัตอ่ไร ่และ  
มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อไร ่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังระดับอำเภอ/จังหวัด จำนวน 9 ศูนย ์ 
โดยมศีนูยเ์รยีนรูร้ะดบัจงัหวดัตัง้ที ่ ไรน่ีเ้พือ่แม ่บา้นธารนพเกา้ หมูท่ี ่ 16 ตำบล
หนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ ์ จังหวัดสระแก้ว โดย นายธนาวุฒ ิ ยุวรัตน ์
เกษตรกรตน้แบบดา้นมนัสำปะหลงัจงัหวดัสระแกว้ สามารถปลกูมนัสำปะหลงั
ไดผ้ลติถงึ 30 ตนัตอ่ไร ่เนน้การ “ทำดว้ยใจ” เริม่ดว้ยการไถระเบดิดนิ เตรยีมรอ่ง
ปลกูระยะหา่ง 1 x 1.50 ม. ใชพ้นัธุม์นัสำปะหลงัตามคำแนะนำของกรมวชิาการเกษตร
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้คอื พนัธุร์ะยอง 72 และเกษตรศาสตร ์50 ปลกู
ในแนวนอน ใช้ระบบน้ำหยด ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพผลิตเอง ควบคุม  
วชัพชื - เกบ็เกีย่ว ใชแ้รงงานคนขดุและ
เคลือ่นยา้ย เกบ็ผลผลติได ้20-30 ตนั/ไร ่
ต้นพันธุ์ที่ตัดได ้ 3,000 ต้น/ไร ่ จำหน่าย   
15 บาท/ตน้ เสรมิดว้ยการจดังาน วนัสาธติ
พชืพลงังาน “สุดยอดมันฯ พลังงาน  
บนดนิ ถิน่สระแกว้” ดา้นการผลติและ
แปรรูป มีการศึกษาดูงานของเกษตรกร
โดยหนว่ยงานตา่งๆ ตลอดจนทตูไนจเีรยี มโีอกาสดา้นการตลาด และไดม้อบ
หมายใหส้ำนกังานเกษตรจงัหวดัสระแกว้นำผลงานการสง่เสรมิมนัสำปะหลงัใน
หวัขอ้ “มนัสำปะหลงั พลงังานบนดนิ ถิน่สระแกว้” ในงานการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
การสง่เสรมิการเกษตรมติใิหม ่(MRCF) ระดบัเขต 3 (ภาคตะวนัออก) และ Meet 
the Press and Friend ณ สวนนงนชุพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี
 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ และสว่นราชการหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้ม  
สง่เสรมิและพฒันานวตักรรมเพือ่การแปรรปูมนัสำปะหลงั พชืพลงังานบนดนิถิน่
สระแกว้ ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เปน็ทางเลอืกใหมข่องเกษตรกรใน
อนาคต และจะผลกัดนัการสรา้งลานมนั - โรงอบมนัสำปะหลงั ทีจ่ะใชศ้กัยภาพ
ของเครือข่ายการสหกรณ ์ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ  
ผูป้ระกอบการทีส่นใจ 
 ก้าวนี้มิใช่ก้าวแรก และมิใช่ก้าวสุดท้าย ของ “สระแก้ว...เอา...  
มนัสำปะหลงั” ทีค่ณุตอ้งตดิตาม....  
 
 
 

สระแกว้...เอามนั...
สง่เสรมิและพฒันา...การผลติมนัสำปะหลงั นายภคัรธรณ ์ เทยีนไชย  

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้


สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:คณุธนาวฒุิโทร.081-744-6941
ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสระแกว้โทร.086-377-1197
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 หากรู้สึกตาแห้ง ตาพร่ามัว หรือฝืดเคืองตา ต้องกระพริบตาถี่ๆ คล้ายมี
เศษผงเข้าตา จนทำให้มองภาพไม่ชัด หรือบางครั้งมีขี้ตาออกมาเป็นเมือก
เหนยีว แสดงวา่คณุกำลงัมอีาการตาแหง้แลว้ละ่  
 ตาแหง้ เปน็อาการทีม่คีวามผดิปกตขิองนำ้ตา โดยปกตดิวงตาของคนเรา
จะมีปริมาณน้ำตาเพียงพอที่จะมาหล่อเลี้ยง หรือให้ความชุ่มชื้นกับดวงตา 
รวมถงึฉาบกระจกตา ทำใหก้ารมองเหน็ชดัเจน สว่นอาการตาแหง้เกดิจากการ
มีปริมาณน้ำตาน้อย หรือคุณภาพของน้ำตาไม่ดีพอ ซึ่งน้ำตาที่ดีมีส่วน
ประกอบสำคญั 3 สว่น ไดแ้ก ่ไขมนั นำ้ใส และเมอืก หากสว่นประกอบ 1 ใน 
3 ของนำ้ตาขาดความสมดลุหรอืไมม่คีณุภาพ จะทำใหต้าแหง้ได ้อาการนีเ้ปน็
ไดท้กุเพศ มกัพบในเพศหญงิมากกวา่เพศชาย และจะพบมากขึน้ตามวยั โดย
เฉพาะในผูห้ญงิหลงัวยัหมดประจำเดอืน เปน็ผลมาจากระดบัฮอรโ์มนทีล่ดลง 
ทำให้สารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกาย รวมทั้งน้ำตาก็ลดปริมาณลงไปด้วย 
นอกจากนีย้งัเกดิไดจ้ากอกีหลายสาเหต ุดงันี ้
 ภาวะทีท่ำใหเ้สน้ประสาทรบัความรูส้กึทีต่าลดลง เชน่ การใสค่อนแทคเลนสท์ี่
ไม่เหมาะสมหรือไม่มีคุณภาพ การผ่าตัดกระจกตาหรือเปลี่ยนกระจกตา   
การอกัเสบของกระจกตาจากเชือ้เรมิ นอกจากนีย้งัรวมถงึการเปน็อมัพฤกษท์ี่
ใบหนา้ 
 โรคทีผ่ดิปกตทิางภาวะภมูคิุม้กนั (Autoimmune) เชน่ โรค Sjogren’s 
Syndrome ซึง่มอีาการตาแหง้รว่มกบัขอ้อกัเสบและปากแหง้ โรคขอ้บางชนดิ 
หรอืโรคเอดส ์
 โรคบางชนดิ ซึง่กอ่ใหเ้กดิการอกัเสบกบัเยือ่บตุา เช่น กลุ่มอาการแพ้ยา 
อยา่งสตเีวนจอหน์สนั (Stevens-Johnson) รดิสดีวงตา และเบาหวาน 
 การใชย้าบางชนดิ เชน่ ยาแกแ้พ ้ยาคมุกำเนดิ ยานอนหลบั ยาลดความ
ดนัโลหติบางชนดิ 

ทำไมตาถงึแหง้ไดน้ะ..ทำยงัไงด?ี

 การทำงานของเปลือกตาบกพร่อง เช่น หลับตาไม่สนิท กะพริบตาน้อย 
เปลอืกตาผดิรปู 
 สภาพแวดล้อม เช่น อยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอากาศแห้ง หรือมีฝุ่นควัน   
ลม และแดดจา้ 
 อาชพีทีต่อ้งใชส้ายตาจอ้งเปน็เวลานาน เชน่ พนกังานคอมพวิเตอร ์ชา่งออ๊ก
เหลก็ หรอืยามทีเ่ฝา้กลอ้งวงจรปดิ 
 
เทคนคิเพิม่ความชุม่ชืน้ใหด้วงตาปอ้งกนัอาการตาแหง้
 กระพริบตาถี่ๆ ในภาวะปกติคนเราจะกระพริบตานาทีละ 20 - 22 ครั้ง   
ทกุครัง้ทีก่ระพรบิตาเปลอืกตาจะรดีนำ้ตาใหม้าฉาบผวิกระจกตา แตถ่า้ในขณะ
ทีจ่อ้ง หรอืเพง่ตาคา้งไวน้านกวา่ปกต ิ เชน่ เวลาทีเ่ราอา่นหนงัสอื ดทูวีหีรอืจอ้ง
คอมพวิเตอร ์จะทำใหเ้รากระพรบิตาเพยีง 8 - 10 ครัง้ นำ้ตากจ็ะระเหยออกไป
มาก ทำให้ตาแห้งเพิ่มขึ้น จึงควรพักสายตาระยะสั้นๆ โดยการหลับตา หรือ  
กระพรบิตาอยา่งชา้ๆ หรอืลกุขึน้เปลีย่นอริยิาบถประมาณ 2 - 3 นาท ีในทกุครึง่
ชัว่โมง 
 ประคบดวงตาดว้ยนำ้เยน็ แช่ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 ผืนในน้ำเย็น หยิบขึ้นมา   
1 ผืน บิดพอหมาดและพับทบเป็นผืนยาว วางปิดดวงตาไว้ทั้งสองข้างนาน
ประมาณ 20 นาท ี หรือจนกว่าผ้าจะหายเย็น แล้วจึงใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งประคบ
สลบักนัไปมา จะชว่ยเพิม่ความชุม่ชืน้ใหด้วงตาของคณุไดเ้ชน่กนั 

นอนเตม็อิม่อยา่งตอ่เนือ่งชว่ยใหอ้ายยุนืขึน้
 
 ปริมาณเวลานอนอย่างเต็มอิ่ม เพื่อการมีชีวิตยืนยาวน่าจะอยู่ราวๆ 7 ชั่วโมง   
นกัวจิยัจาก Scripps Clinic Sleep Center ในรฐัแคลฟิอรเ์นยีไดค้น้พบวา่ เสน้กราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงการนอนกับอัตราการเสียชีวิตของ  
ชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่นั้น 
มลีกัษณะเปน็รปูตวั U และ
พบวา่กลุม่คนทีน่อนหลบัได้
นานระหวา่ง 6.5-7.5 ชัว่โมง
ต่อคืนนั้น เป็นกลุ่มที่มีอายุ
ยืนยาวกว่าพวกที่นอนน้อย
กว่า 6.5 ชั่วโมง และพวก
ทีน่อนอตุเุกนิ 8 ชัว่โมง 

มากนิเหด็หหูนกูนัเถอะ
 
 เห็ดหูหน ู สรรพคุณหลักของ
เหด็ชนดินีค้อืชว่ยละลายลิม่เลอืด
และลดโอกาสทีจ่ะเกดิลิม่เลอืด
ซึ่ ง ก า ร มี ลิ่ ม เ ลื อ ด เ ห ล่ า นี ้ 
จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิด
โรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือด
หัวใจอดุตนั เสน้เลอืดสมองอดุตนั 
ซึ่งโรคเหล่านี้ถือว่าเป็นโรคที่ทำให้
เสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลัน นอกเหนือ  
จากคุณสมบัติหลักที่ช่วยในเรื่องละลายลิ่มเลือดแล้ว  
เหด็หหูนยูงัชว่ยบรรเทาอาการเจบ็คอ ลดไข ้แกไ้อชว่ยในเรือ่ง
ระบบขบัถา่ย แกอ้าการรอ้นในไดอ้กีดว้ย 
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หนา้เดก็สดใสไดท้กุฤด.ู..
เคลด็ลบัไมย่าก
 
 ถงึแมว้า่ฤดกูาลจะเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด คงเปน็เรือ่งยาก
ที่จะทำให้ผิวของเราอยู่ในสภาพด ี แต่ก็ยังมีเคล็ดลับดีๆ เพื่อ
ชว่ยใหผ้วิของคณุดเูดก็ สดใส ตลอดทัง้ป ี
 

1.เริ่มจากการล้างหน้า ให้เราสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ว่ามี
ความนา่เชือ่ถอืมากเพยีงใด และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

กบัผวิของเราหรอืไม ่เพือ่ใหแ้นใ่จควรอา่นฉลากผลติภณัฑอ์ยา่ง
ถีถ่ว้น 

2.เครื่องสำอาง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ใบหน้าเกิดรูขุมขน
กว้าง สิว และจุดด่างดำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา  

ดงักลา่ว ควรทำความสะอาดผวิหนา้ใหห้มดจด และใช ้moisturise 
(โลชั่นสำหรับเด็กจะทำให้ผิวของคุณนุ่มชุ่มชื่น) ทุกคืนก่อน  
เขา้นอน 

3.ปกป้องผิวของคุณ แสงแดดเป็นตัวการร้ายทำให้ผิวดำ
คล้ำและไหม้เกรียมได ้ ฉะนั้นเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดด

ควรจะปกปอ้งผวิของคณุดว้ยครมีกนัแดดทีเ่หมาะสม 

4.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำความสะอาดเส้นผม และ
บำรงุเสน้ผมใหชุ้ม่ชืน้เงางามและมสีขุภาพดหีรอืไม่เพราะ

ผมทีส่กปรก มนัเยิม้จะสง่ผลกระทบตอ่สภาพใบหนา้ของคณุ 

5.รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ ส่งผลให้ผิวของคุณ
สดใสและเรียบเนียน ป้องกันจุดด่างดำและสิวได้อย่าง

ยอดเยีย่ม 

สารอาหารเพือ่ผมสวยอยา่ละเลย
 
 วติามนิ
 เพื่อช่วยให้เส้นผมเจริญเติบโต พบในขนมปังที่ทำจากแป้งไม่ขัดขาว 
(Wholegrain) ผลติภณัฑจ์ากนม ผกัใบเขยีว ทานอยา่งนอ้ย 3 ครัง้ตอ่วนั 
 กรดไขมนัทีจ่ำเปน็
 ถ้าผมขาดกรดไขมัน
ที่จำเป็นไป ผมจะแห้ง 
กรดไขมันที่ จำ เป็นต่อ
ร่างกายก็คือ น้ำมันปลา 
ลกูนทั เมลด็ธญัพชื ผลไม้
เปลือกเข็งต่างๆ ควรทาน
อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครัง้ 
 โปรตนี
 ถ้าไม่ได้รับโปรตีน 
ผมก็จะขาดความมีชีวิต
ชีวา ไม่มีความเงางาม เพราะไม่สามารถสะท้อนแสง พบในไข ่ เนื้อปลา 
ผลติภณัฑจ์ากนม ถัว่ตา่งๆ เนือ้ ในแตล่ะวนัควรทานวนัละ 2 ครัง้ 
 วติามนิเอหรอืไบโอตนิ
 นอกจากจะชว่ยใหผ้มเจรญิเตบิโตไดด้แีลว้ ยงัชว่ยบำรงุเลบ็ดว้ย พบในไข ่  
ปลา นม ผลไมเ้ปลอืกแขง็ เมลด็ถัว่ ควรทานอาหารทีอ่ดุมไปดว้ยไบโอตนิวนัละ   
2 ครัง้ 

เทรนดแ์ตง่หนา้
Autumn–Winter2014
 
 เทรนด์การแต่งหน้าประจำ  
ฤดกูาลออทมั/วนิเทอร ์2014  เทรนด์
การแตง่หนา้ใหญ่ๆ  จะเนน้การเผยผวิ 
(Polished Nude) ที่ให้ลุคเสมือน
ใบหน้าเปลือยเปล่าเพื่อเน้นความ
เปน็ธรรมชาตขิองสผีวิ เทรนดน์ีไ้ดร้บั
ความนยิมจากเหลา่บรรดาดไีซเนอร์
ระดบัโลกเปน็อยา่งมาก เหน็ไดจ้ากแฟชัน่โชวป์ระจำฤดกูาลของแบรนด์
ดังต่างๆ เช่น Victoria Beckham, Stella McCartney, Louis   
Vuitton, Givenchy, Tommy Hilfiger และ Calvin Klein ทีไ่ดน้ำลคุ
เผยผวิเปน็ธรรมชาต ิดมูสีขุภาพด ีมาใชค้วบคูก่บัการนำเสนอเสือ้ผา้ที่
มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ ์ และผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมาแรงแซงโค้ง
เห็นจะหนีไม่พ้น CC Cream ที่ผสมผสานการดูแลผิวพรรณและ
คอสเมติกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยมอบการบำรุงผิวและความชุ่มชื้นได้
อยา่งลำ้ลกึ พรอ้มปกปดิจดุบกพรอ่งของผวิ พรอ้มเนือ้ครมีทีบ่างเบา  
 
	 ขอบคณุขอ้มลูจาก Olay 





สลอ็ตแมชชนี–เดอะเฟริส์คอนแทค
 บอีซี ีเทโร จดัใหญ ่กรยุทางให ้สลอ็ต แมชชนี 
ขึน้คอนเสริต์ทีใ่หญท่ีส่ดุในรอบ 10 ป ีตามคำเรยีก
รอ้งของแฟนเพลงทัว่ไทย งานนี ้ สลอ็ต แมชชนี   
ทุ่มสุดตัวซุ่มซ้อมเพลงและซาวด์ดนตรีให้แน่น
สมการรอคอยของสาวก พร้อมเปิดการแสดง
ทา่มกลางโปรดกัชัน่อลงัการในวนัที ่27 กนัยายนนี ้
ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธาน ี บัตรหายาก  
เตม็ททีีไ่ทยทคิเกต็เมเจอร ์

เดอะนำโชคshowbyสงิโตนำโชค
 คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินอารมณ์ด ี  
ทำดนตรเีพราะ ‘สงิโต นำโชค’ ซึง่เขาจะขนทกุบทเพลง
ฮิตมาบรรเลงรอยยิ้ม
บนใบหน้าของแฟน
เพลงทุกคน จำหน่าย
บัตรแล้วที่ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ทุกสาขา แล้ว
วนัที ่4 ตลุาคม เขาจะ
คอยมอบความรูส้กึดีๆ  
ให้คุณที ่ ธันเดอร์โดม 
เมอืงทองธาน ี

สขุสบิสาม
 อ พ า ร์ ต เ ม น ต ์ 
คุณป้า  เชิญมวลหมู่
ประชาร็อคแอนด์โรล 
มาสมุรวมในคอนเสริต์
แสนสขุในชือ่ “สุขสิบ
สาม” เนื่องในวาระที ่
วงอพาร์ตเมนต์คุณป้ามีอายุครบ 13 ป ี  
เปิดทำการแสดงในวันที ่ 4 ตุลาคม ศกนี ้ ณ  
เซ็นเตอร์พอยท์สตูดิโอ บัตรราคา 1,200 บาท  
ทกุทีน่ัง่ ซือ้บตัรไดท้ีไ่ทยทคิเกต็เมเจอร ์ทกุสาขา 

18 อัลโหลบางกอก
เรื่อง : Yamaki 

MeltMe
ดนิแดนของชอ็คโกแลตเลฟิเวอ่ร์
 
 Ring a bell : หลังจาก
สัง่สมชือ่เสยีงมานาน 5 ป ีเมลท ์ม ีจงึ
ถือโอกาสรีคอนเซ็ปต์ใหม ่ เป็น “เมลท ์ ม ี
ฮอกไกโด ชอ็คโกแลต แอนด ์ เจลาโต” พรอ้มปรบัโฉมแฟลกชปิ
สโตร์ใหม่เอี่ยมในคอนเซ็ปต ์ “โมเดิร์น เจแปนนิส” สร้าง
บรรยากาศสบายๆ เหมอืนเปน็อกีหนึง่ทีพ่กัผอ่นใจกลางกรงุ 
 Eat time : ชคูวามโดดเดน่ทีช่อ็คโกแลตระดบัพรเีมีย่ม 
สูตรฮอกไกโดที่กินแล้วดีต่อสุขภาพ เพราะใช้โกโก้สูงถึง 70% 
แถมทำสดใหมท่กุวนั รบัประกนัวา่ไรว้ตัถกุนัเสยี พรอ้มนำเสนอ
อกีหนึง่เมน ูนัน่คอื เจลาโต ้ไอศกรมีไขมนัตำ่สไตลอ์ติาเลยีน ทีม่ี
ความเหนยีว นุม่ เปน็เอกลกัษณ ์
 Connection : รา้นเมลทม์ ีตัง้อยูใ่นโครงการอารนีา่ 10 
ทองหล่อ ซอย 10 เปิดบริการทุกวัน สอบถามโทร.09 0197 
5600 หรอื www.melt-me.com 









22 เรื่อง : ธันวา หยาง รูป : S88 
คู่หูพาเที่ยวกับอีซูซุมิว-เอ็กซ์
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 กรงุเทพมหานครของเรามอีายมุากวา่ 200 ปแีลว้ และมสีถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง บางคนเกิดที่กรุงเทพแท้ๆ ยัง
อาจไมเ่คยมโีอกาสไดเ้ดนิเทีย่วเลน่ศกึษาหาความรูก้บัสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
นา่สนใจตา่งๆ รอบเกาะรตันโกสนิทรเ์ลยกรงุเทพมหานครของเรามกัจะ
ไดร้บัการโหวตใหเ้ปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่มาเยอืนอนัดบัตน้ๆ เกอืบทกุ
ปีจากสื่อต่างชาติ แล้วคุณหละ! ได้ออกสำรวจเดินทางค้นหาความ
นา่สนใจทีแ่อบซอ่นไวใ้นเมอืงกรงุของเราหรอืยงั?
  
 คู่หูพาเที่ยวฉบับนี้เลยขออาสาพาคุณผู้อ่านเดินเที่ยวลัดเลาะรอบเกาะ
รตันโกสนิทรก์นั เพราะถอืเปน็ไฮไลทท์ีส่ำคญัแหง่หนึง่ของประเทศไทย ในทกุปี
จะมนีกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิาเยอืนเปน็จำนวนมาก สำหรบัทา่นผูอ้า่นทีผ่า่น
ไปผา่นมาเปน็ประจำจนอาจจะเหน็วา่ ศาลหลกัเมอืง วดัพระแกว้ วดัโพธิ ์คลอง
หลอด ปากคลองตลาด ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ฯ  ยันแหล่งบันเทิงราตร ี เช่น 
ถนนขา้วสาร ฯลฯ นัน้สดุแสนจะชนิตา ดวูา่เปน็ของธรรมดาๆ อยา่งทีส่ดุ กข็อ
ใหล้องเปลีย่นมมุมองใหม ่ เริม่ศกึษาความเปน็มาของสถานทีเ่หลา่นีพ้อสงัเขป 
เพือ่ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะออกไปสำรวจของจรงิกนั แลว้คณุจะพบวา่ การ
ท่องเที่ยวลัดเลาะชมเกาะรัตนโกสินทร์นั้น มีความหมาย ได้ความสนุกเพลิน
เพลิน มีคุณค่าทีน่าจดจำยิ่ง ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่า เรารู้จักและ  
หลงรกัเมอืงนีม้ากกวา่เดมิ                        

เทีย่วรอบเกาะลดัเลาะรอบกรงุ...
รตันโกสนิทร์

 ความหมายของชือ่ กรงุรตันโกสนิทร ์
มาจาก รตันะ แปลวา่ แกว้  สว่น โกสนิทร ์
หมายถงึ พระอนิทร ์สองคำนีเ้มือ่นำมารวม

กนัหมายถงึ แกว้ของพระอนิทร ์แกว้ทีว่า่นีก้็
คือ พระแก้วมรกต ซึ่งตามตำนานว่าสร้างขึ้น

โดยแกว้ของพระอนิทรน์ัน่เอง  
 จดุเริม่ตน้ของการเดนิลดัเลาะรอบเกาะรตันโกสนิทรค์รัง้นี ้ เราขอเริม่จาก 
ปอ้มพระสเุมร ุซึง่เปน็ปอ้มปราการทีส่รา้งขึน้ในสมยัรชักาลที ่1 โดยในสมยันัน้
ไดม้กีารสรา้งปอ้มขึน้ทัง้หมด 14 แหง่ เพือ่ปอ้งกนัพระนคร 
แต่เมื่อเวลาผ่านไปป้อมปราการเหล่านี้ก็หมดความจำเป็น
ลงเรือ่ยๆ จงึถกูรือ้ ปอ้มพระสเุมรเุปน็เพยีง 1 ใน 2 ปอ้มทีย่งั
คงเหลอือยู ่ (อกีปอ้ม คอื ปอ้มมหากาฬ บรเิวณสะพานผา่น
ฟา้) มลีกัษณะทีส่วยสงา่งาม มเีชงิเทยีน ชอ่งยงิปนื หอ้งเกบ็
กระสุนดินดำและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ กรมศิลปากรได้
ซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่เมื่อ 2524 ตามรูปแบบเดิมจาก
ภาพถา่ยในสมยัรชักาลที ่ 5 และยงัปรบัปรงุบรเิวณโดยรอบ
ใหเ้ปน็สวนสาธารณะไวส้ำหรบัเปน็ทีพ่กัผอ่นหยอ่ยใจใหก้บั
ประชาชนทั่วไป โดยให้ชื่อว่า “สวนสันติชัยปราการ” มี
พลบัพลาทีป่ระทบัชือ่วา่ “พระทีน่ัง่สนัตชิยัปราการ” เพือ่ใช้

เปน็สถานทีป่ระกอบงานพระราชพธิทีางชลมารถ 
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 ฝัง่ตรงขา้มปอ้มพระสเุมรตุรงโคง้ถนน จะม ีรา้นโรตมีะตะบะ รา้นอาหาร
อิลสามเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน รสชาติของเครื่องแกงและเครื่อง
เทศแต่ละเมน ู สร้างความประทับใจให้กับนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
เมนเูดน่ๆ ของทางรา้นกจ็ะม ี โรตมีะตะบะไสไ้ก ่ โรตมีะตะบะไสป้ลา  โรตแีกง
กระหรี ่สตเูนือ้ แกงเขยีวหวาน แกงมสัมัน่ไก ่ขา้วหมกไก ่ขา้วหมกแพะ เปน็ตน้ 
พรอ้มเครือ่งดืม่ชาและกาแฟรสด ีเปดิบรกิารทกุวนั (หยดุวนัจนัทร)์  เวลา 9.00 
– 22.00 น. โทร. 0 2282 2119 
 หลังจากทานอิ่มได้ที่มีพลังแล้ว เราจะพามุ่งหน้าไปลอดใต้

สะพานพระปิน่เกลา้ฯ จะพบ โรงละครแหง่ชาต ิทีน่ีจ่ะ
มีโปรแกรมการแสดงแจ้งไว้ให้ทราบตลอดเวลา 

ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงตามแบบฉบับศิลปะ
ไทยโบราณที่หาชมได้ยาก ถ้าสนใจโปรแกรม
ไหน กส็อบถามเจา้หนา้ทีด่ ูแลว้หาวนัวา่งมาชม
หรือสอบถามสำรองที่นั่ง โทร. 0 2224 1342 

ส่วนทางด้านขวามือรั้วติดกันกับโรงละคร คือ 

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิพระนคร ตัง้อยูใ่นบรเิวณพระราชวงับวรสถานมงคล 
หรือ วังหน้า ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประทับของตำแหน่งมหาอุปราช หรือ องค ์ 
รชัทายาทมาหลายพระองค ์ปจัจบุนัเปน็พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงโบราณวตัถตุา่งๆ 
ที่บอกเล่าความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยในครั้งอดีต ที่สำคัญที่นี ่ 
ยงัเปน็สถานทีเ่กบ็รกัษาศลิาจารกึ พอ่ขนุรามคำแหงมหาราชอกีดว้ย ภายนอก
อาคารจดัแสดงยงัมโีบราณสถาน คอื พระทีน่ัง่ และพระตำหนกับางองคท์ีเ่ปน็
ตวัอยา่งของงานสถาปตัยกรรมไทยทีง่ดงาม เชน่ พระทีน่ัง่พทุไธสวรรย ์ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธสหิงิค ์และมจีติรกรรมฝาผนงัทีง่ดงามยิง่, พระทีน่ัง่อศิเรศ
ราชานุสรณ ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระ
ตำหนกัแดง ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทราบรมราชนิใีนรชักาลที ่2 รวม
ไปถึงพระที่นั่งขนาดย่อมและศาลาทรงไทยในรูปแบบต่างๆ มีบริการนำชม  
เป็นหมู่คณะ บริการสื่อโสต
ทัศนศึกษา บริการห้องสมุด 
เวลาทำการ 9.00-16.00 น. 
ปดิทกุวนัจนัทรแ์ละองัคาร 



25

 ฝัง่ตรงขา้มจะเปน็ ทอ้งสนามหลวง อยูท่าง
ด้านเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่
สำคญัมาแตเ่ดมิของกรงุเทพฯ บรเิวณนีเ้ดมิเรยีก

ว่า ทุ่งพระเมร ุ เพราะเคยเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุพระราชทานเพลิงศพเจ้านาย
พระองคต์า่งๆ จนถงึสมยัรชักาลที ่ 4 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชือ่
ใหม ่วา่ทอ้งสนามหลวง สบืมาจนถงึทกุวนันี ้พืน้ทีร่อบบรเิวณสนามหลวงเปน็ที่
ตัง้ของสถานทีส่ำคญัหลายแหง่ เชน่ ศาลหลกัเมอืง กระทรวงกลาโหม วดัพระ
ศรรีตันศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษดิ ์ อนสุาวรยี์
ทหารอาสา (สงครามโลกครั้งที ่ 1) ศาลแม่พระธรณ ี และกระทรวงยุติธรรม 
นอกจากนัน้สนามหลวงยงัเปน็ จดุเริม่ตน้ของถนนราชดำเนนิ และเชือ่มตอ่ดว้ย
ถนนราชดำเนนิกลาง ซึง่ทอดผา่นดา้นตะวนัออกของทอ้งสนามหลวงไปยงัพืน้ที่
เกาะรตันโกสนิทรช์ัน้กลางและชัน้นอกเพือ่เชือ่มโยงไปยงัพระราชวงัดสุติ   
 จากนัน้มุง่หนา้ลงใตไ้ปสูจ่ดุสำคญัถอืเปน็หวัใจของกรงุรตันโกสนิทร ์คอื   
พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เราเรียกกันจน
ติดปากว่า วัดพระแก้วมรกต นั่นเอง การเที่ยวชมที่นี่ต้องแต่งกายให้สุภาพ   

สิง่แรกทีค่วรทำคอืการเขา้ไปกราบสกัการะพระแกว้มรกตกอ่นเพือ่เปน็สริมิงคล 
จากนัน้จงึเดนิชมจติรกรรมฝาผนงัเรือ่งรามเกยีรติ ์ ซึง่มคีรบทัง้ 178 ตอน โดย
ให้เริ่มดูภาพตอนแรกที่หลังพระวิหารยอด งานจิตกรรมฝาผนังนี้เขียนขึ้นใน
สมยัรชักาลที ่ 3 เพือ่เปน็การเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้
จุฬาโลกมหาราช และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งทั้ง
สองพระองค์ทรงทำศึกกับพม่ามาหลายครั้ง จากนั้นไปชมหมู่อาคารพระที่นั่ง
องคส์ำคญัตา่งๆ ในเขตพระบรมมหาราชวงั                   
 ออกจากพระบรมมหาราชวงัลงมาทางทศิใตอ้กีนดิกจ็ะพบ วดัโพธิ ์หรอื 
วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร ถอืวา่เป็นมหาวิทยาลัยแหง่
แรกของประเทศ เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทาง  
ยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนเปน็มรดกความทรงจำโลก พ.ศ. 2554 ถอืไดว้า่เปน็วดัที่
มเีจดยีม์ากทีส่ดุในประเทศไทย ถงึ 99 องค ์วดันีต้ามประวตัสิรา้งมาตัง้แตค่รัง้
สมัยอยุธยาแล้ว เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” และได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงในสมยักรงุธนบรุ ีครัง้ถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้
จุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ใน พ.ศ. 2331 โดย
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พระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” มีฐานะเป็นวัดประจำ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในรัชสมัยพระบาท
สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ารกึสรรพตำราตา่งๆ ลงบนแผน่
หินอ่อนประดิษฐานไว้ตามศาลารายต่างๆ ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้สร้อยนามพระ
อารามวา่ “วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร” สำหรบัสิง่ทีน่า่ชม
ในวดันัน้มมีากมาย แตท่ีเ่ดน่ๆ ไดแ้ก ่วหิารพระพทุธไสยาส ภายในประดษิฐาน
พระพุทธไสยาสก่ออิฐถือปูนปิดทองทั่วทั้งองค ์ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ พระมหาเจดยีส์ีร่ชักาล เปน็มหาเจดยีข์นาดใหญ ่4 องค ์ตัง้อยูถ่ดัจาก
พระอโุบสถ ลอ้มรอบดว้ยกำแพงแกว้ สถาปตัยกรรมบรเิวณซุม้ประตมูลีกัษณะ

เป็นไทยประยุกต์แบบจีน โดยจะมีตุ๊กตาหินจีนประดับ
อยูป่ระตลูะ 1 คู ่ องคพ์ระเจดยีเ์ปน็แบบเจดยีย์อ่ไม้

สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ โดยมี
ลักษณะขนาดและความสูงเหมือนกันทุก
ประการ ตา่งเพยีงสกีระเบือ้งทีม่าประดบัเทา่นัน้ 
นอกจากนี ้ ภายในบริเวณวัดยังมีรูปปั้นฤๅษี

ดดัตนในทา่ตา่งๆ ไว ้รวม 80 ทา่ และเมือ่เดนิชมจนเมือ่ยกส็ามารถแวะพกันวด
แผนไทยในตำรับวัดโพธิ์อันโด่งดังระดับโลกได้ที่ศาลานวดทางทิศตะวันออก
ของพระอุโบสถได ้ ใกล้กันจะเป็น มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การรียนรู ้  
ใครอยากรูถ้งึความเปน็ไทยแท ้ชมสือ่การนำเสนอทีส่รา้งสรรคแ์ละทนัสมยัได ้ 
ทีน่ีค่รบั 
 และเมือ่ออกจากวดัโพธิใ์หเ้ดนิลงไปทางใตอ้กีนดิกจ็ะพบกบั ปากคลอง
ตลาด อนัถอืเปน็จดุสดุทา้ยใตส้ดุของเขตเกาะรตันโกสนิทร ์ตลาดนีเ้ปน็ทีรู่จ้กั
กันดีว่าเป็นตลาดขายดอกไม้สดที่ใหญ่มาก รวบรวมดอกไม้ทั้งในและต่าง
ประเทศไวน้านาชนดิ สสีนัสวยงามตระการตา ตดิอนัดบั 4 จากการจดัอนัดบั 
10 ตลาดดอกไมท้ัว่โลก แถมยงัเปน็ตลาดกลว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญเ่ปน็อนัดบั 3 
ของโลกอกีดว้ย ปจัจบุนัมกีารวางสนิคา้ตา่งๆ และแผงลอยกนัอยา่งหนาแนน่ 
ไมน่บัรวมตลาดใตส้ะพานพทุธ ซึง่ขายเสือ้ผา้ ของประดบั ของเลน่ ของใชอ้ืน่ๆ 
อีกมากมายในช่วงเวลากลางคืน (หยุดวันจันทร์) ในช่วงเย็นบริเวณลานหน้า
พระบรมราชานเุสาวรยีร์ชักาลที ่ 1 ยงัเปน็ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจและออกกำลงักาย
ของผูค้นในยา่นนีอ้กีดว้ย  
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 จากนัน้วกกลบัมาทางดา้นตะวนัออก โดยมุง่หนา้ไป วดัสทุศันเทพวราราม 
จดุเดน่คอืมเีสาชงิชา้โบราณขนาดสงูใหญอ่ยูห่นา้วดั พระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิม
พระราชทานนามวา่ “วดัมหาสทุธาวาส” โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระวหิารขึน้กอ่น
เพือ่ประดษิฐาน “พระศรศีากยมนุ”ี พระพทุธรปูปางมารวชิยั ทีอ่ญัเชญิมาจาก
วดัมหาธาต ุจงัหวดัสโุขทยั แตส่ิน้รชักาลกอ่นจงึเรยีกกนัวา่ “วดัเสาชงิชา้” จน
กระทัง่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง
ตอ่ และทรงจำหลกับานประตพูระวหิารดว้ยพระองคเ์อง แตก่ม็าสิน้รชักาลเสยี
ก่อน จึงมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในป ี
พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามวา่ “วดัสทุศันเทพวราราม” จดุเดน่ภายในวดั 
คอื มพีระอโุบสถทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย ดา้นในมภีาพจติกรรมฝาผนงัฝมีอื
ชา่งในสมยัรชักาลที ่3 โดยเฉพาะรปูเปรตวดัสทุศัน ์ภาพนีม้ชีือ่เสยีงมากในสมยั
อดีต นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของ
พระองค ์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีเมื่อ   

พ.ศ. 2493 มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล ในวนัที ่9 มถินุายน ของทกุป ี
 เมื่อออกจากวัดสุทัศน์ให้มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ซึ่งเป็นทางตะวันออกสุดของ
เขตเกาะรัตนโกสินทร ์ บริเวณนี้เราจะพบสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง เริ่มจาก   
โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ เชิง
สะพานผา่นฟา้ลลีาศ สรา้งขึน้ปลายสมยัรชักาลที ่ 3 และโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง
โลหะปราสาทแทนการสรา้งเจดยี ์นบัเปน็โลหะปราสาทแหง่แรกของไทย โดย
สร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึง โพธิปักขิยธรรม  
ในพระพทุธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชัน้ 7 เปน็ทีป่ระดษิฐานพระบรม
สารีริกธาต ุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียนให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน ์ 
ขา้งบนได ้บรเิวณนีถ้อืเปน็บรเิวณทางเขา้เกาะรตันโกสนิทรจ์ากสะพานผา่นฟา้
ลลีาศ จงึมกีารกอ่สรา้งเปน็ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร ์ทีป่ระทบัสำหรบั
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงออกรบัแขกบา้นแขกเมอืง ฝัง่ตรงกนัขา้มกบั
วดัยงัมกีำแพงเมอืงโบราณหลงเหลอือยู ่ คอื ปอ้มมหากาฬ มลีกัษณะเปน็รปู
แปดเหลีย่ม มกีำแพงลอ้มรอบ 2 ชัน้ เปน็ปอ้มประจำพระนครดา้นตะวนัออก 
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1.โดยรถยนต์
 กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงแผ่นดิน
สายหลักของประเทศไทย 3 สาย ได้แก ่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 หรอื ถนนพหลโยธนิ (สายเหนอื) ทางหลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข 3 หรอืถนนสขุมุวทิ (สายตะวนัออก) และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม (สายใต้)   
นักท่องเที่ยวจึงสามารถขับรถจากที่ต่างๆ มาสู่กรุงเทพฯ ได้
อยา่งสะดวกสบาย 

2.โดยรถประจำทาง
 มรีถโดยสารของ บรษิทั ขนสง่ จำกดั ตามจงัหวดัตา่งๆ 
เดนิทางเขา้มายงัจงัหวดักรงุเทพฯ ทกุวนั สอบถามรายละเอยีด 
เพิ่มเติมได้ที ่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ 
www.transport.co.th 

การเดนิทาง

ห่างจากป้อมมหากาฬออกไปไม่ไกล คือ วัดสระเกศ 
ราชวรมหาวหิาร (วดัภเูขาทอง) เปน็วดัทีอ่ยูน่อกกำแพงเมอืง 

รมิคลองมหานาค ตรงทีบ่รรจบกบัคลองบางลำพ ู เดมิเปน็วดัเกา่ชือ่ วดัสะแก ไดร้บัการ
สถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที ่ 1  และพระราชทานนามว่า “วัดสระเกศ” ส่วนเจดีย์
ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเลียนแบบ
มาจากภเูขาทองในสมยักรงุศรอียธุยา แลว้เสรจ็ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ 
เจา้อยูห่วั ไดร้บัพระราชทานนามวา่ “สวุรรณบรรพต” สงู 77 เมตร บนยอดเปน็ทีต่ัง้ของ
พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ ที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ ์ โดยท่านสามารถชม
ทศันยีภาพทีส่วยงามของกรงุเทพมหานครไดแ้บบ 360 องศา ถอืเปน็จดุไฮไลทจ์ดุหนึง่
ของการชมเกาะรตันโกสนิทร ์ (ปดิใหข้ึน้เวลา 17.00 น.) ในชว่งวนัลอยกระทงของทกุป ี
ทางวดัจะจดังานประเพณ ี เรยีกวา่ “งานภเูขาทอง” ซึง่มปีระชาชนใหค้วามสนใจเขา้ไป
เดนิเทีย่วงานอยา่งหนาแนน่  
 ใกลก้นัในบรเิวณนีย้งัม ีนทิรรศรตันโกสนิทร ์ ภายในอาคารจดัแสดงนทิรรศการ
เกีย่วกบักรงุรตันโกสนิทร ์ รวบรวมความรูท้างประวตัศิาสตร ์ศลิปะ และวฒันธรรมของ
ยคุกรงุรตันโกสนิทร ์ เหมาะสำหรบันกัทอ่งเทีย่ว นกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป 
ในการไปทำความรูจ้กั ศกึษาและเรยีนรูถ้งึรากเหงา้ ความเปน็มาเปน็ไปของบา้นเมอืง
ในแตล่ะยคุสมยักอ่นทีจ่ะเปน็กรงุเทพมหานครอยา่งเชน่ทกุวนันี ้
 หากใครที่กำลังมองหาสถานที่เที่ยวสบายๆ ในเมืองกรุงช่วงวันหยุด  
สุดสัปดาห ์ ลองลัดเลาะเลียบเกาะรัตนโกสินทร์นี้ด ู จะพบว่าของที่เคยชินตา   
ถา้พจิารณาดีๆ  แลว้ ลว้นมเีรือ่งราวอนัทรงคณุคา่แอบซอ่นไวใ้หเ้ราคน้หาและ
ตดิตามอยา่งนา่ประทบัใจ... 





Sony:VPL-HW40ES
 เครือ่ง Full HD 3D โฮมซเีนมา่โปรเจคเตอรจ์าก
โซนี ่ สร้างความหฤหรรษ์ภายในที่พักอาศัยด้วย
เทคโนโลยีความบันเทิงระดับไฮเอนด ์ มาพร้อม
เทคโนโลยีคุณภาพและประสิทธิภาพของภาพที่คม
ชัด เคลื่อนไหวเสมือนจริง หน้าจอมีความสว่างใน
ระดบั 1,700 Ansi Lumen เจดิจา้แมไ้มไ่ดร้บัชมอยู่
ในหอ้งทีม่แีสงสวา่ง สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้แบบตัง้หรอื
แขวน หรือแม้แต่จุดที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง
กต็าม มใีหเ้ลอืก 2 เฉดส ีคอื ขาว และ ดำ ทนีีแ้หละ 
คณุจะตดิบา้นแบบไมรู่ต้วั สนใจสอบถามขอ้มลูเพิม่
เติมได้ที ่ ศูนย์ข้อมูลโซนี ่ โทร. 0 2715 6100 หรือ 
www.sony.co.th 
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MyHongKong
GuideApplication
 
 เที่ยวฮ่องกงให้สุดสวิงริงโก้โดยไม่ต้อง
ง้อทัวร ์ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น   
My Hong Kong Guide ซึง่จดัทำโดย การ
ท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism 
Board) คุณก็สามารถวางแผนการเดินทาง
ไดต้ามใจชอบ ใชง้านงา่ยแมอ้ยูใ่นโหมดออฟไลน ์ภายใน
บรรจุข้อมูลท่องเที่ยวของฮ่องกงทุกซอกทุกมุม ทั้งยังมี
ข้อมูลสถานที่สุดฮิตในฮ่องกงที่บรรดานักท่องเที่ยว
หลงใหล เพยีงแคน่ีค้ณุกส็ามารถยอ่เกาะฮอ่งกงทัง้เกาะมา
อยูใ่นการควบคมุเพยีงปลายนิว้ เสาะหารายละเอยีดเพิม่ที ่
guide.discoverhongkong.com 

 ของเล่นไฮเทคชิ้นนี้จะทำให้ผู้ที่
อยากสร้างเสน่ห์ให้รสมือได้เติมเต็ม  
ทุกประสบการณ์การทำอาหาร ด้วย
หม้อหุงข้าว Ergosense Cook จาก 
Electrolux หม้อหุงข้าวดีไซน์ล้ำที่อัด
แนน่ไวด้ว้ยคณุสมบตั ิสามารถหงุไดท้ัง้
ข้าวสวยและข้าวต้ม แถมยังปรุงเมนู
อร่อยได้อีกเพียบด้วยโปรแกรมทำ
อาหารถึง 12 โปรแกรม มีเทคโนโลย ี
High Wattage ที่ใช้ความร้อนสูงใน
การหุงข้าวให้สุกเร็วทันใจ สนองไลฟ์
สไตลข์องชวีติทีเ่รง่รบี ทีเ่จง๋อกีอยา่งคอื 
หมอ้หงุขา้วไฮเทคเครือ่งนีส้ามารถชว่ย
คุณขจัดปัญหาเรื่องข้าวบูดเนื่องจาก
น้ำหยดลงข้าวได้ด้วย และช่วยทำให้
ข้าวอุ่นได้ยาวนานขึ้น วางจำหน่าย
ให้หาซื้อแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
ทั่วไป และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่ว
ประเทศ สอบถามโทร. 0 2725 9000 
 

1

2

LG:PocketPhoto
 
 พริ้นเตอร์ในตำนานหลบไป เพราะนี่คือเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายแห่งอนาคต 
จาก LG นำเสนอในชื่อโปรดักต์ว่า LG Pocket Photo โดยรุ่นล่าสุดนี้คือ PD 
239 ผา่นการรงัสรรคด์ว้ยนวตักรรมลำ้หนา้ ใหผู้ใ้ชง้านสามารถพมิพภ์าพขนาด 
5.1 x 7.6 ซม. (2 x 3 นิว้) โดยไมต่อ้งพึง่หมกึพมิพใ์ดๆ ภาพออกมารวดเรว็ทนัใจ
ภายใน 60 วนิาท ีการทำงานสะดวกงา่ยดาย เพยีงเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์นาดพก
พาเขา้กบัแทบ็เลต็หรอืสมารท์โฟนผา่น NFC หรอืระบบบลทูธู รองรบัทัง้ระบบ
ปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows Phone 8 มีให้เลือกหลากสีสันทั้ง 
ชมพหูวาน ขาวมกุ และเหลอืงมะนาว ซือ้มาพกพาใหอ้นิเทรนดใ์นราคา 4,490 บาท 
สอบถามเพิม่เตมิไดท้ีต่วัแทนจำหนา่ยใกลบ้า้น หรอื www.lg.com/th 

Electrolux:ErgosenseCook





BOOK

MUSIC

DVD MOVIE


32 ดูหนังฟังเพลง
เรื่อง : ตัวกลม 

สนกุสนานครบรสทกุอารมณ์
ไปกบัอลับัม้รวมเพลงชดุพเิศษ
“มนั”และ“กนิใจ”จาก“คาราบาว”
 
 เพื่อให้อรรถรสในการฟังของแฟนเพลงไม่มี
ขาดตอน “คาราบาว” ปลอ่ยอลับัม้รวมเพลงชดุ
พิเศษในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล MP 3 “มัน” และ 
“กนิใจ” รวมเพลงไวม้ากถงึ 50 บทเพลงในแตล่ะ
อัลบั้ม ชอบอารมณ์ไหน เลือกได้ตามความ
ต้องการ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที ่ 7-Eleven และ 
BookSmile เทา่นัน้! 

MyLittleGarden
สวนผกักลางเมอืง
ผูเ้ขยีน:ชายเลก็บดนิทร์
และกองบรรณาธกิาร 
สำนกัพมิพ์:มตชิน
ราคา:240บาท
 
 My Little Garden จะเป็นตัวแทนของ
เพือ่น มาชวนคนเมอืงจดัสรรพืน้ทีจ่ำกดัของ
ตัวเองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว นำเสนอ
ตัวอย่างบุคคลที่ ใส่ ใจต่อสุขภาพและ  
สิ่งแวดล้อม ด้วยการหันมาปลูกผักกินเอง 
เพือ่กระตุน้จติสำนกัของผูค้นในเมอืงใหญใ่ห้
สนใจดูแลตัวเองมากขึ้น ได้ทดลองเป็นทั้ง  
ผู้ปลูกและผู้ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ต่อกันผ่าน
สวนผักเล็กๆ กลางเมือง ด้วยคุณค่า และ
สรรพคุณที่เป็นยา ‘ผัก’ จึงเป็นสิ่งที่ทำให ้ 
เราสามารถหลกีเลีย่งจากโรคภยัไดส้ารพดั... 
หนัมาปลกูผกักนิเองกนัเถอะ! 

TheCalling
เดอะคอลลิง่ลทัธสิยองโหด
แนวหนงั:สยองขวญั 
นกัแสดงนำ :ซซูานซาแรนดอน, เอลเลน เบริน์สตนี,
โทรเฟอร์เกรซ
ผูก้ำกบั:เจสนัสโตน

เรือ่งยอ่
 ตำรวจนักสืบ เฮเซล มิคาลเลฟ (ซูซาน ซาแรน
ดอน) ใช้ชีวิตเงียบๆ อยู่กับแม ่ (เอลเลน เบิร์นสตีน) 
วันหนึ่งที่เธอเข้าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่กำลังป่วย แต่
เธอบังเอิญได้พบกับการฆาตกรรมโหดที่ทำให้ชีวิต
เธอเปลี่ยนไป ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนนักสืบ 
(จิล เบลโลว์ส) และนายตำรวจที่เพิ่งย้ายมาใหม ่  
(โทรเฟอร ์ เกรซ) เธอจึงได้พบกับการฆาตกรรมที่
คลา้ยคลงึกนัในหลายๆ เมอืง เมือ่บาทหลวงของเมอืง 
(โดนลัด ์ซทัเธอรแ์ลนด)์ ใหเ้บาะแสทีเ่ชือ่มโยงถงึลทัธิ
เก่าแก ่ เฮเซลจึงจำกัดวงสืบหาไปที่ชายบ้าคลั่ง
ศาสนาผู้หนึ่งที่อ้างว่าได้รับคำสั่งจากเบื้องบน 
ดัดแปลงจากนิยายของ อิงเกอร ์ แอช โวลฟี ่ กับ  
การเดินทางสู่ดินแดนอันเลือนลางระหว่างความ
ศรทัธาและความกลวั 

เลฟิสดุจิน้ฟนิสโุคย่
แนวหนงั:โรแมนตกิ,คอมเมดี้
ผูก้ำกบั:กอลฟ์ธญัญว์ารนิสขุะพสิษิฐ์
นกัแสดง:มาโกโตะโคชนิากะ,สายปา่น
อภญิญา,ติน๊าศภุนาฏ,กายนวพล,
เตา๋AF8
กำหนดฉาย:25กนัยายน2557
 
 “เลิฟสุดจิ้น ฟินสุโค่ย” เป็นภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น โดยความ
ร่วมมือ ของ 2 บริษัทชั้นนำ คือ บริษัท   
ฟินโปรเจ็คท ์ จำกัด (ประเทศไทย) และ 
บริษัท เคโปรเจ็คท ์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) 
เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี ้ สะท้อน
เรื่องราวที่เกิดจากความชื่นชอบ หลงใหล  
วงดนตรีของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง จนทำให้เกิด
เรื่องราว ความรัก ความสุข ความผิดหวัง 
และมิตรภาพไร้พรมแดนก่อตัวขึ้นโดยมี
เสียงดนตรีเป็นสื่อ ที่นำพาไปสู่การจิ้นจน
ฟนิกนัสดุๆ 



33คู่หูดูดวง
เรื่อง : มัฏฐมณี คนดูดาว  โทร.08-6899-6324 

ราศเีมษ(13เม.ย.-14พ.ค.)
ชวีติชาวราศเีมษ ยงัตกอยูใ่นวงัวนแหง่ความวุน่วายใจ แมจ้ะมสีิง่ดีๆ  เกดิขึน้
ในชวีติ แตก่ย็งัสบัสน จบัตน้ชนปลายไมถ่กู อาจไมรู่จ้ะเริม่และดำเนนิตอ่ไป

อยา่งไร ถา้ยงัเปน็นกัเรยีน นกัศกึษาใหร้ะวงัการสอบปลายภาค เกรดจะตกตำ่ คนทำงาน
ระวงัจะเสยีเงนิกบัการรกัษาตวัจากการเจบ็ไขเ้พราะความเครยีดเปน็สาเหต ุการเงนิ
ผันผวน ค่อยๆ คิดใช้จ่าย ควรออมไว้เผื่อความจำเป็นฉุกเฉินบ้าง ความรักเป็น  
เรือ่งหนกัอก อาจตอ้งยกออก เดนิใจลอย ระวงัหมากดั! 

ราศพีฤษภ(15พ.ค.-14ม.ิย.)
การเงนิพอจะราบรืน่มใีหห้มนุเขา้บา้น ระวงัการมปีากเสยีงกบับตุร บรวิาร อาจ
ตอ้งเวยีนหวักบัเรือ่งการเรยีนของเดก็  ๆทีไ่มค่อ่ยตัง้ใจ หรอืลกูนอ้งทีท่ำงานนอก

คำสัง่ การงานจะไดร้บัคำชม หรอืไดเ้ลือ่นตำแหนง่ ทา่มกลางเสยีงวจิารณล์บัหลงั สขุภาพ
เปน็ไปตามฟา้ฝน เดีย๋วด ี เดีย๋วปว่ย ความรกัถา้มหีลายคนจะสบัสน สลบัควิผดิ  ๆถกู  ๆ  
ระวงัจะมปีากเสยีง เถยีงไมอ่อก! อาจตอ้งมกีารเดนิทางไกล หรอืไปตา่งประเทศแบบดว่น  ๆ 

ราศมีถินุ(15ม.ิย.-14ก.ค.)
ระยะนี ้คณุดสูดใส ลัน้ลา จงึมคีนเขา้มาใหเ้ลอืกเยอะ แตจ่ำไวว้า่การเงนิ
ของคณุไดค้นรกัทีม่อียูเ่ดมิเปน็ผูม้อีปุการคณุ ดงันัน้โปรดอยา่ทำหนา้หงกิ   

จะอดซือ้กระเปา๋แบรนดเ์นม!!! ระวงัคนทีผ่า่นเขา้มาอาจทำใหค้ณุมปีญัหารา้วฉานได ้การ
งานดเูหมอืนจะด ีแตม่กีารแทงขา้งหลงั อยา่มวัแตล่ัน้ลากบัเรือ่งรกั หนัมาอกีทจีะหาเกา้อีไ้ม่
เจอ ...ชว่งนีค้งไมไ่ดไ้ปไหนไกล แคเ่รือ่งในบา้นกป็วดหวั...จะตายแลว้!.. 

ราศกีรกฎ  (15ก.ค.-14ส.ค.)
เปน็ชว่งปวดหวักบังานและคนในทีท่ำงาน อยา่มปีากเสยีงกบัใคร มนัจะ
บานปลาย มผีลกระทบไปถงึเรือ่งการเงนิและความกา้วหนา้ในงานของคณุ

ดว้ย คนโสดเครยีดกไ็ปหาเรือ่งบนัเทงิกบัเพือ่นยามเยน็ เมาทม์อยแกค้นัเหงอืกดกีวา่ 
เพราะการเงนิไหลเขา้มาดนีา่พอใจ คนมคีูอ่ยา่พกความเครยีดเขา้บา้น จะบัน่ทอนความ
สขุของคนขา้งๆ ไปดว้ย แนะนำกนัควงแขนไปไหวพ้ระ 1 วดั แลว้หาของอรอ่ยกนิ 9 รา้น 
จะเบกิบานใจ..ฮา่ๆ 

ราศสีงิห์(15ส.ค.–14ก.ย.)
เปน็ราศทีีม่คีวามสขุกบัการใชช้วีติของตวัเองเปน็อยา่งมาก การเงนิกด็ ี
ความรักก็แจ่ม แม้คนรอบข้างจะหมั่นไส้เพียงใดก็ตาม..ยังยิ้มได ้ จะมี

โอกาสไดไ้ปพกัผอ่นเทีย่วใกล้ๆ  กบัครอบครวั หรอืมแีรงลกุขึน้มาจดัแจงซอ่มแซมบา้น
เรอืนซะใหม ่แตต่อ้งระวงัการใชจ้า่ยใหด้!ี! อยา่มวัหลงบนัเทงิเกนิไป จะบรรลยัภายหลงั 
การงานผูใ้หญใ่ชอ้ะไรทำไป อยา่บน่ อยา่เถยีง จะดขูดัหขูดัตาผูใ้หญ ่ไมน่า่รกั! เพราะ  
เขาพรอ้มจะสนบัสนนุคณุอยูแ่ลว้ คดคีวามระวงัมกีารฟอ้งรอ้ง! 

ราศกีนัย์(15ก.ย.–14ต.ค.)
ถา้จะใหน้ยิามสัน้ๆ กค็งตอ้งบอกวา่ “อะไร อะไร กก็”ู จงึขอเปน็กำลงัใจให้
ชาวราศกีนัยใ์นระยะนี ้ทีด่จูะมแีตเ่รือ่งนา่เหนือ่ยใจ ทัง้การเงนิทีม่เีขา้มาก็

ไมม่าก แตต่อ้งจา่ยไปแทบไมเ่หลอืตดิกระเปา๋ และยงัตอ้งกลุม้ใจกบัสารพดัเรือ่ง ทัง้เรือ่ง
สว่นตวัและการงานทีร่มุประดงักนัเขา้มา คอ่ยๆ ใชส้ตพิจิารณาแกไ้ข คงตอ้งอาศยัลกูอดึ 
ลกูฮดึกนัอกีสกัตัง้ ถา้แกไ้ขปญัาหาไมไ่ด ้ ใหเ้ดนิเขา้ไปขอความชว่ยเหลอืกบัผูใ้หญใ่น
บา้น หนกัจะเปน็เบา การเดนิทาง ยิง่ไกล ยิง่มโีชค 

ราศตีลุย์(15ต.ค.–14พ.ย.)
หลงัจากผา่นเรือ่งรา้ยๆ อว่มอรทยักนัไปแลว้ กถ็งึเวลารบัโชค คณุจะมแีรง
ฮดึลกุขึน้มาสูช้วีติกนัอกีรอบ การเงนิดมีาก การงานอาจมกีารเลือ่นตำแหนง่ 

ปรบัฐานเงนิเดอืน แตท่ัง้งานและคนจะยุง่วุน่วายนา่ด ูแผนงานทีว่างไวอ้าจทำไมไ่ดด้ัง่ใจนกึ 
ความรกั คนโสดมเีกณฑไ์ดเ้จอคนแดนไกล คนมคีู ่คนรกัมกัอารมณป์รวนแปรไมแ่นน่อน   
ใหน้ิง่ๆ เฉยไว ้อยา่มปีากเสยีง ระยะนี ้ใชช้วีติแบบตัง้สตกิอ่นออกสตารท์ทกุวนั...จะดมีาก 

ราศพีจิกิ(15พ.ย.–14ธ.ค.)
ระยะนี ้คณุจะรูส้กึถงึพลงัชวีติทีท่ำใหค้ณุกลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจในหลายเรือ่งๆ 
รวมถงึการยา้ยถิน่ฐานไปอยูแ่ดนไกล บางคนอาจไดไ้ปเมอืงนอกแบบไมน่กึ

ไม่ฝัน คนที่ร้องเพลงรอวีซ่ามานานก็จะได้ย้ายประเทศสมใจนึก การงานของคุณให้ผล  
การเงนิดมีาก ผลงานกโ็ดดเดน่เขา้ตากรรมการ แตใ่หร้ะวงัคนคดิไมซ่ือ่จะขดัผลประโยชน์
ทำใหไ้ดไ้มเ่ตม็เมด็เตม็หนว่ย ความรกั ระยะนีห้วานเวอ่รไ์ปนะ ขยนัเชค็เรทติง้จรงิๆ ระวงั  
หวัแบะ!!! 

ราศธีน ู (15ธ.ค.–14ม.ค.)
ขยับตัวนิดเป็นโดนนินทา นี่ล่ะ! ชาวราศีธนูในระยะนี ้ คุณควรสงวนท่าท ี  
เก็บปากเก็บคำไว้บ้าง อย่าไปโต้เถียงใคร การลงทุนระยะนี ้ ไม่ด ี เพราะ  

มคีวามผนัผวนสงู โอกาสเจง๊มมีากกวา่รวย! บตุร บรวิาร สรา้งความเวยีนหวัดว้ยปญัหารอ้ย
แปดในแต่ละวัน การเงิน ลาภผลมีมามากมาย ช่วยต่อลมหายใจให้คุณได้หลายเฮือก   
ชวีติคณุเขา้ทำนอง ปญัหาแยะ แตเ่งนิเยอะ ...กไ็มรู่ส้นิะ..จะเรยีกวา่ดไีหม! ความรกั ระวงั
การขดัแยง้ มปีากเสยีงกบัคู ่

ราศมีงักร(15ม.ค.–14ก.พ.)
อยูบ่า้นดีๆ  จะมมีติรสหายเกา่มาหาทีบ่า้น นำลาภผลมาให ้หรอื คนเอาเงนิ
มาใช้หนี้ให้ถึงบ้าน แม้รายได้จะไหลเข้ามามาก แต่ก็รั่วเหมือนตุ่มแตก   

ระวงัเรือ่งสขุภาพ ปุป๊ปัป๊จะปว่ยใหเ้ปลอืงเงนิ ทานอะไรใหร้ะวงัเรือ่งอาหารเปน็พษิ กรดไหล
ยอ้น การงาน ผูใ้หญใ่หค้ณุหนนุหลงั แมส้ิง่ทีว่างแผนทำอะไรไวอ้าจจะยงัไมไ่ดด้ัง่ใจเตม็รอ้ย 
แตก่ด็กีวา่ทีผ่า่นมา ความรกั จะมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี 

ราศกีมุภ์(15ก.พ.–14ม.ีค.)
ระยะนี ้คณุจะดโูดดเดน่ จนตกเปน็ขีป้ากชาวบา้น เพราะคณุจะไดเ้ขา้รว่มใน
วงสงัคมใหม่ๆ  ทีด่ดูไีฮโซขึน้ ไมว่า่จะเปน็แวดวงคนรอบขา้ง หรอืสงัคมการ

งาน สง่ผลใหค้ณุจะขยนัตัง้ใจทำงานสดุๆ ควรจดัลำดบัความสำคญัของงานใหด้ ีซึง่แนน่อน
มนัสง่ผลดใีนเรือ่งการเงนิตามไปดว้ย แตอ่ยา่หลงใชเ้งนิฟุม่เฟอืยเกนิตวั ความรกั ชว่งนี้
ดฟูรุง้ฟริง้เสยีจรงิหนอ อาจมกีารเปลีย่นใจไปรกัคนใหม!่ หรอืกลบัไปคนืดกีบัคนเกา่! 

ราศมีนี(15ม.ีค.–14เม.ย.)
เรือ่งหลกัของคณุในระยะนี ้ คอื เรือ่งของเงนิๆ ทองๆ ทีด่วูุน่วายเสยีจรงิๆ   
คนรกั คูค่รองของคณุ จะนำเรือ่งเดอืดรอ้นมาให ้อาจเปน็เรือ่งหนีส้นิเกา่ๆ 

หรอืเรือ่งทีค่ณุไมเ่คยรูม้ากอ่น จะทำใหค้วามสมัพนัธส์ัน่คลอน อยา่งไรกต็ามพยายามตัง้สต ิ
คอ่ยๆ แกไ้ขไป การงานดวูุน่วาย มเีรือ่งใหจ้ดัการจนลน้มอื คนมหีุน้สว่นระวงัการหกัหลงักนั 
คณุจะเปน็ฝา่ยเสยีเปรยีบเรือ่งการเงนิ หากเซน็สญัญาใหม ่ตอ้งดใูหร้อบคอบ ถา้เปน็ไปได ้
ควรเลีย่งการลงทนุในชว่งนี!้  
 

คำพยากรณ์
15กนัยายน–14ตลุาคม2557
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 สวสัดคีรบั ชว่งนีฝ้นเริม่ตกกนัอยา่งจรงิจงัแลว้ กอ่นออก
เดนิทางอยา่ลมืพกรม่ หรอืเผือ่เวลาการเดนิทางไวบ้า้งกด็นีะครบั
โดยเฉพาะคนเมอืงกรงุแลว้ คงตอ้งเผือ่กนัเปน็ชัว่โมงๆ เลยครบั
มเิชน่นัน้อาจเขา้งานสาย หรอืไปไมท่นัเวลาประชมุงานกบัเจา้นาย
หรอืลกูคา้ได้คอลมันอ์ยูเ่ปน็ เยน็สขุฉบบันี้ผมจะมาบอกถงึวธิี
การจัดฮวงจุ้ยในห้องทำงาน จัดอย่างไรให้ดี ให้มีบารมีเสริม
ทรพัยก์นัครบั
 
 ฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับห้องอื่นๆ เลย เพราะมันจะ
สง่ผลตอ่ความเจรญิรุง่เรอืง และอำนาจบารมขีองบคุคลนัน้ การจดัตำแหนง่ของ
ห้องทำงาน ถ้าห้องทำงานอยู่ที่บ้าน ตำแหน่งของห้องควรอยู่ทางด้านหลังของ
ตวับา้น และถา้คนทีน่ัง่ทำงานเปน็ผูช้าย หอ้งทำงานควรอยูด่า้นซา้ยของตวับา้น 
เรยีกวา่เปน็ฝัง่มงักร แตถ่า้โตะ๊ทำงานอยูใ่นหอ้งโถง่ กค็วรทีจ่ะจดัโตะ๊ทำงานให้
อยูท่างฝัง่ซา้ยมอืของหอ้ง กจ็ะเปน็ตำแหนง่ของมงักรเชน่กนัครบั การนัง่ ควรนัง่
ชดิดา้นหลงัสดุของหอ้ง เพราะการนัง่ลกัษณะนีจ้ะทำใหม้คีนอปุถมัภ ์ชว่ยเหลอื 
เรือ่งงานกบัเราไดค้รบั แตถ่า้คนทีน่ัง่ทำงานเปน็ผูห้ญงิ หอ้งทำงานควรอยูด่า้น
ขวาของตวับา้น เรยีกวา่เปน็ฝัง่เสอื แตถ่า้โตะ๊ทำงานอยูใ่นหอ้งโถง่ กค็วรทีจ่ะจดั
โตะ๊ทำงานใหอ้ยูท่างฝัง่ขวามอืของหอ้งนัน้ กจ็ะเปน็ตำแหนง่ของเสอื และนัง่ชดิ
ดา้นหลงัสดุของหอ้งดว้ยเชน่กนั 
 สว่นกรณทีีไ่มม่หีอ้งทำงานสว่นตวั ในลกัษณะนีอ้าจจำเปน็ตอ้งนัง่ทำงาน
ในหอ้งทำงานเดยีวกนั คอื โตะ๊ทำงานของผูช้าย ใหจ้ดัวางไวใ้นตำแหนง่ชดิฝัง่
ซ้ายมือ ถ้าเป็นโต๊ะทำงานของผู้หญิงก็ควรวางไว้ในตำแหน่งชิดขวามือครับ 
เพราะฉะนัน้เราจะเหน็วา่ การจดัวางตำแหนง่ของโตะ๊ทำงานนัน้ มคีวามสำคญั
มากกวา่ตำแหนง่ของหอ้งทำงาน เพราะผมคดิวา่ในแตล่ะบา้นคงจะไมส่ามารถ
ทีจ่ะมหีอ้งทำงานไดใ้นทกุบา้น แตเ่รากย็งัสามารถเลอืกตำแหนง่การนัง่ทำงาน
หรือตำแหน่งของโต๊ะทำงานได ้ ฉะนั้น จะต้องเลือกตำแหน่งของโต๊ะทำงานที่
เหมาะสมกบัตวัเอง 
 ขนาดของห้องทำงานไม่สำคัญครับ จุดที่สำคัญคือตำแหน่งของการจัด
วางโต๊ะทำงานนั่นเอง ส่วนในห้องทำงานควรมีหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และ
มองเหน็ววิตน้ไมส้เีขยีว จะชว่ยทำใหเ้ราไดค้ลายความเครยีดได ้และโตะ๊ทำงาน
ไมค่วรนัง่หนัหนา้ตรงกบัประต ูเพราะจะทำใหเ้กดิแตป่ญัหา 
 ภายในห้องทำงาน ไม่ควรมีกระจกเงาสะท้อนเข้าหาที่โต๊ะทำงาน เพราะ
จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ส่วนชั้นวางหนังสือในห้องทำงาน
นัน้สามารถมไีด ้แตไ่มค่วรจดัวางไวบ้รเิวณดา้นหลงัของคนนัง่ทำงาน เพราะจะ
ทำใหม้แีตป่ญัหาเขา้มาใหแ้กไ้ขไมจ่บไมส่ิน้ครบั 
 
 
 

การจดัฮวงจุย้
หอ้งทำงาน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการจัดห้องทำงาน
ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยควรจัดวาง

 

1.ควรจดัวาง “องคฮ์ก ลก ซิว่” ไว้
ในห้องทำงาน ถ้าเป็นห้องทำงานของ
ผู้ชาย ควรจัดวางไว้ฝั่งซ้ายมือ ถ้าเป็น
หอ้งทำงานของผูห้ญงิ ควรจดัวางไวฝ้ัง่
ขวามอื แตถ่า้ในหอ้งทำงานมทีัง้ผูห้ญงิ
และผูช้าย ใหจ้ดัวางองค ์ฮก ลก ซิว่ ไว้
ทางฝัง่ซา้ยมอืของหอ้งทำงานครบั เพือ่
ใหเ้กดิอำนาจ บารม ีและความรุง่เรอืงในหนา้ทีก่ารงาน 
 

2.  ควรจัดวาง “ม้า” ไม่ว่าจะเป็น 
รปูภาพ หรอื รปูปัน้ มา้ 1 ตวั, 2 ตวั, 3 
ตวั หรอื 8 ตวั ไดท้ัง้หมด ใหจ้ดัวางไวท้ี่
ฝั่งซ้ายของห้องทำงาน เพื่อช่วยให้เกิด
ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า
ของธรุกจิ 






